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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

425Η ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ, ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 15ΗΣ-16ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2006
Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα Τουρισµός και πολιτισµός: δύο δυνάµεις στην υπηρεσία της ανάπτυξης
(2006/C 110/01)
Στις 14 Ιουλίου 2005 και σύµφωνα µε το άρθρο 29, σηµείο 2 του Εσωτερικού Κανονισµού, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή αποφάσισε να καταρτίσει γνωµοδότηση µε θέµα: Τουρισµός και πολιτισµός: δύο
δυνάµεις στην υπηρεσία της ανάπτυξης
Το ειδικευµένο τµήµα «Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των
σχετικών εργασιών, επεξεργάστηκε τη γνωµοδότησή του στις 21 Φεβρουαρίου 2006 µε βάση την εισηγητική
έκθεση του κ. PESCI.
Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή κατά την 425η σύνοδο ολοµέλειάς της, συνεδρίαση της 15ης
Μαρτίου 2006, υιοθέτησε µε 135 ψήφους υπέρ, 1 κατά και 3 αποχές την ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Εισαγωγή
1.1 Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο τουρισµός αποτελεί σηµαντική
οικονοµική πραγµατικότητα µε 5,5 % του ΑεχγΠ (στοιχεία που
κυµαίνονται από 3 % έως 8 % ανάλογα µε τα κράτη µέλη) µέσω
της δραστηριότητας περισσοτέρων από δύο εκατοµµύρια επιχειρήσεων που απασχολούν περίπου 9 εκατοµµύρια ατόµων. Ο τουρισµός είναι επίσης κινητήρια δύναµη και για άλλους τοµείς της οικονοµίας: από τη βιοµηχανία, κυρίως όσον αφορά τους τοµείς που
συνδέονται µε τη µόδα, την αγροτοβιοµηχανία, το εµπόριο και
άλλες κατηγορίες παροχής υπηρεσιών.
1.2 Περισσότερο από το 80 % των δραστηριοτήτων του ευρωπαϊκού τουρισµού ασκούνται από άτοµα και οικογένειες, ενώ το
υπόλοιπο εµπίπτει στον τοµέα του επιχειρησιακού τουρισµού που
οφείλεται στις εταιρείες. Οι ευρωπαϊκές οικογένειες διαθέτουν
περίπου το 1/8 των προσωπικών δαπανών τους σε αγορές που
σχετίζονται µε τον τουρισµό.
1.3 Η Ευρώπη παραµένει η πλέον τουριστική περιοχή του
κόσµου. Πράγµατι, η αύξηση της τουριστικής ροής προς την
Ευρωπαϊκή Ένωση από τη Ρωσία, την Κίνα και την Ινδία, όπου χάρη
στην οικονοµική ανάπτυξη αυξάνεται µε ταχείς ρυθµούς το
ποσοστό του πληθυσµού που µπορεί να προβεί σε δαπάνες αυτού
του είδους.
1.4 Παρόλα ταύτα, ο τοµέας του ευρωπαϊκού τουρισµού έχει να
αντιµετωπίσει κάθε χρόνο και περισσότερο τον πιεστικό ανταγωνισµό των νέων αναδυόµενων χωρών. Στόχος της παρούσας γνωµοδότησης πρωτοβουλίας είναι να θέσει µε έµφαση υπόψη των ευρωπαϊκών οργάνων τον θετικό αντίκτυπο που µπορεί να έχει ο πολιτι-

σµός για τον ευρωπαϊκό τουρισµό και να ζητήσει από αυτά να
αναλάβουν τη δέσµευση ότι θα αξιοποιήσουν και θα προστατεύσουν τον πολιτιστικό πλούτο της γηραιάς ηπείρου. Πράγµατι,
πρόκειται για πόρους που δεν µπορούν να µετεγκατασταθούν, ούτε
να παραποιηθούν, όπως συµβαίνει µε άλλους βιοµηχανικούς τοµείς,
και γι' αυτό µπορούν να αποτελέσουν νικηφόρο όπλο έναντι του
ανταγωνισµού άλλων γεωγραφικών περιοχών.
1.5 Για την κατάρτιση της παρούσας γνωµοδότησης πραγµατοποιήθηκαν πολλές συναντήσεις µε αρµόδιους των διαφόρων γενικών
διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που ασχολούνται µε το
θέµα του τουρισµού και του πολιτισµού, καθώς και µε εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιπλέον στις 18
Νοεµβρίου 2005, διοργανώθηκε στο Paestum, µία από τις υποβλητικότερες αρχαιολογικές τοποθεσίες της Ιταλίας, δηµόσια ακρόαση
στην οποία συµµετείχαν πολυάριθµοι εκπρόσωποι πολιτικών
οργάνων, διεθνών οργανισµών (UNESCO), πολιτιστικών ενώσεων
και ιδιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων. Η ακρόαση πραγµατοποιήθηκε µάλιστα στα πλαίσια της «Όγδοης µεσογειακής αγοράς
αρχαιολογικού τουρισµού», πράγµα που επέτρεψε τη συµµετοχή
και εκπροσώπων από χώρες της άλλης όχθης της Μεσογείου.

2. Νέα ώθηση της Ατζέντας της Λισσαβόνας
2.1 Η ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής του Μαρτίου 2005 κάλεσε
την Επιτροπή, το Συµβούλιο και τα κράτη µέλη να δώσουν νέα
ώθηση στη στρατηγική της Λισσαβόνας για την ανάπτυξη και την
απασχόληση και να συµµετάσχουν ενεργώς στην επιδίωξη των
στόχων αυτών: είναι σαφές ότι ο τουρισµός και ο πολιτισµός
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µπορούν να συµβάλουν σηµαντικά τόσο στην οικονοµική αύξηση
όσο και στην απασχόληση. Σε ό,τι αφορά την οικονοµική ανάπτυξη,
πράγµατι, ο τουρισµός είναι ένας από τους οικονοµικούς τοµείς
που παρουσιάζει για τα επόµενα χρόνια πιο υψηλές προοπτικές
ανάπτυξης: κατά το 2005 θα σηµειώσει αύξηση 3,5 %, ενώ προβλέπεται ότι από το 2006 έως το 2015 ο ετήσιος µέσος όρος θα είναι
3,1 %. Από την άποψη της απασχόλησης, ο τουρισµός φαίνεται ότι
αποτελεί έναν τοµέα µε πλήρεις δυνατότητες να συµβάλει
σηµαντικά στην καταπολέµηση της ανεργίας. ∆εδοµένου δε ότι
χαρακτηρίζεται από υψηλή παρουσία εργαζόµενων γυναικών,
µπορεί να συµβάλει επίσης και στην υλοποίηση του ειδικού στόχου
της στρατηγικής της Λισσαβώνας που προβλέπει την αύξηση του
επιπέδου απασχόλησης των γυναικών (1). Παρόλο ότι υπολογίζεται
ότι κατά τα επόµενα 25 χρόνια ο όγκος του ευρωπαϊκού τουρισµού
θα πρέπει να διπλασιαστεί, το ποσοστό αυξήσεώς του παραµένει
ωστόσο χαµηλότερο από τον παγκόσµιο µέσο όρο, σε σύγκριση
ειδικότερα µε ορισµένες περιοχές των αναδυόµενων χωρών. Είναι
απαραίτητη συνεπώς η ανάληψη σκόπιµων και θετικών δράσεων εκ
µέρους όλων των οργάνων προκειµένου να επιταθεί περισσότερο η
τουριστική ανάπτυξη ούτως ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανέλθει
στην παγκόσµια κορυφή ανάπτυξης του τοµέα αυτού.
3. Ο πολιτιστικός τουρισµός
3.1 Μεταξύ των τουριστικών τοµέων µε υψηλότερο ποσοστό
ανάπτυξης είναι ο πολιτιστικός τουρισµός και κατά συνέπεια ο
τουρισµός που συνδέεται µε καλλιτεχνικές και φυσιολατρικές αξίες,
µε τις πόλεις της τέχνης και τις ζώνες που χαρακτηρίζονται από
ιδιαίτερη συγκέντρωση ιστορικών αξιών και τοπικών παραδόσεων.
Στόχος της παρούσας γνωµοδότησης δεν είναι η αντιµετώπιση των
θεµάτων που συνδέονται µε τον πολιτισµό στο σύνολό του, αλλά η
αξιολόγηση του αντίκτυπου που µπορούν να έχουν οι διάφορες
πτυχές του πολιτισµού πάνω στον τουρισµό
3.2 Στο συγκεκριµένο αυτό τουριστικό τοµέα, η Ευρωπαϊκή
Ένωση είναι ιδιαιτέρως ευνοηµένη δεδοµένου ότι είναι η περιοχή µε
τη µεγαλύτερη «πολιτιστική πυκνότητα» του κόσµου. Στα 25 κράτη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται πράγµατι 300 από τις 812
πολιτιστικές και φυσιολατρικές τοποθεσίες που έχουν καταγραφεί
σε 135 χώρες της Unesco ως τµήµα της «κληρονοµιάς της ανθρωπότητας». Εάν στους 25 προστεθούν και οι 4 χώρες που αναµένουν
να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Βουλγαρία, Κροατία,
Ρουµανία και Τουρκία) ο αριθµός των τοποθεσιών αυτών θα ανέρθει
σε 331 (2). Από το δεύτερο ετήσιο συνέδριο του Ευρωπαϊκού
∆ικτύου Πολιτιστικού Τουρισµού (European Cultural Tourism
Network) προέκυψε ένα σηµαντικό στοιχείο: η ροή επισκεπτών στην
Ευρώπη από την Κίνα και την Ινδία οφείλεται αποκλειστικώς στο
ενδιαφέρον των πληθυσµών αυτών για την ευρωπαϊκή κουλτούρα
και αρχιτεκτονική. Για το σκοπό αυτό, η ΕΕ και τα κράτη µέλη
πρέπει να εξακολουθήσουν να επενδύουν στον τοµέα της
συντήρησης της πολιτιστικής κληρονοµιάς που υπάρχει πλουσιοπάροχη και στην προαγωγή του πολιτιστικού τουρισµού.
(1) Σύµφωνα µε τα στοιχεία του δικτύου ΕCTN (Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Πολιτιστικού Τουρισµού), ο πολιτιστικός τουρισµός συνεπάγεται άµεσα οφέλη
για τρεις από τους τοµείς που εντοπίζονται στη στρατηγική της Λισσαβόνας: τοµέας 8 αύξηση των θέσεων απασχόλησης, τοµέας 9 εργατικό
δυναµικό και τοµέας 10 εκπαίδευση. Το δίκτυο ECTN δηµιουργήθηκε
το 2003 και σκοπός είναι η προαγωγή της συνεργασίας µεταξύ των
διαφόρων τοµέων του πολιτιστικού τουρισµού και συγχρηµατοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
(2) Πρόκειται για τη κατανοµή των τοποθεσιών της UNESCO (ο οργανισµός
των Ηνωµένων Εθνών που είναι αρµόδιος για τα πολιτιστικά θέµατα)
µεταξύ των 25 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Αυστρία 8, Βέλγιο 10,
Κύπρος 3, ∆ανία 4, Εσθονία 2, Φινλανδία 6, Γαλλία 30, Γερµανία 31,
Ελλάδα 16, Ιρλανδία 2, Ιταλία 42 (συµπεριλαµβανοµένων δύο τοποθεσιών της πόλεως του Βατικανού), Λεττονία 2, Λιθουανία 4, Λουξεµβούργο 1, Μάλτα 3, Ολλανδία 7, Πολωνία 12, Πορτογαλία 13,
Ηνωµένο Βασίλειο 26, Τσεχική ∆ηµοκρατία 12, Σλοβακία 5, Σλοβενία
1, Ισπανία 38, Σουηδία 14, Ουγγαρία 8 (υπάρχει άλλωστε δυνατότητα
να συναφθεί λεπτοµερής κατάλογος των τοποθεσιών).
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3.3 Εκτός από τις οικονοµικές αξίες, ο πολιτιστικός τουρισµός
έχει σηµασία επίσης και για την ανάπτυξη των κοινωνικών αξιών και
των αξιών του πολίτη που ευνοούν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και
το διάλογο µεταξύ λαών και πολιτισµών. Η ανάπτυξη µιας ευρωπαϊκής ταυτότητας είναι αδύνατη χωρίς τη βαθύτερη γνώση των
χωρών, των πολιτιστικών παραδόσεων και των «διαφορών» που
συνθέτουν το πλούσιο ευρωπαϊκό µωσαϊκό. Κατά την περίοδο που
διανύουµε και η οποία χαρακτηρίζεται από την «κρίση της ευρωπαϊκής συνείδησης», η προαγωγή των ευρωπαϊκών πολιτιστικών
αξιών µπορεί να αποτελέσει ένα οδόσηµο αισιοδοξίας και εµπιστοσύνης για το µέλλον της ΕΕ (3).
3.4 Άλλωστε, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταβάλει κάθε
δυνατή προσπάθεια προπαντός τη δύσκολη αυτή στιγµή που
διέρχεται η πολυπολιτιστική κοινωνία, προκειµένου να αναπτυχθεί ο
πολιτικός και θρησκευτικός διάλογος µε τους άλλους λαούς και
µέσω της προαγωγής του πολιτιστικού τουρισµού. Ιδιαιτέρως
σκόπιµη φαίνεται πως είναι η απόφαση της ΕΕ βάσει της οποίας
ανακηρύσσεται το 2008 ως «Ευρωπαϊκό έτος του διαλόγου µεταξύ
των πολιτισµών».
3.5 Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισµού µε την προβολή
του ιστορικού και κοινωνικού πλαισίου των ευρωπαϊκών πολιτιστικών αγαθών και την αξιοποίηση της περιβαλλοντικής κληρονοµιάς δίδει τη δυνατότητα στους τουρίστες κάθε προελεύσεως να
κατανοήσουν το πολιτιστικό βάθρο της Ευρώπης.

4. Οι τρέχουσες δεσµεύσεις των ευρωπαϊκών οργάνων
4.1 Από καιρό ήδη, η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται µε τον
τουρισµό και την προστασία και προαγωγή της πολιτιστικής κληρονοµιάς, έστω και αν δεν µπόρεσε ποτέ να προβεί σε άµεση χρηµατοδότηση των τουριστικών δραστηριοτήτων διότι δεν διέθετε την
κατάλληλη νοµική βάση. Σήµερα προβλέπεται τελικώς στο σχέδιο
της νέας συνταγµατικής συνθήκης µία παρόµοια βάση, αλλά δεν
έχει ακόµη επικυρωθεί. Η προσέγγιση που υιοθετήθηκε ως σήµερα
από την ΕΕ προκειµένου να αξιοποιηθεί κατά το µέγιστο δυνατό το
δυναµικό του τουρισµού είναι ουσιαστικώς οριζόντιου χαρακτήρα:
ο τουρισµός προάγεται άλλοτε µέσω της χρησιµοποίησης των
διαρθρωτικών ταµείων, άλλοτε µέσω της έµµεσης δράσεως σχεδίων
τα οποία αν και ενδιαφέρουν και άλλους τοµείς όπως το
περιβάλλον ή έρευνα, έχουν εν τούτοις ωφελήσει και τον τουρισµό.
Παρά την ύπαρξη του εµφανώς θετικού αυτού στοιχείου, οι
δυσκολίες που αντιµετωπίζει η ∆Γ Επιχειρήσεις και Βιοµηχανία
(µονάδα Τουρισµού) όσον αφορά τον αποτελεσµατικό συντονισµό
της µε τις λοιπές Γ∆ που ασχολούνται άµεσα ή έµµεσα µε τον
τουρισµό, είναι πολύ πιθανόν να µαταιώσει τα θετικά αποτελέσµατα
που συνεπάγονται για τον τουρισµό οι διάφορες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες.
4.2 Όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταµεία, κατά την περίοδο
2000-2006 η ΕΕ χορήγησε για σχέδια που συνδέονται άµεσα ή
έµµεσα µε τον τοµέα του τουρισµού επτά δισεκατοµµύρια ευρώ
περίπου και δύο δισεκατοµµύρια ευρώ περίπου για πολιτιστικά
σχέδια
(3) Η EUROPA NOSTRA (Ευρωπαϊκή οµοσπονδία πολιτιστικής κληρονοµιάς µε αποστολή την αξιοποίηση και την προστασία της ευρωπαϊκής
πολιτιστικής κληρονοµιάς και στην οποία συµµετέχουν σαράντα ευρωπαϊκές χώρες και περισσότερες από διακόσιες ενώσεις για την προστασία
και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς) υποστηρίζει ότι η
ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονοµιά αποτελεί σηµαντικό στοιχείο για την
ανάπτυξη και την προαγωγή της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της
ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη.
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(προγράµµατα Interreg III, Leader+, Urban). Το συνολικό ποσό
ανέρχεται περίπου σε 9 δισεκατοµµύρια ευρώ για τον τουρισµό και
τον πολιτισµό τα οποία κινδυνεύουν ωστόσο να µην χρησιµοποιηθούν εποικοδοµητικά, διότι το επίπεδο συντονισµού όσον
αφορά τη διαχείριση των δύο αυτών τοµέων που χρηµατοδοτούνται
από τα διαρθρωτικά ταµεία δεν είναι το βέλτιστο.

4.3 Μεταξύ των πρωτοβουλιών που αναλήφθηκαν από την ΕΕ
για την προαγωγή της πολιτιστικής κληρονοµιάς, ιδιαίτερη επιτυχία
είχε το σχέδιο «Ευρωπαϊκές πολιτιστικές πρωτεύουσες (Cec)». Σε µία
πρόσφατη µελέτη (4) που ανατέθηκε από τη Γενική ∆ιεύθυνση Πολιτισµού, επισηµαίνεται ότι το εν λόγω πρόγραµµα κατά τη διάρκεια
του εξεταζόµενου έτους επέφερε στις πόλεις που ανακηρύχθηκαν
«Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Πρωτεύουσες» µέση αύξηση του
τουρισµού κατά 12 % και το επόµενο έτος προκλήθηκε µία τουριστική ροή υψηλότερη από τον µέσο όρο των προγενέστερων ετών.
Σύµφωνα µε την ίδια µελέτη, το δυναµικό οικονοµικής αύξησης της
δραστηριότητας αυτής είναι ήδη υψηλό, θα ήταν σκόπιµο όµως να
αξιοποιηθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για το λόγο αυτό η
Γενική ∆ιεύθυνση Πολιτισµού έχει καταρτίσει µία νέα πρόταση για
την υιοθέτηση στο µέλλον νέων και σαφέστερων κριτηρίων επιλογής
των υποψήφιων πόλεων, για την τόνωση του ανταγωνισµού και την
άµιλλα µεταξύ τους για να τονιστεί η ευρωπαϊκή διάσταση και η
βιωσιµότητα πολιτιστικών προγραµµάτων και τέλος για να
προωθηθεί η διάδοση των ορθών πρακτικών στον τοµέα της διαχείρισης πολιτιστικών εκδηλώσεων. Στην πρόταση ζητείται επίσης να
τριπλασιαστεί η ευρωπαϊκή συµβολή για το πρόγραµµα «Ευρωπαϊκές πολιτιστικές πρωτεύουσες» που σήµερα ανέρχεται σε 500
χιλιάδες ευρώ.

4.4 Στις αρχές ∆εκεµβρίου 2005, η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύµφωνα µε τον στόχο
της αποτελεσµατικότερης προαγωγής των δυνατοτήτων του
τουρισµού και του πολιτισµού, ενέκρινε, για πρώτη φορά, τη
χορήγηση κονδυλίου ύψους 1 000 000 ευρώ για τη χρηµατοδότηση εκπόνησης σχεδίου που θα προάγει τους υπέροχους ευρωπαϊκούς προορισµούς

4.5 Η Γενική ∆ιεύθυνση Επιχειρήσεις και Βιοµηχανία της Επιτροπής συνέστησε από την πλευρά της µία «Οµάδα για την βιωσιµότητα του τουρισµού» (TSG), που αποτελείται µεταξύ άλλων από
εµπειρογνώµονες εκπροσώπους των Οργάνων και των διαφόρων
κατηγοριών των φορέων µε σκοπό τη διατύπωση προτάσεων που θα
υποβληθούν στην Επιτροπή για την υλοποίηση ενός βιώσιµου
τουρισµού ενόψει της προετοιµασίας εντός του 2007 της Ευρωπαϊκής Ατζέντα 21 για τον τουρισµό. Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την
Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι η µόνη µορφή
τουρισµού που πρέπει να ενθαρρυνθεί είναι αποκλειστικά η µορφή
του βιώσιµου τουρισµού.

4.6 Ο Επίτροπος Günter Verheugen εξήγγειλε άλλωστε επ'
ευκαιρία του τετάρτου Ευρωπαϊκού Φόρουµ Τουρισµού που πραγµατοποιήθηκε στη Μάλτα στις 20 Οκτωβρίου 2005, ότι εντός των
πρώτων µηνών του 2006 θα εγκαινιασθεί µια «ευρωπαϊκή ιστοσελίδα τουρισµού» που θα παρέχει πρόσβαση στις ιστοσελίδες των
εθνικών τουριστικών οργανώσεων προκειµένου να βελτιωθεί η
προαγωγή των τουριστικών τοποθεσιών της Ευρώπης.
(4) Palmer/Rae Associates International Cultural Advisors, «European
Cities and Capital of Culture» , Μελέτη που εκπονήθηκε για την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Αύγουστος 2004.
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4.7 Τέλος, η ∆Γ Επιχειρήσεις της Επιτροπής άρχισε µία µελέτη
µε θέµα «Ο αντίκτυπος των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων
στις ΜΜΕ που συνδέονται µε τον τουρισµό», ενώ η ∆Γ Πολιτισµός
άρχισε µία έρευνα σχετικά µε την οικονοµία του πολιτισµού στην
Ευρώπη.

5. Η δέσµευση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής
5.1 Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, µε την
επίγνωση της σπουδαιότητας που έχει ο τοµέας του τουρισµού για
την Ευρώπη, έχει από µακρού επιδείξει ενδιαφέρον για τα σχετικά
θέµατα, όπως οι τουριστικές πολιτικές στη διευρυµένη Ευρώπη, ο
τουρισµός και η κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη, ο τουρισµός και η
συνεργασία µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, ο τουρισµός και
ο αθλητισµός κλπ (5).
5.2 Παράλληλα µε τις δύο µελέτες που αναφέρθηκαν στο
σηµείο 4.7, η παρούσα γνωµοδότηση για τον τουρισµό και τον
πολιτισµό, όπως επίσης οι γνωµοδοτήσεις που προαναφέρθηκαν
(σηµείο 5.1), αποτελούν συµβολή στον προσδιορισµό των µελλοντικών προγραµµατικών κατευθύνσεων για τον τουρισµό σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

6. Πολιτιστική ευαισθητοποίηση των πολιτών
6.1 Η προαγωγή των πολιτιστικών αξιών πρέπει καταρχάς να
απευθύνεται στους διαµένοντες πολίτες µιας περιοχής οι οποίοι
πρέπει να αποκτήσουν µεγαλύτερη γνώση του πλούτου των ιστορικών καλλιτεχνικών και περιβαλλοντικών µνηµείων των περιοχών
τους (6). Εφόσον ευαισθητοποιηθούν τότε πράγµατι θα είναι σε
θέση να διαδραµατίσει αξιόλογο ρόλο για την προστασία και την
προαγωγή της περιοχής τους, υποστηρίζοντας τις ενέργειες των
δηµόσιων αρχών.
6.2 Για να προαχθεί η πολιτιστική ευαισθητοποίηση είναι
απαραίτητο να ληφθούν µέτρα ήδη από το σχολείο µε προγράµµατα που βελτιώνουν τις γνώσεις των νέων σχετικά µε τον ιστορικό,
καλλιτεχνικό και περιβαλλοντικό πλούτο των περιφερειών τους και
µε πρωτοβουλίες που καθιστούν τους νέους πρωταγωνιστές της
αξιοποίησής τους (7).
(5) Μεταξύ των θεµάτων όσον αφορά τον τουρισµό που έχουν µελετηθεί
από την ΕΟΚΕ, είναι: «Η πολιτική του τουρισµού στην διευρυµένη
Ευρώπη», «Η συµβολή του τουρισµού στην κοινωνικοοικονοµική
ανάπτυξη» και «Η πολιτική του τουρισµού και η δηµόσια και ιδιωτική
συνεργασία», εισηγητής ο κ. Mendoza Castro. «Τουρισµός και αθλητισµός: οι µελλοντικές προκλήσεις για την Ευρώπη», εισηγητής ο κ. Pesci.
(6) Ας σηµειωθεί εδώ η πρωτοβουλία των τοπικών αρχών της Αµβέρσας του
Βελγίου, χάρη στην οποία είναι ελεύθερη η είσοδος στα µουσεία της
πόλεως για όλους τους δηµότες.
(7) Στην Ιταλία π.χ. εφαρµόστηκαν τελευταία ορισµένες ενδιαφέρουσες
πρωτοβουλίες: η Ένωση Fai (Ιταλικό Ταµείο Περιβάλλοντος) ανοίγει
κάθε χρόνο µε την αρχή της ανοίξεως µνηµεία που δεν είναι πολύ
γνωστά ή που κατά κανόνα παραµένουν κλειστά για το κοινό και ζητεί
από τους νέους των τοπικών σχολείων να παίξουν το ρόλο τουριστικών
ξεναγών για µια ηµέρα.
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7. Οι τοµείς του πολιτιστικού τουρισµού

7.1 Για να προαχθεί αποτελεσµατικά ο πολιτιστικός τουρισµός,
και για να κατακτηθεί ακόµη και ο «πολιτιστικά αδιάφορος τουρίστας» χρειάζεται ανάλυση και ανάπτυξη των διαφόρων τοµέων και
προσδιορισµός των τάσεων και των ευκαιριών για περαιτέρω
ανάπτυξη. Οι βασικοί τοµείς του πολιτιστικού τουρισµού είναι οι
εξής: τέχνες και παραδόσεις, σαλόνια και εκθέσεις, φεστιβάλ και
εκδηλώσεις, οινογαστρονοµία, αγροτικός τουρισµός, «σινετουρισµός» και θεµατικά ιστορικοπολιτιστικά πάρκα.

7.2 Καλλιτεχνική κληρονοµιά

7.2.1
Ο πιο παραδοσιακός τοµέας του πολιτιστικού τουρισµού
είναι ο τουρισµός που συνδέεται µε την «φυσική» καλλιτεχνική
κληρονοµιά αποτελούµενη από ιστορικά κέντρα, µουσεία και
αρχαιολογικούς χώρους. Στον τοµέα αυτό, προτεραιότητα είναι η
ευρύτερη ολοκλήρωση µεταξύ της διαχείρισης των πολιτιστικών
αγαθών και της διαχείρισης των τουριστικών υπηρεσιών έτσι ώστε
να ευνοείται η «κάρπωσή τους» από πλευράς τουριστών. Χρειάζονται δηλαδή ενιαίοι όροι στο πλαίσιο «τουριστικοπολιτιστικών
συστηµάτων» που θα πρέπει να αποτελούν αντικείµενο διαχείρισης
βάσει ολοκληρωµένων λογικών. Θα πρέπει έτσι να ευνοηθεί π.χ. η
ενιαία διαχείριση των µεµονωµένων καλλιτεχνικοπεριβαλλοντικών
συστηµάτων, έστω και αν εµπίπτουν στις αρµοδιότητες των δηµόσιων διοικήσεων ή του ιδιωτικού τοµέα, και να προωθηθούν πολιτικές ωραρίου και τιµών που µεγιστοποιούν τη προσβασιµότητα και
καθιστούν δυνατή την αύξηση των εσόδων και συνεπώς την κάλυψη
των δαπανών διαχείρισης. Σκόπιµη είναι επίσης η αναβίωση της
πολιτιστικής κληρονοµιάς µέσω π.χ. εκθέσεων σε µουσεία, σε
ιστορικά κτίσµατα µε ιδιαίτερη προσοχή στην προαγωγή της
σύγχρονης τέχνης.

7.2.2
Υπάρχουν ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες, όπως π.χ. «η
τουριστική κάρτα» που εφαρµόστηκε δοκιµαστικά σε διάφορες
ευρωπαϊκές πόλεις και περιλαµβάνουν τη µεταφορά και την είσοδο
σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

7.2.3
Σε ό,τι αφορά τα καλλιτεχνικά κέντρα ήσσονος σηµασίας
ενδείκνυται ιδιαιτέρως η εµπειρία των «πολιτιστικών περιφερειών»
που ενσωµατώνουν τουριστικές και πολιτικές υπηρεσίες των πιο
κοινών οµογενών περιοχών, συγκεντρώνουν χρηµατοδοτήσεις από
δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς και προάγονται κατά τρόπον
ενιαίο. Η ΕΟΚΕ θεωρεί σκόπιµη επίσης και τη συµµετοχή των περιφερειακών τουριστικών οργανισµών στην ανάπτυξη και δηµιουργία
πολιτιστικών περιφερειών διαµεθοριακού χαρακτήρα.

7.2.4
Θα µπορούσαν επίσης να δηµιουργηθούν «δίκτυα» (8) ή
περιηγήσεις για τα πολιτιστικά αγαθά που ενυπάρχουν σε διάφορες
χώρες, όπως δίκτυα κάστρων ή ιστορικών κτισµάτων, αρχαιολογικών τοποθεσιών (π.χ. το δίκτυο πόλεων της Μεγάλης Ελλάδας) (9)
(8) Ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία αποτελεί το δίκτυο οχυρωµένων πόλεων.
Χάρη στο δίκτυο 17 ιστορικών τοποθεσιών που δηµιουργήθηκε από τις
περιφέρειες του Κέντ (ΗΒ), του Nord-Pas-de Calais (Γαλλία) και της
δυτικής Φλάνδρας (Βέλγιο) αξιοποιήθηκε η πολύτιµη κοινή κληρονοµιά
των εν λόγω περιοχών.
(9) Όπως προτάθηκε από ορισµένους αρµόδιους για τον τουρισµό της
περιφέρειας Καµπανίας και της Ελλάδας κατά τη δηµόσια ακρόαση του
Paestum που έλαβε χώρα στις 18 Νοεµβρίου 2005 .
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ή δίκτυα ειδικών µουσείων όπως π.χ. τα «µουσεία επιχειρηµατικότητας» ή ακόµη διευρωπαϊκές περιηγήσεις (10), όπως η via Fracigena. Τα εν λόγω δίκτυα ή περιηγήσεις θα µπορούσαν να φέρουν
ενιαία επισήµανση µε την κατάλληλη σηµατοδότηση και να προβάλλονται κατά τρόπον ενιαίο. Επιπλέον και εφόσον είναι εφικτό, θα
ήταν σκόπιµο να παρέχονται οµοιογενείς υπηρεσίες φιλοξενίας

7.3 ∆ρώµενα, εκθέσεις και εκδηλώσεις
7.3.1 Ένας δεύτερος σηµαντικός τοµέας του πολιτιστικού
τουρισµού συνδέεται µε τις εκδηλώσεις: εκθέσεις, συναυλίες,
φεστιβάλ και άλλες ιδιαίτερες πρωτοβουλίες. Κατά τα τελευταία
δέκα µε δεκαπέντε χρόνια, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις έχουν
καταστεί σηµαντικοί παράγοντες προαγωγής του τουρισµού.
Ολοένα και µεγαλύτερες ροές παθιασµένων κυρίως νέων ατόµων,
µετακινούνται για να επισκεφθούν µεγάλες εκθέσεις, για να
συµµετάσχουν σε συναυλίες σε µουσικά και κινηµατογραφικά
φεστιβάλ και για να παραστούν σε ιδιαίτερες πρωτοβουλίες όπως
π.χ. οι «λευκές νύχτες» που διοργανώνονται σε πολλές ευρωπαϊκές
πόλεις, όπως το Παρίσι, οι Βερσαλλίες, οι Βρυξέλλες, η Ρώµη, η
Βιέννη, η Βαρσοβία κλπ.
7.3.2 Για τη βελτίωση του τοµέα αυτού απαιτούνται παρεµβάσεις για έργα υποδοµής προκειµένου να υλοποιηθούν ή να
αναδιαρθρωθούν οι κατάλληλοι χώροι για εκθέσεις και φεστιβάλ,
παρεµβάσεις προγραµµατισµού καθώς επίσης και παρεµβάσεις στον
τοµέα της προαγωγής και επικοινωνίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα
µπορούσε να ενθαρρύνει τη δηµιουργία ενιαίου χρονοδιαγράµµατος
πολιτιστικών εκδηλώσεων, να προαγάγει τη συνεργασία µεταξύ των
διαφόρων χωρών και των πολιτιστικών ιδρυµάτων και τέλος να
τονώσει τις πρωτοβουλίες των χωρών µε λιγότερη εµπειρία και
παραδόσεις στον τοµέα αυτό αρχής γενοµένης από τα δέκα νέα
κράτη µέλη.

7.4 Οινογαστρονοµικές αξίες και αγροτικός τουρισµός
7.4.1 Ένας τρίτος σηµαντικός τοµέας του πολιτιστικού
τουρισµού είναι ο τοµέας που συνδέεται µε τις οινογαστρονοµικές
αξίες των διαφόρων περιοχών: πρόκειται για ένα τοµέα «υλικού
πολιτισµού» που κατά τα τελευταία χρόνια αποκτά ολοένα και
µεγαλύτερη σηµασία και 'χει δηµιουργήσει ένα αυθεντικό πολιτιστικό και οικονοµικό κίνηµα για την προώθηση των τυπικών
προϊόντων (11).
(10) Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάσουν σχετικά οι ακόλουθες πρωτοβουλίες:
— «European Route of Brick Gothic», σχέδιο στο οποίο συµµετέχουν
7 χώρες (Σουηδία, ∆ανία, Γερµανία, Πολωνία, Λιθουανία, Λετονία
και Εσθονία), 26 πόλεις και 2 περιφέρειες.
— «Ευρωπαϊκό οδοιπορικό της εβραϊκής πολιτιστικής κληρονοµιάς»,
πρόγραµµα που βραβεύθηκε από το Συµβούλιο της Ευρώπης ως «η
καλύτερη πολιτιστική περιήγηση του Συµβουλίου της Ευρώπης»( %
∆εκεµβρίου 2005).
11
( ) Μεταξύ των διαφόρων πρωτοβουλιών για την προώθηση τυπικών
προϊόντων, ας σηµειωθεί η ιταλική «Slow Food». Πρόκειται για µια
διεθνή κοινοπραξία , που ιδρύθηκε από τον Carlo Petrini αριθµεί
σήµερα 83 000 εγγεγραµµένους µε έδρες στην Ιταλία, Γερµανία,
Ελβετία, ΗΠΑ Γαλλία, Ιαπωνία, ΗΒ, εκτός των άλλων αντιπροσωπειών
σε 122 χώρες. Η Slow Food αντιπαρατάσσεται στην τυποποίηση του
γούστου, θεωρεί αναγκαία την πληροφόρηση εκ µέρους του καταναλωτή, υπερασπίζει τις πολιτιστικές ταυτότητες που συνδέονται µε τις
τροφικές και γαsτρονοµικές παραδόσεις. Μεταξύ των ευρωπαϊκών οδοιπορικών , ίσως η πιο χαρακτηριστική από την άποψη της προαγωγής
τυπικών προϊόντων , είναι ο ∆ρόµος του Ουίσκι στη Σκωτία, µοναδική
περιήγηση στον κόσµο του Whiski di Malto αποκλειστικά, η µπύρα
«Trappistes» στο Βέλγιο και την Ολλανδία , η περιήγηση για οστρακοειδή στη Βρετάνη κλπ.
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7.4.2
Και εδώ, πρέπει να ενθαρρυνθεί η δηµιουργία «οινογαστρονοµικών περιηγήσεων» όπου θα ενσωµατώνονται οι πολιτιστικές
και καλλιτεχνικές αξίες και θα προωθούνται, στο πλαίσιο ενιαίας
προσφοράς, πολιτιστικές επισκέψεις, γευσιγνωσία και ύπαιθρος,
ώστε να συνδυάζεται έτσι η γνώση της ιστορίας της τέχνης και η
επαφή µε τις παραδόσεις όσον αφορά τα κρασιά και τα τυπικά
εδέσµατα συγκεκριµένων γεωγραφικών περιοχών.
7.4.3
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα µπορούσε να ενθαρρύνει την
κατάρτιση ενός ευρωπαϊκού άτλαντα οινογαστρονοµικών διαδροµών
αγροτικού τουρισµού, ευνοώντας ειδικότερα τις διαµεθοριακές
διαδροµές που συνδέουν τις παραδόσεις δύο ή τριών χωρών, έτσι
ώστε να αξιοποιηθούν οι κοινές ρίζες πολλών παραδόσεων και
«διαφορών».

7.5 Σινετουρισµός
7.5.1
Ένας τέταρτος τοµέας του πολιτιστικού τουρισµού ο
οποίος αποδεικνύεται τελευταία ότι αποτελεί σηµαντική κινητήρια
δύναµη τουριστικών ροών είναι ο τοµέας που συνδέεται µε την
παραγωγή κινηµατογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών. Οι επισκέψεις στους τόπους σκηνοθεσίας των ταινιών που συνάντησαν
επιτυχία πολλαπλασιάζουν τη παρουσία τουριστών σε πολλές
περιοχές. Έτσι π.χ. το κάστρο Alnwick, στην περιοχή Northumberland (Βόρειος Μεγάλη Βρετανία), όπου γυρίστηκαν οι ταινίες
βασισµένες στα µυθιστορήµατα της J.K. Rolling που έχουν πρωταγωνιστή το µάγο Harry Potter, είχε ως αποτέλεσµα να προκληθεί
σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα µία τουριστική εισροή ύψους 13
εκατοµµυρίων ευρώ ετησίως ώστε να καταστεί µία από τις σηµαντικότερες τουριστικές έδρες της Μεγάλης Βρετανίας. Το ίδιο συνέβη
στην Ιταλία στο Κάστρο Agliè της περιοχής Πιεµόντε όπου
γυρίστηκε η τηλεοπτική ταινία «Ελίζα της Ριβοµπρόζα», µε 100 έως
3 500 επισκέπτες εβδοµαδιαίως κατά µέσο όρο. Και αυτό ισχύει
και για ταινίες που δεν έχουν ακόµη προβληθεί αλλά βρίσκονται
στο στάδιο των γυρισµάτων: στη Μεγάλη Βρετανία, το χωριό
Λίνκολν όπου γυρίζεται η ταινία του best-seller «Ο Κώδικας Da
Vinci», βασισµένο στο οµώνυµο µυθιστόρηµα του Dan Brown, έχει
ήδη καταστεί έδρα σηµαντικών τουριστικών εισροών, ενώ στο
Παρίσι έχουν δηµιουργηθεί τουριστικά γραφεία που διοργανώνουν
επισκέψεις αποκλειστικά στις περιοχές που περιγράφονται στο µυθιστόρηµα.
7.5.2
Σύµφωνα µε µία αγγλική έρευνα που έγινε στη Μεγάλη
Βρετανία τον Αύγουστο 2005, 27 % των ενηλίκων και 45 % των
νέων ηλικίας 16 µε 24 δηλώνουν ότι επηρεάζεται η επιλογή του
τόπου διακοπών τους από τις ταινίες που παρακολούθησαν στον
κινηµατογράφο ή την τηλεόραση. Για το λόγο αυτό η υπηρεσία
προωθήσεως του αγγλικού τουρισµού VisitBritain, παρακολουθεί
επισταµένως την παραγωγή των ταινιών και δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα της «χάρτες κινηµατογραφικών ταινιών» που είναι πολύ εµπεριστατωµένοι και δείχνουν όλους τους τόπους όπου γυρίζονται οι
νέες ταινίες µε περιγραφή των διαδροµών και των τουριστικών
υπηρεσιών που παρέχονται επί τόπου.

7.6 Πάρκα µε πολιτιστικά θέµατα
7.6.1
Ένας πέµπτος τοµέας πολιτιστικού τουρισµού είναι ο
τοµέας που θα µπορούσε να συνδεθεί µε τη δηµιουργία θεµατικών
πάρκων ιστορικοκαλλιτεχνικού χαρακτήρα που συµπληρώνουν τις
επισκέψεις στα µουσεία, στα ιστορικά κέντρα και στους
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αρχαιολογικούς τόπους. Το πάρκο, που θα µπορούσε ενδεχοµένως
να δηµιουργηθεί στην συγκεκριµένη φηµισµένη τουριστική τοποθεσία, πρέπει, εφόσον είναι εφικτό, να αποτελεί µέσον υποστήριξης
για την κατανόηση της τοπικής ιστορικής πραγµατικότητας (12).
Παρόµοια πάρκα θα µπορούσαν να δηµιουργηθούν στις µεγάλες
πολιτιστικές ευρωπαϊκές περιοχές (13) και η ΕΕ θα µπορούσε να
βοηθήσει την υλοποίηση υποδοµών infotainement (πληροφόρηση
και ψυχαγωγία) ώστε να αποτελέσουν περαιτέρω κίνητρο τουριστικών εισροών.

8. Η χρήση των νέων τεχνολογιών
8.1 ∆ηµιουργία διαδικτύων και δορυφορικών και ψηφιακών
τηλεοπτικών σταθµών, χρήση των συστηµάτων εικόνας και ήχου
στα κυψελωτά κινητά τηλέφωνα τελευταίας γενεάς, υλοποίηση ανοικοδόµησης µνηµείων και ιστορικοκαλλιτεχνικών περιβαλλόντων
µέσω της χρησιµοποίησης των τεχνικών εικονικής πραγµατικότητας:
οι νέες τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας µπορούν να
προσφέρουν µεγάλη βοήθεια για την αξιοποίηση των πολιτιστικών
αγαθών για τον τουρισµό (14).
8.2 Μία ιδιαίτερη εφαρµογή των νέων τεχνολογιών αφορά την
τουριστική βιωσιµότητα και την προστασία των πιο δηµοφιλών
καλλιτεχνικών τόπων που διατρέχουν κίνδυνο επιδείνωσης λόγω της
εισβολής των τουριστικών µαζών: οι τεχνολογίες πληροφόρησης
µπορούν πράγµατι να παράσχουν νέες ευκαιρίες προγραµµατισµού,
παρακολούθησης και οργάνωσης των τουριστικών ροών µε αυτόµατο έλεγχο των µεταβλητών του περιβάλλοντος (π.χ. υγρασία στις
αίθουσες των µουσείων) που απειλούν τα έργα τέχνης. Επιπλέον, η
εγκατάσταση συστηµάτων αναγγελίας µε ανοικτή γραµµή και η
δυνατότητα επισκέψεων κατόπιν ραντεβού θα ευνοήσουν την αξιοποίηση των χώρων, όπου η επίσκεψη γίνεται µόνο κατά µικρές
οµάδες τουριστών κάθε φορά.
8.3 ∆εν πρέπει να λησµονηθεί άλλωστε η αξιόλογη συµβολή
των σύγχρονων τεχνολογιών όσον αφορά την υλοποίηση διαρθρώσεων και συστηµάτων που επιτρέπουν την άρση των αρχιτεκτονικών
εµποδίων που πολύ συχνά αποτελούν ανυπέρβλητο εµπόδιο για τα
λιγότερο ικανά άτοµα.
8.4 Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία στο Έβδοµο πενταετές πρόγραµµα έρευνας και ανάπτυξης αναφέρει ότι οι εφαρµογές των
αποτελεσµάτων της έρευνας µπορεί να βοηθήσει τον τοµέα του
τουρισµού και την πρόσβαση στην πολιτιστική κληρονοµιά, θα
(12) Ενδιαφέρον παράδειγµα αποτελεί η πρωτοβουλία «The Malta experience» που, µέσω µιας ταινίας διάρκειας µιας ώρας περίπου, εκθέτει
την ιστορία του νησιού και των πληθυσµών που το κατοίκησαν ,
δίδοντας έτσι την ευκαιρία και στους νεώτερους επισκέπτες να κατανοήσουν την πραγµατικότητά του.
(13) Παραδείγµατος χάριν, στην αρχαιολογική περιοχή της Ποµπηίας θα
µπορούσε να δηµιουργηθεί ένα εικονικό πάρκο µε θέµα την αρχαία
Ποµπηία που θα αναπαριστά την καθηµερινή ζωή της εποχής και ενδεχοµένως την έκρηξη του Βεζούβιου που κατέστρεψε την πόλη. Το ίδιο
θα µπορούσε να γίνει στο Βατερλώ του Βελγίου µε αναπαράσταση της
φηµισµένης µάχης κλπ.
(14) Στα πλαίσια του συνεδρίου µε θέµα «Πολιτιστικός τουρισµός: µία
πρόκληση για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση», που διοργανώθηκε από την
Προεδρία του Λουξεµβούργου, τον Απρίλιο 2005, αναφέρθηκαν
ορισµένα ενδιαφέροντα παραδείγµατα εφαρµογής των νέων τεχνολογιών, όπως η χρήση παλαµιαίων υπολογιστών που καθιστούν δυνατή
τη συνεχή εξοικείωση µε την περιοχή που διανύει ο επισκέπτης (το
παράδειγµα αναφέρθηκε σε σχέση µε τη διαδροµή των προσκυνητών
της via francigena).
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µπορούσε να προωθήσει την απτή υλοποίηση πρωτοβουλιών αυτού
του είδους, µε την κατάρτιση ενδεχοµένως καταλόγου των διαθέσιµων τεχνολογιών και χάρτη ορθών πρακτικών σε κοινοτικό
επίπεδο προς ενηµέρωση των φορέων των διαφόρων χωρών.
8.5 Η χρήση των νέων τεχνολογιών έχει ουσιαστική σηµασία για
την προαγωγή των ευρωπαϊκών τουριστικοπολιτιστικών προορισµών
όχι µόνο στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό της ΕΕ. Και σε
αυτόν τον τοµέα θα ήταν σκόπιµο να γίνει απογραφή των πρωτοβουλιών που βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης από τις διάφορες
χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα µπορούσε επιπλέον να υποστηρίξει
και το σχέδιο της υλοποίησης µιας ευρωπαϊκής ιστοσελίδας
τουρισµού καθώς επίσης και τη δηµιουργία ενός δορυφορικού
τηλεοπτικού σταθµού για την προαγωγή του τουρισµού της
γηραιάς ηπείρου στις χώρες εκτός της Ευρώπης.

9. Το πρόβληµα της διακυβέρνησης των πολιτιστικών
αγαθών και της κατάρτισης των ασχολουµένων του τοµέα.
9.1 Για την εξασφάλιση αποτελεσµατικού συστήµατος τουριστικής αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονοµιάς απαιτείται η
διακυβέρνηση των πολιτιστικών αγαθών: τα αγαθά αυτά είναι
ιδιοκτησία είτε του δηµοσίου (σε κρατικό ή τοπικό επίπεδο) ή
ιδιοκτησία θρησκευτικών και άλλων οργανώσεων ή ιδιοκτησία
ιδιωτών. Ιδιαίτερα λεπτή είναι η κατάσταση σε ορισµένα νέα κράτη
µέλη όπου, λόγω των εθνικοποιήσεων που επιβλήθηκαν κατά τις
περασµένες δεκαετίες, υπάρχει ασάφεια ως προς τα δικαιώµατα
πνευµατικής ιδιοκτησίας και µεγάλη υποβάθµιση στη συντήρηση
ορισµένων πολιτιστικών αγαθών.
9.2 Πρέπει να προωθηθούν πρότυπα διακυβέρνησης που, σεβόµενα την ιδιοκτησία των καλλιτεχνικών και πολιτιστικών αγαθών και
παρέχοντας τις µέγιστες εγγυήσεις όσον αφορά την προστασία και
τη συντήρηση θα επιτρέπουν το συντονισµένο διαχειρισµό των
µεµονωµένων τουριστικών και πολιτιστικών συστηµάτων, ευνοώντας
παράλληλα τη συµµετοχή δηµόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων και
παρέχοντας παράλληλα φορολογικά κίνητρα.
9.3 Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα µπορούσε να κάνει µια απογραφή
των συστηµάτων διακυβέρνησης που εφαρµόζονται σήµερα στις
διάφορες ευρωπαϊκές χώρες για να αξιολογήσει την αποτελεσµατικότητά τους και να ενθαρρύνει τη διάδοση τους στις άλλες χώρες,
και να προτείνει καινοτόµα συστήµατα µε φορολογικές ελαφρύνσεις
που µπορούν να ευνοήσουν τη συνεργασία δηµόσιου και ιδιωτικού
τοµέα όσον αφορά τη διαχείριση.
9.4 Αλληλένδετο µε το πρόβληµα της διακυβέρνησης είναι το
πρόβληµα της κατάρτισης των απασχολουµένων στον τοµέα αυτό
που θα πρέπει στο εξής να διαθέτουν εκτός από ιστορικοκαλλιτεχνικές δραστηριότητες και αρµοδιότητες διοικήσεως, µάρκετινγκ
και χρήσης των νέων τεχνολογιών καθώς και όλων όσοι έρχονται σε
άµεση επαφή µε τους τουρίστες (ξενοδόχοι, έµποροι, υπάλληλοι
δηµόσιων υπηρεσιών κλπ.) και οι οποίοι, εκτός των γλωσσικών
δεξιοτήτων, θα πρέπει να έχουν «κοινωνική µόρφωση» και να
σέβονται την πολιτιστική διαφορά του τουρίστα. Αλλά και σε αυτό
τον τοµέα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα µπορούσε να προβεί σε
απογραφή των πιο προωθηµένων µεθόδων κατάρτισης ευνοώντας
τις ανταλλαγές εµπειρίας και τις πρωτοβουλίες αξιολόγησης καθώς
και τη διάδοση των ορθότερων πρακτικών µε γενικό γνώµονα την
προαγωγή του ποιοτικού τουρισµού.
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10. Η ολοκλήρωση µεταξύ του πολιτιστικού τουρισµού και
των άλλων τουριστικών τοµέων
10.1 Η αποτελεσµατική διαχείριση του πολιτιστικού τουρισµού
µπορεί να έχει θετικά αποτελέσµατα και στους άλλους τουριστικούς
τοµείς, από τον τουρισµό για λουτρά έως τον ορεινό και τον
επιχειρηµατικό τουρισµό και τον τουρισµό τρίτης ηλικίας.
10.2 Η παρουσία καλλιτεχνικών περιηγήσεων, εκθέσεων,
συναυλιών ή οινογαστρονοµικών δυνατοτήτων µπορεί να
ενθαρρύνει την επιλογή του τουρίστα συγκεκριµένων παραθαλάσσιων ή ορεινών τοποθεσιών και να τις βοηθήσει να αντιµετωπίσουν
τον τουριστικό ανταγωνισµό των αναδυόµενων χωρών που αν και
είναι ανταγωνιστικές στο επίπεδο των φυσικών πόρων ή στις
χαµηλές τιµές, δύσκολα µπορεί να συγκριθούν µε τις δυνατότητες
που παρέχουν στον πολιτιστικό τοµέα οι αντίστοιχες της Ευρώπης.
10.3 Το ίδιο ισχύει και σε ό,τι αφορά τον επιχειρηµατικό
τουρισµό εφόσον εξασφαλίζεται η δυνατότητα συνδυασµού του
επαγγελµατικού ταξιδίου µε τον πολιτιστικό τουρισµό συµπεριλαµβανοµένου του Σαββατοκύριακου µε τη δυνατότητα συµµετοχής
της οικογένειας.
10.4 Εάν ληφθεί υπόψη η προσδοκία ζωής του ευρωπαϊκού
πληθυσµού, που είναι σήµερα κατά πολύ µεγαλύτερη από ό,τι κατά
το παρελθόν, ο πολιτιστικός τουρισµός ανταποκρίνεται πλήρως στις
απαιτήσεις του «πρεσβύτη», ο οποίος ολοένα και περισσότερο πλέον
αφιερώνει τον ελεύθερο χρόνο του στη γνωριµία µε νέες πολιτιστικές παραδόσεις. Το στοιχείο αυτό εξυπηρετεί και την ανάγκη
προώθησης του τουρισµού κατά τις µη τουριστικές περιόδους.
10.5 Βεβαίως και στα πλαίσια αυτής της δράσης προαγωγής της
ολοκλήρωσης µεταξύ πολιτιστικού τουρισµού και άλλων τουριστικών τοµέων, η Ευρωπαϊκή Ένωση µπορεί να αναλάβει πρωτοβουλίες και να προωθήσει τα σχέδια αυτά.

11. Συµπεράσµατα και παρατηρήσεις
11.1 Με βάση τον θετικό αντίκτυπο που µπορεί να έχει ο πολιτισµός για την ανάπτυξη του τουρισµού και λαµβανοµένου υπόψη
κυρίως ότι ο τουρισµός, εκτός του ότι µπορεί να κινητοποιεί και
άλλους τοµείς της οικονοµίας, συµβάλλει σηµαντικά στην
υλοποίηση των στόχων της «ανάπτυξης» και της «απασχόλησης»
που προβλέπει η στρατηγική της Λισσαβώνας, πρωταρχικός σκοπός
της παρούσας γνωµοδότησης πρωτοβουλίας είναι, όπως έχει ήδη
λεχθεί, να παράσχει στα ευρωπαϊκά όργανα περισσότερα στοιχεία
για την προαγωγή του τοµέα αυτού, ο οποίος αν και δυναµικός,
αντιµετωπίζει ωστόσο τον ισχυρό ανταγωνισµό τρίτων χωρών.
11.2 Ολοκληρωµένη επικοινωνία και προαγωγή
11.2.1 Για να αξιοποιηθεί αποτελεσµατικώς ο ευρωπαϊκός πολιτιστικός τουρισµός είναι απαραίτητη η βελτίωση της ολοκληρωµένης επικοινωνίας και προαγωγής της Ευρώπης και των ευρωπαϊκών προορισµών, ενώ παράλληλα πρέπει να ενθαρρυνθεί η
διάδοση των ορθών πρακτικών όσον αφορά την προστασία, την
αξιοποίηση, τη διακυβέρνηση και την κατάρτιση. Για το σκοπό αυτό
χρησιµότατη θα είναι η ευρωπαϊκή ιστοσελίδα τουρισµού εάν
βεβαίως πληροί ορισµένες προϋποθέσεις:
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— Ότι η ιστοσελίδα αυτή θα πρέπει να «τροφοδοτείται» από τις
αρµόδιες υπηρεσίες των κρατών µελών κατά τρόπο οµοιογενή
µε λειτουργικές, αποτελεσµατικές και συνεχώς προσαρµοζόµενες στα νέα δεδοµένα πληροφορίες,
— ότι επιτρέπει την ακριβή ενηµέρωση και προαγωγή των δικτύων
και περιηγήσεων µε διευρωπαϊκούς τουριστικοπολιτιστικούς
προορισµούς,
— ότι εξυπηρετεί και τους φορείς του τοµέα για να ενηµερώνονται
σχετικά µε τις καλύτερες πρακτικές διαχείρισης όσον αφορά τις
τουριστικοπολιτιστικές περιφέρειες και τη διακυβέρνηση των
πολιτιστικών αγαθών για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και
εκδηλώσεων καθώς και για την εκσυγχρονισµένη ανάπτυξη των
απασχολουµένων,
— ότι περιλαµβάνει πληροφορίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο: π.χ. ένα
ευρωπαϊκό χρονοδιάγραµµα των πολιτιστικών γεγονότων και
εκδηλώσεων καθώς και έναν «άτλαντα» οινογαστρονοµικών
περιηγήσεων και αγροτικού τουρισµού και
— ότι εξασφαλίζεται ο συντονισµός και η συνέργια µεταξύ της
ευρωπαϊκής ιστοσελίδας τουρισµού και της αντίστοιχης του
πολιτισµού.
11.3 Η προαγωγή των ορθών πρακτικών µέσω ανταγωνιστικών
και επιβραβευτικών συστηµάτων
11.3.1 Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα µπορούσε να προωθήσει τις
καλύτερες πρακτικές στον τοµέα της διαχείρισης των τουριστικοπολιτιστικών υπηρεσιών, χρησιµοποιώντας ανταγωνιστικά και επιβραβευτικά συστήµατα στα προγράµµατά της, αρχής γενοµένης από το
πρόγραµµα «Ευρωπαϊκές πολιτιστικές πρωτεύουσες» (15) και το
µελλοντικό πρόγραµµα «Υπέροχοι ευρωπαϊκοί προορισµοί». Η ΕΕ
θα µπορούσε επίσης να παράσχει συµβουλευτικό έργο στις πόλεις
και τις περιφέρειες που αποφασίζουν να θέσουν υποψηφιότητα για
τα δύο εν λόγω προγράµµατα και να προβεί σε σηµαντικότερη
χρηµατοδότηση από ότι σήµερα και ίσως να προβλέψει έναν
προτιµησιακό διάδροµο για τη χρησιµοποίηση των διαρθρωτικών
ταµείων. Σε εθνικό επίπεδο όµως, καλό θα ήταν να ευνοήσει τον
υγιή ανταγωνισµό µεταξύ των πόλεων και των τουριστικό πολιτιστικών τοποθεσιών που είναι υποψήφιες για τα δύο προγράµµατα
επί τη βάσει κριτηρίων που θα καθορισθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο:
συστήµατα διακυβέρνησης, συνεργασία δηµόσιου και ιδιωτικού
τοµέα, ενσωµάτωση τουριστικών και πολιτιστικών υπηρεσιών,
προαγωγή και πληροφόρηση κλπ. Όσον αφορά τις «Ευρωπαϊκές
πολιτιστικές πρωτεύουσες»: βιωσιµότητα, παράταση της τουριστικής περιόδου, συστήµατα διακυβέρνησης, συνεργασία δηµόσιου
και ιδιωτικού τοµέα, ενσωµάτωση τουριστικών και πολιτιστικών
υπηρεσιών κλπ. Το ίδιο και για το πρόγραµµα «Υπέροχοι ευρωπαϊκοί προορισµοί».
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11.4 Προαγωγή του διαλόγου µεταξύ των πολιτιστικών παραδόσεων
11.4.1 Η προώθηση του διαλόγου µεταξύ των πολιτιστικών
παραδόσεων τόσο στο εσωτερικό της ΕΕ, ενόψει της περαιτέρω
ένταξης των τεσσάρων υποψήφιων χωρών, όσο και µεταξύ της ΕΕ
και των άλλων περιοχών του κόσµου, πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα και για τα τουριστικοπολιτιστικά προγράµµατα. Από την
άποψη αυτή φαίνεται ιδιαιτέρως σκόπιµη, όπως ήδη τονίστηκε, η
απόφαση να ανακηρυχθεί το 2008 ως «ευρωπαϊκό έτος διαλόγου
µεταξύ των πολιτισµών». Καλό θα ήταν ωστόσο να εφαρµοσθούν
πριν από το 2008 διάφορα σχέδια π.χ. για τα σχολεία, µε την
επέκταση και για τους µαθητές της ανώτερης εκπαίδευσης των
προγραµµάτων διεθνών ανταλλαγών τύπου Erasmus ή να ευνοηθεί
η αδελφοποίηση σχολικών τάξεων διαφόρων χωρών. Ειδικά
προγράµµατα για την προαγωγή του διαλόγου µεταξύ των πολιτισµών θα µπορούσαν να προβλεφθούν και για τους ηλικιωµένους.
Κατά τον τρόπο αυτό το 2008 θα µπορούσε να καταστεί ένα «έτος
βιτρίνα» των πρωτοβουλιών που βρίσκονται στο στάδιο εφαρµογής
και να δοθεί ώθηση και σε άλλες πρωτοβουλίες.
11.5 ∆ηµιουργία µιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας τουρισµού
11.5.1 Η ΕΕ δεν διαθέτει άµεσα λειτουργικά µέσα για τον πολιτιστικό τουρισµό, δεδοµένου ότι δεν υφίσταται ακόµη η σχετική
νοµική βάση: µολαταύτα θα ήταν σκόπιµο η Ευρώπη να προβεί
στην ανάληψη µιας άµεσης δράσης, προκειµένου να ισχυροποιηθεί
ο συντονισµός στο επίπεδο της διαχείρισης για την προώθηση των
σηµερινών και µελλοντικών σχεδίων αξιοποίησης του τοµέα. Η
ΕΟΚΕ προτείνει τη δηµιουργία µιας Ευρωπαϊκής υπηρεσίας
τουρισµού, στα πλαίσια της αρχής της επικουρικότητας, που θα
διαδραµατίζει ρόλο ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου στον τοµέα του
τουρισµού µε σκοπό να παρέχει στην Κοινότητα και στα κράτη
µέλη πληροφορίες, αξιόπιστα και συγκρίσιµα στοιχεία για τον
τουρισµό. Η πρόταση αυτή είχε ήδη υποβληθεί και στην προηγούµενη γνωµοδότηση πρωτοβουλίας µε τίτλο «Τουρισµός και αθλητισµός: οι µελλοντικές προκλήσεις της Ευρώπης».
11.6 Προώθηση του πολιτικού συντονισµού των τουριστικοπολιτιστικών δραστηριοτήτων
11.6.1 Η ΕΟΚΕ επικροτεί τις προτάσεις που υπέβαλε ο
Επίτροπος κ. Guenter Verheugen στα πλαίσια του 4ου Φόρουµ
για τον Ευρωπαϊκό τουρισµό στη Μάλτα καθώς και το πρόσφατο
ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (16) στο οποίο ζητείται να
ανατεθεί στη Γ∆ Επιχειρήσεις και Βιοµηχανία ο συντονισµός των
διάφορων κοινοτικών πρωτοβουλιών που έχουν αντίκτυπο στον
τοµέα του τουρισµού.
11.7 Η παρούσα γνωµοδότηση αποκλήθηκε από την ΕΟΚΕ
«∆ήλωση του Paestum» ένεκα της δηµόσιας ακρόασης που πραγµατοποιήθηκε τον Νοέµβριο 2005 σε αυτόν τον υποβλητικό αρχαιολογικό τόπο της Ιταλίας.

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

(15) Έως το 2005, το πρόγραµµα αυτό βασιζόταν σε διακυβερνητικές
συµφωνίες.

(16) Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τις νέες προοπτικές
και τις νέες προκλήσεις για έναν βιώσιµο ευρωπαϊκό τουρισµό (8
Σεπτεµβρίου 2005).
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα την Έκθεση για την
πολιτική ανταγωνισµού 2004
SEC(2005) 805 τελικό
(2006/C 110/02)
Στις 22 Σεπτεµβρίου 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει, σύµφωνα µε το άρθρο 262 της
συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, από την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή να
εκδώσει γνωµοδότηση µε θέµα: την «Εκθεση για την πολιτική ανταγωνισµού 2004»
Το ειδικευµένο τµήµα «Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση» στο οποίο ανατέθηκαν οι σχετικές εργασίες
υιοθέτησε τη γνωµοδότηση του στις 21 Φεβρουαρίου 2006, µε βάση την εισηγητική έκθεση του κ.MALOSSE
Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή στην 425η σύνοδο ολοµέλειας που πραγµατοποιήθηκε στις 15
και 16 Μαρτίου 2006 (συνεδρίαση της 15ης Μαρτίου 2006) υιοθέτησε την παρούσα γνωµοδότηση µε ψήφους
138 υπέρ, 1 κατά και µε 2 αποχές.
1. Εισαγωγή

— στους τοµείς της διεύρυνσης, της διµερούς και πολυµερούς
συνεργασίας και της διεθνούς.

1.1 Η πολιτική ανταγωνισµού της Ενωσης θεωρήθηκε για
µεγάλο χρονικό διάστηµα η κορωνίδα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ένα κεκτηµένο που δεν θα µπορούσε να αµφισβητηθεί.
Όµως, λόγω της συζήτησης που φιεξήχθη µε αντικείµενο τη
συνταγµατική συνθήκη, αµφιβητήθηκε το βάσιµο µιας πολιτικής
που αποβλέπει στη διασφάλιση του «ελεύθερου και ανόθευτου
ανταγωνισµού». Μετά την πραγµατοποιηθείσα µεταρρύθµιση όσον
αφορά τα µέσα ελέγχου των συµπράξεων και των καταχρήσεων
δεσπόζουσας θέσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε να µεταρρυθµίσει το καθεστώς των κρατικών βοηθειών µέσω ενός σχεδίου
δράσης. Η παρουσίαση της έκθεσης 2004 προσφέρει συνεπώς στην
ΕΟΚΕ την δυνατότητα ενός σφαιρικού προβληµατισµού για τους
σκοπούς και τις µεθόδους της κοινοτικής πολιτικής ανταγωνισµού,
ιδιαίτερα σε σχέση µε το εξής πλαίσιο:

Το 2004, το έτος της διεύρυνσης µε νέα δέκα κράτη µέλη
χαρακτηρίστηκε από τη θέση σε ισχύ, την 1η Μαΐου, της µεταρρύθµισης του κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισµού.

— την παγκοσµιοποίηση των συναλλαγών
— τη διεύρυνση της Ε.Ε. µε την αύξηση των αναπτυξιακών
διαφορών
— την αυξανόµενη καθυστέρηση της Ε.Ε. στους τοµείς ανάπτυξης
και απασχόλησης έναντι των κυριότερων οικονοµικών ανταγωνιστών της
— τη νόµιµη φροντίδα των πολιτών για καλύτερη διακυβέρνηση,
µεγαλύτερη νοµιµοποίηση των πολιτικών που εφαρµόζονται και
ευρύτερη συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων.
1.2 Ο Γενικός ∆ιευθυντής της Γ∆ Ανταγωνισµός αφού εκθέτει
πρώτα την «πολιτική πλαισίωση» αναφέρεται στο περιεχόµενο της
έκθεσης όπου αναπτύσσονται οι εξής δραστηριότητες της Επιτροπής:
— στον τοµέα των συµπράξεων και των καταχρήσεων δεσπόζουσας
θέσης (άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης) που συνοδεύεται από
ορισµένες αποφάσεις των κοινοτικών και εθνικών δικαστικών
αρχών της Ε.Ε.,
— στον τοµέα των συγκεντρώσεων, µε τοµεακή αξιολόγηση,
— στον τοµέα του ελέγχου των κρατικών βοηθειών, συµπεριλαµβανοµένων των νοµοθετικών και ερµηνευτικών κανόνων, και
ορισµένων αποφάσεων που εκδόθηκαν από τις ευρωπαϊκές δικαστικές αρχές,

2. Σκέψεις για την πολιτική ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
2.1 Η έκθεση υπογραµµίζει, τη σχέση µεταξύ της πολιτικής
ανταγωνισµού και της αναθεωρηµένης Στρατηγικής της Λισσαβόνας: ανταγωνιστικότητα, ανάπτυξη, απασχόληση και βιώσιµη
ανάπτυξη. Η Επιτροπή επιθυµεί να επικεντρώσει την δράση της
στους βασικούς τοµείς της εσωτερικής αγοράς και της ατζέντας της
Λισσαβόνας, τονίζοντας την άρση των εµποδίων για τον ανταγωνισµό στους τοµείς που απελευθερώθηκαν πρόσφατα και σε ορισµένους άλλους τοµείς που υπόκεινται σε ρυθµίσεις όπως οι τηλεπικοινωνίες, οι ταχυδροµικές υπηρεσίες, η ενέργεια και οι µεταφορές. Η
σχέση µε την ατζέντα της Λισσαβόνας θα έπρεπε να αιτιολογείται
καλύτερα και να εξηγείται περισσότερο.
2.2 Το προκαταρκτικό ερώτηµα που πρέπει να τεθεί είναι κατά
πόσον η πολιτική ανταγωνισµού πρέπει να αντανακλά τις πολιτικές
προτεραιότητες της δεδοµένης συγκυρίας ή να διαθέτει µάλλον τη
δική της λογική και αυτονοµία. Η ΕΟΚΕ δίνει προτεραιότητα στην
δεύτερη προσέγγιση για τους εξής λόγους:
2.2.1 Οι επιχειρήσεις, οι καταναλωτές και οι οικονοµικοί και
κοινωνικοί εταίροι χρειάζονται ένα σταθερό και προβλέψιµο νοµικό
πλαίσιο. Εάν η πολιτική του ανταγωνισµού πρέπει να κυµαίνεται
ανάλογα µε τις προτεραιότητες της στιγµής, τότε θα αποτελέσει
πηγή νοµικής αστάθειας και συνεπώς δεν θα ευνοήσει τις επενδύσεις
και την απασχόληση.
2.2.2 Η δηµιουργία ενός ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισµού αποτελεί ουσιαστικό αυτοσκοπό, όχι µόνο σε σχέση µε τη
συγκυριακή στρατηγική, αλλά και για να διασφαλισθεί η καλή
λειτουργία της ευρωπαϊκής ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Στην
αντίθετη περίπτωση, η αγορά αυτή θα χάσει όλη τη σηµασία της
και τα πλεονεκτήµατα που µπορεί να προσφέρει στην ευρωπαϊκή
οικονοµία, δηλαδή την τόνωση της ζήτησης, τη διεύρυνση της
προσφοράς, την ισχύ µιας αγοράς 450 εκατοµµυρίων καταναλωτών.
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2.2.3
Σήµερα, σε µια διευρυµένη Ένωση, οι διαφορές, σε
επίπεδο οικονοµικών και κοινωνικών συνθηκών µεταξύ των
διαφόρων κρατών µελών είναι πολύ έντονες. Στο πλαίσιο αυτό, η
πολιτική ανταγωνισµού αποκτά τελείως ιδιαίτερη βαρύτητα. Με
άλλα λόγια, η καθιέρωση ενός ανταγωνισµού πραγµατικά
ελεύθερου και όχι νοθευµένου έχει αποφασιστική σηµασία
προκειµένου να παρέχεται η εγγύηση των ίσων ευκαιριών και της
ίσης µεταχείρισης στους οικονοµικούς και κοινωνικούς εταίρους
τόσο σ'αυτούς που προέρχονται από τις πλούσιες χώρες όσο και σε
εκείνους από τις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες και ότι µε τον τρόπο
αυτό πληρούνται οι συνθήκες που ενισχύουν την οικονοµική και
κοινωνική συνοχή της Ένωσης.

2.2.4
Η αυτονοµία της πολιτικής ανταγωνισµού πρέπει να
προστατεύεται και να ενισχύεται. Πρέπει να διαρθρωθεί και µε τις
άλλες πολιτικές της Ένωσης, όπως µε τις πολιτικές υπέρ των καταναλωτών, της οικονοµικής µεγέθυνσης, της καινοτοµίας, της
ανάπτυξης, της απασχόλησης και της οικονοµικής και κοινωνικής
συνοχής. Η πολιτική ανταγωνισµού, χάρη στις µεταρρυθµίσεις που
υφίσταται και θα υποστεί, πρέπει να αντανακλά το όραµα αυτό
προς τα έξω. Βάσει των προαναφερθέντων η Επιτροπή πρέπει
οπωσδήποτε να επιδιώξει µια διαρκή ισορροπία που θα αποσκοπεί
στην καλύτερη προστασία των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και
στο γενικό συµφέρον της Ένωσης. Στο µέλλον, η χάραξη κατευθυντήριων γραµµών για την εξέταση των αµφισβητουµένων περιπτώσεων πρέπει να καθορίζεται γύρω από ορισµένες επιταγές,
δηλαδή:
— να συνεχισθεί η αυστηρή εφαρµογή των κανόνων του ανταγωνισµού, κυρίως στον τοµέα των κρατικών βοηθειών προκειµένου
να αποφευχθεί κάθε ανοχή υπέρ των εθνικών πολιτικών
ενίσχυσης των «εθνικών πρωταθλητών» ή των επιχειρήσεων
µονοπωλίων που θα µπορούσαν να αφανίσουν τον ανταγωνισµό
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδιαίτερα εις βάρος των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Αντίθετα, πρέπει να υποστηριχθούν
οι κρατικές προσπάθειες υπέρ της καινοτοµίας και της έρευνας
προκειµένου να προωθηθούν µεγάλα συλλογικά ευρωπαϊκά
προγράµµατα για να ενισχυθεί η δυναµικότητα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στον τοµέα των καινοτοµιών. Επίσης, οι
πολιτικές υπέρ της απασχόλησης πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην παροχή υπηρεσιών προς τα άτοµα (µε τη δια
βίου κατάρτιση, τους παιδικούς σταθµούς, την καταπολέµηση
όλων των µορφών τις διακρίσεις) αντί της άµεσης βοήθειας που
µπορεί να προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισµού.
— να καταπολεµηθούν οι νέοι «θύλακες κατά του ανταγωνισµού»,
όπως είναι τα ιδιωτικά µονοπώλια «που υποκαθιστούν» τα
κρατικά, οι εκ των πραγµάτων δεσπόζουσες θέσεις που αποκτά
µια οικονοµική δραστηριότητα (π.χ. η διανοµή έναντι των παραγωγών και αντιστρόφως). Πρέπει επίσης να κατανοηθεί
καλύτερα η ιδιαιτερότητα των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων
που αποτελούν αναπτυξιακή δύναµη για την Ευρώπη, των
οποίων όµως η ίδρυση και η ανάπτυξη χειραγωγούνται συχνά
από πρακτικές δυσµενών διακρίσεων (κρατικές ενισχύσεις,
µονοπώλια, δεσπόζουσες θέσεις) που ασκούνται εις βάρος τους.
Θα έπρεπε να ευνοούνται κυρίως η συνεργασία και οι
συγκεντρώσεις των µικροµεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες
αποτελούν συχνά το µοναδικό µέσο που διαθέτουν για να συναγωνίζονται ισότιµα τους ανταγωνιστές τους.
— να ενεργεί µε τρόπο που θα επιτρέπει στους καταναλωτές να
επωφελούνται πραγµατικά των οικονοµιών κλίµακας και της
δυναµικότητας της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς.
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2.2.5 Πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η ιδιαιτερότητα των
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και κυρίως στους τοµείς της υγείας,
της κοινωνικής πρόνοιας, και της παιδείας, προκειµένου να γίνονται
σεβαστές οι αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης και της διαφάνειας,
σύµφωνα µε τις εθνικές παραδόσεις και πρακτικές. Στην περίπτωση
που ανατίθενται σε ιδιωτικούς φορείς, εξολοκλήρου ή µερικώς,
καθήκοντα δηµόσιων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, οι αρχές ανταγωνισµού πρέπει να έχουν εγγυήσεις για την εφαρµογή της ίσης µεταχείρισης έναντι όλων των πιθανών φορέων, και συγχρόνως για την
αποτελεσµατικότητα, τη συνέχεια και την ποιότητα της υπηρεσίας.
Με βάση τα ανωτέρω η ΕΟΚΕ επικροτεί το έργο της Επιτροπής, το
οποίο συνέβαλε, µετά την απόφαση Altmark στο να διευκρινισθούν
οι κανόνες χρηµατοδότησης των υποχρεώσεων των δηµοσίων
υπηρεσιών, πράγµα που θα οδηγήσει σε µεγαλύτερη διαφάνεια όσον
αφορά τη διαχείριση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.
2.2.6 Γενικότερα, το πρόβληµα της κοινοτικής πολιτικής ανταγωνισµού είναι ότι αυτή εφαρµόζεται µε την προϋπόθεση ότι η
ενιαία αγορά λειτουργεί ιδανικά: τέλεια και δωρεάν ενηµέρωση των
φορέων, ελεύθερη είσοδος και έξοδος των επιχειρήσεων, τόσες
αγορές όσες και οι πιθανές ή επιθυµητές δυνατότητες των παραγόντων, κατάργηση των αυξανόµενων αποδόσεων κλίµακας,
κατάργηση των δεσποζουσών θέσεων. Η πραγµατικότητα είναι
διαφορετική, κυρίως λόγω της συµπεριφοράς ορισµένων κρατών
µελών τα οποία συνεχίζουν να σκέπτονται «εθνικά» και επιθυµούν
να δίνουν προτεραιότητα «στους εθνικούς πρωταθλητές» ή στις
επιχειρήσεις της περιοχής τους.
2.2.7 Για το σκοπό αυτό, η Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµός
πρέπει να καταρτίσει οικονοµικές και κοινωνικές εκθέσεις για την
παρακολούθηση των περιπτώσεων που µελετά. Θα πρέπει επίσης να
πραγµατοποιήσει αναλύσεις αντίκτυπου των σηµαντικότερων
αποφάσεων που λαµβάνει, τόσο σε οικονοµικό επίπεδο, συµπεριλαµβανοµένης της συνολικής ανταγωνιστικότητας της Ένωσης, όσο
και σε κοινωνικό και σε σχέση µε την βιώσιµη ανάπτυξη.

3. Παρατηρήσεις για την εφαρµογή της πολιτικής ανταγωνισµού
στην Ε.Ε. το 2004
3.1 Σχετικά µε την παρουσίαση της έκθεσης και για την
καλύτερη κατανόηση του συστήµατος, που θα γινόταν ακόµη πιο
σαφές εάν περιείχε, ιδίως για τον τοµέα της κρατικής βοήθειας,
κατάλογο µε τις αποφάσεις για τις οποίες δεν προβλήθηκε
αντίρρηση όσον αφορά τη χορήγηση βοήθειας, και στον οποίο θα
ανεφέροντο οι λόγοι για τους οποίους σε ορισµένες περιπτώσεις, η
βοήθεια δεν υπαγόταν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 87 §1. Ο
κατάλογος αυτός θα αποτελούσε το πλαίσιο των ορθών πρακτικών µε αποδέκτες τα κράτη µέλη που χορηγούν βοήθεια.
3.2 Εξάλλου, το 2004 σηµαδεύτηκε από τη διεύρυνση. Είναι
όµως λυπηρό που η έκθεση δεν παρέχει περισσότερες πληροφορίες
για την εφαρµογή της κοινοτικής πολιτικής ανταγωνισµού από τα
νέα κράτη µέλη. Η ΕΟΚΕ αναµένει συνεπώς από την έκθεση για το
2005 πληρέστερες και πιο επικαιροποιηµένες πληροφορίες.
3. 3 Εφαρµογή της νοµοθεσίας κατά των συµφωνιών
3.3.1 Από την έκθεση συνάγεται ότι η οικονοµική ανάλυση
κατέστη αναπόσπαστο µέρος της πολιτικής ανταγωνισµού, πράγµα
που ζητούσε πάντοτε µε επιµονή η ΕΟΚΕ. Η εξέλιξη της νοµοθεσίας
όσον αφορά το δίκαιο του ανταγωνισµού (άρθρα 81 και 82),
σηµείωσε ιδιαίτερη πραγµατικά πρόοδο, η οποία συνίσταται στον
καλύτερο ορισµό της αγοράς και στη βελτίωση της προσέγγισης
των οριζόντιων και κάθετων πρακτικών.
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3.3.1.1
Επισηµαίνεται, ότι βάσει του άρθρου 81 § 3, (εξαίρεση
από την απαγόρευση των περιοριστικών συµφωνιών), η οικονοµική
ανάλυση εµπλουτίστηκε ιδιαίτερα µε τη συµπερίληψη των κερδών
της αποτελεσµατικότητας. Με τον τρόπο αυτό, οι επιχειρήσεις
µπορούν να προσφεύγουν σε νέες τεχνολογίες, σε καταλληλότερες
µεθόδους παραγωγής, σε συνέργιες που είναι το αποτέλεσµα
ενσωµάτωσης στοιχείων ενεργητικού, οικονοµιών κλίµακας ή ακόµη
µπορούν να προωθούν την τεχνική και τεχνολογική πρόοδο µέσω,
π.χ. κοινών συµφωνιών έρευνας και ανάπτυξης.
3.3.2 Η πολιτική επιείκειας
3.3.2.1
Όπως επιβεβαιώνεται από τις υποθέσεις που αναφέρονται στην έκθεση, η πολιτική επιείκειας πέτυχε. Υπενθυµίζεται ότι
ο µηχανισµός αυτός βασίζεται στην προτροπή στις επιχειρήσεις που
συµµετέχουν σε συµφωνία να προβούν στην «καταγγελία» της στις
αρχές ανταγωνισµού, µε ανταµοιβή την πλήρη ή µερική απαλλαγή
τους από τα πρόστιµα που προβλέπονται. Για το σκοπό αυτό, η
Επιτροπή και ορισµένα κράτη µέλη κατήρτισαν προγράµµατα επιείκειας που περιέχουν τους όρους του µηχανισµού. Τα προγράµµατα
αυτά έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τις επιχειρήσεις, διότι εκτός του
ότι οι συµφωνίες είναι αρκετά συχνά τελείως παράνοµες, τους
επιτρέπουν να αντιληφθούν ότι οι εµπορικοί τους αντιπρόσωποι
συνήψαν εν αγνοία της επιχείρησης ευρεία συµφωνία, µέσω φαξ,
και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, µε τους αντιπρόσωπους άλλων
επιχειρήσεων.
3.3.2.2
Όµως, η έκθεση δεν προβάλλει επαρκώς ορισµένες
βασικές δυσλειτουργίες: τα υφιστάµενα προγράµµατα επιείκειας
στην Ε.Ε. είναι πολύ ανοµοιογενή, τόσο όσον αφορά τις βασικές
προϋποθέσεις για την χορήγηση επιείκειας όσο και σε διαδικαστικό
επίπεδο· επιπλέον, δεν θέσπισαν προγράµµατα επιείκειας όλες οι
εθνικές αρχές ανταγωνισµού: παρόµοιο πρόγραµµα θέσπισαν µόνο
18 αρχές, και η Επιτροπή (1).
3.3.2.3
Τέλος, το αίτηµα επιείκειας που απευθύνεται σε µια
συγκεκριµένη αρχή δεν ισχύει για τις άλλες. Υπό τις προϋποθέσεις
αυτές, η ενδιαφερόµενη επιχείρηση είναι υποχρεωµένη, για να της
χορηγηθεί ασυλία, να απευθυνθεί σε όλες τις αρµόδιες αρχές ανταγωνισµού. Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι έχει πρωταρχική σηµασία να
βελτιωθεί ο µηχανισµός όσον αφορά τις περιπτώσεις πολλαπλών
αιτήσεων από τις επιχειρήσεις. Έτσι, κρίνεται αναγκαίο να απλουστευθούν οι ισχύουσες διαδικασίες προκειµένου να εφαρµοσθεί ένα
σύστηµα οµοφωνίας για την «καταγγελία» των συµφωνιών, πράγµα
που θα σταµατούσε αυτόµατα κάθε συµµετοχή στο καρτέλ.
3.3.3 Το ευρ ω παϊκό δίκ τ υο αν τ αγ ω νισµο ύ (Ε∆Α)
3.3.3.1
Σύµφωνα µε την έκθεση, τα πρώτα αποτελέσµατα που
έδωσε το ευρωπαϊκό δίκτυο ανταγωνισµού φαίνονται ικανοποιητικά.
Μέσω αυτού, συνεργάζονται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές
αρχές ανταγωνισµού όλων των κρατών-µελών της Ε.Ε., ανταλλάσσοντας πληροφορίες για νέες υποθέσεις και αποφάσεις. Αν υπάρχει
πρόβληµα, συντονίζουν τις έρευνες, παρέχοντας συνδροµή και
ανταλλάσσοντας αποδεικτικά στοιχεία,
3.3.3.2
Η συνεργασία αυτή δηµιουργεί έναν αποτελεσµατικό
µηχανισµό για την αντιµετώπιση των επιχειρήσεων που εφαρµόζουν
περιοριστικές διασυνοριακές πρακτικές ανταγωνισµού και συµβάλλει
στην κατάργησή εκείνων που συγκρούονται µε τους κανόνες της
αγοράς και προξενούν τεράστιες ζηµιές στον ανταγωνισµό και
στους καταναλωτές.
(1) Το Βελγίο, η Κύπρος , η ∆ηµοκρατία της Τσεχίας , η Εσθονία, η
Φιλανδία, η Γαλλία , η Γερµανία, η Ελλάδα , η Ουγγαρία , η Ιρλανδία, η
Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεµβούργο, η Ολλανδία, η Πολωνία ,η
Σλοβακία, η Σουηδία, και η Μεγάλη Βρετανία.
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3.3.3.3 Ένα σηµαντικό ζήτηµα είναι το απόρρητο των πληροφοριών. Αυτό διασφαλίζεται από µια συγκεκριµένη υπηρεσία, την
ADO «Authorised disclosure officer», µε την οποία ένα ή περισσότερα πρόσωπα είναι αρµόδια να παρεµβαίνουν κατά τη διαβίβαση
απόρρητων πληροφοριών. Οι µηχανισµοί αυτοί εφαρµόστηκαν
επανειληµµένως, από την 1η Μαΐου 2004, κυρίως µε την Eπιτροπή
και φαίνεται ότι στέφθηκαν µε επιτυχία.
3.3.3.4 Μολονότι οι οικονοµικοί παράγοντες παρουσιάζουν ένα
πολύ θετικό απολογισµό της λειτουργίας του ευρωπαϊκού δικτύου
ανταγωνισµού, εντούτοις, η ΕΟΚΕ εφιστά την προσοχή της Επιτροπής, στις δυσκολίες που ενδεχοµένως θα προκύψουν, µακροπρόθεσµα, λόγω την αύξησης των υποθέσεων, πράγµα που θα
δυσχεράνει την παροχή εγγυήσεων για την πλήρη προστασία της
ανταλλαγής απόρρητων πληροφοριών.
3.4 Άρθρο 82 — Καταχρηστική εκµετάλλευση δεσπόζουσας
θέσης
3.4.1 Το άρθρο 82 της συνθήκης απαγορεύει την καταχρηστική
εκµετάλλευση κάθε δεσπόζουσας θέσης από µια επιχείρηση,
(καταχρηστικές τιµές, κατανοµή των αγορών µε συµφωνίες για
αποκλειστικές πωλήσεις, πριµ πιστότητας που αποβλέπουν στην
υφαρπαγή προµηθευτών από τους ανταγωνιστές τους). Άλλωστε,
στη διάταξη αυτή υπάγεται ο έλεγχος των συγκεντρώσεων από τη
στιγµή που µια συγχώνευση καθιστά δυνατή µια καταχρηστική
εκµετάλλευση λόγω της ενίσχυσης της δεσπόζουσας θέσης της
επιχείρησης από την οποία πηγάζει η εν λόγω ενέργεια. Το άρθρο
αυτό, βασικό για τη νοµοθεσία αντιτραστ, είναι ελλειπές από
ορισµένες πλευρές λόγω της διφορούµενης ερµηνείας που δίνεται
στην ανάλυση της συµπεριφοράς των επιχειρήσεων και των συνεπειών που έχει η συµµετοχή τους στις εµπορικές πρακτικές. Με
άλλα λόγια, δεν δόθηκε ακόµη συγκεκριµένος ορισµός στην έννοια
της καταχρηστικής εκµετάλλευσης της δεσπόζουσας θέσης και
συνεπώς ορισµένες φορές είναι δύσκολο για τις επιχειρήσεις να
γνωρίζουν τα όρια του τι επιτρέπεται και τι όχι. Π.χ. όσον αφορά
τις καταχρήσεις στον τοµέα των τιµών όπως τις εξοντωτικές τιµολογήσεις ή τις τιµές στις εκπτώσεις µια συγκεκριµένη συµπεριφορά
µπορεί να έχει διαφορετικές συνέπειες: ένας πολύ αποτελεσµατικός
ανταγωνιστής µπορεί ακόµη και να ευηµερήσει σε µια αγορά στην
οποία η δεσπόζουσα επιχείρηση επιβάλλει τις «τιµές της», ενώ ένας
«λιγότερο αποτελεσµατικός» ανταγωνιστής µπορεί να αποκλεισθεί
από την αγορά. Τον τελευταίο πρέπει άραγε να προστατεύσει η
πολιτική ανταγωνισµού; Μήπως θα έπρεπε να αναπτυχθούν κανόνες
που θα βασίζονται στην αρχή ότι καταχρηστικός θα είναι ο αποκλεισµός των «αποτελεσµατικών» ανταγωνιστών;
3.4.2 Η Επιτροπή δηµοσίευσε πρόσφατα σχέδιο κατευθυντήριων
γραµµών όσον αφορά την εφαρµογή του άρθρου 82, πράγµα που
επιδοκιµάζει η ΕΟΚΕ. Η Επιτροπή επιθυµεί την καθιέρωση διαδικασίας που θα πρέπει να ακολουθείται για την εκτίµηση ορισµένων
πρακτικών, των πλέον συνηθισµένων, όπως των υπό όρων πωλήσεων
καθώς και των εκπτώσεων και µειώσεων των τιµών που είναι
δυνατόν να εξασθενήσουν τον ανταγωνισµό (2). Η ΕΟΚΕ εκφράζει
την ικανοποίησή της για τις προσπάθειες που ανέλαβε η Επιτροπή
προκειµένου να κινητοποιήσει το µάξιµουµ των πόρων για τις πρακτικές που συγκεντρώνουν τις µεγαλύτερες πιθανότητες να
βλάψουν τους καταναλωτές, ώστε να δηµιουργηθεί νοµική
σαφήνεια και ασφάλεια χάρι σε ένα σαφή ορισµό για το τι σηµαίνει
ο όρος κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Ελπίζει ότι το εν λόγω
σχέδιο που είναι σήµερα υπό εξέταση θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις,
µε δεσπόζουσα θέση, να αξιολογήσουν µε σαφήνεια εάν η
(2) Γ∆ Ανταγωνισµός, έγγραφο συζήτησης για την εφαρµογή του άρθρου
82 της συνθήκης περί αποκλειστικών καταχρήσεων. ∆ηµόσια ακρόαση,
∆εκέµβριος 2005
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συµπεριφορά τους είναι νόµιµη και υπενθυµίζει ότι για την ακριβή
τοποθέτηση του προβληµατισµού θα πρέπει να διεξαχθεί διάλογος
µε τους ενδιαφερόµενους παράγοντες (επιχειρήσεις, κυρίως µικροµεσαίες επιχειρήσεις, καταναλωτές, κοινωνικούς εταίρους).

3.5 Ο έλεγχος των συγκεντρώσεων
3.5.1
Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την εξέλιξη
που σηµειώθηκε στο όνοµα του ρεαλισµού, αφενός, µε την καθιέρωση ενιαίας θυρίδας για τις γνωστοποιήσεις των συγκεντρώσεων,
και αφετέρου όσον αφορά την απαραίτητη διασαφήνιση που δόθηκε
στη δοκιµασία για τον ανταγωνισµό, εφόσον αυτή πλησιάζει περισσότερο την οικονοµική πραγµατικότητα και είναι πιο συµβατή µε
τους κανόνες που ισχύουν στα κυριότερα συστήµατα ελέγχου των
συγκεντρώσεων σε όλο τον κόσµο. Τέλος, µολονότι είναι δύσκολο
να αποδειχθούν στην πράξη τα κέρδη που πραγµατοποιούνται χάρη
στην αποδοτικότητα, των συγχωνεύσεων, εντούτοις µπορεί κανείς
να ελπίζει ότι σε ένα βελτιωµένο περιβάλλον, ο έλεγχος των
συγκεντρώσεων θα εξυπηρετεί σε µόνιµη βάση τα συµφέροντα του
ευρωπαίου καταναλωτή.
3.5.2
Όσον αφορά τις σχέσεις των µεγάλων καταστηµάτων
διανοµής µε τα συνοικιακά καταστήµατα, εδώ και µερικά χρόνια
παρακολουθούµε ένα φαινόµενο µαζικής συγκέντρωσης που µειώνει
τα µερίδια της αγοράς των τελευταίων προς όφελος των πρώτων.
Έχοντας υπόψη την ανάπτυξη εµπορικών πρακτικών, πολλές φορές
πολύ καταναγκαστικών, τις πολιτικές για τους δασµούς, το µέγεθος
των εκπτώσεων που χορηγούνται ανάλογα µε την ποσότητα αγοράς,
τα συνοικιακά καταστήµατα δύσκολα µπορούν να υπερθεµατίζουν
σε τιµές, λόγω του σηµαντικού περιθωρίου ελιγµών των µεγάλων
καταστηµάτων διανοµής και της έλξης που διαθέτουν. Εξάλλου,
στο ίδιο πλαίσιο οι παραγωγοί υποβάλλονται πολλές φορές σε
υπερβολικές πιέσεις. Τέλος, η αύξηση του αριθµού των συγχωνεύσεων πρέπει να οδηγήσει στη συµφιλίωση των στόχων της πολιτικής
ανταγωνισµού µε τους στόχους της πολιτικής των καταναλωτών
προκειµένου να υπάρξει διαρκής τροφοδοσία των αγορών, ποικιλία
προσφοράς σε όρους προβολής και ποιότητας των προϊόντων.
Συγχρόνως, δεν θα πρέπει να περιορισθεί η συνεργασία των µικρών
επιχειρήσεων εφόσον το µερίδιο τους στο σύνολο της αγοράς δεν
είναι σηµαντικό στο σχετικό τοµέα.

3.6 Η αναδιοργάνωση της Γ∆ Ανταγωνισµός
3.6.1
Στην έκθεση αναφέρεται ότι ο απολογισµός των αποτελεσµάτων της αναδιοργάνωσης της Γ∆ Ανταγωνισµός είναι θετικός
σε απάντηση των κριτικών που διατυπώθηκαν από την κοινή γνώµη
σχετικά µε την Επιτροπή, όσον αφορά ορισµένες υποθέσεις
(Airtours/First Choise, Tetra laval/Sidel και Schneider/Legrand).
3.6.2
Η δηµιουργία µιας θέσης προϊσταµένου οικονοµολόγου
(Chief Competition Economist), που θα συνδράµουν πολλοί οικονοµολόγοι, ο διορισµός οµάδας έµπειρων υπαλλήλων στους
οποίους θα ανατεθεί η εξέταση κάτω από νέα οπτική γωνία των
συµπερασµάτων των ερευνητών της Γ∆ Ανταγωνισµός για τις
ευαίσθητες συγκεντρώσεις, η ενίσχυση της διαδικασίας ελέγχου των
συγκεντρώσεων, ο ρόλος του συµβούλου — ελεγκτή, είναι
ορισµένα µέτρα που συγκλίνουν σε ένα κοινό στόχο, που αποβλέπει
στο να καταστεί αυστηρότερη και πιο διαφανής η διαδικασία
έρευνας για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων. Τα µέτρα αυτά ανταποκρίνονται στα τρέχοντα αιτήµατα της ΕΟΚΕ και πρέπει να χαιρετισθούν µε ικανοποίηση.
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3.6.3 Εάν η ΕΟΚΕ επικροτεί επίσης το διορισµό «υπεύθυνου για
τις σχέσεις µε τους καταναλωτές» προκειµένου να τους εκπροσωπεί
ενώπιον της Γ∆ Ανταγωνισµός, εκφράζει εν τούτοις τη λύπη της
που σχεδόν ένα χρόνο µετά το διορισµό του, στην έκθεση δεν
περιέχεται ακριβής απολογισµός για το διάλογο που καθιερώθηκε
µε τους ευρωπαίους καταναλωτές. Η ΕΟΚΕ αναµένει συνεπώς από
την έκθεση για το 2005 απτά στοιχεία που θα επιτρέψουν τη
µέτρηση της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας. Εξάλλου, η
ΕΟΚΕ θα καταρτίσει επί του σχετικού θέµατος γνωµοδότηση
πρωτοβουλίας.
3.6.4 Στις πρόσφατες γνωµοδοτήσεις της ΕΟΚΕ ερευνήθηκε το
θέµα των µέσων που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδιαίτερα στον
τοµέα επιτήρησης των συγκεντρώσεων, τα οποία κρίνονται πολύ
ανίσχυρα σε σύγκριση µε τα µέσα που µπορούν να κινητοποιήσουν
οι σχετικοί παράγοντες. Το θέµα αυτό παραµένει πάντοτε ανοικτό·
φαίνεται ότι η Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµός υποφέρει από την
έλλειψη ικανού προσωπικού για την εξέταση των υποθέσεων
ορισµένων κρατών, κυρίως των νέων κρατών µελών. Η ΕΟΚΕ
ανησυχεί και παραµένει αµήχανη λόγω της έλλειψης σχεδιασµού
σχετικά µε τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων της Επιτροπής και
ζητεί επειγόντως τη λήψη µέτρων για να διορθωθεί η κατάσταση.
3.6.5 Τέλος, παρά τις προσπάθειες για διαφάνεια που πραγµατοποιήθηκαν ακόµη και τελευταία, η ΕΟΚΕ διαπιστώνει ότι δεν
υπάρχει δραστήρια πολιτική διαβούλευσης των σχετικών εταίρων:
πράγµατι, όσον αφορά τις οριζόντιες περιπτώσεις που εξετάζονται
από τη Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµός, η µόνη πληροφορία για
τις συγκεντρώσεις που υπάρχει στην ιστοσελίδα της Επιτροπής δεν
µπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική για να περιλάβει τις απόψεις της
κοινωνίας των πολιτών, και των διάφορων ενδιαφεροµένων οργανώσεων όσον αφορά τη χρηστή διακυβέρνηση.
3.6.6 Σχετικά µε τη δηµοσίευση εθνικών αποφάσεων για τον
ανταγωνισµό στην ιστοσελίδα του διαδικτύου της Επιτροπής πρέπει
κανείς να διαπιστώσει ότι δεν επετεύχθηκε ο επιδιωκόµενος στόχος
που είναι η ενηµέρωση (άρθρο 15 §2 του κανονισµού ΕΚ 1/2003).
Αφενός, παρατηρείται ότι το σύστηµα που εφαρµόζεται στην ιστοσελίδα λειτουργεί µερικώς µόνο. Έτσι, κυρίως τα νέα κράτη µέλη
δεν διαβιβάζουν καθόλου ή σχεδόν καθόλου αντίγραφα των αποφάσεων των εθνικών τους δικαστηρίων. Η κατάσταση αυτή χειραγωγεί
κατά κάποιο τρόπο την έννοια της εφαρµογής του δικαίου του
ανταγωνισµού στις χώρες αυτές και βλάπτει την προσδοκώµενη
εναρµόνιση του. Αφετέρου, όταν υπάρχουν εθνικές αποφάσεις
αυτές δεν είναι προσιτές παρά µόνο στη γλώσσα της χώρας καταγωγής, πράγµα που περιορίζει και µάλιστα εκµηδενίζει την
ανάγνωσή τους, ενώ έχουν βέβαια τεράστια πρακτική σηµασία λόγω
των άγνωστων προβληµάτων που εκθέτουν.

3.7 Ο έλεγχος των κρατικών βοηθειών
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Μαρτίου 2005, υπενθύµισε το
στόχο ότι πρέπει να συνεχισθεί η µείωση του γενικού επιπέδου των
κρατικών βοηθειών, επιτρέποντας παρόλα αυτά εξαιρέσεις για ενδεχόµενες ελλείψεις της αγοράς.
3.7.1 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις 7 Ιουνίου 2005
ένα πρόγραµµα δράσης για τις κρατικές βοήθειες, για το οποίο η
ΕΟΚΕ εξέδωσε σχετική γνωµοδότηση (3), στην οποία και
παραπέµπει. Η µελέτη της έκθεσης 2004 δηµιουργεί παρόλα αυτά
ορισµένες γενικές παρατηρήσεις που είναι οι εξής.
(3) EE C 65 της 17.3.2006, εισηγητής ο κ. Pezzini
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4.1 Από τεχνική άποψη

3.7.2
Είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η διαφάνεια σχετικά µε την
ενηµέρωση που παρέχεται στις επιχειρήσεις που επωφελούνται
ειδικής βοήθειας, (ηµεροµηνία γνωστοποίησης, δικαιολογητικά που
παρέχονται από τα κράτη µέλη). Η διαφάνεια αυτή είναι ακόµη πιο
αναγκαία εφόσον ο κίνδυνος της λήψης παράνοµων βοηθειών
βαρύνει τις επιχειρήσεις, ιδίως τις µικροµεσαίες και µάλιστα τις
πολύ µικρές, ενώ η διαδικασία γνωστοποίησης πραγµατοποιήθηκε
από το κράτος µέλος!

4.1.1 Η Επιτροπή πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις
συνέπειες της διεύρυνσης στις προσεχείς εκθέσεις της, και µάλιστα
να αφιερώσει ένα ειδικό κεφάλαιο στην απαρίθµηση των εξελίξεων
τόσο των νοµοθετικών όσο και του ελέγχου για την εφαρµογή του
κοινοτικού δικαίου.

3.7.3
Οι εθνικές αρχές που είναι αρµόδιες να εκτιµούν εάν οι
βοήθειες πληρούν ή όχι τα κριτήρια που απαιτούνται δεν διαθέτουν
πάντοτε τις απαραίτητες γνώσεις για να φέρουν εις πέρας την οικονοµική ανάλυση σχετικά µε τις διαδικασίες γνωστοποίησης· συχνά
οι αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι αυτές που χορηγούν, π.χ.
τις βοήθειες στον τοµέα της απασχόλησης ή του περιβάλλοντος,
χωρίς να προβαίνουν στην καλύτερη δυνατή ανάλυση των µεριδίων
της αγοράς, πράγµα το οποίο σε περίπτωση παράνοµης βοήθειας
δηµιουργεί µεγάλη οικονοµική αβεβαιότητα για τις επιχειρήσεις.

4.1.2 Για περισσότερη νοµική ασφάλεια, η απλούστευση του
συστήµατος επιείκειας φαίνεται να έχει πρωταρχική σηµασία.
Έχοντας υπόψη την ευαισθησία των πληροφοριών που πρέπει να
παρέχονται και την υποχρέωση που δηµιουργεί η επανάληψη της
ίδιας διαδικασίας ενώπιον των διάφορων αρχών που εµπλέκονται
(συµφωνία που παράγει συνέπειες σε πολλά κράτη µέλη), κρίνεται
σκόπιµο να πραγµατοποιηθεί µια µεταρρύθµιση µέσω αµοιβαίας
αναγνώρισης, ή ένα σύστηµα ενιαίας θυρίδας.

3.7.4
Στα πλαίσια της εξέτασης των βοηθειών για την αναδιάρθρωση ή τη διάσωση, παρατηρείται ότι η κοινοτική πολιτική εστιάζεται περισσότερο γύρω από τις οικονοµικές συνέπειες που
υφίστανται οι ανταγωνιστές του παραλήπτη της κρατικής βοήθειας
και ιδιαίτερα στα µέσα που τους επιτρέπουν να «αποζηµιωθούν».
Πράγµατι, η Επιτροπή φροντίζοντας να αποφευχθούν στρεβλώσεις
στον ανταγωνισµό επιβάλλει ορισµένους περιορισµούς στις ευεργετούµενες επιχειρήσεις: µπορεί π.χ. να πρόκειται για τον περιορισµό
των ποσοστών των µεριδίων της αγοράς σε συγκεκριµένη γεωγραφική ζώνη, όπως συνέβη στην υπόθεση Thomson Multimedia,
ή ακόµη να υποχρεωθεί η ευεργετούµενη επιχείρηση να συνάψει
εταιρικές σχέσεις µε τους ανταγωνιστές της.
3.7.5
Η ΕΟΚΕ καταγγέλλει ότι η φροντίδα αυτή αποκρύπτει µια
άλλη πτυχή εξίσου σηµαντική, δηλαδή τις συνέπειες παρόµοιων
ενεργειών για τον τελικό καταναλωτή (πελάτη και φορολογούµενο),
εφόσον η Επιτροπή δεν ερευνά επαρκώς εάν οι βοήθειες θα εµποδίσουν ή όχι την πτώση των τιµών, την ευρύτερη επιλογή προϊόντων
και υπηρεσιών ή ακόµη την καλύτερη ποιότητα. Εντούτοις το
συµφέρον των καταναλωτών βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής
ανταγωνισµού και το δικαίωµα για τις κρατικές βοήθειες πρέπει
κατά ανάγκη να ωφελείται από τις ίδιες αυστηρές απαιτήσεις, σε
όρους µακροπρόθεσµης ανάλυσης, για τις συγκεντρώσεις.
3.7.6
Γενικότερα, η ΕΟΚΕ εκφράζει την ανησυχία της όσον
αφορά τις στρεβλώσεις του ανταγωνισµού που θα µπορούσαν να
καταλήξουν σε διαφορές όσον αφορά τις κρατικές βοήθειες µεταξύ
των διαφόρων κρατών µελών. Η ΕΟΚΕ ανησυχεί κυρίως για το
γεγονός ότι πολύ συχνά οι κρατικές βοήθειες δηµιουργούν διακρίσεις. Πράγµατι, τα κράτη κινητοποιούνται συχνά υπέρ των επενδύσεων και της διάσωσης των µεγάλων επιχειρήσεων, παραµελώντας
τις µικροµεσαίες (στην Ένωση οι τέσσερις από τις πέντε θέσεις
απασχόλησης δηµιουργούνται από τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις),
και ευνοεί ορισµένους τοµείς ή ορισµένες επιχειρήσεις. Η
κατάσταση αυτή δεν ευνοεί την ανάπτυξη του επιχειρηµατικού
πνεύµατος και οδηγεί στην σκλήρυνση του οικονοµικού ιστού,
ανεπαρκώς δυναµικού και πολύ δυσµενούς για τους νεοεισερχόµενους στην αγορά.

4. Προτάσεις για µια ενισχυµένη πολιτική ανταγωνισµού
Η ανάλυση οδηγεί έτσι την ΕΟΚΕ να διατυπώσει τις ακόλουθες
συστάσεις:

4.1.2.1 Εξάλλου, είναι άκρως επιθυµητό να υπάρξει αµοιβαία
προσέγγιση στα εθνικά προγράµµατα µέσω µιας ευέλικτης και
έµµεσης εναρµόνισης που θα µπορούσε να λάβει τη µορφή «ορθότερων πρακτικών».
4.1.3 Ενώπιον της παρούσας µεταρρύθµισης της πολιτικής που
πραγµατοποιεί η Επιτροπή στον τοµέα της καταχρηστικής εκµετάλλευσης της δεσπόζουσας θέσης, µέσω του σχεδίου των κατευθυντήριων γραµµών πρέπει να διευκρινισθούν ορισµένα θέµατα
προκειµένου να επικεντρωθεί η εκτίµηση παρόµοιων καταχρήσεων
στη ζηµιά που υφίσταται ο καταναλωτής. Η Επιτροπή πρέπει να
καθορίσει µε ακρίβεια τι σηµαίνουν, δεσπόζουσα θέση, κυρίως όµως
τι είναι η καταχρηστική εκµετάλλευση και ποιες είναι οι διάφορες
µορφές της. Θα πρέπει τέλος να καθορισθεί µε ακρίβεια η διαφορά
µεταξύ νόµιµου ανταγωνισµού που βασίζεται στις επιδόσεις και του
παράνοµου ανταγωνισµού που βλάπτει τη λειτουργία του ανταγωνισµού και συνεπώς τον καταναλωτή.
4.1.4 Στον τοµέα του ελέγχου των συγκεντρώσεων, προκειµένου
να υπολογισθεί η συµβολή της συνεκτίµησης των ωφελειών της
αποτελεσµατικότητας, η έκθεση της Επιτροπής θα µπορούσε στο
µέλλον να αναφερθεί στις εξελίξεις των σχετικών επιχειρήσεων και
στον αντίκτυπό που έχουν στους καταναλωτές.
4.1.5 Για να διασφαλιστεί µια δικαιότερη ισορροπία µεταξύ
παραγωγής και διανοµής (προκειµένου να αποφευχθεί η πλήρης
εξαφάνιση των εµπορικών καταστηµάτων στις αγροτικές ζώνες ή
στις µειονεκτικές αστικές ζώνες, ή στις περιφέρειες που είναι αραιοκατοικηµένες) θα πρέπει να ξεκινήσει, σε επίπεδο διανοµής, προβληµατισµός για τα µέσα ανταγωνισµού, την εµπορική νοµοθεσία ή
για την υποστήριξη προς τις µικρές επιχειρήσεις ώστε να είναι
ελεύθερη η πρόσβαση στην αγορά των πιθανών φορέων και να επιτραπεί στις ΜΜΕ να επωφεληθούν των κρατικών βοηθειών.
4.1.6 Κρίνεται σκόπιµο να περιέχεται στις προσεχείς εκθέσεις
περιγραφή των σχέσεων «του υπεύθυνου των σχέσεων µε τους καταναλωτές» και µε τις οργανώσεις των καταναλωτών κατά την εξέταση
των υποθέσεων: θα µπορούν άραγε αυτές να εκφέρουν γνώµη ή να
δίνουν πληροφορίες στην Επιτροπή στα πλαίσια υποθέσεων για
συγκεντρώσεις, συµφωνίες ή καταχρηστική εκµετάλλευση δεσπόζουσας θέσης; Είναι σηµαντικό να αποδειχθεί η αποτελεσµατικότητα
του αρµόδιου των σχέσεων µε τους καταναλωτές.
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4.1.7
Για να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήµατος δηµοσίευσης των αποφάσεων των εθνικών δικαστηρίων, θα ήταν σκόπιµο
να συγκροτηθεί ένα δίκτυο ανταποκριτών που θα συγκεντρώνουν
τις δικαστικές αποφάσεις ώστε να καταστεί το σηµερινό σύστηµα
άµεσα αποτελεσµατικότερο. Για το σύστηµα αυτό πρέπει να
διατεθούν περισσότεροι ανθρώπινοι και οικονοµικοί πόροι.

να πραγµατοποιήσει οικονοµικές και κοινωνικές αναλύσεις για τον
αντίκτυπο που έχουν συνολικά οι πολιτικές αποφάσεις και να
καλέσει το Συµβούλιο και τα κράτη µέλη να διασφαλίσουν την
αλλαγή των συµπεριφορών και των πρακτικών κατάτµησης που
περιορίζουν τα συµφέροντα των οικονοµικών και κοινωνικών
εταίρων της.

4.2 Από πολιτική και οικονοµική άποψη

4.2.3 Ε γ γ ύ η σ η γ ια τ η ν κα λύ τ ε ρ η δυ ν α τ ή εν η µ έρ ω ση και
διαβούλευση

4.2.1 ∆ ιε ξ ο δι κό τ ε ρ η
στ ρεβ λώ σεω ν

εξέτ α ση

των

σο βαρ ό τ ε ρ ω ν

4.2.1.1
Η αξιολόγηση της λειτουργίας της πολιτικής ανταγωνισµού πρέπει να επιτρέπει τον έλεγχο του κατά πόσο αυτή ευνοεί
πραγµατικά τον «ελεύθερο και ανόθευτο ανταγωνισµό», στα πλαίσια
της Ε.Ε. και να σταθµίζει την αποτελεσµατικότητα της καταπολέµησης των µονοπωλίων εκ των πραγµάτων και της καταχρηστικής εκµετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης, του αντίκτυπου τους
για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων όπως και για την επιχειρηµατικότητα. Η Επιτροπή δεν πρέπει να περιορίσει τις συµφωνίες µεταξύ
ΜΜΕ, ώστε να µπορέσουν να αντιµετωπίσουν τον ανταγωνισµό των
µεγάλων ολοκληρωµένων οµίλων επιχειρήσεων, αλλά οφείλει να
κινητοποιήσει περισσότερα µέσα προκειµένου να καταπολεµήσει
αποτελεσµατικά τις σοβαρότερες στρεβλώσεις.
4.2.1.2
Όσον αφορά τα ελεύθερα επαγγέλµατα, η Επιτροπή
δηµοσίευσε, ύστερα από την ανακοίνωση της 9ης Φεβρουαρίου
2004, έκθεση για τον ανταγωνισµό στον εν λόγω τοµέα (4), στην
οποία εκθέτονται οι πρόοδοι που σηµειώθηκαν όσον αφορά την
κατάργηση των µη απαραίτητων περιορισµών του ανταγωνισµού,
όπως οι υποχρεωτικές τιµές, οι κανόνες στον τοµέα της διαφήµισης,
οι περιορισµοί πρόσβασης σε επάγγελµα και ορισµένα προστατευόµενα επαγγέλµατα. Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να εκπληρώσει την
δέσµευσή της και επιβεβαιώνει την άποψη που διατυπώθηκε
οµόφωνα στη γνωµοδότηση της µε θέµα την έκθεση σχετικά µε την
πολιτική ανταγωνισµού για το 2003, σύµφωνα µε την οποία η
εισαγωγή µηχανισµών ευνοϊκότερων για τον ανταγωνισµό θα
επιτρέψει στα ελεύθερα επαγγέλµατα να βελτιώσουν την ποιότητα
και την προσφορά των υπηρεσιών τους, πράγµα που θα ευνοήσει
άµεσα τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.
4.2.2 Κ ατ απο λέµηση τ ης κατ άτ µη σης τ η ς αγ ο ράς και
ανά πτ υξη ο ικο νο µικώ ν και κο ινω νικώ ν µελετ ώ ν
4.2.2.1
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι πρέπει να εξετασθεί η πολιτική ανταγωνισµού σε όρους συνολικής συνοχής της Ένωσης, και διερωτάται
µήπως οι πολύ εθνικές ακόµη συµπεριφορές (άµεσες κρατικές
βοήθειες ή καλυµµένες, βοήθειες που χορηγούνται σε «εθνικούς
πρωταθλητές» για την προσέλκυση επενδύσεων, συµπεριφορές που
δηµιουργούν διακρίσεις, συνέχιση µονοπωλίων εκ των πραγµάτων,
καταχρηστική εκµετάλλευση δεσπόζουσας θέσης, κ.λπ.) δεν
στοχεύουν παρά στη διατήρηση της κατάτµησης της ενιαίας αγοράς
και στο να παρεµποδίσουν την προσέγγιση των οικονοµικών
εταίρων της Ένωσης. Με το πνεύµα αυτό η Επιτροπή οφείλει επίσης

4.2.3.1 Η ΕΟΚΕ είναι στη διάθεση της Επιτροπής για να
εξετάσει τις κατευθύνσεις, προκειµένου να διασφαλιστεί µεγαλύτερη
διαφάνεια — εντός των πλαισίων που επιτρέπει ο σεβασµός της
ζωής των υποθέσεων — για τους παράγοντες που αφορά η
πολιτική ανταγωνισµού: οικονοµικοί και κοινωνικοί εταίροι, καταναλωτές και άλλοι φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Κυρίως, στον
τοµέα των συγκεντρώσεων, πρέπει να διερωτηθεί κανείς για τα µέσα
οργάνωσης µιας δραστηριότερης συµµετοχής των τελευταίων, τόσο
µέσω µιας διαδικασίας διαβούλευσης όσο και µέσω ακροάσεων,
πράγµα που θα ανταποκρινόταν στο µέληµα της χρηστής
διακυβέρνησης και της συµµετοχικής δηµοκρατίας. Γενικότερα, θα
έπρεπε να καθιερωθεί ένα δίκτυο πληροφόρησης για το άµεσο
περιβάλλον που θα κάνει ευρύτερα γνωστές τις προτεραιότητες της
πολιτικής ανταγωνισµού και θα ενηµερώνει τις επιχειρήσεις και τους
καταναλωτές όσον αφορά τα δικαιώµατά και τις υποχρεώσεις τους.
Το δίκτυο αυτό θα βασιζόταν στο δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κέντρων
Πληροφοριών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Επιχείρηση, και στο σύνολο
των δικτύων των εµπορικών και βιοµηχανικών επιµελητηρίων και
των οργανώσεων των καταναλωτών. Η εν λόγω δράση για διαρκή
και αποτελεσµατική ενηµέρωση είναι αναγκαία ιδίως στα νέα κράτη
µέλη και στις υποψήφιες χώρες
4.2.4 ∆ ια σφάλιση σφαιρικής συνο χής µετ α ξύ πο λιτ ικής
αν τ αγ ω ν ισµο ύ και τ ω ν άλλω ν πο λιτ ικώ ν τ ης
Έ νω σης
4.2.4.1 Η πολιτική ανταγωνισµού αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο
για να διασφαλισθεί η αποτελεσµατική λειτουργία της ευρωπαϊκής
εσωτερικής αγοράς. Οι δυσλειτουργίες της τονίζουν ότι είναι
επιτακτική ανάγκη να διασφαλισθεί η ολοκλήρωση της ενιαίας
αγοράς και να σταµατήσουν οι πρακτικές που τείνουν συστηµατικά
στην κατάτµηση της. Όµως η πολιτική αυτή δεν µπορεί να είναι
καθεαυτού ικανοποιητική χωρίς το συνολικό συντονισµό των πολιτικών της Ένωσης µε σκοπό την επιτυχία της αναθεωρηµένης
Στρατηγικής της Λισσαβόνας και της αποτελεσµατικότητας της
πολιτικής για την προστασία των καταναλωτών. Πάντως, είναι
επείγον να καταρτισθεί ένα οικονοµικό και κοινωνικό πρόγραµµα
συνοχής για την Ένωση το οποίο θα ανέθετε στην πολιτική ανταγωνισµού ένα συγκεκριµένο ρόλο για να αποκτήσει εκ νέου µια νέα
νοµιµότητα, µε τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους όσον
αφορά την πρόσβαση στην ενιαία αγορά, προκειµένου να
ωφεληθούν πραγµατικά οι καταναλωτές, οι επιχειρηµατίες και οι
µισθωτοί από τα πλεονεκτήµατα της πρώτης αγοράς στον κόσµο.

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

(4) Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην
Επιτροπή των Περιφερειών COM82004)83, 9 Φεβρουαρίου 2004,
(SEC(2005)1064)
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα «Πρόταση απόφασης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη χρηµατοδότηση της ευρωπαϊκής τυποποίησης»
COM(2005) 377 τελικό — 2005/0157 (COD)
(2006/C 110/03)
Στις 16 Σεπτεµβρίου 2005, και σύµφωνα µε το άρθρο 95 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, το Συµβούλιο αποφάσισε, να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
σχετικά µε την ανωτέρω πρόταση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση» στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των
σχετικών εργασιών, επεξεργάστηκε τη γνωµοδότησή του στις 21 Φεβρουαρίου 2006 µε βάση την εισηγητική
έκθεση του κ. PEZZINI.
Κατά την 425η σύνοδο ολοµέλειας της 15ης και 16ης Μαρτίου 2006 (συνεδρίαση της 15ης Μαρτίου) η Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 140 ψήφους υπέρ, µία κατά και µία αποχή την ακόλουθη
γνωµοδότηση:
1. Συµπεράσµατα και συστάσεις
1.1 Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να δοθεί ένα
ασφαλές, σαφές και διαφανές νοµικό πλαίσιο στη χρηµατοδότηση
της ευρωπαϊκής τυποποίησης, λόγω της σηµασίας που έχει το
σύστηµα τυποποίησης για την ορθή λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς, για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας
και λόγω του ρόλου που τα ευρωπαϊκά τεχνικά πρότυπα διαδραµατίζουν στην εφαρµογή της νοµοθεσίας και των κοινοτικών πολιτικών.
1.2 Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει ότι η ευρωπαϊκή τυποποίηση είναι,
και πρέπει να συνεχίσει να είναι, εθελοντική δραστηριότητα που
ασκείται από και για τα ενδιαφερόµενα µέρη µε στόχο την επεξεργασία προτύπων και άλλων προϊόντων τυποποίησης που να
καλύπτουν τις ανάγκες τους.
1.3 Η ΕΟΚΕ συνιστά στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή µια πιο προενεργό προσέγγιση της ευρωπαϊκής πολιτικής τυποποίησης η οποία θα πρέπει να θεωρείται µια
από τις βασικές πολιτικές της Ενώσεως για την υλοποίηση του
προγράµµατος της Λισσαβώνας που αναθεωρήθηκε πρόσφατα. Η
πολιτική αυτή θα πρέπει να συµβάλει ώστε να ωριµάσει στα
ευρωπαϊκά και εθνικά όργανα καθώς και στις επιχειρήσεις ένα πραγµατικό «πνεύµα τυποποίησης» ως στρατηγικό στοιχείο στο εσωτερικό και διεθνές επίπεδο.
1.4 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ουσιαστικό να διασφαλιστεί η πλήρης
συµµετοχή όλων των ενδιαφεροµένων µερών σε ένα ενισχυµένο
ευρωπαϊκό σύστηµα τυποποίησης και ιδιαίτερα η συµµετοχή των
ΜΚΟ, των ΜΜΕ, των οργανώσεων των καταναλωτών και των
οργανώσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα
θα εξασφαλίζεται και οικονοµική υποστήριξη για την κατάρτιση
εξειδικευµένων ανθρώπινων πόρων.
1.5 Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ότι η ευρωπαϊκή τυποποίηση είναι
σηµαντική για τη λειτουργία και την εδραίωση της εσωτερικής
αγοράς, κυρίως χάρις στις οδηγίες της λεγόµενης «νέας προσέγγισης» στους τοµείς της υγείας, της ασφάλειας, της προστασίας του
περιβάλλοντος και των καταναλωτών, καθώς και για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας σε πολλούς τοµείς κυρίως δε στις
µεταφορές και τις τηλεπικοινωνίες. Εξάλλου, η ευρωπαϊκή τυποποίηση επιτρέπει τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, διευκολύνοντας ιδίως την ελεύθερη κυκλοφορία των
προϊόντων και των υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά αλλά και στη
διεθνή.
1.6 Όσον αφορά το ευρωπαϊκό σύστηµα τυποποίησης, που
αποτελεί στρατηγικό και αναγκαίο πόρο, η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ότι

θα πρέπει να διασφαλιστεί υγιής και βιώσιµη διαχείριση των χρηµατοδοτικών δραστηριοτήτων καθώς και η δυνατότητα επιδίωξης των
κοινών στόχων συνεργασίας και των απαραίτητων διοικητικών και
χρηµατοδοτικών συνθηκών, αφενός για να διατηρηθεί η
ανεξαρτησία και η ουδετερότητα και, αφετέρου για να ενισχυθεί η
λειτουργικότητα και η παραγωγή τυποποίησης.
1.7 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι το συνολικό ποσό που προτείνεται δεν
επαρκεί για την υποστήριξη ολόκληρου του ευρωπαϊκού
συστήµατος τυποποίησης για την εξεταζόµενη πενταετία και ότι θα
πρέπει να αυξηθεί πάνω από το υφιστάµενο ανώτατο όριο του 2 %,
προκειµένου να καταστεί δυνατή η ελεύθερη παραγωγή και διάδοση
της τυποποίησης ώστε να συνάδει µε την διεύρυνση της ΕΕ σε 25
χώρες και µε τις προοπτικές της µελλοντικής προσχώρησης των
υποψήφιων χωρών.
1.8

Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ότι έχει σηµασία:

— η διασφάλιση της µέγιστης διαφάνειας και ασφάλειας στη
χρηµατοδότηση των κεντρικών ευρωπαϊκών δοµών τυποποίησης,
µε την αποσαφήνιση των αποδεκτών δαπανών για τις υποδοµές
και τις υπηρεσίες επί της διαδικασίας που παρέχουν οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυποποίησης (ΕΟΤ) για την παραγωγή
προτύπων, τα οποία αντιπροσωπεύουν τα προϊόντα που έχουν
επεξεργαστεί οι εµπειρογνώµονες των τεχνικών επιτροπών,
— η απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών χρηµατοδότησης, µε τη διασφάλιση της αποδοχής των κατ' αποκοπήν
δαπανών ανά µονάδα, ώστε να αποφευχθούν πολύπλοκες διαδικασίες για την κατάρτιση χρηµατοδοτικών αναφορών,
δεδοµένου ότι συχνά απορροφούν το 30 % σχεδόν της εκταµιευµένης χρηµατοδότησης,
— η συµπερίληψη για τις υπηρεσίες, όπως αυτές που παρέχουν οι
ΕΟΤ, των διαδικασιών δηµοσίων συµβάσεων που να σέβονται
πραγµατικά τους όρους της «ισότιµης εταιρικής σχέσης» µεταξύ
ΕΟΤ και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή µεταξύ παρόχου και
αποδέκτη των υπηρεσιών· τούτο ωστόσο δεν πρέπει να αφορά
τα πρότυπα που έχουν παραχθεί σε εθελοντική βάση, τα οποία
παραµένουν ιδιοκτησία των οργανισµών τυποποίησης.
1.9 Οι ΕΟΤ παρέχουν τις υποδοµές και τις υπηρεσίες που είναι
απαραίτητες για την παραγωγή προτύπων, αλλά δεν παράγουν
πρότυπα, τα οποία αντιθέτως αποτελούν καρπό των εργασιών των
τεχνικών εµπειρογνωµόνων. Τούτο, κατά τη γνώµη της ΕΟΚΕ, θα
πρέπει να καταστεί σαφές ως σηµαντικό σηµείο των αιτιολογικών
σκέψεων.
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1.10 Το συνολικό ποσό των 134 εκατοµµυρίων ευρώ που
προτείνει η Επιτροπή για την περίοδο 2006–2010, µετά βίας
επαρκεί.

2. Αιτιολογία

2.1 Η ΕΟΚΕ τάχθηκε πάντα υπέρ µιας ευρύτερης χρήσης της
ευρωπαϊκής τυποποίησης στις πολιτικές και στη νοµοθεσία της
Ένωσης, για να ενισχυθεί, ανάλογα µε τις ανάγκες τόσο της
κοινωνίας όσο και των επιχειρήσεων, η επέκταση της τεχνικής τυποποίησης σε νέους τοµείς όπως: οι υπηρεσίες, οι τεχνολογίες της
πληροφορίας και της επικοινωνίας, οι µεταφορές, η προστασία των
καταναλωτών και ο σεβασµός του περιβάλλοντος.

2.2 Ειδικότερα, αυξάνεται η γνώση τόσο των επιχειρηµατιών
όσο και των άλλων ενδιαφερόµενων µερών για τα οφέλη που
παρέχει η τυποποίηση στον επιχειρηµατικό κόσµο: η γνώση αυτή
εκδηλώνεται µε την ενίσχυση των κυριότερων ευρωπαϊκών δοµών
τυποποίησης (CEN/CENELEC/ETSI) και την πλήρη συµµετοχή στη
διαδικασία επεξεργασίας προτύπων όλων των ενδιαφεροµένων, ιδιαίτερα των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων.

2.2.1
Λαµβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες των οργανισµών
αυτών να υλοποιήσουν τους στόχους που έθεσε η στρατηγική της
Λισσαβώνας, η ΕΟΚΕ εκφράζει την ευχή να υπάρχει σηµαντική
παρουσία της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών στα διοικητικά
τους συµβούλια.

2.3 Για να ενισχυθεί η παρουσία και η συµµετοχή των διαφόρων
φορέων της κοινωνίας των πολιτών στις διαδικασίες τυποποίησης
που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο των CEN, CENELEC και
ETSI (1), συµµετέχουν σε αυτούς, ως πλήρη µέλη, οργανισµοί όπως
οι ANEC, ETUI-REHS, NORMAPME και πρόσφατα ο ECOS (2),
που συστάθηκε το 2002.

2.4 Η ΕΟΚΕ έχει επανειληµµένα (3) ταχθεί υπέρ της
αναθεώρησης του νοµοθετικού πλαισίου που διέπει σήµερα την
τυποποίηση, προκειµένου να ανταποκρίνεται στις τελευταίες
εξελίξεις και προκλήσεις όσον αφορά τα ευρωπαϊκά τεχνικά
πρότυπα, και υπέρ της νοµοθετικής απλοποίησης, µε βάση την
αρχή της «βελτίωσης της νοµοθεσίας» (4) και τους προσανατολισµούς της «Βιοµηχανικής πολιτικής σε µια διευρυµένη Ευρώπη» (5)
αλλά και σύµφωνα µε τις προτεραιότητες της στρατηγικής της
εσωτερικής αγοράς για την περίοδο 2003-2006 (6).
(1) CEN: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης, CENELEC: Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης, ETSI: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο
Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων.
2
( ) ANEC = οργανισµός εκπροσώπησης των καταναλωτών. ETUI-REHS
πρώην TUTB = οργανισµός εκπροσώπησης των εργαζοµένων·
NORMAPME = οργανισµός εκπροσώπησης των ΜΜΕ. ECOS = Ένωση
Περιβαλλοντικών Οργανώσεων.
(3) ΕΕ C 48 της 21.2.2002 και ΕΕ C 74 της 23.3.2005.
(4) (COM(2002) 278 τελικό)
(5) (COM(2002) 714 τελικό)
(6) (COM(2003) 238 τελικό)
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2.5 Η ΕΟΚΕ τάχθηκε επίσης υπέρ της υιοθέτησης ενός
σταθερού δηµοσιονοµικού πλαισίου που να στηρίζει την ευρωπαϊκή
τυποποίηση, το οποίο να έχει στέρεες νοµικές βάσεις. Παράλληλα
πρέπει να διασφαλιστεί η συγχρηµατοδότηση µεταξύ Επιτροπής και
κρατών µελών των δραστηριοτήτων τυποποίησης, των ευρωπαϊκών
υποδοµών, καθώς και των δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση
των συνεργιών µεταξύ των ΕΟΤ, προκειµένου να καταστεί πιο
αποτελεσµατική η διαδικασία για την παραγωγή ευρωπαϊκών
τεχνικών προτύπων και η προώθηση των διεθνών προτύπων.

2.5.1 Η µεγαλύτερη συµµετοχή των εκπροσώπων των κρατών
µελών θα µπορούσε να διασφαλίσει καλύτερη και ακριβέστερη
παραγωγή προτύπων για τους ενδιαφερόµενους φορείς.

2.6 Η ανάπτυξη του ευρωπαϊκού πνεύµατος στην τεχνική τυποποίηση είναι σηµαντική για να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική και
ισορροπηµένη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της Ένωσης των
25. Είναι συνεπώς σηµαντικό, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να εξασφαλιστούν δοµές ικανές να ανταποκρίνονται αποτελεσµατικά:
— στις απαιτήσεις της «νέας προσέγγισης»,
— στις απαιτήσεις της διαλειτουργικότητας των αγορών,
— στις δεσµεύσεις και στις ευκαιρίες σε θέµατα ανταγωνιστικότητας, που αποκτούν ολοένα και µεγαλύτερη σηµασία στις
διεθνείς αγορές.
2.7 Το 2004 ο συνολικός αριθµός των ευρωπαϊκών προτύπων
ήταν περίπου 1 200 για την CEN και περίπου 400 για την
CENELEC: δηλαδή το σύνολο των ευρωπαϊκών προτύπων που
έχουν εγκρίνει οι δύο οργανισµοί έφθασε σχεδόν τις 15 000.

2.8 Τα χαρακτηριστικά που συνέβαλαν σε αυτή την επιτυχία
πρέπει, κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, να διατηρηθούν ακέραια και,
ενδεχοµένως να ενισχυθούν. Το νέο νοµικό πλαίσιο που βασίζεται
στα άρθρα 95 και 157 της Συνθήκης, και το οποίο διέπει τη
χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων τυποποίησης δεν πρέπει µε
κανέναν τρόπο, κατά τη γνώµη της ΕΟΚΕ, να θέσει υπό
αµφισβήτηση τη φύση και τα βασικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας τυποποίησης, που πρέπει να παραµείνει ελεύθερη,
εθελοντική και συναινετική.

2.9 Από την άλλη πλευρά, η ΕΟΚΕ γνωρίζει τη σηµασία που
έχει ο ορθολογισµός, η εδραίωση και η ασφάλεια στο χρόνο του
δηµοσιονοµικού πλαισίου των κεντρικών ευρωπαϊκών δοµών, ακόµη
και σε σχέση µε την αυξηµένη προσφυγή στα τεχνικά πρότυπα που
έχει σηµειωθεί τα τελευταία χρόνια.

2.9.1 Πράγµατι, υπάρχει αυξανόµενο ενδιαφέρον για την
αποφυγή νέων φραγµών στις συναλλαγές µέσω ενός συστήµατος
τυποποίησης, ικανού να υποστηρίξει την ανταγωνιστικότητα των
προϊόντων, των υπηρεσιών και των διεργασιών της ευρωπαϊκής
βιοµηχανίας µε στόχο την επίτευξη των οικονοµικών, κοινωνικών
και περιβαλλοντικών διαστάσεων σύµφωνα µε τη στρατηγική της
Λισσαβώνας.
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2.10 Μέχρι σήµερα δεν υπάρχει καµιά νοµική αναφορά, σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, που να διέπει ρητά τη χρηµατοδότηση του
συστήµατος τεχνικής τυποποίησης και να επιτρέπει στην Επιτροπή
να στηρίζει οικονοµικά, µε πρόσθετους πόρους, όλες τις δραστηριότητες τυποποίησης.
2.10.1 Όπως είναι γνωστό, αυτές οι δραστηριότητες εκτείνονται
από τις τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας ως τις µεταφορές, από την προστασία του περιβάλλοντος και του καταναλωτή
ως την ασφαλή επεξεργασία των τροφίµων και την ασφάλεια των
προϊόντων διατροφής, από την προ-κανονιστική και συν-κανονιστική
έρευνα στον τοµέα των υπηρεσιών ως τα «νέα προσδοκώµενα
αποτελέσµατα» (7).
2.11 Από την άλλη πλευρά, πρέπει να εξασφαλιστεί µεγαλύτερη
συνοχή και σταθερότητα στις κεντρικές δοµές των CEN, CENELEC
και ETSI, ειδικότερα µετά την ένταξη των νέων κρατών µελών και
ενόψει των µελλοντικών διευρύνσεων της Ένωσης.
2.12 Ενώ οι εθνικοί οργανισµοί τυποποίησης µπορούν να χρησιµοποιήσουν, για τη χρηµατοδότησή τους, τις άµεσες εισπράξεις
από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, οι κοινοτικές υποδοµές
εξαρτώνται µόνο από τις συνδροµές των µελών και από τις πρόσθετες χρηµατοδοτήσεις ΕΕ και ΕΖΕΣ οι οποίες, για διάφορους
λόγους, δεν επαρκούν για να διασφαλίσουν αποτελεσµατικότητα
και σταθερότητα στο ευρωπαϊκό σύστηµα τυποποίησης.
2.13 Το Συµβούλιο, στα συµπεράσµατα που υιοθέτησε το
2002, είχε καλέσει τις δηµόσιες αρχές να αποδώσουν στρατηγική
σηµασία στην τυποποίηση και να καταστήσουν σαφή τη δέσµευσή
τους προς αυτή την κατεύθυνση, κυρίως µέσω ειδικής συνεισφοράς,
µε στόχο τη διατήρηση αποτελεσµατικών και αποδοτικών υποδοµών
τυποποίησης.
2.14 Τον ∆εκέµβριο του 2004, το Συµβούλιο έλαβε γνώση της
πρωτοβουλίας της Επιτροπής να αναθεωρήσει το θεσµικό πλαίσιο
και να προτείνει µια νέα νοµική βάση για τη χρηµατοδότηση της
ευρωπαϊκής τυποποίησης (8). Κάλεσε συνεπώς την Επιτροπή, τα
κράτη µέλη και τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς οργανισµούς τυποποίησης να εξετάσουν τους πιθανούς τρόπους βελτιστοποίησης του
ευρωπαϊκού συστήµατος τυποποίησης, µε στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων. Τους κάλεσε επίσης να εξετάσουν
περαιτέρω επιλογές για να την εξασφάλιση της αποτελεσµατικής
χρηµατοδότησης της τυποποίησης στην Ευρώπη (9).
2.15 Η Επιτροπή συνέταξε διάφορες προτάσεις για τα πιθανά
σενάρια (10), σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του ευρωπαϊκού
συστήµατος τυποποίησης:
— ένα σενάριο µη παρέµβασης,
— ένα σενάριο αποκλειστικής χρηµατοδότησης από τη βιοµηχανία
και τα ενδιαφερόµενα µέρη,
(7) Νέα προσδοκώµενα αποτελέσµατα (New Deliverables): Ειδικές τεχνικές
που αποτελούν αντικείµενο ταχύτερων και πιο ευκίνητων διαδικασιών για
την επίτευξη οµοφωνίας, που επιτρέπουν να µειωθούν ταχέως οι
αβεβαιότητες της αγοράς χωρίς να γίνεται προσφυγή σε επίσηµα
πρότυπα που είναι πιο χρονοβόρα και περίπλοκα. Έχουν περιορισµένη
χρονική ισχύ και χρησιµοποιούνται στην κοινωνία της πληροφορίας.
Καταρτίζονται στα πλαίσια των συµφωνιών εργαστηρίων της CEN.
(8) Συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 21.12.2004.
(9) Σύσταση B2 του Συµβουλίου της 21.12.2004.
(10) SEC(2005) 1050 της 19.8.2005 (Εκ των προτέρων αξιολόγηση).
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— ένα σενάριο αποκλειστικής χρηµατοδότησης από τα κράτη µέλη
και τους εθνικούς οργανισµούς τυποποίησης,
— ένα σενάριο προστιθέµενης αξίας µε την οικονοµική συµµετοχή
της Κοινότητας.
2.16 Η αποκλειστική χρηµατοδότηση από τη βιοµηχανία και
τους άλλους «φορείς» περιορίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην
παραγωγή τεχνικών προτύπων µε προσανατολισµό την αγορά, µε
στόχο δηλαδή τη βελτίωση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας
στην παγκόσµια αγορά.

2.16.1 Αυτός ο τύπος χρηµατοδότησης έχει το πλεονέκτηµα ότι
προέρχεται άµεσα από τη βούληση των επιχειρήσεων και αντικατοπτρίζει τις ανάγκες της αγοράς, χωρίς να εξαρτάται από εξωτερικούς παράγοντες. Ταυτόχρονα θα µπορούσε ωστόσο να έχει
σηµαντικές επιπτώσεις στο επίπεδο της προστασίας, και µάλιστα της
ισόρροπης προστασίας, όλων των συµφερόντων που εκπροσωπούνται, και ιδιαίτερα των συµφερόντων των MME.

2.17 Το σενάριο αποκλειστικής χρηµατοδότησης από τα κράτη
µέλη, µέσω των ΕΟΤ που είναι µέλη των CEN, CENELEC και ETSI,
ενδέχεται να αποδυναµώσει τον ευρωπαϊκό συντονισµό και τη
συνοχή του ευρωπαϊκού συστήµατος τυποποίησης.

2.17.1 Από την άλλη πλευρά, η επιλογή αυτή ανταποκρίνεται
σε µεγάλο βαθµό στις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας που προβλέπονται στη Συνθήκη.

2.18 Η µεγαλύτερη συµµετοχή της Επιτροπής παρέχει έντονη
ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία στην τεχνική τυποποίηση,
καταργώντας εθνικά πρότυπα που δεν είναι σύµφωνα µε αυτή και
ενισχύοντας τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, ακόµη και σε ό,τι
αφορά τις οικονοµίες κλίµακας για την παραγωγή της ευρωπαϊκής
βιοµηχανίας.

2.18.1 Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει και να
κατευθύνει τη διαδικασία τυποποίησης µε βάση την κοινοτική
οπτική γωνία, µε πιθανές βελτιώσεις όσον αφορά την προβολή, τη
συνοχή και την αποτελεσµατικότητα κατά τη στήριξη των πολιτικών
της.

2.19 Όσον αφορά τις δαπάνες, σύµφωνα µε πρόσφατες
µελέτες (11), το ύψος των ετήσιων δαπανών του συστήµατος τυποποίησης CEN/CENELEC/ETSI, ανέρχεται γύρω στα 700
εκατοµµύρια ευρώ, κατανεµηµένα ως εξής:
— το 26 % για τις θεσµικές δαπάνες των ΕΟΤ,
— το 2 % για τις δαπάνες διαχείρισης του κέντρου διαχείρισης της
CEN (CMC),
— το72 % για τις δαπάνες συµµετοχής των εθνικών εµπειρογνωµόνων στις διάφορες επιτροπές τυποποίησης.
(11) Ronald Berger & Partners GMBH, ∆εκέµβριος 2000.
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2.20 Από την πλευρά των εσόδων, οι κύριες πηγές χρηµατοδότησης που υπάρχουν σήµερα µπορούν να κατανεµηθούν ως εξής:
— 2 % από τις εισφορές ΕΕ/ΕΖΕΣ,
— 8 % από τις εισφορές των εθνικών κυβερνήσεων,
— 90 % από τις εισφορές της βιοµηχανίας και των ενδιαφεροµένων µερών.
2.21 Σήµερα η οικονοµική υποστήριξη της ευρωπαϊκής τυποποίησης βασίζεται σε πολλές πράξεις οι οποίες, στη µεγάλη τους
πλειοψηφία, δεν περιέχουν σαφείς και ειδικούς όρους για τις προϋποθέσεις χρηµατοδότησης. Οι πράξεις αυτές παρέχουν µία βάση
που επιτρέπει στην Επιτροπή να ζητεί από τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης (CEN, CENELEC, ETSI) να επεξεργαστούν
ευρωπαϊκά πρότυπα για τη στήριξη των πολιτικών της.
2.22 Η οικονοµική υποστήριξη της ευρωπαϊκής τυποποίησης
εντάσσεται στο πλαίσιο εταιρικών σχέσεων που έχουν θεσπιστεί
µεταξύ της Επιτροπής, της ΕΖΕΣ και των ευρωπαϊκών οργανισµών
τυποποίησης, και περιλαµβάνονται στις γενικές κατευθύνσεις για τη
συνεργασία που υπεγράφησαν στις 28 Μαρτίου 2003.
2.23 Η χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων ευρωπαϊκής τυποποίησης αφορά κυρίως:
— ετήσιες συµβάσεις απόδοσης µε τους ΕΟΤ, για τη βελτίωση της
λειτουργίας των κεντρικών τους γραµµατειών όσον αφορά τη
συνοχή, την αποτελεσµατικότητα, την ποιότητα και την
προβολή,
— τη βελτίωση της ποιότητας της ευρωπαϊκής τυποποίησης χάρις
στην αξιολόγηση, από εξωτερικούς συµβούλους, των σχεδίων
των εναρµονισµένων προτύπων και στη µετάφραση, ανάλογα µε
τις ανάγκες, της τελικής τους µορφής,
— υπηρεσίες για την επεξεργασία ευρωπαϊκών προτύπων ή άλλων
προϊόντων τυποποίησης για τη στήριξη των κοινοτικών πολιτικών και της νοµοθεσίας,
— την προώθηση και την προβολή του ευρωπαϊκού συστήµατος
τυποποίησης και των ευρωπαϊκών προτύπων,
— την τεχνική βοήθεια και συνεργασία µε τις τρίτες χώρες και τη
διεθνή συνεργασία.
2.23.1 Παράλληλα, η τυποποίηση συµβάλλει στη µείωση των
τεχνικών φραγµών του διεθνούς εµπορίου µέσω των συµφωνιών
που έχουν συζητηθεί στον ΠΟΕ, όπως η TABD (Trans Atlantic
Business Dialogue- ∆ιατλαντικός επιχειρηµατικός διάλογος) και η
MEBF (Mercosur European Business Forum- Φόρουµ ευρωπαϊκών
επιχειρήσεων- Mercosur), και µέσω της µεταφοράς των ευρωπαϊκών
τεχνικών προτύπων στα διεθνή πρότυπα: ISO, IEC, ITU.

3. Ειδικές παρατηρήσεις
3.1 Κατά την ΕΟΚΕ, προκειµένου να διαφυλαχθούν τα
απαραίτητα χαρακτηριστικά της διαδικασίας της ευρωπαϊκής τυποποίησης, η οποία θα πρέπει να παραµείνει εθελοντική, βασισµένη
στην οµοφωνία και µε προσανατολισµό την αγορά, θα ήταν
σκόπιµο να παρεµβληθεί µια νέα αιτιολογική σκέψη ως εξής:
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«Η διαδικασία τυποποίησης πρέπει να παραµείνει εθελοντική,
βασισµένη στην οµοφωνία και µε προσανατολισµό την αγορά.
Τα χαρακτηριστικά αυτά πρέπει να διατηρηθούν και να αξιοποιηθούν από τις νέες κοινοτικές νοµικές βάσεις για τη χρηµατοδότηση της ευρωπαϊκής τυποποίησης, στα πλαίσια του
σχεδίου δράσεως για την ευρωπαϊκή τυποποίηση που υιοθέτησε
η Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2005: το σχέδιο αυτό θα πρέπει
να ενηµερώνεται ετησίως µε βάση τη σύµφωνη γνώµη των ΕΟΤ
και των ενδιαφεροµένων µερών».

3.2 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η ταχύτητα των τεχνολογικών µεταβολών δεν αιτιολογεί τον πολλαπλασιασµό των κοινοπραξιών και
των φόρουµ για τη δηµιουργία ειδικών τεχνικών εκ µέρους της
βιοµηχανίας, εκτός της επίσηµης διαδικασίας ευρωπαϊκής τυποποίησης. Πράγµατι αυτό ενέχει τον κίνδυνο να αποδυναµωθούν
βασικά στοιχεία της ευρωπαϊκής τυποποίησης: ανοιχτή συµµετοχή
σε όλους τους εµπειρογνώµονες, ιδίως των µικρότερων επιχειρήσεων· διαφάνεια της όλης διαδικασίας· επέκταση της βάσεως της
εθελοντικής συµφωνίας. Πιστεύει συνεπώς ότι έχει σηµασία να
παρεµβληθεί η ακόλουθη νέα αιτιολογική σκέψη:

«Οι νέες νοµικές βάσεις της χρηµατοδότησης θα πρέπει να
διασφαλίσουν καλύτερη αποτελεσµατικότητα της τυποποίησης
και την ενίσχυσή της, για να µπορεί να ανταποκριθεί στο εσωτερικό µιας διαφανούς, ανοιχτής και εθελοντικής διαδικασίας,
στα νέα “προσδοκώµενα αποτελέσµατα”: συγκεκριµένες
τεχνικές, τεχνικές εκθέσεις και οδηγoί. Όσον αφορά τα
“προσδοκώµενα αποτελέσµατα” (12) οι ΕΟΤ θα πρέπει να
µεριµνήσουν ώστε να είναι σε θέση να ικανοποιήσουν τόσο τις
ανάγκες όλων των ενδιαφεροµένων µερών, ιδιαίτερα εκείνων µε
την πιο αδύνατη διάρθρωση και τις µικρότερες διαστάσεις, όσο
και τις νόµιµες απαιτήσεις των οργανώσεων των καταναλωτών».

3.3 Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι θα ήταν σκόπιµο να τροποποιηθεί η
τέταρτη αιτιολογική σκέψη, διότι στόχος δεν θα πρέπει να είναι
µόνο η νοµική θεµελίωση «της χρηµατοδότησης από την
Κοινότητα όλων των δραστηριοτήτων της ευρωπαϊκής τυποποίησης που είναι αναγκαίες για την εφαρµογή των πολιτικών
της και της νοµοθεσίας της», αλλά και της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής διαδικασίας τυποποίησης ως θεµελιώδους στοιχείου της
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας, της προστασίας
του καταναλωτή, της προστασίας της υγείας και της ευηµερίας των
ευρωπαίων πολιτών:

«Είναι απαραίτητο να δοθεί σαφής, ολοκληρωµένη και λεπτοµερής νοµική θεµελίωση στη χρηµατοδότηση εκ µέρους της
Κοινότητας όλων των δραστηριοτήτων ευρωπαϊκής τυποποίησης, που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των πολιτικών της και της νοµοθεσίας της και για την ενίσχυση της
ευρωπαϊκής διαδικασίας τυποποίησης, ως βασικού στοιχείου
της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας, της
διάδοσης των νέων καινοτόµων τεχνολογιών, της προστασίας
του καταναλωτή, της προστασίας της υγείας και της ευηµερίας
των ευρωπαίων πολιτών».
(12) Πρβλ. υποσηµείωση 7.
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3.4 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ότι θα πρέπει να διασαφηνιστεί
καλύτερα ότι οι ΕΟΤ δεν παράγουν τεχνικούς κανόνες, αλλά
παρέχουν µια υπηρεσία ευρωπαϊκών υποδοµών, στα πλαίσια της
οποίας εµπειρογνώµονες που εκπροσωπούν τα συµµετέχοντα ενδιαφερόµενα µέρη επεξεργάζονται τους κανόνες· για το λόγο αυτό θα
πρέπει να παρεµβληθεί νέα αιτιολογική σκέψη µετά την αιτιολογική
σκέψη 8:

3.6.2 Κατά τη γνώµη της ΕΟΚΕ, η χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων των κεντρικών γραµµατειών των ευρωπαϊκών οργανισµών
τυποποίησης µπορεί να χορηγηθεί, πέραν της µορφής, «επιδοτήσεων
ενεργειών» και «επιδοτήσεων λειτουργίας» (13) ακόµη και µε την
πρόσκληση υποβολής προτάσεων (Procurement), σύµφωνα µε τη
διαδικασία των δηµόσιων συµβάσεων. ∆ηλαδή, σύµφωνα µε πιο
εύκαµπτες αρχές.

«Οι οργανισµοί ευρωπαϊκής τυποποίησης παρέχουν κυρίως
υπηρεσίες υποδοµής για την κατάρτιση τεχνικών κανόνων, οι
οποίοι προέρχονται κυρίως από µια ελεύθερη διαδικασία
οµόφωνης τεχνικής επεξεργασίας εκ µέρους των εκπροσώπων
των ενδιαφεροµένων µερών».

3.6.3 Άρθρο 5, «Κανόνες χρηµατοδότησης», σηµείο 5. Όσον
αφορά τις συµφωνίες πλαίσια εταιρικής σχέσης µεταξύ των ΕΟΤ και
της Επιτροπής (άρθρο 5), η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ότι είναι σκόπιµο οι
συµφωνίες αυτές να αποτελούν καρπό µιας πραγµατικής «ισότιµης
εταιρικής σχέσης» και να µην επιβάλλονται µονοµερώς. Επίσης,
επιβάλλεται να γίνουν πιο ευκίνητες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες
και ο διοικητικός έλεγχος, αποφεύγοντας τα επαχθή συστήµατα
πιστοποίησης και λογιστικής αναθεώρησης του καταλογιστέου
κόστους, χρησιµοποιώντας συστήµατα κατ' αποκοπήν, µε 100 %
κάλυψη του οριακού κόστους.

3.5 Στο άρθρο 3 της πρότασης αποφάσεως, «Επιλέξιµες δραστηριότητες τυποποίησης για κοινοτική χρηµατοδότηση», η ΕΟΚΕ
προτείνει να προστεθούν στην παράγραφο 1, µετά το σηµείο στ),
δύο νέα σηµεία ζ) και η):
3.5.1
Όπως ήδη αναφέρθηκε στο σηµείο 1.4 της παρούσης
γνωµοδοτήσεως, η κατάρτιση των ενδιαφερόµενων φορέων σε
θέµατα τυποποίησης αποκτά ιδιαίτερη σηµασία. Άρθρο 3, νέο
σηµείο ζ)
«κατάρτιση των εκπροσώπων των ενδιαφεροµένων µερών, ειδικότερα των µικρότερων επιχειρήσεων, του τοµέα των υπηρεσιών
και της διανοµής και των λιγότερο δοµηµένων οργανισµών,
τόσο στο γενικό επίπεδο της διαδικασίας τυποποίησης, όσο και
στο ειδικό τεχνικό, για να ενισχυθούν οι ικανότητές τους για
“συµπαραγωγή” των ευρωπαϊκών και διεθνών κανόνων».
3.5.2
Προκειµένου να εξασφαλισθεί η όλο και µεγαλύτερη
συµµετοχή των φορέων της κοινωνίας των πολιτών στις διαδικασίες
τυποποίησης, κρίνεται απαραίτητο να ενισχυθούν οι συνδέσεις στο
δίκτυο. Άρθρο 3, νέο σηµείο η)
«ενίσχυση του διεπιστηµονικού συντονισµού των µεθόδων,
διαδικασιών και πολιτικών, των ευρωπαϊκών διαλογικών δικτύων
πληροφορικής µεταξύ των εθνικών/περιφερειακών οργανισµών
τυποποίησης».
3.6 Οι κανόνες χρηµατοδότησης
3.6.1
Η δραστηριότητα των οργανισµών τυποποίησης µοιάζει µε
δραστηριότητα γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος, εφόσον
παράγει υπηρεσίες απαραίτητες για την υγεία, το περιβάλλον και
την αειφόρο ανάπτυξη.

3.7 Οι περιβαλλοντικές πτυχές
3.7.1 Εκτός από τον βασικό στόχο των προτύπων, που είναι η
διευκόλυνση των συναλλαγών, η βελτίωση της ποιότητας ζωής, η
συµβολή στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας των διαδικασιών και των υπηρεσιών, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις
περιβαλλοντικές πτυχές.
3.7.2 Παράδειγµα αποτελεί η ολοκληρωµένη πολιτική
προϊόντων, η οποία επικεντρώνεται στην έννοια του «περιβαλλοντικού κύκλου ζωής» (14). Οι αναλύσεις των περιβαλλοντικών
πτυχών σε επίπεδο επιχείρησης και «θέσης» έχουν ήδη ενταχθεί στο
EN/ISO 14.001, που έχει υιοθετηθεί ως ευρωπαϊκό πρότυπο.
Επίσης τα άλλα πρότυπα της σειράς ISO 14.000 (περιβαλλοντική
διαχείριση) έχουν εισαχθεί στην ευρωπαϊκή πρακτική: ISO 14.020,
περιβαλλοντικές ετικέτες και δηλώσεις· ISO 14.030, αξιολόγηση
των περιβαλλοντικών παροχών· ISO 14.040, LCA (Life Cycle
Assessment-αξιολόγηση του κύκλου ζωής).
3.8 Οι όροι διαχείρισης, εφαρµογής και παρακολούθησης.
3.8.1 Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί η παράγραφος 2 του άρθρου 6, σύµφωνα µε τη νέα τροποποιηµένη αιτιολογική σκέψη 4.

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

(13) COM(2005) 377, άρθ. 5, παρ. 2.
(14) COM(2003) 302 τελικό
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα «Πράσινη Βίβλος για την
ενίσχυση του πλαισίου της ΕΕ που διέπει τους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων»
COM(2005) 314 τελικό
(2006/C 110/04)
Στις 12 Ιουλίου 2005, και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή να καταρτίσει γνωµοδότηση σχετικά µε την «Πράσινη Βίβλο για την ενίσχυση του πλαισίου της ΕΕ που διέπει τους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων»
Το ειδικευµένο τµήµα «Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των
σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 21 Φεβρουαρίου 2006 µε βάση την εισηγητική έκθεση
του κ. GRASSO.
Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, κατά την 425η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 14ης και 15ης
Μαρτίου 2006, (συνεδρίαση της 15ης Μαρτίου) υιοθέτησε µε 138 ψήφους υπέρ και µία κατά την ακόλουθη
γνωµοδότηση:
1. Εισαγωγή
1.1 Κατά την πορεία προς την πλήρη ολοκλήρωση των χρηµατοπιστωτικών αγορών στην Ευρώπη, η Πράσινη Βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρέχει µεγάλης σηµασίας στρατηγικές κατευθύνσεις. Όπως είναι γνωστό η οικονοµική ανάπτυξη και η άνθηση των
ευρωπαϊκών χωρών συνδέονται στενά µε την ανάπτυξη και την
ολοκλήρωση των χρηµατοπιστωτικών αγορών, ολοκλήρωση που
αντιπροσωπεύει επίσης την πλήρη υλοποίηση της τρίτης φάσης της
ίδιας της Ένωσης.
1.2 Πέρα από την ακαδηµαϊκή συζήτηση για το εάν η χρηµατοπιστωτική ανάπτυξη προηγείται ή έπεται της οικονοµικής
ανάπτυξης, είναι σηµαντικό να υπογραµµιστεί πως στον δυϊσµό
µεταξύ προσανατολισµού προς την τράπεζα και προσανατολισµού
προς τις χρηµατοπιστωτικές αγορές που χαρακτηρίζει το αποκαλούµενο αγγλοσαξονικό πρότυπο (και κυρίως αµερικανικό) σε αντιδιαστολή µε το «ευρωπαϊκό πρότυπο», η εξέλιξη της ισχύουσας νοµοθεσίας και οι κατευθύνσεις της Ένωσης φαίνεται να θέλουν να
συνεχίσουν στην οδό της πλήρους ολοκλήρωσης των δύο
προσανατολισµών στο οικονοµικό µας σύστηµα.
1.3 Πράγµατι, χρηµατοπιστωτικές αγορές και ιδρύµατα ασκούν
στο εσωτερικό της κοινωνίας το θεµελιώδες καθήκον συσχετισµού
µονάδων σε χρηµατοπιστωτικό «έλλειµµα» µε µονάδες σε «πλεόνασµα» υπακούοντας σε κανόνες του παιχνιδιού που βασίζονται σε
κριτήρια αποδοτικότητας των επιδοτήσεων και ορθολογισµού. ∆εν
πρέπει να αγνοείται ότι η σωστή ανταγωνιστικότητα και ανταγωνισµός µεταξύ επιχειρήσεων καθιερώνεται στην χρηµατοπιστωτική
αγορά, νωρίτερα από ό,τι στην αγορά αγαθών.

2. Η αγορά των ΟΣΕΚΑ στην ΕΕ και η ανάγκη εναρµόνισης
2.1 Η ευρωπαϊκή νοµοθεσία για τη διαχείριση των αποταµιεύσεων γενικά, και για τους ΟΣΕΚΑ (Οργανισµοί συλλογικών
επενδύσεων σε κινητές αξίες) ειδικά, στρέφεται γύρω από το κανονιστικό πλαίσιο που καθορίστηκε από την Οδηγία 85/611/CEE, η
οποία παρέσχε όλα αυτά τα χρόνια το ρυθµιστικό πλαίσιο εντός
του οποίου εξελίχτηκε ο τοµέας. Αν και η διαδικασία κατάργησης,
στο εσωτερικό της ΕΕ, των κανονιστικών φραγµών για την εγκατάσταση και τη διασυνοριακή εµπορία προϊόντων δεν έχει ολοκλη-

ρωθεί, η αγορά των ΟΣΕΚΑ κινείται σε ένα εναρµονισµένο ρυθµιστικό πλαίσιο αναφοράς.
2.2 Η ανάπτυξη της αγοράς των ΟΣΕΚΑ µοιάζει µε ακατάπαυστη διαδικασία συνεχούς ανόδου. Το καθαρό ενεργητικό διαχείρισης έχει αυξηθεί κατά τα τελευταία έτη µε διψήφιο ποσοστό
αύξησης. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του «European Fund and Asset
Management Association, Investment Company Institute, and other
Mutual Fund Association», η αγορά που περιλαµβάνει την ΕΕ, τη
∆ηµοκρατία της Τσεχίας, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Νορβηγία
και την Ελβετία σηµείωσε, κατά την περίοδο 1996-2005, ετήσια
αύξηση κατά 14,5 %, περνώντας από περίπου 1.450 δις ευρώ σε
4.900 και πλέον δις ευρώ καθαρού ενεργητικού.
2.3 H δηµοσίευση (1) της ετήσιας εξέλιξης του αριθµού και του
συνολικού όγκου των αµοιβαίων κεφαλαίων σε παγκόσµιο επίπεδο
καθιστά προφανές πόσο αυξάνεται το φαινόµενο είτε σε επίπεδο
παρουσίας είτε σε όγκο διαχείρισης.
2.4 Αν και έχει επίγνωση των δυσκολιών, η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι
έχει θεµελιώδη σηµασία να επιλυθεί το πρόβληµα της φορολογικής
σύγκλισης για να αυξηθεί η ροπή προς επένδυση για την ανάπτυξη
των ΟΣΕΚΑ. Οι στρατηγικές διεθνοποίησης του τοµέα µπορούν να
επηρεαστούν τόσο από φραγµούς κατά την είσοδο όσο και από
φραγµούς κατά την έξοδο. Οι φραγµοί κατά την έξοδο απορρέουν
από τη φορολογία του επενδυτή που δεν είναι µόνιµος κάτοικος
σύµφωνα µε την εσωτερική νοµοθεσία του αµοιβαίου κεφαλαίου.
Οι φραγµοί κατά την είσοδο απορρέουν από τη νοµοθεσία της
χώρας διαµονής του επενδυτή.
2.5 Στο ευρωπαϊκό επίπεδο, οι κανόνες φορολόγησης των
ΟΣΕΚΑ φαίνεται ότι σχεδόν παντού εµπνέονται από την αρχή της
ουδετερότητας της επένδυσης σε κεφάλαια σε σχέση µε τις άµεσες
επενδύσεις· σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει το
πρότυπο της τυπικής ή ουσιαστικής φορολογικής διαφάνειας
(no-veil) των οργανισµών, που συνεπάγεται την άµεση φορολόγηση των εσόδων των επενδυτών. Το πρότυπο της διαφάνειας
είναι λειτουργικό για την εφαρµογή της αρχής του capital export
neutrality (ουδετερότητα του εξαγόµενου κεφαλαίου) και, απουσία
των παρακρατήσεων στην πηγή επί των οικονοµικών εσόδων από το
κεφάλαιο, εκφράζεται στη φορολόγηση των επενδυτών µε βάση το
κριτήριο της κατοικίας.
(1) Πηγή: European Fund and Asset Management Association, Investment Company Institute, and other Mutual Fund Association.
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3. Παρατηρήσεις στο κεφάλαιο «Γενική εκτίµηση»
3.1 Στον ευρωπαϊκό χρηµατοπιστωτικό κλάδο, ο µέσος όρος
της αξίας των ΟΣΕΚΑ ισούται µε το λιγότερο από το ένα τρίτο των
αντίστοιχων προϊόντων των ΗΠΑ· θεωρείται ότι από αυτό προκύπτουν µικρότερες οικονοµίες κλίµακας κατά τη διαχείριση
πράγµα που µειώνει την καθαρή απόδοση για τους τελικούς
επενδυτές.
3.2 Ωστόσο, ακόµη και εάν ο κοινοτικός νοµοθέτης έχει ως
πρωταρχικό στόχο τον καθορισµό µιας ρύθµισης υπέρ της χρηµατοδότησης του προϊόντος, η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι το πραγµατικό
όφελος για τους επενδυτές εξαρτάται από τη συνολική
ρύθµιση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος (κατά συνέπεια:
ρύθµιση και για τα προϊόντα και για τις υπηρεσίες).
3.3 Στην Πράσινη Βίβλο, κατόπιν, υπογραµµίζεται η πιθανή
αύξηση του λειτουργικού κινδύνου λόγω της ανάθεσης σε τρίτους
ορισµένων λειτουργικών καθηκόντων, που ενδέχεται να προκαλέσουν σύγκρουση συµφερόντων: κατά την ΕΟΚΕ πρόκειται για µία
βάσιµη ανησυχία η οποία θα πρέπει να αντιµετωπιστεί µε
κατάλληλες κανονιστικές παρεµβάσεις.
3.4 Από τη στιγµή που µια διαδικασία κατατέµνεται σε περισσότερα µέρη που ανατίθενται σε διαφορετικούς οργανισµούς το
πρόβληµα δεν έγκειται τόσο στις τεχνικές πλευρές του διαχωρισµού
όσο στους όρους ισορροπίας µε τους οποίους αναπτύσσεται η (νέα)
αγορά που διέπει τις σχέσεις αγοραστή και πωλητή. Ας λάβουµε ως
παράδειγµα την χρηµατοπιστωτική ανάλυση. Στην τρέχουσα
πρακτική οι χρηµατοπιστωτικές αναλύσεις αποτελούν αντικείµενο
µη αυτόνοµης ανταλλαγής αλλά ενσωµατωµένης σε άλλες
υπηρεσίες, λειτουργικής συνήθως φύσης: έτσι, για παράδειγµα, η
χρηµατιστηριακή εταιρεία τίτλων έχει την τάση να διαθέτει αναλύσεις για επί µέρους τίτλους µε αντάλλαγµα τη συνέχεια της
λειτουργίας βάσει των προµηθειών που εµπεριέχουν το κόστος της
ανάλυσης.
3.5 Η κυκλοφορία των πληροφοριών (ανάλυση) πραγµατοποιείται συνεπώς σύµφωνα µε την λογική της αγοράς που
χαρακτηρίζει ένα «δηµόσιο αγαθό»: η ποσότητα των αναγκαίων
πληροφοριών είναι δεδοµένη και η τιµή είναι το άθροισµα των
ποσών που έχουν πληρώσει διάφοροι αγοραστές· από αυτούς τους
αγοραστές, όµως, µόνον λίγοι πληρώνουν πραγµατικά. Το αποτέλεσµα ωστόσο δεν είναι ισόρροπο: η δραστηριότητα της ανάλυσης
είναι υποτιµηµένη, πράγµα που συνεπάγεται, αφενός, την παρότρυνση για την ανάπτυξη οικονοµιών κλίµακας στην παραγωγή
ανάλυσης, µε την αναπόφευκτη µείωση της ποιότητας και,
αφετέρου, την τάση εκµετάλλευσης των κερδών που απορρέουν
ακόµη και από σύγκρουση συµφερόντων (για παράδειγµα, η παρέµβαση του βρετανικού FSA (νόµος περί χρηµατοπιστωτικών
υπηρεσιών) στην υπόθεση «soft commission» µεταξύ broker/dealer
(χρηµατοπιστωτικών διαµεσολαβητών και διαχειριστών ενεργητικού).
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ότι πρέπει να καθοριστούν χρήσιµοι κανόνες
και να αποφευχθεί πάση θυσία η σύγχυση µεταξύ των µηχανισµών
διαµόρφωσης των τιµών στον κλάδο της διαµεσολάβησης των
κινδύνων που ενυπάρχουν στα χρηµατοπιστωτικά κεφάλαια και των
µηχανισµών διαµεσολάβησης/ µεταλλαγής των κινδύνων από
επενδύσεις.
4. Απαντήσεις στα ερωτήµατα που τίθενται
4.1 Ερώτηµα 1: Μπορούν οι πρωτοβουλίες που ακολουθούν να
εξασφαλίσουν επαρκή ασφάλεια δικαίου κατά την εφαρµογή
της οδηγίας;
Α. Άρση της αβεβαιότητας σχετικά µε την αναγνώριση των αµοιβαίων κεφαλαίων που δηµιουργήθηκαν στη µεταβατική περίοδο
µεταξύ των καθεστώτων ΟΣΕΚΑ I και ΟΣΕΚΑ III.
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Β. Απλούστευση της διαδικασίας κοινοποίησης για τα αµοιβαία
κεφάλαια που διαθέτουν το διαβατήριο
Γ. Στήριξη της εφαρµογής των συστάσεων της Επιτροπής για τη
χρήση παράγωγων µέσων και για το απλοποιηµένο ενηµερωτικό
δελτίο,
∆. Αποσαφήνιση του ορισµού των «στοιχείων ενεργητικού» που
µπορούν να αποκτούν οι ΟΣΕΚΑ.

4.1.1 Για να απαντηθεί το ερώτηµα είναι απαραίτητο να γίνει
διαχωρισµός µεταξύ χρηµατοδότησης του «προϊόντος» και
χρηµατοδότησης της «υπηρεσίας». Η πρώτη αποσκοπεί στον
καθορισµό των λειτουργικών µέσων που καθιστούν δυνατή τη
συνάντηση µεταξύ χορηγών και παραληπτών του χρηµατοπιστωτικού κεφαλαίου· η δεύτερη αντίθετα, έχει ως στόχο την έρευνα των
µέσων που προσαρµόζονται καλύτερα στις απαιτήσεις αυτού που
λαµβάνει ή δίνει τα κεφάλαια, µε την ένδειξη, σε περίπτωση
απουσίας των κατάλληλων προϊόντων, των χαρακτηριστικών που
λείπουν.

4.1.2 Η µετατροπή των χρηµατοπιστωτικών συστηµάτων από
«τραπεζοκεντρικά» σε «αγοροκεντρικά» αλλάζει τη λειτουργικότητα
της χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης, η οποία ολοένα και
συχνότερα συµβάλλει στη διαµεσολάβηση για τους κινδύνους παρά
για το χρηµατοπιστωτικό κεφάλαιο που τους εµπεριέχει. Η διαµεσολάβηση για τους κινδύνους είναι επωφελής µε την προϋπόθεση
ότι ο διαµεσολαβητής είναι ικανός να τους διαχειριστεί µε µικρότερο κόστος σε σχέση µε τον επενδυτή. Πρέπει συνεπώς να
αναρωτηθούµε εάν ένα νοµοθετικό ίδρυµα που αποσκοπεί στην
απόλυτη µείωση των κινδύνων είναι πιο αποτελεσµατικό σε σχέση
µε άλλο που αποσκοπεί στη διασφάλιση των κατάλληλων επιπέδων
αποδοτικότητας της διαδικασίας διαµεσολάβησης για τους
κινδύνους.

4.1.3 Πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι ακόµη και στο πλαίσιο
αποδοτικών χρηµατοπιστωτικών αγορών ο κίνδυνος που ενέχει
συνολικά µία επένδυση χωρίζεται σε δύο µέρη: «κίνδυνος κέρδους
και ζηµίας» και «κίνδυνος ενηµέρωσης». Ο πρώτος µετρά την
πραγµατική αστάθεια της απόδοσης µιας επένδυσης. Ο δεύτερος,
αντίθετα, υπολογίζει τη δυσκολία (που οφείλεται κυρίως σε έλλειψη
ενηµέρωσης των οικονοµικών παραγόντων) που παρουσιάζει η ορθή
µέτρηση του κινδύνου κέρδους και ζηµίας. Πρέπει να καταστεί
συνείδηση ότι η πριµοδότηση του κινδύνου που ενέχεται στις
επιλογές των οικονοµικών φορέων απορρέει και από τις δύο µορφές
του κινδύνου και ότι οι δεσµοί µεταξύ των δύο αυτών µορφών δεν
χαρακτηρίζονται απλώς από προσθετικότητα αλλά από συσχετισµούς διαφορετικής έντασης.

4.1.4 Με βάση τα ανωτέρω η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι η απάντηση
στο ερώτηµα είναι καταφατική, µε εξαίρεση την προειδοποίηση ότι
τα όσα αναφέρονται ισχύουν για τον τοµέα της «χρηµατοδότησης
του προϊόντος». Σχετικά µε την «χρηµατοδότηση της
υπηρεσίας» είναι σκόπιµο να δοθεί µεγαλύτερη ελευθερία
παροχής υπηρεσιών σε θέµατα επένδυσης, για παράδειγµα µε
την κατάργηση των υφιστάµενων περιορισµών σε ό,τι αφορά
τις χρηµατοπιστωτικές δραστηριότητες, οι οποίοι δεν τηρούν
πλήρως την αρχή της home-country-control (εποπτείας της χώρας
υποδοχής) .
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4.1.5
Η ανησυχία στην οποία βασίζεται η εν λόγω πρακτική
είναι σαφής: αποφυγή συµπεριφορών φοροαποφυγής από την
πλευρά φορολογούµενων που προτίθενται να οργανώσουν ένα
δίκτυο κερδοσκοπίας εκµεταλλευόµενοι ευνοϊκότερα καθεστώτα
χωρών της ΕΕ. Ωστόσο, κατά την ΕΟΚΕ, αυτή η λογική θέση έχει
ένα ελάττωµα εξ αρχής: εάν η φοροαποφυγή είναι δυνατή, τούτο
σηµαίνει ότι δεν υπάρχει πραγµατική εξοµοίωση των καθεστώτων.
4.1.6
Συνεπώς, η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ότι πρέπει να αυξηθεί η
«ελεύθερη κυκλοφορία» δραστηριοτήτων που αφορούν την χρηµατοδότηση των υπηρεσιών προκειµένου να καταστεί οµοιογενής η
επιµέρους εφαρµογή σε εθνικό επίπεδο των κοινοτικών οδηγιών για
τις επενδύσεις και τις κινητές αξίες (συµπεριλαµβανοµένης της
οδηγίας ΟΣΕΚΑ ΙΙΙ).

4.2 Ερώτηµα 2: Υπάρχουν συµπληρωµατικά προβλήµατα σε
σχέση µε την καθηµερινή εφαρµογή της οδηγίας, τα οποία
πρέπει να αντιµετωπιστούν κατά προτεραιότητα;
4.2.1
Η σύγκλιση της κανονιστικής ρύθµισης πρέπει ωστόσο να
υποστηρίζεται από µέτρα συντονισµού των φορολογικών κανόνων
που εφαρµόζονται στον τοµέα. Μέχρι σήµερα, συνυπάρχουν στην
ευρωπαϊκή αγορά, όπως και σε όλους τους άλλους κλάδους της
οικονοµίας, τα διάφορα εθνικά συστήµατα, στα οποία προστίθενται,
για κάποιες πτυχές, οι κανόνες που απορρέουν από διµερείς
συµφωνίες κατά της διπλής φορολογίας.
4.2.2
Η διάρθρωση των διαφόρων φορολογικών ρυθµίσεων
προσδιορίζει τις στρεβλώσεις του ανταγωνισµού, τη διπλή φορολογία, τις ευκαιρίες για κερδοσκοπία, τη φοροαποφυγή και τη
φοροδιαφυγή. Η ρυθµιστική βάση του εθνικού µητρώου απαιτεί εν
προκειµένω µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα µε την αύξηση της
διεθνοποίησης της αγοράς.
4.2.3
Για τα εθνικά κράτη η φορολογική µεταβλητή αποτελεί
ένα εκπληκτικό µέσο προώθησης και προστασίας. Οι διάφορες
φορολογικές ερµηνείες που δίνονται για τους ΟΣΕΚΑ και προέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ επιτρέπουν την εφαρµογή λιγότερο
κατάλληλων καθεστώτων, και δηµιουργούν στην πράξη ένα είδος
φραγµού κατά την είσοδο. Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει το γεγονός ότι η
φορολογική εναρµόνιση δεν µπορεί να θεωρηθεί ως στόχος που
είναι εύκολο να επιτευχθεί βραχυπρόθεσµα, και επειδή απαιτείται
οµοφωνία για να υπάρξει παρέµβαση στον τοµέα αυτό. Προτείνεται
συνεπώς να ληφθεί υπόψη ο ορισµός ενός κοινοτικού φορολογικού καθεστώτος για τα προϊόντα των επενδύσεων σε επίπεδο
φορολογίας και εισφοράς.

4.3 Ερώτηµα 3: Μπορεί ένα πραγµατικό διαβατήριο για την
εταιρεία διαχείρισης να παράσχει περισσότερα οικονοµικά
πλεονεκτήµατα από ό,τι η διαχείριση µε µεταβίβαση αρµοδιοτήτων; Αναφέρατε τις πηγές και την πιθανή έκταση των
αναµενόµενων πλεονεκτηµάτων.
4.3.1
Το διαβατήριο και το «απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο»
κρίνονται µέτρα κατάλληλα για να ξεπεραστούν τα προβλήµατα
που συνδέονται µε τον κατακερµατισµό της αγοράς και µε τα
εµπόδια στην πλήρη κινητικότητα των κεφαλαίων και στην ολοκλήρωση των αγορών και κατάλληλα για την εδραίωση επαρκούς
ασφάλειας του δικαίου. Ταυτόχρονα η ΕΟΚΕ θεωρεί απαραίτητο
να συνεχιστεί η πορεία προς τη διάλυση των αβεβαιοτήτων που
συνδέονται µε την αναγνώριση των αµοιβαίων κεφαλαίων που
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δηµιουργήθηκαν κατά τη µετάβαση από την οδηγία ΟΣΕΚΑ Ι στην
ΟΣΕΚΑ ΙΙΙ.

4.4 Ερώτηµα 4: Κατά πόσον ο διαχωρισµός µεταξύ δύο κρατών
µελών των εποπτικών ευθυνών για την εταιρεία διαχείρισης
και τον οργανισµό συλλογικών επενδύσεων θα δηµιουργούσε
πρόσθετους λειτουργικούς κινδύνους ή εποπτικά προβλήµατα;
Περιγράψτε τις πηγές των προβληµάτων και τα µέτρα που
θα έπρεπε να ληφθούν για την αποτελεσµατική διαχείριση
αυτών των κινδύνων.
4.4.1 Η ΕΟΚΕ έχει συνείδηση του γεγονότος ότι στο εσωτερικό
της ΕΕ συνυπάρχουν δύο χρηµατοπιστωτικά συστήµατα: το αγγλικό
και το ηπειρωτικό τα οποία δύσκολα µπορούν να συγκλίνουν
βραχυπρόθεσµα. Ωστόσο, ακόµη και σε αυτή την περίπτωση, η
ΕΟΚΕ θα επιθυµούσε να προβλέπουν οι νέοι κανόνες την
εφαρµογή µόνον ενός ρυθµιστικού πλαισίου που θα µπορούσε
να διευκολύνει τη διαδικασία της σύγκλισης, επειδή θεωρεί ότι
η επιβολή νοµοθετικών φραγµών σε επίπεδο µικτής χρήσης των
µέσων του ενός ή του άλλου ρυθµιστικού οργανισµού θα συνέβαλε
µόνο στη διαιώνιση της σηµερινής κατάστασης που χαρακτηρίζεται
από έλλειψη ισορροπίας.
4.4.2 Η ΕΟΚΕ είναι πεπεισµένη ότι ο επιµερισµός µεταξύ δύο
κρατών µελών της ευθύνης της εποπτείας της Εταιρείας ∆ιαχείρισης
και του Αµοιβαίου Κεφαλαίου αυξάνει τις δυσκολίες ελέγχου, µε
κίνδυνο να µειωθεί η αποτελεσµατικότητα της παρέµβασής τους.
Αναγνωρίζεται συνεπώς η σκοπιµότητα να προβλεφθεί ότι η
ευθύνη έναντι του επενδυτή πρέπει να παραµείνει τελικά στο
αµοιβαίο κεφάλαιο της χώρας στην οποία κατοικεί ο επενδυτής ακόµη και στην περίπτωση που η εταιρεία διαχείρισης
είναι ξένη.

4.5 Ερώτηµα 5: Μπορεί η ενίσχυση της διαφάνειας, της συγκρισιµότητας και της προσοχής στις ανάγκες των επενδυτών κατά
τη διανοµή των αµοιβαίων κεφαλαίων να βελτιώσει ουσιαστικά τη λειτουργία των ευρωπαϊκών αγορών αµοιβαίων
κεφαλαίων και το επίπεδο προστασίας των επενδυτών;
Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στο στόχο αυτό;
4.5.1 Μόνον η ρύθµιση της παραγωγικής φάσης των χρηµατοπιστωτικών µέσων δεν επαρκεί για τη βελτίωση της λειτουργίας των
αγορών αµοιβαίων κεφαλαίων και για την προστασία των επενδυτών. Η ΕΟΚΕ προτείνει να δοθεί η κατάλληλη προσοχή κατά την
φάση διανοµής προκειµένου να µπορούν οι επενδυτές να προβαίνουν σε συνειδητές επιλογές. Επισηµαίνεται ωστόσο ότι η ενίσχυση
της διαφάνειας, της συγκρισιµότητας και της προσοχής στις
ανάγκες των επενδυτών πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα.
4.5.2 Η ενηµέρωση που παρέχεται στους επενδυτές δεν µπορεί
να αγνοεί το περιβαλλοντικό και το πολιτιστικό πλαίσιο στο οποίο
έχουν ζήσει και µεγαλώσει οι επενδυτές. Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε χώρες που µέχρι πριν από 15 χρόνια δεν συµµετείχαν στην οικονοµία της αγοράς θέτει το πρόβληµα του κατά
πόσο είναι σκόπιµο να διατηρηθεί ένα ενιαίο πρότυπο ενηµέρωσης.
Η ΕΟΚΕ είναι της γνώµης ότι θα πρέπει να ξεκινήσει µία σχετική
µελέτη που να λαµβάνει υπόψη, αφενός, την ανάγκη ύπαρξης ενός
όσο το δυνατό πιο απλού και ενιαίου κανονιστικού πλαισίου και,
αφετέρου, τη διαφορετική νοοτροπία στα οικονοµικά και χρηµατοπιστωτικά θέµατα που υπάρχει ακόµη µεταξύ ορισµένων κρατών
µελών.
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4.6 Ερώτηµα 6: Μπορεί η αποσαφήνιση των «κανόνων επαγγελµατικής δεοντολογίας» που εφαρµόζονται στις επιχειρήσεις
που διανέµουν µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων σε λιανική βάση
στους επενδυτές να συµβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη του
στόχου αυτού; Είναι σκόπιµο να εφαρµοστούν άλλα µέτρα
(όπως η ενίσχυση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης);
4.6.1
Η αποσαφήνιση των κανόνων επαγγελµατικής δεοντολογίας των διανοµέων είναι ευπρόσδεκτη κατά την ΕΟΚΕ. ∆εν
πρέπει ωστόσο να υποτιµηθεί το γεγονός ότι η καθηµερινή
εφαρµογή της οδηγίας σχετικά µε τη διαχείριση των κινδύνων και
τη διαφάνεια των προµηθειών ενέχει αντικειµενικές δυσκολίες που
δεν είναι πάντα εύκολο να ξεπεραστούν.
4.6.2
Εξετάζεται, για παράδειγµα, το τεχνικό πρόβληµα της
απόδοσης έναντι της συγκριτικής αξιολόγησης. Η κατάρτιση αυτή
έχει εντελώς διαφορετική ισχύ στην περίπτωση όπου η προς διαχείριση εντολή αποσκοπεί στο «να υπερισχύσει της συγκριτικής αξιολόγησης» σε σχέση µε την περίπτωση όπου πρέπει να «απαντήσει
στη συγκριτική αξιολόγηση»· η άλλη διαδικασία της µεταβίβασης
— σε ισοτιµία µε το τεχνικό µέσο — απαιτεί την ανάληψη διαφοροποιηµένων κινδύνων, δεδοµένου ότι για να υπερισχύσει της
συγκριτικής αξιολόγησης είναι απαραίτητο να επιτρέψει στον
διαχειριστή αποκλίσεις στις επιδοτήσεις, δηλαδή την ανάληψη
πρόσθετων κινδύνων.
4.6.3
Σε αυτό το πλαίσιο προτείνεται η εισαγωγή κανόνων που
να αποσκοπούν στο να καταστούν ποιο διαφανείς ακόµη και οι όροι
(όχι οι ποσότητες) ανανέωσης των επενδύσεων που έχουν εισαχθεί
σε χαρτοφυλάκια: πράγµατι, το ίδιο µε τη µικτή «απόδοση», οι
µεγαλύτερες ανανεώσεις χαρτοφυλακίου συνεπάγονται µεγαλύτερες
χρεώσεις του κόστους συναλλαγής, µειώνοντας την καθαρή
«απόδοση» για τον πελάτη. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για ένα
εξαιρετικά φλέγον ζήτηµα εφόσον µέρος του κόστους συναλλαγής
θα αναγνωρισθεί ή θα επιστραφεί κατόπιν στον ίδιο τον διαχειριστή.

4.7 Ερώτηµα 7: Υπάρχουν ορισµένα προβλήµατα που αφορούν
ειδικά τα αµοιβαία κεφάλαια και δεν καλύπτονται από τις
συνεχιζόµενες εργασίες για τη λεπτοµερή εφαρµογή των
κανόνων επαγγελµατικής δεοντολογίας της οδηγίας για τις
αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων (ΟΑΧΜ);
4.7.1
Η ΟΑΧΜ µπορεί να παράσχει µία σηµαντική κανονιστική
βάση κυρίως όσον αφορά την παρακολούθηση των υψηλών
προτύπων διαφάνειας κατά τη φάση διανοµής των ΟΣΕΚΑ.
4.7.2
Ωστόσο η ΟΑΧΜ δεν επιβάλει κανόνες διαφάνειας για τη
διαπραγµάτευση των οµολόγων η αδιαφάνεια των οποίων ενδέχεται
να είναι σηµαντική. Για το λόγο αυτό η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ότι η
οδηγία δεν µπορεί να θεωρηθεί ως το µέσο που συµπληρώνει και
καλύπτει όλα τα ενδεχόµενα κενά του κανονιστικού πλαισίου των
ΟΣΕΚΑ.

4.8 Ερώτηµα 8: Ανταποκρίνονται οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις
αµοιβαίων κεφαλαίων σε µια εµπορική ή οικονοµική λογική
(καθαρά οφέλη); Μπορούν τα οφέλη αυτά να επιτευχθούν µε
εξορθολογισµό στο εσωτερικό των εθνικών συνόρων;
4.8.1
Ο µέσος όρος των ευρωπαϊκών αµοιβαίων κεφαλαίων είναι
ακόµη σχετικά µικρός: το 2004 ήταν 195 εκατοµµύρια δολάρια,
έναντι 628 εκατοµµυρίων δολαρίων για το ίδιο έτος των ΗΠΑ.
Αυτό επηρεάζει τις δυνατότητες να επιτευχθούν οικονοµίες
κλίµακας, συνεπώς τις αποδόσεις και βεβαίως την αποδοτικότητα
της εταιρείας που διαχειρίζεται το αµοιβαίο κεφάλαιο.
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4.8.2 Είναι γνωστό ότι ένα από τα οικονοµικά αποτελέσµατα
της διαδικασίας παγκοσµιοποίησης της οικονοµίας συνίσταται στη
µείωση του απόλυτου επιπέδου των κινδύνων µε το οποίο συνδέεται
η ανασύνθεση µεταξύ κινδύνων συστηµατικής φύσεως (αύξοντες)
και κινδύνων ειδικής φύσεως (φθίνοντες). Αν και είναι αποδεκτό ότι
οι διαδικασίες των διασυνοριακών συγχωνεύσεων αµοιβαίων
κεφαλαίων ενδέχεται να αυξήσουν τις οικονοµίες κλίµακας,
καθίσταται απαραίτητη η περιορισµένη εφαρµογή τους στα
προϊόντα εκείνα για τα οποία οι διαδικασίες αυτές έχουν
πιθανότητα επιτυχίας, ή σε όλους τους κλάδους διαχείρισης των
αποταµιεύσεων όπου η αποδοτικότητα είναι πιο σηµαντική από την
αποτελεσµατικότητα. Αντιθέτως στους τοµείς όπου η αποτελεσµατικότητα απουσιάζει, οι διαδικασίες συγχώνευσης ενδέχεται να µην
έχουν πλεονεκτήµατα.
4.9 Ερώτηµα 9: Μπορούν τα επιθυµητά οφέλη να επιτευχθούν µε
τη συγκέντρωση στοιχείων ενεργητικού (pooling);
4.9.1 Η συγκέντρωση της διαχείρισης των στοιχείων ενεργητικού διαφορετικών αµοιβαίων κεφαλαίων µε βασικά όµοια
χαρακτηριστικά επιτρέπει σαφείς οικονοµίες κλίµακας και είναι ένα
µέσο που ήδη χρησιµοποιείται από τις εταιρείες διαχείρισης για τη
βελτίωση της απόδοσης της διαχείρισης των επενδύσεων. Η διασυνοριακή συγκέντρωση των στοιχείων ενεργητικού προσκρούει
ωστόσο στα προβλήµατα φορολογικής και κανονιστικής φύσεως
που αφορούν τα αµοιβαία κεφάλαια επενδύσεων και τα οποία έχουν
ήδη αναφερθεί ευρέως προηγουµένως. Κατά την ΕΟΚΕ, δεν µπορεί
ωστόσο να αποτελέσει εναλλακτική λύση για τη διευθέτηση των
κανονιστικών και θεσµικών προβληµάτων και δυσκολιών που αντιµετωπίζει η εδραίωση του κλάδου των αµοιβαίων κεφαλαίων
επενδύσεων.
4.10 Ερώτηµα 10: Επαρκεί ο ανταγωνισµός στο επίπεδο της
διαχείρισης των αµοιβαίων κεφαλαίων και/ή της διανοµής
για να εξασφαλιστεί ότι κάθε αύξηση αποτελεσµατικότητας
αποβαίνει προς όφελος των επενδυτών;
4.10.1 Η απάντηση στο ερώτηµα αυτό είναι αρνητική, όπως έχει
δείξει και η αµερικανική εµπειρία. Στην αµερικανική αγορά τα
αµοιβαία κεφάλαια επενδύσεων υπάρχουν εδώ και εξήντα χρόνια:
παρά τη θεαµατική αύξηση του αριθµού των προσφερόµενων αµοιβαίων κεφαλαίων και το µέγεθός τους, το κόστος για τα αµοιβαία
κεφάλαια και για τους επενδυτές έχει συνολικά σχεδόν διπλασιαστεί (2). Τούτο, σε σχέση µε τους δείκτες (benchmark) έχει
εκφραστεί σε λιγότερο ικανοποιητική καθαρή απόδοση: πράγµατι,
ενώ κατά την περίοδο 1945-1965 οι δείκτες έδειχναν κατά µέσο
όρο υπεραπόδοση 1,7 % ετησίως έναντι των αµοιβαίων κεφαλαίων,
την περίοδο 1983-2003 η διαφορά αυτή αυξήθηκε και έφτασε το
2,7 % ετησίως.
4.11 Ερώτηµα 11: Ποια πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα
(εποπτικοί ή εµπορικοί κίνδυνοι) θα προέκυπταν από τη
δυνατότητα επιλογής θεµατοφύλακα σε άλλο κράτος µέλος;
Σε ποιο βαθµό µπορεί η µεταβίβαση αρµοδιοτήτων ή µια
άλλη λύση να καταστήσει περιττή την ανάγκη νοµοθετικών
πρωτοβουλιών στα θέµατα αυτά;
4.11.1 Η δυνατότητα επιλογής του θεµατοφύλακα σε ένα
κράτος µέλος διαφορετικό από το κράτος µέλος της εταιρείας
διαχείρισης του αµοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να αυξήσει τον
ανταγωνισµό µεταξύ των θεµατοφυλάκων, µειώνοντας τα έξοδα
του αµοιβαίου κεφαλαίου.
(2) Bogle J.C. (2005), «The Mutual Fund Industry 60 Year Later: For
Better or Worse?», Financial Analysts Journal, Ιανουάριος/Φεβρουάριος
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4.11.2 Παράλληλα, όµως, ενδέχεται να προκαλεί µεγαλύτερους
εποπτικούς κινδύνους όταν η συνεργασία και η σύγκλιση µεταξύ
των ρυθµιστικών αρχών του τοµέα δεν βελτιωθεί επαρκώς.
4.11.3 Αν και µη αµελητέες, οι προµήθειες του θεµατοφύλακα
είναι κατώτερες σε σχέση µε άλλες δαπάνες, όπως για παράδειγµα,
οι δαπάνες διανοµής. Η ΕΟΚΕ προτείνει συνεπώς να εξεταστούν
πλεονεκτήµατα και κίνδυνοι µε µια παρόµοια κανονιστική πρωτοβουλία.

4.12 Ερώτηµα 12: Πιστεύετε ότι µια συνεχής διαδικασία τυποποίησης υπό την ώθηση του ίδιου του τοµέα των αµοιβαίων
κεφαλαίων µπορεί να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσµατα
εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος; Είναι αναγκαία η
παρέµβαση των δηµόσιων αρχών;
4.12.1 Η τυποποίηση, η αυτοµατοποίηση και η µηχανοργάνωση
της τοποθέτησης των εντολών και της ρευστοποίησης των αµοιβαίων κεφαλαίων αποτελούν βασική προϋπόθεση προκειµένου οι
διανοµείς να διευρύνουν την προσφορά τους σε προϊόντα και να
αυξήσουν τον ανταγωνισµό.
4.12.2 Τούτο ωστόσο απαιτεί παρεµβάσεις σε βάθος στα πρωτόκολλα και στα πρότυπα των λειτουργικών και ενηµερωτικών διαδικασιών, πράγµα που σηµαίνει σηµαντικές δαπάνες για τους φορείς.
Πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι συχνά στην ηπειρωτική Ευρώπη η
εταιρεία διαχείρισης των αµοιβαίων κεφαλαίων και οι διανοµείς
ανήκουν στον ίδιο όµιλο. Στην περίπτωση αυτή είναι πιθανό οι
φορείς να µην έχουν κίνητρο να στηρίξουν τις δαπάνες που απαιτούνται για την αύξηση του ανταγωνισµού στο επίπεδο της
διανοµής. Ενδέχεται, ωστόσο, η παρέµβαση του δηµόσιου τοµέα να
παροτρύνει και να επιταχύνει τη διαδικασία αυτή.

4.13 Ερώτηµα 13: Μπορεί η εκτεταµένη προσφυγή σε επίσηµα
επενδυτικά όρια να αποτελέσει βιώσιµη προσέγγιση για την
επίτευξη υψηλών επιπέδων προστασίας των επενδυτών;
4.13.1 Η αποτελεσµατικότητα αυστηρών µορφών συµπεριφοράς
έναντι των κινδύνων αποτελεί ανέκαθεν αντικείµενο ευρείας
συζήτησης στην οικονοµία, ειδικότερα στο φως των εναλλακτικών
οφελών που απορρέουν από την εµπειρία που ακολούθησε τις
εµπορικές συµφωνίες του Bretton-Woods. Τούτο προκύπτει από
την διαφορετική φύση του οικονοµικού κινδύνου σε σχέση µε τον
χρόνο: βραχυπρόθεσµα, πράγµατι, ό,τι κυµαίνεται είναι επικίνδυνο
σε σχέση µε µία δέσµευση, ενώ, αντιθέτως, µακροπρόθεσµα επικίνδυνο είναι ό,τι παραµένει στάσιµο σε σχέση µε τις εξελίξεις του
συστήµατος. Κατά συνέπεια, η εισαγωγή υπερβολικά αυστηρών
κανόνων που επιβάλλονται από τυπικά όρια θα έχει βραχυπρόθεσµα
αποτελέσµατα-οφέλη, αλλά µακροπρόθεσµα εµπεριέχει ουσιαστικούς κινδύνους.
4.13.2 Σε τούτο πρέπει να προστεθεί και η πτυχή που έχει
προκύψει από πρόσφατες µελέτες και αφορά το αποκαλούµενο
ρεύµα της «χρηµατοδότησης της συµπεριφοράς»: η συµπεριφορά
και οι αποφάσεις των µεµονωµένων φορέων τείνουν να επηρεάζονται ουσιαστικά από τον βαθµό επικινδυνότητας που τους
περιβάλλει. Με την αύξηση των κινδύνων παρατηρούνται πιο αντιδραστικές συµπεριφορές και αντιστρόφως· κατά συνέπεια, η ΕΟΚΕ
αποδοκιµάζει µια υπερβολικά αυστηρή ρύθµιση που ενδέχεται να
έχει διττό αποτέλεσµα µακροπρόθεσµα: λειτουργική επικινδυνότητα
των µέσων και µειωµένη αντίδραση των οικονοµικών φορέων µε
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αποτελέσµατα που πρέπει µεν να προσδιοριστούν αλλά θα είναι
σαφώς αρνητικά. Αντιθέτως, η συνείδηση της πραγµατικής
απώλειας του «ίδιου κεφαλαίου» µπορεί να αποτελέσει αποτελεσµατικότερο κίνητρο για την προστασία του.
4.13.3 Το φαινόµενο αυτό συνεπάγεται περαιτέρω στρέβλωση
των αγορών: τη δηµιουργία προσδοκιών ώστε εάν ο κίνδυνος έχει
θετικά αποτελέσµατα, ωφελείται ο επενδυτής, ενώ εάν υπάρξουν
αρνητικά αποτελέσµατα, αυτά µεταφέρονται στην αγορά.

4.14 Ερώτηµα 14: Εκτιµάτε ότι οι διασφαλίσεις — στο επίπεδο
της εταιρείας διαχείρισης και του θεµατοφύλακα — είναι
επαρκώς ισχυρές για την αντιµετώπιση των νέων κινδύνων
στη διαχείριση και διοίκηση των ΟΣΕΚΑ; Ποια άλλα µέτρα
για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου προστασίας των επενδυτών θεωρείτε κατάλληλα;
4.14.1 Η ΕΟΚΕ προτείνει συνεπώς άµεση παρέµβαση µε ενδεχοµένως τυπικές και αυστηρές ρυθµίσεις, αλλά που να αποσκοπούν
µόνο στην λύση απατηλών συµφωνιών· εάν συµβεί αυτό η αγορά
θα είναι πιο ώριµη, και µε την ιδιότητα αυτή, δεν θα απαιτεί
αυστηρές δεσµεύσεις. Ένας τοµέας ιδιαίτερου ενδιαφέροντος αφορά
την απόδοση λογαριασµών: πολύ συχνά οι υποχρεώσεις απόδοσης
λογαριασµών επιβάλλονται σε κάθε άλλο παρά συναφείς χρονικούς
ορίζοντες (υπερβολικά σύντοµους) σε σχέση µε τα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα, ώστε στις αποδόσεις λογαριασµών να καταβάλλεται προσπάθεια να φαίνεται το όφελος της χρονικής διαφοροποίησης που συνεπάγονται ορισµένες επενδύσεις.
4.14.2 Για να ενισχυθεί ο βαθµός προστασίας των επενδυτών η
ΕΟΚΕ προτείνει να εξεταστεί η δηµιουργία ενός ειδικού ταµείου
εγγυήσεων που να τροφοδοτείται και από τις εισπράξεις που προέρχονται από την επιβολή κυρώσεων εκ µέρους των εποπτικών αρχών.
Το ταµείο αυτό, φυσικά, δεν θα πρέπει να καλύπτει τους κινδύνους
της αγοράς που είναι συναφείς µε τις επενδύσεις των ΟΣΕΚΑ: θα
πρέπει αντιθέτως, να συµβάλει στην αποζηµίωση των ζηµιών που
υπέστησαν οι επενδυτές εξαιτίας της συµπεριφοράς των ενδιάµεσων
που δεν συµµορφώθηκαν προς τους κανόνες.

4.15 Ερώτηµα 15: Υπάρχουν περιπτώσεις στρέβλωσης των
επιλογών των επενδυτών που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή
από τους ευρωπαϊκούς και/ή τους εθνικούς φορείς διαµόρφωσης της πολιτικής στον τοµέα αυτό;
4.15.1 Τα αµοιβαία κεφάλαια επενδύσεων συγκρίνονται µε
χρηµατοπιστωτικά προϊόντα, όπως τα ασφαλιστήρια αµοιβαίων
κεφαλαίων, που οι επενδυτές τα θεωρούν του ιδίου επιπέδου αν και
διέπονται από διαφορετική ρυθµιστική νοµοθεσία.
4.15.2 Τούτο ενδέχεται να επιφέρει στρεβλώσεις στις επιλογές
των επενδυτών, µε αρνητικές συνέπειες στο επίπεδο του κόστους
και στο επίπεδο των κινδύνων των πραγµατοποιηθεισών επενδύσεων.
Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι το πρόβληµα δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί
µε µείωση του ανταγωνισµού, µετριάζοντας τους περιορισµούς και
τις απαιτούµενες εγγυήσεις κατά την επένδυση σε αµοιβαία
κεφάλαια. Αντιθέτως, ενδείκνυται να επιδιωχθεί µια προσαρµογή
προς τα άνω των νοµοθετικών προτύπων µε την οποία τα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα, που στην πράξη δείχνουν ότι θεωρούνται ως
άµεση εναλλακτική λύση των επενδύσεων σε αµοιβαία κεφάλαια, θα
διέπονται από παρόµοιες νοµοθετικές απαιτήσεις µε εκείνες που
ισχύουν για τις επενδύσεις σε αµοιβαία κεφάλαια.
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4.16 Ερώτηµα 16: Σε ποιο βαθµό τα προβλήµατα ρυθµιστικού
κατακερµατισµού δηµιουργούν δυσχέρειες πρόσβασης στην
αγορά που θα µπορούσαν να καταστήσουν αναγκαία µια
κοινή προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά α) τα ιδιωτικά
επενδυτικά κεφάλαια και β) τα αµοιβαία κεφάλαια υψηλού
κινδύνου και τα αµοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε
αµοιβαία κεφάλαια υψηλού κινδύνου (funds of hedge funds);
4.16.1 Η απάντηση στο ερώτηµα αυτό απαιτεί µία εισαγωγή
που να βοηθά στη διευκρίνιση ακόµη και των όρων του προβλήµατος που θέτει το προηγούµενο ερώτηµα. Πρέπει ο
νοµοθέτης να καθορίσει µε σαφήνεια την έννοια της κινητής
αξίας. Πρέπει να διευκρινιστεί χωρίς καµιά αµφιβολία εάν η έννοια
αυτή υπερισχύει της έννοιας της ρευστότητας του µέσου ή
όχι. Σήµερα οι δύο έννοιες χρησιµοποιούνται στην πράξη ως
υποκαταστάτες, πράγµα που ωθεί «εκτός» της έννοιας της κινητής
αξίας τόσο τις εναλλακτικές επενδύσεις όσο και τα προϊόντα
υποκατάστασης των ΟΣΕΚΑ. Κατά τη γνώµη της ΕΟΚΕ πρόκειται
για σοβαρή παρεξήγηση που θα µπορούσε να οδηγήσει στη
σύγχυση δύο πολύ διαφορετικών αρχών της θεωρίας των χρηµατοπιστωτικών αγορών: της αποδοτικότητας και της ολοκλήρωσης.
4.16.2 Μία χρηµατοπιστωτική αγορά είναι αποδοτική εάν το
κόστος συναλλαγών για τις επενδύσεις που περιλαµβάνονται σε
αυτή είναι αποδεκτό· µία χρηµατοπιστωτική αγορά είναι ολοκληρωµένη εάν περιλαµβάνει όλες τις δυνατές επενδύσεις.
4.16.3 Τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια (private equity) και τα
αµοιβαία κεφάλαια υψηλού επιχειρηµατικού κινδύνου (hedge
funds) πρέπει να κρίνονται πρώτα από πλευράς αποτελεσµατικότητας (ικανότητα επιλογής των καλύτερων επενδύσεων) και µετά
από πλευράς αποδοτικότητας (ικανότητα επίτευξης οικονοµιών
κλίµακας στο κόστος). Για τον λόγο αυτό, είναι λιγότερο σηµαντικό
το θέµα του µεγέθους των αµοιβαίων κεφαλαίων: αντιθέτως, προβλήµατα που συνδέονται µε την αποτελεσµατικότητα (ικανότητα
ταχείας κίνησης στην αγορά χωρίς να επηρεάζεται η πορεία της) και
µε τον περιορισµό του συστηµικού κινδύνου (βλέπε διάσωση του
αµοιβαίου κεφαλαίου LTCM το 1998) δείχνουν ότι είναι προτιµότερο να µην προωθούνται στόχοι για την υπερβολική αύξηση του
µεγέθους.

4.17 Ερώτηµα 17: Υπάρχουν ειδικοί κίνδυνοι (από την άποψη
της προστασίας των επενδυτών ή της σταθερότητας της
αγοράς) που συνδέονται µε τις δραστηριότητες των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων ή των αµοιβαίων κεφαλαίων
υψηλού κινδύνου και στους οποίους πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή;
4.17.1 Οι επενδύσεις αυτές χαρακτηρίζονται από την εκτεταµένη παρουσία, µαζί µε τον κίνδυνο κέρδους και ζηµίας, του
κινδύνου ενηµέρωσης. Είναι σωστό να περιοριστεί ο κίνδυνος
αυτός, κυρίως επειδή εµπεριέχει τον κίνδυνο της απάτης, αλλά θα
ήταν σφάλµα να επιδιωχθεί η υπερβολική µείωσή του. Πράγµατι,
εάν αναπτυσσόταν πλήρως η διαφάνεια αυτών των αµοιβαίων κεφαλαίων, θα υπήρχε ο κίνδυνος να καταστεί µάταιη η αρµοδιότητα
του διαχειριστή, που αποτελεί τη βάση της παραγωγής αποδόσεων
που δεν συνδέονται επαρκώς µε την αγορά.
4.17.2 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ότι η προς ανάληψη δράση δεν
είναι η ουτοπιστική επιδίωξη να καταστεί διαφανής µία πολύπλοκη
διαδικασία, αλλά να ενηµερωθεί ο «µέσος» επενδυτής ότι η εναλλακτική επένδυση απαιτεί περισσότερες γνώσεις ή, εάν δεν
υπάρχουν, την παρέµβαση ενός ειδικού.
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4.18 Ερώτηµα 18: Σε ποιο βαθµό µπορεί ένα κοινό καθεστώς για
τις ιδιωτικές τοποθετήσεις να συµβάλει στην αντιµετώπιση
των εµποδίων στην ανάπτυξη διασυνοριακής προσφοράς
εναλλακτικών επενδυτικών µέσων σε ειδικευµένους επενδυτές; Μπορεί αυτή η αποσαφήνιση των διαδικασιών
εµπορίας και πώλησης να γίνει ανεξάρτητα από τη λήψη
συνοδευτικών µέτρων στο επίπεδο του διαχειριστή του
αµοιβαίου κεφαλαίου;
4.18.1 Ο καθορισµός µιας κοινής νοµοθεσίας για τις ιδιωτικές
τοποθετήσεις που να απευθύνεται σε ειδικευµένους επενδυτές
µπορεί να αποτελέσει σηµαντική ώθηση για την ανάπτυξη των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
4.18.2 Οι ειδικευµένοι επενδυτές πρέπει να έχουν εξ ορισµού
τις τεχνικές αρµοδιότητες και τα αναγκαία περιουσιακά στοιχεία για
να πραγµατοποιούν επενδύσεις υψηλού κινδύνου, όπως τα ιδιωτικά
επενδυτικά κεφάλαια. Προϋπόθεση αποτελεί επίσης να γνωρίζουν
να αξιολογούν τις ικανότητες και την αξιοπιστία των διαχειριστών.
∆εδοµένου εξάλλου ότι τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια εξασφαλίζουν αφ' εαυτών µια ορισµένη διαφοροποίηση των κινδύνων, δεν θα
πρέπει να απαιτούνται άλλα συνοδευτικά µέτρα που να διέπουν τη
δραστηριότητα της εταιρείας διαχείρισης.

4.19 Ερώτηµα 19: Αποτελεί η ισχύουσα νοµοθεσία για τους
ΟΣΕΚΑ, η οποία είναι κανονιστική και επικεντρώνεται στα
προϊόντα, βιώσιµη µακροχρόνια βάση για µια αποτελεσµατικά εποπτευόµενη και ενοποιηµένη αγορά ευρωπαϊκών
οργανισµών συλλογικών επενδύσεων; Υπό ποιες προϋποθέσεις, ή σε ποιο στάδιο, θα ήταν σκόπιµο να εξεταστεί η
ενδεχόµενη µετάβαση σε ένα ρυθµιστικό πλαίσιο εστιασµένο
στις αρχές και βασιζόµενο στους κινδύνους;
4.19.1 Υπάρχουν διάφορα παραδείγµατα που δείχνουν τις ελλείψεις της υφιστάµενης προσέγγισης: αρκεί να αναφερθεί η περίπτωση
των ETF (Exchange Traded Funds- διαπραγµατεύσιµα αµοιβαία
κεφάλαια), τα οποία συνδυάζουν τις θετικές πτυχές ενός αµοιβαίου
κεφαλαίου (σηµαντική διαφοροποίηση) µε τις θετικές πτυχές µιας
µετοχής (συνεχής δυνατότητα αγοραπωλησίας στην αγορά). Η
οδηγία διευκολύνει τη διάδοση αυτού του µέσου, διότι του
αποδίδει το όφελος του διαβατηρίου ως ΟΣΕΚΑ. Εξάλλου,
περιορίζει την κατακράτησή του από άλλο ΟΣΕΚΑ διότι στην
περίπτωση αυτή το εκλαµβάνει ως µετοχικό τίτλο.
4.19.2 Με βάση τις παρατηρήσεις που έγιναν σχετικά µε τις
εναλλακτικές επενδύσεις και τη σηµασία που έχει να µην εστιαστεί
η προσοχή µόνον στη χρηµατοδότηση του προϊόντος αλλά και στη
χρηµατοδότηση της υπηρεσίας, η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ότι καλό θα
ήταν οι ρυθµίσεις να βασίζονται στις αρχές. Ταυτόχρονα, θεωρεί ότι
η ενηµέρωση του κανονιστικού πλαισίου θα πρέπει να γίνει προοδευτικά, αναζητώντας µια λογική ισορροπία µεταξύ του χρόνου για
τις διαβουλεύσεις και της ταχύτητας της διαδικασίας αναθεώρησης.

5. Οι µελλοντικές προκλήσεις
5.1 Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το ευρωπαϊκό σύστηµα
των ΟΣΕΚΑ φαίνεται ακόµη κατακερµατισµένο εφόσον αποτελείται από επιχειρήσεις σχετικά µικρών διαστάσεων, σε σχέση µε τις
αµερικανικές, όπου η συνεργασία και οι διασυνοριακές ροές
αποτελούν αντικείµενο ανελαστικότητας, στοιχεία που δεν επιτρέπουν την επίτευξη υψηλών οικονοµιών κλίµακας και κατά συνέπεια
την περικοπή των δαπανών.
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5.2 Από την άλλη πλευρά, το να δοθεί υπερβολική σηµασία,
όπως γίνεται στην Πράσινη Βίβλο (3), στον ορισµό των στοιχείων
ενεργητικού που µπορούν να αποκτηθούν από τους ΟΣΕΚΑ, µε την
φορολόγηση των κεφαλαίων επενδύσεων κυρίως σε ρευστά χρηµατοπιστωτικά µέσα, θα εµποδίσει την παρέµβαση σε µη οργανωµένες
αγορές.
5.3 Ωστόσο, ενδείκνυται να ληφθεί υπόψη η δυνατότητα
εισαγωγής πράξεων ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων. Τούτο
συνάδει µε το στόχο που συνίσταται στο άνοιγµα των κεφαλαίων
των ΜΜΕ στη συµµετοχή του κεφαλαίου επιχειρηµατικού κινδύνου
και συνεπώς των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων.
5.4 Το οικονοµικό ευρωπαϊκό σύστηµα χαρακτηρίζεται έντονα
από την παρουσία των ΜΜΕ, που συχνά φαίνονται υποκεφαλαιοποιηµένες επειδή καταφεύγουν κυρίως στις τράπεζες.
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των στοιχείων ενεργητικού που διαχειρίζονται οι ΟΣΕΚΑ ανήκε σε
αµοιβαία κεφάλαια δεοντολογίας, δείχνει ότι στην Ευρώπη τα
περιθώρια αύξησης της κοινωνικά υπεύθυνης οικονοµίας είναι
ακόµη πολύ µεγάλα.
5.9 Για να ευνοηθεί η ταχύτερη ανάπτυξη, της κοινωνικά
υπεύθυνης οικονοµίας, τα κράτη µέλη θα µπορούσαν να προβλέψουν µηχανισµούς παροχής φορολογικών κινήτρων επικεντρωµένους σε µερική απαλλαγή των κερδών που εισπράχθηκαν από τις
επενδύσεις αυτές ακολουθώντας την γραµµή, που ήδη προβλέπεται
σε ορισµένα κράτη µέλη, που επιτρέπει την έκπτωση από τον φόρο
εισοδήµατος των εθελοντικών εισφορών σε κοινωφελείς οργανώσεις.
Θα πρέπει επίσης, να δοθούν φορολογικές διευκολύνσεις και επί
των κερδών από τα αµοιβαία κεφάλαια τα οποία ενδεχοµένως επανεπενδύονται σε κοινωφελείς οργανώσεις.

5.5 Αυτή η υποκεφαλαιοποίηση συχνά συνοδεύεται από
υπερβολική χρέωση, κυρίως µε τη µορφή βραχυπρόθεσµου
χρέους και µε υψηλή παρουσία χρεώσεων και πιστώσεων εµπορικής
φύσεως που συνδέονται µε την αλληλεξάρτηση επιχειρήσεων της
ίδιας παραγωγικής αλυσίδας. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι επίσης
συνέπεια του οικογενειακού καπιταλισµού όπου συχνά η περιουσία
του επιχειρηµατία και το κεφάλαιο της επιχείρησης είναι άµεσα
συνδεδεµένα.

5.10 ∆εδοµένου του καινοτόµου χαρακτήρα αυτής της
προτάσεως, η ΕΟΚΕ εύχεται να πραγµατοποιηθεί περαιτέρω σε
βάθος εξέταση του θέµατος καθώς και µελέτη σκοπιµότητας, που
να βασίζεται στην ανάλυση των ήδη υφιστάµενων βέλτιστων πρακτικών.

5.6 Τα προβλήµατα αυτά σε επίπεδο επιχείρησης και η ανάγκη
υλοποίησης γενικότερων στόχων του παραγωγικού «συστήµατος» σε
ευρωπαϊκή κλίµακα, καθιστούν στρατηγικής σηµασίας την επίλυση
των οικονοµικών προβληµάτων των ΜΜΕ. Οι στόχοι αυτοί
διαρθρώνονται σε τρεις κατευθυντήριους άξονες που έχουν ως
εξής:
— προώθηση του επιχειρηµατικού πνεύµατος µε στόχο το άνοιγµα
του κεφαλαίου των ΜΜΕ σε συνεισφορές κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου από τρίτους και χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς,
— προώθηση της καινοτοµίας ως µέσου ανταγωνιστικότητας στην
παγκοσµιοποιηµένη αγορά,
— διασφάλιση της συνέχειας (και της διαδοχής) της επιχείρησης,
νοουµένης ως διαδικασίας που δεν πρέπει να προκαλεί «ασυνέχειες» που ενδεχοµένως θέσουν σε κίνδυνο τη βιωσιµότητα της
επιχείρησης.
5.7 Σε αυτά τα πλαίσια, ο ευρωπαίος νοµοθέτης θα πρέπει να
δώσει µεγαλύτερη προσοχή στον σηµαντικό τοµέα των «ιδιωτικών
επενδυτικών κεφαλαίων», ενώ ο τοµέας των «κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου» δεν είναι ακόµη πολύ αναπτυγµένος στην Ευρώπη.

— στη συνεκτίµηση των νέων προϊόντων τα οποία η χρηµατοπιστωτική καινοτοµία «δηµιουργεί» αναγκαστικά -και ειδικότερα
των εναλλακτικών επενδύσεων- που είναι ολοένα και περισσότερο απαραίτητα για τη χρηµατοδότηση της καινοτοµίας υπέρ
των ΜΜΕ,

5.12 Οι σωστές πληροφορίες για τους κινδύνους και τα
προϊόντα, η αξιοπιστία των διαχειριστών για το µέγεθος και τους
όρους των συναλλαγών, είναι στοιχεία που, πέρα από τους
απαραίτητους κανόνες, προσδίδουν στην αγορά εµπιστοσύνη,
τιµιότητα και κανόνες συµπεριφοράς, δηλαδή στοιχεία θεµελιώδη
για την αποδοτικότητα και την αποτελεσµατικότητα της αγοράς
κατά την διανοµή των πόρων.

5.8 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει, εξάλλου, ότι ο προβληµατισµός για
το νοµοθετικό πλαίσιο των αµοιβαίων κεφαλαίων επενδύσεων πρέπει
να είναι η ευκαιρία για να εξεταστεί προσεκτικά και η ανάπτυξη της
κοινωνικά υπεύθυνης οικονοµίας, που δεν θυσιάζει στον βωµό του
κέρδους την κοινωνική ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. Το 2003 µπορούσε να υπαχθεί σε «αµοιβαία κεφάλαια
δεοντολογίας» το 0,37 % του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού
που διαχειρίζονται οι ευρωπαϊκοί ΟΣΕΚΑ (4). Η σύγκριση µε την
αµερικανική αγορά, όπου την ίδια χρονιά το 11,3 % του συνόλου

5.13 Συνεπώς, η εναρµόνιση της φορολογίας, η ενθάρρυνση
των συγχωνεύσεων, η δυνατότητα κοινής διαχείρισης των αµοιβαίων
κεφαλαίων (το επονοµαζόµενο pooling), η παρότρυνση του ανταγωνισµού κατά τη διαχείριση και τη διανοµή των προϊόντων και των
υπηρεσιών, η επίλυση του προβλήµατος ότι τόσο η εταιρεία διαχείρισης όσο και ο θεµατοφύλακας ανήκουν στο ίδιο κράτος µέλος, η
αποφυγή υψηλού «κόστους συναλλαγών» λόγω των αποσπασµατικών διαδικασιών εγγραφής και εξαγοράς, θα προσδώσει στην
αγορά µεγαλύτερη αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα.

5.11 Οι µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες προκλήσεις
συνίστανται κυρίως:

— στην επίλυση, ακόµη και µε συγχωνεύσεις, των προβληµάτων
που συνδέονται µε τις πολύ µικρές διαστάσεις των ευρωπαϊκών
αµοιβαίων κεφαλαίων που συνεπάγονται µη ανταγωνιστικές
δαπάνες διαχείρισης και παράλληλα «ανάδυση» της αγοράς της
πληροφορίας και της ανάλυσης,
— στην υλοποίηση της «ολοκληρωµένης» αγοράς στην οποία να
ρυθµίζονται η «χρηµατοδότηση του προϊόντος» και η «χρηµατοδότηση των υπηρεσιών».

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

(3) COM(2005) 314 def., punto 4, pag. 5.
(4) Sustainable Investment Research International (SiRi) Group
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
και την Επιτροπή των Περιφερειών — Ηλεκτρονική προσβασιµότητα (e-Accessibility)
COM(2005) 425 τελικό
(2006/C 110/05)
Στις 13 Σεπτεµβρίου 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 «Μεταφορές, Ενέργεια, Υποδοµές, Κοινωνία της Πληροφορίας», στο οποίο ανατέθηκαν οι
προπαρασκευαστικές εργασίες της ΕΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 23 Φεβρουαρίου 2006, µε βάση
εισηγητική έκθεση του κ. Cabra de Luna
Κατά την 425η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 15ης και 16ης Μαρτίου 2006 (συνεδρίαση της 15ης Μαρτίου 2006),
η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 142 ψήφους υπέρ, 2 κατά και 3 αποχές, την
ακόλουθη γνωµοδότηση.
1. Αιτιολογία
1.1 Υπάρχει επείγουσα και επιτακτική ανάγκη να διασφαλιστεί η
διαλειτουργικότητα και η συµβατότητα της αγοράς προσβάσιµων
προϊόντων και υπηρεσιών στην περιοχή της Ευρώπης αλλά και σε
παγκόσµια κλίµακα.
1.2 Ο κλάδος των ΤΠΕ αρχίζει να κινείται στην ανεκµετάλλευτη
αγορά των καταναλωτών µε ειδικές ανάγκες καθώς και στους
κόλπους του διαρκώς αυξανόµενου πληθυσµού των ηλικιωµένων
καταναλωτών που θα µπορούσαν να ωφεληθούν σηµαντικά εφόσον
διασφαλιστεί η προσβασιµότητα στο σχεδιασµό και την παραγωγή
προϊόντων και υπηρεσιών στον τοµέα αυτό.
1.3 Τα κράτη µέλη της ΕΕ επιχειρούν ολοένα και συχνότερα,
τόσο από κοινού όσο και µεµονωµένα, να αντιµετωπίσουν το
ψηφιακό χάσµα και να προαγάγουν την ηλεκτρονική ένταξη (eInclusion) και προσβασιµότητα (eAccessibility) µε τη θέσπιση νοµοθετικών αλλά και εθελοντικών µέτρων. Ο συντονισµός σε επίπεδο ΕΕ
θεωρείται επιβεβληµένος στο χώρο αυτό, για να αντιστραφεί ο
σηµερινός κατακερµατισµός της αγοράς και να αποτραπεί η
επιδείνωσή του και η επανάληψη λαθών του παρελθόντος, όπου
υπήρχε πρόβληµα πρόσβασης στις βασικές υπηρεσίες των ΤΠΕ και
ασυµβατότητας των βοηθητικών τεχνολογιών και των βασικών
προϊόντων και υπηρεσιών, πράγµα που απέκλειε πολλούς δυνητικούς καταναλωτές από την αγορά. Από ευρύτερη οικονοµική
άποψη, τα λάθη αυτού του είδους είχαν πρόσθετες αρνητικές
συνέπειες, κυρίως επειδή διαιώνιζαν τον κοινωνικό αποκλεισµό
πολλών ανθρώπων και παρεµπόδισαν την πρόσβασή τους στην
αγορά εργασίας.
1.4 Στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την ηλεκτρονική
προσβασιµότητα (eAccessibility) παρουσιάζονται οι βασικές προτεραιότητες που πρέπει να εξεταστούν για να αποτραπεί ο κατακερµατισµός της αγοράς αλλά και να προαχθούν η σύγκλιση και η οικονοµική ανάπτυξη στον τοµέα αυτό.

2. Ιστορικό της ανακοίνωσης για την ηλεκτρονική προσβασιµότητα
2.1 Πρόθεση της ανακοίνωσης της Επιτροπής για την ηλεκτρονική προσβασιµότητα είναι η συµβολή στη δηµιουργία του

βασικού στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή κοινωνία των
πληροφοριών, όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση i2010 (1) που
δηµοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2005.
2.2 Κύριος στόχος της ανακοίνωσης είναι η προαγωγή µιας
συνεκτικότερης προσέγγισης των πρωτοβουλιών για την ηλεκτρονική προσβασιµότητα στα κράτη µέλη και στη βιοµηχανία.
2.3 Στην ανακοίνωση περιγράφονται λεπτοµερώς τα οφέλη που
προκύπτουν από τη νέα τεχνολογία για τα άτοµα µε ειδικές
ανάγκες, καθώς και τα προβλήµατα και τα νέα εµπόδια που προκύπτουν κατά την ανάπτυξη παρόµοιων τεχνολογιών.
2.4 Στην ανακοίνωση εκφράζονται ανησυχίες για τον κατακερµατισµό της υφιστάµενης αγοράς στο χώρο των προσβάσιµων
τεχνολογιών και για τον κίνδυνο που υπάρχει να επιδεινωθούν τα
προβλήµατα εξαιτίας της έλλειψης εναρµόνισης και διαλειτουργικότητας που παρατηρείται σε αυτή την αγορά.
2.5 Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος, στην ανακοίνωση
προσδιορίζονται τρεις προσεγγίσεις:
— η προαγωγή των απαιτήσεων προσβασιµότητας στις δηµόσιες
συµβάσεις
— η πιστοποίηση της προσβασιµότητας
— η καλύτερη χρήση της ισχύουσας νοµοθεσίας.

3. Άτοµα µε ειδικές ανάγκες και κοινωνία των πληροφοριών
3.1 Όλο και συχνότερα, γίνεται αντιληπτό ότι η πρόοδος που
σηµειώνεται στον κλάδο των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες όλων των µελών της
κοινωνίας, ιδιαιτέρως των οµάδων που είναι περισσότερο ευάλωτες
στον κοινωνικό αποκλεισµό, να αντιµετωπίσει το πρόβληµα του
ψηφιακού χάσµατος και της διαιώνισης της κοινωνίας των δύο
ταχυτήτων.
(1) COM(2005) 229 τελικό.
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3.2 Πρέπει να αναγνωριστεί ότι η πρόσβαση ατόµων µε ειδικές
ανάγκες στην πληροφόρηση είναι, κατά πρώτο και κύριο λόγο,
θέµα δικαιωµάτων. Τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, που αποτελούν το
10 % του πληθυσµού της ΕΕ, έχουν τα ίδια δικαιώµατα µε όλους
τους άλλους ανθρώπους σε ό,τι αφορά στην πρόσβαση σε προϊόντα
και υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων των προϊόντων και υπηρεσιών
ΤΠΕ.

3.3 Οι κυβερνήσεις και η βιοµηχανία έχουν και άλλους, σηµαντικούς λόγους που τις υποχρεώνουν να αντιµετωπίσουν µε σοβαρότητα το ζήτηµα αυτό. Με την αντιµετώπιση και την επίλυση των
προβληµάτων που έχουν τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες σε ό,τι αφορά
την πρόσβαση στις ΤΠΕ θα ωφελήσουν όλους τους χρήστες και
ιδιαιτέρως τον αυξανόµενο πληθυσµό ηλικιωµένων, παιδιών, και
ατόµων µε προσωρινές αναπηρίες.
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για τα άτοµα µε φυσικές ανάγκες αλλά και για τους άλλους
καταναλωτές.
— Στην Ευρώπη χρησιµοποιούνται 7 διαφορετικά συστήµατα τηλεφωνίας µε τη χρήση γραπτών µηνυµάτων, από τα οποία κανένα
δεν είναι συµβατό µε κάποιο άλλο. Οι κωφοί και οι βαρήκοοι
δεν µπορούν να επικοινωνούν σε πραγµατικό χρόνο στην
Ευρώπη και στο διεθνή χώρο χρησιµοποιώντας τα υφιστάµενα
συστήµατα τηλεπικοινωνιών.
— Η ψηφιακή τηλεόραση, µια ολοένα και πιο σηµαντική τεχνολογία διαδραστικής επικοινωνίας και ενηµέρωσης του κοινού,
είναι λιγότερο προσιτή στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες απ' ό,τι η
αναλογική τηλεόραση. Η ψηφιακή τηλεόραση είναι νέα τεχνολογία η οποία στηρίζεται σε πολύ µεγάλο βαθµό στη χρήση
οθονών και οπτικών εντολών, η χρήση της είναι εξαιρετικά
περίπλοκη και θα µπορούσε να οδηγήσει στον αποκλεισµό ενός
πρόσθετου 4,4 % των τηλεθεατών, επειδή είναι λιγότερο
προσβάσιµη (3).

3.4 Τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες συνιστούν µια ετερογενή
οµάδα. Ταυτόχρονα, θεωρείται σωστό να λεχθεί ότι οι οµάδες που
αντιµετωπίζουν προβλήµατα πρόσβασης στις ΤΠΕ είναι κυρίως οι
ακόλουθες: τα άτοµα µε γνωστικές και µαθησιακές αναπηρίες, τα
άτοµα µε αισθητηριακές αναπηρίες (κωφοί και βαρήκοοι, τυφλοί
και άτοµα µε µειωµένη όραση, κωφάλαλοι και δυσλεκτικοί) καθώς
και τα άτοµα µε σωµατικές αναπηρίες.

— Στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρατίθενται
ορισµένα παραδείγµατα των προκλήσεων που πρέπει να αντιµετωπιστούν σε ό,τι αφορά στη χρήση διαλειτουργικών συσκευών
και συστηµάτων στο χώρο των ΤΠΕ.

3.5 Τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες έχουν ωφεληθεί µε διάφορους
τρόπους από την πρόοδο που έχει σηµειωθεί στο χώρο των ΤΠΕ —
τόσο σε σχέση µε τις βασικές τεχνολογίες, όσο και σε σχέση µε τις
βοηθητικές. Για παράδειγµα:

4. Τα οικονοµικά και επιχειρηµατικά επιχειρήµατα υπέρ της
ηλεκτρονικής προσβασιµότητας (eAccessibility ) και
ένταξης (eInclusion)

— τα πλεονεκτήµατα των µηνυµάτων SMS για τους κωφούς, µε
δεδοµένο ότι η τεχνολογία αυτή εξακολουθεί να µην προσφέρει
τη δυνατότητα επικοινωνίας σε πραγµατικό χρόνο

4.1 Στη στρατηγική της Λισαβόνας τονίζεται η ανάγκη να διασφαλιστεί η οικονοµική και κοινωνική ένταξη όλων των ανθρώπων
µέσω της απασχολησιµότητας. Ωστόσο, όσο οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών δεν είναι σχεδιασµένες µε τρόπο που να
διευκολύνουν την πρόσβαση, τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες θα
παραµένουν αποκλεισµένα από τη συνήθη αγορά εργασίας,
κατάσταση η οποία αναµένεται να επιδεινωθεί. Η πλήρης και αποτελεσµατική εφαρµογή των αρχών και των πρακτικών της ηλεκτρονικής προσβασιµότητας έχουν καθοριστική σηµασία για την ένταξη
των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην οικονοµία και στην κοινωνία.
Η τήρηση των αρχών της ηλεκτρονικής προσβασιµότητας ισοδυναµεί µε την τήρηση των απαιτήσεων για την περιβαλλοντική
ασφάλεια (όπως είναι η αντιµετώπιση ασυµβατότητας των ηλεκτρονικών και ηχητικών παρεµβολών που βιώνουν τα άτοµα που χρησιµοποιούν ακουστικά βοηθήµατα όταν χρησιµοποιούν κινητά
τηλέφωνα). Κατά µέσο όρο, το ποσοστό συµµετοχής των ατόµων µε
ειδικές ανάγκες στο εργατικό δυναµικό της ΕΕ είναι κάτω από
35 %, σε σύγκριση µε 70 % για τους εργαζόµενους που δεν
πάσχουν από κάποια µειονέκτηµα. Επίσης, η Επιτροπή εκτιµά ότι
περίπου 2 έως 3,5 εκατ. άτοµα µε ειδικές ανάγκες µπορούν να
ενταχθούν στο εργατικό δυναµικό, εάν ληφθούν κατάλληλα µέτρα
για την άρση των εµποδίων στα οποία προσκρούει η ένταξή
τους (4). Η οικονοµική ένταξη των ατόµων µε ειδικές ανάγκες θα
ωφελήσει την κοινωνία και την οικονοµία της Ευρώπης εν γένει,
κατάσταση η οποία θα άρει την εξάρτηση πολλών ατόµων µε ειδικές
ανάγκες.

— η διαθεσιµότητα φωνητικού ή µεγεθυντικού λογισµικού για
τους τυφλούς και για τους χρήστες υπολογιστών µε περιορισµένη όραση
— τα συστήµατα φωνητικής αναγνώρισης.

3.6

Ταυτόχρονα, προκύπτουν νέα εµπόδια. Για παράδειγµα:

— Η ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας υπολογιστών έχει περιορίσει
δραµατικά την ικανότητα των τυφλών να χρησιµοποιούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές — τη στιγµή που το 1990 το 99 %
των ηλεκτρονικών υπολογιστών µπορούσαν να χρησιµοποιούνται από τυφλούς, το αντίστοιχο ποσοστό σήµερα
περιορίζεται στο ένα τρίτο, λόγω της αυξηµένης χρήσης
οπτικών εντολών µε την πάροδο του χρόνου (2).
— Η αυξηµένη πολυπλοκότητα των κινητών τηλεφώνων και η
αυξηµένη χρήση εντολών οπτικής απεικόνισης εγείρουν εµπόδια
(2) Πηγή: Ευρωπαϊκή Ένωση Τυφλών

(3) Digital Television For All A report on usability and accessible design
for the UK's Digital Television Project by the Generics Groups.
(4) Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Active Labour Market
Programmes for People with Disabilities» (2002).
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4.2 Τη στιγµή που ένας αυξανόµενος αριθµός επιχειρήσεων στον
κλάδο της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών οφείλει να
αντιληφθεί τα οικονοµικά σε επιχειρηµατικά πλεονεκτήµατα που
προσφέρει η κάλυψη των αναγκών των ατόµων µε ειδικές ανάγκες,
καθώς και άλλων χρηστών, στα πλαίσια του σχεδιασµού προϊόντων
και της παροχής υπηρεσιών, πρέπει να προαχθεί περισσότερο ενεργά
και εκτεταµένα η πληροφόρηση σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα αυτά
σε ολόκληρο τον κλάδο. Υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη εκπαίδευσης του
προσωπικού που απασχολείται στον κλάδο, είτε πρόκειται για την
διαχείριση, για το τεχνικό προσωπικό ή για το προσωπικό που
έρχεται σε άµεση επικοινωνία µε τους πελάτες σχετικά µε τις απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά της προσβασιµότητας, προκειµένου
να καλυφθούν κατά καλύτερο τρόπο οι αυξανόµενες ανάγκες.
4.3 Τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες αντιστοιχούν στο 10-12 % του
ευρωπαϊκού πληθυσµού. Επιπλέον, η Ευρώπη τα βρίσκεται αντιµέτωπη µε µια σηµαντική δηµογραφική αλλαγή. Τον σοβαρότερο
αντίκτυπο θα έχει η γήρανση του πληθυσµού. Έως το 2050, το
34,5 % του πληθυσµού της Ευρώπης θα είναι ηλικίας άνω των 60
ετών.
4.4 Τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, τα άτοµα µε προσωρινές
αναπηρίες, και οι ηλικιωµένοι αντιστοιχούν µαζί σε 40 % του ευρωπαϊκού πληθυσµού (5). Επιπλέον, η προσβάσιµη τεχνολογία θα
ωφελήσει το ευρύτερο καταναλωτικό κοινό, συµπεριλαµβανοµένων
των παιδιών και των ατόµων που δεν έχουν εξοικειωθεί µε τις νέες
τεχνολογίες, καθώς επίσης και των ευρύτερων κοινωνικά αποκλεισµένων οµάδων. Ένα σχετικό παράδειγµα είναι η γραπτή επικοινωνία σε πραγµατικό χρόνο, η οποία προσφέρει δυναµικό σε µια
αγορά η οποία επεκτείνεται πολύ πέραν της κοινότητας των ατόµων
µε ειδικές ανάγκες.
4.5 Τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και οι ηλικιωµένοι συνθέτουν
µια αναξιοποίητη αγορά την οποία η βιοµηχανία πρέπει να εκµεταλλευθεί καλύτερα, προωθώντας τα προϊόντα της µε διαφορετικές
µεθόδους από αυτές που χρησιµοποιούσε µέχρι σήµερα. Μια
γερµανική µελέτη έδειξε ότι το 48 % των ατόµων άνω των 50 ετών
θεωρούν ότι τα προϊόντα και υπηρεσίες των ΤΠΕ δεν καλύπτουν
επαρκώς τις ανάγκες τους (6). Επιπλέον, σε πρόσφατη µελέτη της
Microsoft διαπιστώθηκε ότι το 50 % των ατόµων άνω των 59 ετών
θα αποκόµιζε σηµαντικό όφελος από τη βελτίωση της προσβασιµότητας των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών. Οι
προσβάσιµες και σχεδιασµένες για όλους τεχνολογίες έχουν
οδηγήσει στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης στον κλάδο,
ιδιαιτέρως στο χώρο των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες
άνοιξαν τον δρόµο για την εισαγωγή καινοτοµιών σε προσβάσιµες
τεχνολογίες και την πρόοδο σε νέους κλάδους και νέα επαγγέλµατα.

5. Γενικές Παρατηρήσεις
— Η ΕΟΚΕ επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής για την
ηλεκτρονική προσβασιµότητα στην οποία περιλαµβάνονται
σηµαντικές προτάσεις και δεσµεύσεις στους χώρους της
ανάθεσης των δηµόσιων συµβάσεων, της πιστοποίησης και της
νοµοθεσίας. Η υπό εξέταση ανακοίνωση ενισχύει σηµαντικά την
ανακοίνωση i2010 σχετικά µε την ευρωπαϊκή κοινωνία των
πληροφοριών για την ανάπτυξη και την απασχόληση.
(5) Μελέτη OECD-ECMT «Improving Transport for People with Mobility
Disabilities» 1999, ηµεροµηνίες πριν την ΕΕ των 15.
(6) Βλέπε www.seniorwatch.de
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— Η ΕΟΚΕ καλεί τα θεσµικά όργανα της ΕΕ να τοποθετήσουν τις
δράσεις που προτείνονται στην ανακοίνωση για την ηλεκτρονική
προσβασιµότητα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού στρατηγικού
πλαισίου για την κοινωνία των πληροφοριών. Οι στόχοι που
σχετίζονται µε την προαγωγή της ηλεκτρονικής προσβασιµότητας και ένταξης θα τύχουν περισσότερης προσοχής στις
δράσεις i2010.
— Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει ότι υπάρχουν πολλά άτοµα και οικογένειες που στερούνται πρόσβασης στις τηλεφωνικές υπηρεσίες
λόγω χαµηλού εισοδήµατος. Επιπλέον, ο εξοπλισµός και οι
υπηρεσίες των ΤΠΕ (όπως η πρόσβαση στο διαδίκτυο) µπορεί
να συνεπάγονται ένα απαγορευτικό κόστος για τα άτοµα αυτά,
στα οποία συµπεριλαµβάνονται και τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες
και οι ηλικιωµένοι. Καλεί, συνεπώς, τις κυβερνήσεις των κρατών
µελών να προσφέρουν οικονοµικές ενισχύσεις για να διευκολύνουν την πρόσβαση των ευάλωτων και των κοινωνικά αποκλεισµένων οµάδων στα προϊόντα και τις υπηρεσίες των ΤΠΕ.
— Η ΕΟΚΕ γνωρίζει και επικρατεί ιδιαιτέρως την πρόοδο των
εργασιών της Επιτροπής Επικοινωνίες Χωρίς ∆ιακρίσεις
(INCOM) και των οµάδων εργασίας TCAM (7) για τα άτοµα µε
ειδικές ανάγκες υπό την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Αυτές οι οµάδες εργασίας συγκέντρωσαν όλους τους ενδιαφερόµενους για τον καθορισµό των βασικών προτεραιοτήτων και
των τοµέων όπου πρέπει να αναληφθεί δράση σε ό,τι αφορά την
ηλεκτρονική προσβασιµότητα προϊόντων και υπηρεσιών.
— Η ΕΟΚΕ υπενθυµίζει ότι το θέµα της προαγωγής της προσβασιµότητας των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στα βασικά προϊόντα
και τις υπηρεσίες των ΤΠΕ έχει αναφερθεί και υποστηριχτεί σε
σειρά εγγράφων της, όπως στα ακόλουθα:
— Γνωµοδότηση σχετικά µε την πρόταση απόφασης του
Συµβουλίου για το ευρωπαϊκό έτος των ατόµων µε ειδικές
ανάγκες 2003 COM(2001) 271 τελικό — 2001/0116
(CNS), CES 1064/2001
— Γνωµοδότηση σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής
προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών µε θέµα eEurope 2002 (Ηλεκτρονική Ευρώπη
2002): Προσβασιµότητα στις δηµόσιες ιστοθέσεις και στο
περιεχόµενό τους COM(2001) 529 τελικό, CES
1546/2001
— Γνωµοδότηση σχετικά µε την κοινωνική ένταξη των ατόµων
µε ειδικές ανάγκες (CES 853/2002)
— Γνωµοδότηση 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,
CESE 311/2004
— Γνωµοδότηση για την Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τα
δικαιώµατα των ατόµων µε µειωµένη κινητικότητα όταν
ταξιδεύουν αεροπορικώς (CESE 730/2005)
(7) Επιτροπή αξιολόγησης της πιστότητας και εποπτείας της τηλεπικοινωνιακής αγοράς .
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6. Γενικά σχόλια της ΕΟΚΕ επί των βασικών προτάσεων της
ανακοίνωσης
6.1 Εναρµονισµένα πρότυπα και διαλειτουργικότητα
6.1.1
Η ΕΟΚΕ συµµερίζεται τις ανησυχίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την έλλειψη εναρµονισµένων λύσεων στο χώρο
της ηλεκτρονικής προσβασιµότητας. ∆εδοµένης της παγκόσµιας
φύσης του κλάδου της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών, πρέπει να ληφθούν µέτρα για να διασφαλιστεί ο κατακερµατισµός που είναι προϊόν της ύπαρξης και ανάπτυξης διαφορετικών
λύσεων στα κράτη µέλη. Όµως, για να προαχθούν στο µέγιστο
δυνατό βαθµό οι οικονοµίες κλίµακας και οι δυνατότητες επιλογής
για τους καταναλωτές, πρέπει οπωσδήποτε να αποτραπεί ο παγκόσµιος κατακερµατισµός µε την καθιέρωση ενιαίων περιφερειακών
προδιαγραφών.
6.1.2
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι ο κλάδος των ΤΠΕ συνειδητοποιεί
ολοένα και περισσότερο την ύπαρξη µιας ανεκµετάλλευτης αγοράς
που αποτελείται από τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και τους
ηλικιωµένους καταναλωτές. Όµως, η επίγνωση αυτή πρέπει να
προωθηθεί και να υποστηριχθεί περισσότερο.
6.1.3
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει απόλυτα την ανάπτυξη και την
εφαρµογή ευρωπαϊκών προτύπων προσβασιµότητας τα οποία να
έχουν διαφανή, συναινετικό και αντικειµενικό χαρακτήρα. Ταυτόχρονα, µε τα πρότυπα αυτά πρέπει να αναγνωρίζεται η παγκόσµια
κατάσταση και να συµπληρώνονται τα διεθνή πρότυπα. Η έλλειψη
συµπληρωµατικότητας των ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων θα
προκαλεί σύγχυση και δυσαρέσκεια τόσο στους καταναλωτές µε
ειδικές ανάγκες, όσο και στην βιοµηχανία.
6.1.4
Πρέπει να υπάρξει µέριµνα για την ενεργό συµµετοχή των
χρηστών στη διαδικασία τυποποίησης και πρέπει να δοθεί ενίσχυση
για να διασφαλιστεί η εκπροσώπηση των οργανώσεων των ατόµων
µε ειδικές ανάγκες στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που έχουν
σχέση µε την κατάρτιση των ευρωπαϊκών προτύπων προσβασιµότητας.
6.1.5
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυποποίησης πρέπει να συνεκτιµούν το στοιχείο της ηλεκτρονικής
προσβασιµότητας όταν αναπτύσσουν οποιαδήποτε πρότυπα.
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6.2.2 Η τροποποίηση των οδηγιών της ΕΕ για τις δηµόσιες
συµβάσεις προσφέρει τη δυνατότητα να συµπεριληφθεί η προσβασιµότητα ως κριτήριο για την ανάθεση των δηµοσίων συµβάσεων
προµήθειας προϊόντων και υπηρεσιών των ΤΠΕ. Υπενθυµίζεται ότι
οι δηµόσιες συµβάσεις αντιστοιχούν στο 16 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ,
δηλαδή σε 1,5 τρις ευρώ, ενώ ο κλάδος των ΤΠΕ αντιστοιχεί στο
6 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ Οι µέσες δαπάνες του δηµόσιου τοµέα στην
Ε.Ε για τις ΤΠΕ ανέρχονται σε 0,8 %, δηλαδή σε 76 δις ευρώ.
∆εδοµένου του ύψους των επενδύσεων, οι δηµόσιες προµήθειες
πρέπει οπωσδήποτε να διασφαλίζουν µια µακροπρόθεσµα βιώσιµη
πολιτική αγορών στα πλαίσια της οποίας ΟΛΑ τα µέλη της
κοινωνίας θα έχουν πρόσβαση στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που
προσφέρονται. Αυτή η πολιτική έχει καθοριστική σηµασία για την
αποδοτική λειτουργία των τοπικών οικονοµιών και για την
προαγωγή της ευηµερίας και της ανεξαρτησίας των µελών της
κοινότητας.
6.2.3 Για το λόγο αυτό, η ΕΟΚΕ υποστηρίζει απόλυτα την
πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συνεχιστεί η προσπάθεια µε
τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης για την ανάπτυξη
ευρωπαϊκών προτύπων προσβασιµότητας για τις δηµόσιες προµήθειες προϊόντων και υπηρεσιών των ΤΠΕ. Όµως, στα πλαίσια των
ρυθµίσεων αυτών, πρέπει οπωσδήποτε να διασφαλιστεί η ισορροπία
µεταξύ των αναγκών των χρηστών και των απαιτήσεων της βιοµηχανίας, καθώς και ότι οι ρυθµίσεις θα είναι χρήσιµες για τις δηµόσιες αρχές και δεν θα οδηγούν στον κατακερµατισµό της ευρωπαϊκής αλλά — στο µέτρο του δυνατού — ούτε και της παγκόσµιας αγοράς.
6.2.4 Επιπλέον, στην περίπτωση των µελλοντικών αναθεωρήσεων
των οδηγιών της ΕΕ για τις δηµόσιες συµβάσεις (8), η ΕΟΚΕ θα
επιθυµούσε την ενίσχυση των διατάξεων, προκειµένου να συµπεριληφθούν συγκεκριµένες απαιτήσεις σχετικά µε την προσβασιµότητα στις δηµόσιες προµήθειες.

6.3 Πιστοποίηση και έλεγχος από τρίτους έναντι αυτο-πιστοποίησης
6.3.1 Ο κλάδος των ΤΠΕ πρέπει να γνωστοποιεί σαφέστερα
στους καταναλωτές τα χαρακτηριστικά προσβασιµότητας και
σχεδιασµού για όλους που περιλαµβάνονται στα βασικά προϊόντα
και τις υπηρεσίες που προσφέρει.

6.2 ∆ηµόσιες συµβάσεις
6.2.1
Έχει αποδειχθεί ότι η συµπερίληψη απαιτήσεων για την
προσβασιµότητα στις προκηρύξεις διαγωνισµών για την ανάθεση
των δηµοσίων συµβάσεων είναι ένας πολύ αποτελεσµατικός τρόπος
για την προώθηση του σχεδιασµού για όλους και των προσβάσιµων
τεχνολογιών καθώς και για την προαγωγή της απασχόλησης και της
ανάπτυξης. Η χρήση των δηµόσιων συµβάσεων για την προώθηση
της προσβασιµότητας προσφέρει ένα πραγµατικό κίνητρο στη
βιοµηχανία για να µεταφέρει την προσέγγιση αυτή στο επίκεντρο
της µεθόδου µε την οποία λειτουργεί. Επιπλέον, η ΕΟΚΕ καλεί την
Επιτροπή να µεριµνήσει ώστε στην µια πρωτοβουλία της για τις
ηλεκτρονικές δηµόσιες προµήθειες να προαχθεί η αγορά µέσω του
διαδικτύου και να διασφαλιστεί η πλήρης πρόσβαση των ατόµων µε
ειδικές ανάγκες σ' αυτή, σε συµφωνία µε τους στόχους και τις
πρωτοβουλίες για την ηλεκτρονική προσβασιµότητα, και για να
αποτραπούν περιπτώσεις παρατυπιών ή διαφθοράς.

6.3.2 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ενδιαφέρουσα την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να µελετηθούν διάφορες µέθοδοι πιστοποίησης
και αυτο-πιστοποίησης, να προαχθούν η διαφάνεια και µεγαλύτερη
αναγνώριση της ηλεκτρονικής προσβασιµότητας, και να
αναζητηθούν κατάλληλα συστήµατα πιστοποίησης για την
επισήµανση της συµµόρφωσης των προϊόντων και υπηρεσιών που
πληρούν τα πρότυπα της ηλεκτρονικής προσβασιµότητας.
6.3.3 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η επικείµενη διερεύνηση και συγκέντρωση δεδοµένων γύρω από τις διάφορες επιλογές θα συµβάλει
ώστε να διευκρινιστεί η καλύτερη µέθοδος που µπορεί να εφαρµοστεί. Επιπλέον, η ΕΟΚΕ επικροτεί ιδιαιτέρως τις επικείµενες
διασκέψεις και πρωτοβουλίες της ΕΕ γύρω από το θέµα αυτό.
(8) Οδηγία 2004/18/EΚ και οδηγία 2004/17/EΚ.
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6.4 Η χρήση της νοµοθεσίας

6.4.1
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφιστά ορθώς την προσοχή στην
ισχύούσα κοινοτική νοµοθεσία η οποία µπορεί να αξιοποιηθεί για
την προαγωγή και την τήρηση των απαιτήσεων σχετικά µε την
ηλεκτρονική προσβασιµότητα.

6.4.2
Πρέπει να επικροτηθούν και να ενθαρρυνθούν οι εθελοντικές δεσµεύσεις της βιοµηχανίας. Οι δεσµεύσεις αυτές καταδεικνύουν το ενδιαφέρον και τη σηµασία που αποδίδει η βιοµηχανία
στο θέµα της προσβασιµότητας κατά το σχεδιασµό προϊόντων και
υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, δεν έχει αποδειχθεί ότι οι εθελοντικές
δεσµεύσεις αφ' εαυτές αρκούν για να διασφαλίσουν την ορθή
εφαρµογή των απαιτήσεων προσβασιµότητας, έτσι ώστε να αντιµετωπιστούν τα εµπόδια που αντιµετωπίζουν τα άτοµα µε ειδικές
ανάγκες µε τις βασικές τεχνολογίες. Πρέπει να προωθηθούν εθνικές
δεσµεύσεις και στον τοµέα των δηµόσιων συµβάσεων µε την
ανάληψη νοµοθετικών πρωτοβουλιών.

6.4.3
Η ΕΕ πρέπει να δηλώσει ρητώς τη δέσµευσή της σε ό,τι
αφορά την ηλεκτρονική ένταξη και προσβασιµότητα και να
µεριµνήσει ώστε το στοιχείο αυτό να συµπεριληφθεί µε οριζόντιο
τρόπο σε όλες τις σχετικές πρωτοβουλίες της.

6.4.4
Για παράδειγµα, η ισχύουσα νοµοθεσία για τις δηµόσιες
συµβάσεις και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες ενισχύεται σηµαντικά
από τη νοµοθεσία της ΕΕ για την αποτροπή των διακρίσεων, η
οποία προσφέρει ορισµένες σηµαντικές δυνατότητες για να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες.
— Πρέπει να υπάρχει τακτική και ολοκληρωµένη παρακολούθηση
σε επίπεδο Επιτροπής και κρατών µελών σε ό,τι αφορά την
αποτελεσµατική εφαρµογή των νοµοθετικών δεσµεύσεων στο
χώρο της ηλεκτρονικής προσβασιµότητας.
— Πρέπει να εξεταστεί µε ποιο τρόπο είναι δυνατή η βελτίωση της
ισχύουσας νοµοθεσίας στις επικείµενες νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ενίσχυση και επέκταση των
διατάξεων για την ηλεκτρονική προσβασιµότητα. Πρέπει να
υπάρξει συγκεκριµένη στήριξη και προαγωγή της ηλεκτρονικής
προσβασιµότητας στους κανονισµούς της ΕΕ για τα διαρθρωτικά ταµεία και στο πρόγραµµα πλαίσιο για την έρευνα
(2007-2013).
— Τα όργανα της ΕΕ πρέπει να θεσπίσουν ισχυρότερα και
πληρέστερα νοµοθετικά µέτρα για την πρόσβαση των ατόµων
µε ειδικές ανάγκες σε προϊόντα και υπηρεσίες, καλύπτοντας και
τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, προκειµένου να
διασφαλιστεί στην ΕΕ ο σεβασµός των κοινωνικών και
ανθρωπίνων δικαιωµάτων των ατόµων µε ειδικές ανάγκες καθώς
και το δικαίωµα των ατόµων αυτών να έχουν ίση πρόσβαση σε
προϊόντα και υπηρεσίες.
— Πρέπει να ενισχυθεί και να διευρυνθεί η εµβέλεια των διατάξεων
για την προσβασιµότητα στην δέσµη οδηγιών της ΕΕ για τις
ηλεκτρονικές επικοινωνίες.
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6.4.5 Η οδηγία για την καθολική υπηρεσία (9) καλύπτει σήµερα
την πρόσβαση του κοινού σε κοινόχρηστα τηλέφωνα και σε δηµόσιες τηλεφωνικές υπηρεσίες, όπως είναι οι κλήσεις έκτακτης
ανάγκης και υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου. Η ΕΟΚΕ εκφράζει
όµως τη λύπη της γιατί η οδηγία δεν καλύπτει ούτε την κινητή
τηλεφωνία ούτε το ευρυζωνικό φάσµα. Πρέπει να επεκταθεί το
πεδίο εφαρµογής της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία, έτσι
ώστε να καλύπτει την κινητή τηλεφωνία και τις ευρυζωνικές
υπηρεσίες (10). Επιπλέον, πρέπει να διασφαλιστεί η ισότητα
πρόσβασης στα δίκτυα και τις υπηρεσίες µε την καθιέρωση δίκαιων
ή ακόµη και κοινωνικών τελών, εάν τούτο είναι απαραίτητο.

6.4.6 Πολλά άτοµα µε ειδικές ανάγκες εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες σε ό,τι αφορά στη χρήση και στην
πρόσβαση στις κινητές επικοινωνίες. Υπάρχει ανάγκη να διασφαλιστεί σε πραγµατικό χρόνο η διαδραστική κινητή επικοινωνία για
τους κωφούς και τους βαρήκοους, για άτοµα που αντιµετωπίζουν
προβλήµατα δυσλεξίας, και άτοµα που πάσχουν από κώφωση και
τύφλωση. Οι διαδραστικές επαφές µε κινητές επικοινωνίες πρέπει να
παρέχονται µε τις ίδιες προϋποθέσεις σε όλους τους ανθρώπους,
πράγµα που ισχύει για την ευχρηστία και την ποιότητα των
υπηρεσιών, τον εξοπλισµό, τη δυνατότητα επιλογής, τη διαθεσιµότητα και το κόστος.

6.4.7 Πρέπει να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα της διαλειτουργικότητας στα υφιστάµενα συστήµατα που χρησιµοποιούνται από
άτοµα που αντιµετωπίζουν αισθητηριακές δυσχέρειες. Τα άτοµα µε
ειδικές ανάγκες πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνούν σε πραγµατικό χρόνο και χωρίς προβλήµατα σε όλη την Ευρώπη και στο
διεθνή χώρο.

6.4.8 Το διαδίκτυο χρησιµοποιείται ολοένα και περισσότερο ως
δηµόσια υπηρεσία και µέσο επικοινωνίας. Όµως, τα άτοµα µε
ειδικές ανάγκες αντιµετωπίζουν σηµαντικά προβλήµατα πρόσβασης
όταν επιχειρούν να το χρησιµοποιήσουν. Ένα σχετικό παράδειγµα
είναι οι ευρυζωνικές υπηρεσίες: Νέες τεχνολογίες, όπως το πρωτόκολλο φωνητικής τηλεφωνίας διαµέσου του διαδικτύου (VOIP),
προσφέρουν ήδη ευρυζωνικές «τηλεφωνικές» υπηρεσίες, µια φθηνή
και ιδιαίτερα ελκυστική για τους χρήστες υπηρεσία, ιδιαιτέρως σε
ό,τι αφορά τις διεθνείς κλήσεις. Όµως, δεν υπάρχει εγγύηση ότι το
πρωτόκολλο φωνητικής τηλεφωνίας διαµέσου του διαδικτύου θα
προσφέρει πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ή σε
υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου. Το πρόβληµα αυτό πρέπει να
αντιµετωπιστεί.

7. Οι ειδικές προτάσεις της ΕΟΚΕ

Λαµβάνοντας υπόψη τους στόχους και τα θέµατα που προαναφέρθηκαν, η ΕΟΚΕ είναι της άποψης ότι οι προτάσεις που
παρατίθενται στη συνέχεια θα µπορούσαν να συµβάλουν στην
υλοποίηση των γενικότερων επιδιώξεων.
(9) Οδηγία 2002/22/EΚ.
(10) Η ΕΟΚΕ παρατηρεί ότι το σύστηµα κινητής καρτοτηλεφωνίας έχει
συµβάλει σηµαντικά στην ευρύτερη πρόσβαση των χαµηλών
εισοδηµάτων τηλεφωνικές υπηρεσίες και µπορεί να υποστηριχθεί ότι
από την άποψη αυτή έχει καλύτερες επιδόσεις από τους εθνικούς
φορείς.
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7.1 Εναρµονισµένα πρότυπα και διαλειτουργικότητα
7.1.1
Η ΕΟΚΕ καλεί τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης να συνεκτιµούν το στοιχείο της προσβασιµότητας όταν
αναπτύσσουν οποιαδήποτε πρότυπα των ΤΠΕ.
7.1.2
Η ΕΟΚΕ απευθύνει έκκληση να οριστούν ευρωπαϊκά
πρότυπα και να αναληφθούν νοµοθετικές δεσµεύσεις για την εναρµόνιση των απαιτήσεων προσβασιµότητας για τα άτοµα µε ειδικές
ανάγκες στους ακόλουθους τοµείς:
— ενσωµάτωση στα δίκτυα παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου της
πρόσβασης στους αριθµούς κλήσης έκτακτης ανάγκης
— ανάπτυξη της επικοινωνίας σε πραγµατικό χρόνο, ιδιαιτέρως για
τους κωφούς και τους βαρήκοους
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κράτη µέλη της ΕΕ να καταρτίσουν σχέδιο δράσης για την
εφαρµογή των ευρωπαϊκών προτύπων σε εθνική κλίµακα και µε τον
περισσότερο αποτελεσµατικό τρόπο, µέσω µιας κοινής και συνεκτικής προσέγγισης.

7.4 Συγκριτική αξιολόγηση
7.4.1 Η ΕΟΚΕ απευθύνει έκκληση να αναγνωριστεί ρητώς η
σηµασία της ηλεκτρονικής προσβασιµότητας και του σχεδιασµού
για όλους και της εργονοµικής προσέγγισης των ΤΠΕ σε όλες τις
νοµοθετικές και άλλες προτάσεις της ΕΕ, και ιδιαιτέρως σε
σηµαντικά έγγραφα της ΕΕ για την κοινωνία των πληροφοριών και
στους κανονισµούς των διαρθρωτικών ταµείων, τα χρηµατοδοτικά
µέσα για τα νέα κράτη µέλη, καθώς και στο 7ο πρόγραµµα πλαίσιο
για την έρευνα.

— πρόσβαση στη διαδραστική ψηφιακή τηλεόραση
— διασύνδεση της παροχής προσβάσιµων υπηρεσιών µε την
πρόσβαση στον εξοπλισµό και την ευχρηστία του εξοπλισµού.
7.2 Πιστοποίηση και έλεγχος εκ µέρους τρίτων έναντι αυτόπιστοποίησης
7.2.1
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να
εξεταστεί η δυνατότητα καθιέρωσης ενός συστήµατος πιστοποίησης
και επισήµανσης προϊόντων µε αυτο-πιστοποίηση παράλληλα µε τον
υποχρεωτικό ή εθελοντικό χαρακτήρα των εν λόγω διαδικασιών, και
συµφωνεί µε τη συµµετοχή όλων των ενδιαφεροµένων πλευρών,
ιδιαιτέρως των οργανώσεων που εκπροσωπούν τα άτοµα µε ειδικές
ανάγκες. Τα σχετικά πορίσµατα θα πρέπει να γνωστοποιηθούν από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ΕΟΚΕ κατά τη διάρκεια του 2007.

7.3 Ανάθεση των δηµοσίων συµβάσεων
7.3.1
Η ΕΟΚΕ καλεί επειγόντως τα κράτη-µέλη της ΕΕ να
µεταφέρουν χωρίς καθυστέρηση τις διατάξεις των οδηγιών για τις
δηµόσιες συµβάσεις στην νοµοθεσία τους και να διασφαλίσουν τη
θέσπιση αυστηρών διατάξεων σχετικά µε τις απαιτήσεις για τα
άτοµα µε ειδικές ανάγκες στις εθνικές νοµοθεσίες.
7.3.2
Η ΕΟΚΕ απευθύνει έκκληση σε όλες τις δηµόσιες αρχές
να συµπεριλαµβάνουν κριτήρια προσβασιµότητας στις δηµόσιες
συµβάσεις.
7.3.3
Η ΕΟΚΕ απευθύνει έκκληση για τη συµπερίληψη δεσµευτικών διατάξεων για την προσβασιµότητα κατά τη µελλοντική
µεταρρύθµιση των οδηγιών για τις δηµόσιες προµήθειες. Στην
περίπτωση αυτή, θα πρέπει να απαγορεύεται δια νόµου στις δηµόσιες αρχές να χρησιµοποιούν λογισµικό, υλικό, ή άλλα προϊόντα
και υπηρεσίες των ΤΠΕ που δεν πληρούν τα ισχύοντα πρότυπα
προσβασιµότητας.
7.3.4
Σε ό,τι αφορά στην εντολή τυποποίησης προς τις οργανώσεις CEN, CENELEC και ETSI, για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών
προτύπων προσβασιµότητας για τις δηµόσιες συµβάσεις προµήθειας
προϊόντων και υπηρεσιών των ΤΠΕ, η ΕΟΚΕ απευθύνει έκκληση στα

7.5 Προσβασιµότητα στον παγκόσµιο ιστό
7.5.1 Η ΕΟΚΕ καλεί όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ να υιοθετήσουν
επισήµως και χωρίς τροποποιήσεις την δεύτερη έκδοση των κατευθυντήριων γραµµών για την προσβασιµότητα στον παγκόσµιο ιστό
και να την ενσωµατώσουν σε όλες τις δηµόσιες ιστοθέσεις.
7.5.2 Η ΕΟΚΕ απευθύνει έκκληση για την εφαρµογή του
δευτέρου επιπέδου συναίνεσης για την έκδοση δύο των κατευθυντήριων γραµµών W3C-WAI για την πρόσβαση σε περιεχόµενο
δικτύου, πράξη η οποία συνεπάγεται µέριµνα για την αύξηση του
επιπέδου προσβασιµότητας όλων των δικτυακών πόρων.
7.5.3 Η ΕΟΚΕ σηµειώνει την επείγουσα ανάγκη να αναπτυχθούν
και να καταστούν ευκόλως διαθέσιµα συγγραφικά εργαλεία (11) για
την προσβασιµότητα, τα οποία θα µπορούν να χρησιµοποιούν οι
σχεδιαστές ιστοθέσεων για να διασφαλίσουν τη συµµόρφωση αυτών
µε τα πρότυπα W3C-WAI WCAG 2.0. Τα εργαλεία αυτά πρέπει
να είναι συµβατά µε την δεύτερη έκδοση των κατευθυντήριων
γραµµών ATAG για την προσβασιµότητα των συγγραφικών εργαλείων W3C-WAI.

7.6 Η νοµοθεσία
7.6.1 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αναλάβει εντονότερες
δράσεις προκειµένου να διασφαλιστεί ότι τα κράτη µέλη θα
συµµορφώνονται µε τις υποχρεώσεις που έχουν έναντι των ατόµων
µε ειδικές ανάγκες, σύµφωνα µε τις ισχύουσες οδηγίες για τις
ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Από τις απαντήσεις που δόθηκαν στο
ερωτηµατολόγιο INCOM της Επιτροπής για δέσµη των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προκύπτει ότι τα κράτη µέλη δεν έχουν
σεβαστεί όσον έπρεπε τις δεσµεύσεις αυτές.
7.6.2 Σε περίπτωση που τα κράτη µέλη δεν συµµορφώνονται µε
τις υποχρεώσεις που έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της ΕΕ, η
ΕΟΚΕ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινήσει διαδικασίες κατά
παραβάσεων εναντίον των εµπλεκοµένων κρατών µελών, έτσι ώστε
να διασφαλίζεται η πλήρης συµµόρφωση αυτών
(11) Ο όρος «συγγραφικά εργαλεία» αναφέρεται στο ευρύ φάσµα του λογισµικού που χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία περιεχοµένου στον
παγκόσµιο ιστό.
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7.6.3
Η ΕΟΚΕ απευθύνει έκκληση να υπάρξει µέριµνα, έτσι
ώστε, µε τις επικείµενες αναθεωρήσεις της κοινοτικής νοµοθεσίας
για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, να ενισχυθούν σηµαντικά οι
διατάξεις περί προσβασιµότητας και να καταστούν επιτακτικές.
7.6.4
Η ΕΟΚΕ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δηµοσιεύσει
συγκριτική µελέτη για το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι δραστηριότητες των κρατών µελών σε σχέση µε την ηλεκτρονική προσβασιµότητα και να κινήσει τις σχετικές νοµικές διαδικασίες σε περίπτωση
που ορισµένα κράτη µέλη δεν έχουν συµµορφωθεί µε τις δεσµεύσεις
τους που απορρέουν από τις αντίστοιχες οδηγίες για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.
7.6.5
Η ΕΟΚΕ απευθύνει έκκληση για την ενίσχυση και την
επέκταση του πεδίου εφαρµογής των διατάξεων περί προσβασιµότητας στις οδηγίες της ΕΕ για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες στα
προϊόντα και τις υπηρεσίες. Ιδιαιτέρως:
— το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία
πρέπει να επεκταθεί για να καλύψει τις κινητές επικοινωνίες και
τις ευρυζωνικές τεχνολογίες
— πρέπει να αναθεωρηθεί η οδηγία RTTE για να συµπεριληφθούν
σε αυτήν επιτακτικές διατάξεις για την προσβασιµότητα σε
ηλεκτρονικό εξοπλισµό.
7.7 Το νέο στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή κοινωνία των
πληροφοριών
7.7.1
Η ΕΟΚΕ παρατηρεί ότι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την ευρωπαϊκή κοινωνία των πληροφοριών (12)
απαιτεί από τα κράτη µέλη να υποβάλλουν σε ετήσια βάση έκθεση
για την πρόοδο που έχουν σηµειώσει και για τον τρόπο µε τον
οποίο προτίθενται να εφαρµόσουν τα µεταρρυθµιστικά τους
προγράµµατα.
7.7.2
Η ΕΟΚΕ καλεί τα κράτη µέλη να συµπεριλάβουν στην
ετήσια έκθεση που υποβάλλουν την ηλεκτρονική προσβασιµότητα
και ένταξη και ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίξει
την έκκλησή της.
7.7.3
Η ΕΟΚΕ καλεί τα κράτη µέλη να ορίσουν σαφείς και
συγκεκριµένους στόχους και χρονοδιαγράµµατα για την εφαρµογή
των διατάξεων για την ηλεκτρονική προσβασιµότητα στα εθνικά
σχέδια δράσης.
7.8 Η συµµετοχή των χρηστών
7.8.1
Η ΕΟΚΕ καλεί τα αρµόδια για τη λήψη αποφάσεων
όργανα της ΕΕ να διασφαλίσουν ολοκληρωµένες και επί ίσοις όροις
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διαβουλεύσεις καθώς και τη συστηµατική συµµετοχή χρηστών που
είναι άτοµα µε ειδικές ανάγκες και προέρχονται από τις οργανώσεις
που εκπροσωπούν την οµάδα αυτή και στην ανάπτυξη και τον
σχεδιασµό προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και στην κατάρτιση
προτύπων. Τα όργανα της ΕΕ πρέπει να προσφέρουν πρόσθετους
πόρους για να διασφαλιστεί η δέουσα συµµετοχή των ατόµων µε
ειδικές ανάγκες στη διαδικασία αυτή.
7.9 Εκπαίδευση, κατάρτιση και σχεδιασµός για όλους
7.9.1 Η ΕΟΚΕ καλεί τις κυβερνήσεις των κρατών µελών και τη
βιοµηχανία να αναπτύξουν και να υποστηρίξουν µέτρα για την
προαγωγή της εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης των
ατόµων µε ειδικές ανάγκες και ορισµένων ηλικιωµένων στις ΤΠΕ
στα πλαίσια της δια βίου εκπαίδευσης, µεταξύ άλλων αποκλεισµένων οµάδων, προκειµένου να διασφαλιστεί η καλύτερη, οικονοµικότερη, και ευκολότερη πρόσβαση των ατόµων αυτών στις εν
λόγω τεχνολογίες.
7.9.2 Μέτρα για την αύξηση της επίγνωσης, όπως είναι η
προαγωγή µιας ευρωπαϊκής εκπαίδευσης στο σχεδιασµό για όλους,
προσφέρουν σοβαρές δυνατότητες για τη βελτίωση της κατανόησης
και για την ένταξη του στοιχείου της προσβασιµότητας στις ΤΠΕ.
7.9.3 Η ΕΟΚΕ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη µέλη
και τη βιοµηχανία να προωθήσουν ενεργώς και να εντάξουν το
σχεδιασµό για όλους στα προγράµµατα εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης στον τοµέα των ΤΠΕ.
7.9.4 Η ΕΟΚΕ καλεί τη βιοµηχανία να διασφαλίσει την
εσωτερική ή εξωτερική εκπαίδευση του προσωπικού της στην
προσβασιµότητα του σχεδίου.
7.10 ∆ράσεις στους κόλπους της ίδιας της ΕΟΚΕ
7.10.1 Η ΕΟΚΕ έχει δεσµευτεί «να φροντίσει για το νοικοκυριό
της» για να διασφαλίσει την τήρηση της αρχής της προσβασιµότητας στις δραστηριότητές της που έχουν σχέση µε τις δηµόσιες
προµήθειες.
7.10.2 Η ΕΟΚΕ θα εξετάσει τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν
για να διασφαλιστεί η πλήρης και ίση πρόσβαση των ατόµων µε
ειδικές ανάγκες στην ιστοσελίδα της, το λογισµικό και τον εξοπλισµό ΤΠΕ που χρησιµοποιεί.
7.10.3 Η ΕΟΚΕ θα καθιερώσει εσωτερικές διαδικασίες για να
διασφαλιστεί η έκδοση όλων των εγγράφων της σε προσβάσιµο
µορφότυπο.

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

(12) COM(2005) 229 τελικό.
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα «Πρόταση κανονισµού
του Συµβουλίου σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, σε ό,τι αφορά το έτος βάσεως για τη διάθεση ποσοστώσεων υδροχλωροφθορανθράκων προκειµένου περί των κρατών µελών που προσχώρησαν την 1η Μαΐου 2004»
(COM(2004) 550 τελικό — 13632/05 Add 1 + Corr. 1)
(2006/C 110/06)
Στις 16 Νοεµβρίου 2005, και σύµφωνα µε το άρθρο 175, παράγραφος 1 της Συνθήκης για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής για την ανωτέρω πρόταση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου και περιβάλλον», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία
των σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 27 Φεβρουαρίου 2006 µε εισηγήτρια την κα Giacomina CASSINA.
Κατά την 425η σύνοδο ολοµέλειάς της, συνεδρίαση της 15ης Μαρτίου 2006, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε την παρούσα γνωµοδότηση µε 139 ψήφους υπέρ, 2 ψήφους κατά και 6 αποχές.
1. Σύνοψη και συµπεράσµατα
1.1 Η ΕΟΚΕ εγκρίνει την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2037/2000 (άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχείο θ), επικροτεί
την προσθήκη του εν λόγω επιπέδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως συν-νοµοθέτη καθώς και την τροποποίηση της νοµοθετικής βάσης που προτείνεται σχετικά.
2. Κύρια σηµεία και αξιολόγηση των προτάσεων τροποποίησης
2.1 Η πρόταση τροποποίησης του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2037/2000 αφορά την προσθήκη του στοιχείου θ) στο άρθρο 4
παράγραφος 3, που προβλέπει, για τα κράτη µέλη που
προσχώρησαν στην ΕΕ κατά την 1η Μαϊου 2004, τροποποίηση της
ηµεροµηνίας βάσεως για τον καθορισµό των ποσοστώσεων υδροχλωροφθορανθράκων: δεν θα καθορίζονται πλέον επί τη βάσει των
ποσοστώσεων του 1999 αλλά µε βάση το µέσο µερίδιο αγοράς των
ετών 2002 και 2003.

2.1.1 Η εν λόγω αλλαγή της ηµεροµηνίας βάσεως είναι καθαρά
εµπορικό ζήτηµα διότι έτσι εξασφαλίζεται ο µη αποκλεισµός των
εταιρειών που εισήλθαν στην αγορά µετά το 1999 και δεν επηρεάζονται αισθητά οι συνολικές ποσοστώσεις διάθεσης στην αγορά οι
οποίες παραµένουν αµετάβλητες. Κατά συνέπεια, αποκλείεται η
οποιαδήποτε περιβαλλοντική επίπτωση. Η αλλαγή της ηµεροµηνίας
βάσεως αποτελεί επίσης και την απάντηση έναντι των ενδεχόµενων
µελλοντικών ενστάσεων για παράβαση των αρχών της «ισότιµης
µεταχείρισης και των νόµιµων προσδοκιών».
2.2 Η ΕΟΚΕ λαµβάνει γνώση και συµφωνεί µε την προσθήκη
στον τίτλο του εν λόγω κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
ως συ-νοµοθέτη.
2.3 Τέλος, η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την τροποποίηση της νοµικής
βάσεως του ίδιου του Κανονισµού, που δεν στηρίζεται πλέον στο
άρθρο 57, παράγραφος 2 της Συνθήκης Ένταξης, αλλά στο άρθρο
175, παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΕ, όπως προβλέπεται στην
Προσθήκη 1, διορθωτικό 1 και συµφωνήθηκε από την Οµάδα
Περιβάλλοντος στις 21 Οκτωβρίου 2005.

Βρυξέλλες, 15 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 κοινωνική διάσταση
του πολιτισµού»
(2006/C 110/07)
Στις 16 Σεπτεµβρίου 2004, και σύµφωνα µε το άρθρο 29 των διατάξεων εφαρµογής του Εσωτερικού Κανονισµού, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, αποφάσισε να καταρτίσει πρόσθετη γνωµοδότηση µε
θέµα: «Η κοινωνική διάσταση του πολιτισµού»
Το ειδικευµένο τµήµα «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώµατα του πολίτη», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών της ΕΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 22 Φεβρουαρίου 2006 µε βάση
την εισηγητική έκθεση του κ. LE SCORNET.
Κατά την 425η σύνοδο ολοµελείας της της 15ης και της 16ης Μαρτίου 2006 (συνεδρίαση της 15ης Μαρτίου
2006), η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε την παρούσα γνωµοδότηση µε 137 ψήφους
υπέρ, 3 ψήφους κατά και 6 αποχές.
1. Περίληψη
1.1 Στόχος της παρούσας πρόσθετης γνωµοδότησης είναι να
προτείνει ορισµένες εξελίξεις και λειτουργικά µέσα που να αντιστοιχούν στη γνωµοδότηση «κοινωνική διάσταση του πολιτισµού»
που υιοθέτησε η ΕΟΚΕ στις 31 Μαρτίου 2004.
1.2 Επιχειρεί να διασαφηνίσει την έννοια «κοινωνική διάσταση
του πολιτισµού» γύρω από τρεις βασικές έννοιες. Αυτές οι έννοιες
είναι οικείες στην ΕΟΚΕ και πάνω σ' αυτές εµβαθύνει και συνεχίζει
την ανάλυσή της. Πρόκειται για την «κοινωνία της γνώσης», την
«παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας» και την «κοινωνία των πολιτών».
1.3 Κατ' αρχάς, δεν διατηρεί τις υποθέσεις που τέθηκαν στην
πρώτη γνωµοδότηση σχετικά µε τη συγκρότηση νέων δοµών του
τύπου «παρατηρητήριο», «εργαστήριο», «ειδική οµάδα».
1.4 Ζητά ωστόσο από την Επιτροπή να καθορίσει ποσοτικούς
και ποιοτικούς δείκτες που θα της επιτρέψουν να επιβεβαιώσει ότι
τα σηµερινά κοινοτικά µέσα επαρκούν για να αποτιµηθεί:
— η εξέλιξη της πολιτισµικής και καλλιτεχνικής απασχόλησης στα
πλαίσια της Ενώσεως, οι ποιοτικές και ποσοτικές της επιπτώσεις
επί της απασχολήσεως γενικότερα, της µεγέθυνσης, της κοινωνικής συνοχής και της αναγνώρισης και συµµετοχής όλων και
συγκεκριµένα των πιο µειονεκτικών πληθυσµών και κατηγοριών·

τη διατήρηση της κληρονοµιάς και λιγότερο τις έννοιες της
δηµιουργίας, του µηχανισµού, του νέου φαντασιακού κόσµου. ∆ιότι
ο πολιτιστικός σπόρος στον κοινωνικό, οικονοµικό και περιβαλλοντικό τοµέα καταλαµβάνει ακόµη ελάχιστο χώρο.
1.7 Εκφράζει την επιθυµία να αξιοποιηθούν οι εργασίες του
Ιδρύµατος του ∆ουβλίνου στους τοµείς αυτούς. Κάθε φορά που η
ΕΟΚΕ πραγµατεύεται θέµατα ή έρχεται αντιµέτωπη µε την ανάγκη
για «πολιτισµικές επαναστάσεις», «αλλαγή νοοτροπίας», «µεταβολή
των προγονικών παραδειγµάτων», οι έννοιες αυτές θα πρέπει να
αποτελούν αντικείµενο συγκεκριµένης ανάλυσης και συνεπώς,
τουλάχιστον, ιδιαίτερης παραγράφου.
1.8 Υπογραµµίζει ότι η µέθοδος των «ορθών ή βέλτιστων πρακτικών» θα µπορούσε, εφόσον εγκαταλείψει τον συχνά ρητορικό
της χαρακτήρα, να αποτελέσει ένα από τα σηµαντικότερα εργαλεία
για τον διάλογο, την ανταλλαγή και την µεταβίβαση γνώσεων και
πολιτισµών.

2. Εισαγωγή
Στις 31 Μαρτίου 2004, και µετά από αίτηση διαβούλευσης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υιοθετήθηκε γνωµοδότηση µε θέµα την
«κοινωνική διάσταση του πολιτισµού».
2.1

Η γνωµοδότηση κατέληγε σε ορισµένο αριθµό υποθέσεων:

— η πραγµατικότητα της εµβάθυνσης του διαπολιτισµικού
διαλόγου. Αυτό µάλιστα δεν αφορά µόνο την µηχανική έννοια
του όρου, δηλαδή τον αριθµό ανταλλαγών και πρωτοβουλιών
όλων των ειδών. Αλλά µε πιο ουσιαστικούς όρους διότι η ΕΟΚΕ
ανησυχεί από την αύξηση των φαινοµένων αποκλεισµού,
ρατσισµού (ακόµα και εκεί όπου οι πολιτικές ενσωµάτωσης και
πολυπολιτισµικής συνύπαρξης, όπως στις Κάτω Χώρες ή στη
Γαλλία, φαίνεται ότι κατέληξαν σε σταθερά πρότυπα), αποσύνδεσης µεταξύ ατοµικών συµφερόντων και γενικού συµφέροντος,
κατακερµατισµού και έλλειψης συγκλίσεως.

2.2.1 συµβολή, µαζί µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στη
σταδιακή σύσταση ενός ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου της πολιτιστικής συνεργασίας, το οποίο να δύναται να εκδίδει δική του ετήσια
έκθεση·

1.5 Με την ευκαιρία του έτους 2008, που χαρακτηρίστηκε έτος
του διαπολιτισµικού διαλόγου, η γνωµοδότηση προτείνει να
υποβάλει η Επιτροπή µια εξαιρετικά λεπτοµερή έκθεση για το
φαινόµενο αυτό και τον στόχο αυτό. Η ΕΟΚΕ είναι έτοιµη να
συµβάλει µε ιδιαίτερα ενεργό τρόπο στην κατάρτιση της εκθέσεως.

2.2.2 ανάπτυξη στενής συνεργασίας µεταξύ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και της ΕΟΚΕ, η οποία να επιτρέψει, εκτός από την
σύσταση του προαναφερθέντος παρατηρητηρίου, να τίθεται «ένας
ετήσιος στόχος προαγωγής µίας τουλάχιστον κοινής πολιτιστικής
αξίας»·

1.6 Προτείνει συνεπώς να υπάρξει νέος προβληµατισµός µε
θέµα τον πολιτισµό. ∆ιότι φαίνεται ότι η πολιτισµική σκέψη έχει
απολιθωθεί πάνω σε θέµατα που αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία,

2.2.3 σχεδιασµός ενός εργαστηρίου πολιτισµικών µεταµορφώσεων που εµφανίζονται στο κοινωνικό, οικονοµικό και περιβαλλοντικό πεδίο·

2.2 επιβεβαίωση της πολιτιστικής αποστολής της ΕΟΚΕ, παρά
το γεγονός ότι, µέχρι στιγµής, δεν της έχουν επίσηµα ανατεθεί
αρµοδιότητες στον τοµέα αυτόν·

9.5.2006

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 110/35

2.2.4
σύσταση µιας ευρωπαϊκής ειδικής οµάδας που να ευνοεί
τις πολιτιστικές και καλλιτεχνικές ανταλλαγές στις εµπόλεµες
ζώνες.

3. Περαιτέρω αποσαφήνιση της έννοιας της «κοινωνικής
διάστασης του πολιτισµού» και προσδιορισµός των σηµαντικών κατευθύνσεων που θα µπορούσαν να ενταχθούν σε
όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές

2.3 Η παρούσα πρόσθετη γνωµοδότηση νοµιµοποιείται από την
ταχύτητα µε την οποία χρειάστηκε να καταρτιστεί η αρχική γνωµοδότηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προς το τέλος της θητείας
του, µας είχε ζητήσει τη δροµολόγηση µιας διαδικασίας και µιας
εταιρικής σχέσης ΕΟΚΕ/ΕΚ. Η ΕΟΚΕ ανέλαβε τη συνέχιση του
έργου αυτού µε ιδιαίτερο ενθουσιασµό, πόσο µάλλον που φαίνεται
να εµφανίζεται «διπλή επιτάχυνση» ως προς την ίδια τη σύλληψη
της προσέγγισης της πολιτιστικής διάστασης εκ µέρους των
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.1 Η γνωµοδότηση για την «κοινωνική διάσταση του πολιτισµού» που υπερψήφισε η ΕΟΚΕ κατέληξε, σε µία πρώτη φάση, σε
τρεις ουσιαστικές κατευθύνσεις που θα πρέπει να ακολουθήσει ο
σχετικός προβληµατισµός:

2.3.1
Οι πρώτες δηλώσεις του Προέδρου της Επιτροπής κ. J. M.
Barroso, που επιβεβαίωναν ότι έφθασε πλέον «η ώρα του πολιτισµού», ότι «στην ιεραρχία των αξιών, οι πολιτισµικές αξίες
θεωρούνται ανώτερες των οικονοµικών αξιών (1)», φαίνονταν πολύ
ενθαρρυντικές και σηµατοδοτούσαν µία ουσιαστική στροφή. Αποτέλεσαν, για την ΕΟΚΕ, την πρώτη επιτάχυνση.

2.3.2
Τη δεύτερη επιτάχυνση, την προκάλεσε η ίδια η ΕΟΚΕ.
Πρόκειται για την οµόφωνη υιοθέτηση του προγράµµατος που
υπέβαλε η Πρόεδρός της κα Anne-Marie Sigmund, και στο οποίο
ο πολιτισµός ανακηρύχθηκε ως µία από τις κεντρικές προτεραιότητες της θητείας της.

2.3.3
Ωστόσο, διαπιστώνεται αναπόφευκτα ότι το σκεπτικό
αυτού του συλλογισµού παραµένει σαθρό. Όντως, το πρόγραµµα
που υπέβαλε η νέα σύνθεση της Επιτροπής δεν δίνει πραγµατικά
µια συγκεκριµένη υπόσταση σ' αυτή τη στροφή. ∆εν αναφέρεται
καν ρητώς στη νέα αυτή ιεράρχηση υπέρ του πολιτισµού! Εξ
ορισµού, το πρόγραµµα «Πολιτισµός 2007-2013», που παρουσίασε
η Επιτροπή, δεν υποβάλλεται για γνωµοδότηση στην ΕΟΚΕ.
Εποµένως, δεν έχουµε αρµοδιότητα να το σχολιάσουµε στα πλαίσια
της γνωµοδότησης ετούτης. Μπορούµε, όµως, να σχολιάσουµε ότι
δεν φαίνεται εκ πρώτης όψεως να λαµβάνει υπόψη την «κοινωνική
διάσταση του πολιτισµού». Καθώς και ότι ο προϋπολογισµός του
αντιπροσωπεύει σαφώς λιγότερα από αυτά που επιθυµούσε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αφιερωθούν στο πρόγραµµα αυτό.
Εξάλλου, ακόµη και όσον αφορά τη θέση προτεραιότητας του πολιτισµού στο πρόγραµµα της ΕΟΚΕ, θα ήταν υπερβολικό να
υποστηρίξουµε ότι της έχει ήδη δοθεί µια ουσιαστική και συγκεκριµένη µορφή.

2.3.4
Επιπλέον, η περίοδος προβληµατισµού την οποία αποφάσισε να δροµολογήσει το Συµβούλιο µετά από την απόρριψη, εκ
µέρους της Γαλλίας και των Κάτω Χωρών, του Σχεδίου Συνταγµατικής Συνθήκης για την Ευρώπη (µιας συνθήκης που έθετε τον πολιτισµό µεταξύ των στόχων της Ένωσης (άρθρο Ι-3.3) και τροποποιούσε τους µηχανισµούς απόφασης για τα πολιτιστικά θέµατα και
επέτρεπε τη µη εφαρµογή, σε πολλούς τοµείς, του ασφυκτικού
κανόνα της οµοφωνίας (άρθρο Ι — 17 και ΙΙΙ- 280)), καθώς και η
µετριότητα του συµβιβασµού που επετεύχθη σχετικά µε τις δηµοσιονοµικές προοπτικές της Ένωσης, καθιστούν πολύ ασαφή τη θέση
του πολιτισµού και ακόµη περισσότερο την «κοινωνική διάσταση
του πολιτισµού» στα πλαίσια µιας αναζωογόνησης της Ένωσης.
(1) Οµιλία στη διάσκεψη “Ευρώπη και πολιτισµός”, Βερολίνο 26 Νοεµβρίου
2004.

— να διερευνηθεί µία νέα αντίληψη των αλληλεπιδράσεων µεταξύ
οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών πρακτικών·
— να διερευνηθούν οι συνέπειες που έχουν στις κοινωνικές
διαρθρώσεις και τις πολιτισµικές αξίες οι αλλαγές που έχουν
επέλθει στον κόσµο της εργασίας·
— να διερευνηθεί µία νέα αντίληψη περί δηµοκρατίας.
3.2 Η παρούσα πρόσθετη γνωµοδότηση επιδιώκει να συµβάλει
στον προσδιορισµό των σηµαντικών κατευθύνσεων, των «βασικών
εννοιών» που θα επιτρέψουν να µεταφερθούν µε τον απλούστερο
δυνατό τρόπο οι πρώτες αυτές σκέψεις στις τρέχουσες κοινοτικές
πολιτικές.
3.3 Η πρώτη βασική έννοια είναι η έννοια «κοινωνία της γνώσης»
3.3.1 Όπως διευκρινίζεται στη γνωµοδότηση για την «κοινωνική
διάσταση του πολιτισµού», η καθολική πλέον τάση προς µια
νοητική, εγκεφαλική θεώρηση όλων των επιµέρους χώρων εργασίας,
συµπεριλαµβανοµένης και της «εργασίας» που λέγεται κατανάλωση,
και ο αυξηµένος ρόλος που διαδραµατίζουν σε αυτούς τους
χώρους τα κριτήρια που βασίζονται στις σχέσεις, στο ύφος και στη
δηµιουργία βρίσκονται ήδη, και θα βρίσκονται όλο και περισσότερο, στο επίκεντρο των αποκλίσεων ανταγωνιστικότητας, ελκυστικότητας, κοινωνικής αγωγής και επιχειρηµατικότητας µεταξύ των
διαφόρων «γεωπολιτιστικών» περιοχών του πλανήτη. Η Ευρώπη
πρέπει και µπορεί να αναφέρεται στη «δηµιουργική οικονοµία».
3.3.2 Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, το ζήτηµα της εργασίας, της
πολιτιστικής και καλλιτεχνικής απασχόλησης, της οικονοµίας του
πολιτισµού, συνιστά ένα από τα στοιχεία για τα οποία η γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ επιµένει και ζητά να αξιοποιηθούν οι εργασίες
του Ιδρύµατος του ∆ουβλίνου. Θα ήταν χρήσιµο να αναλυθεί πως
οι διάφορες µορφές που λαµβάνει η πολιτιστική και καλλιτεχνική
εργασία παρέχουν πληροφορίες για µια πιο δηµιουργική αξιολόγηση της εργασίας γενικότερα και συµµετέχουν στην οικονοµία
της γνώσης.
3.3.3 Η ΕΟΚΕ δεν θεωρεί αποδεκτό το ότι το πεδίο του
«υψηλού πολιτισµού» και τα πεδία της πολιτιστικής διάστασης του
τεχνικού, του οικονοµικού, του κοινωνικού, του υγειονοµικού και
του περιβαλλοντικού τοµέα, εµφανίζονται ακόµη υπερβολικά διαχωρισµένα. Η ΕΟΚΕ, όµως, ιδίως µάλιστα στα πλαίσια του συνεχούς
της έργου υπέρ της πραγµατικής εφαρµογής της δια βίου µάθησης,
της διαµόρφωσης µιας «µανθάνουσας» κοινωνίας συµµετέχει
σκοπίµως στη µη αποσύνδεση.
3.3.4 Η τεράστια ανάγκη για ασφαλείς και ευέλικτες δραστηριότητες και θέσεις απασχόλησης στους τοµείς της µετάδοσης, της
διαµεσολάβησης, της τέχνης, της παράστασης υπό όλες τις εκφάνσεις της, των γνώσεων σχετικά µε τις γνώσεις, προσκρούει σε
πρότυπα θέσεων απασχόλησης που χαρακτηρίζονται ταυτόχρονα
από ακαµψία και προσωρινότητα.
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3.3.5
Η ακαµψία της παραδοσιακής ιεράρχησης σε θέµατα επαγγελµατικής αναγνώρισης µπορεί επίσης να αποτελέσει εµπόδιο για
την ανάδειξη νέων επαγγελµάτων. Γενικότερα πρέπει να σηµειωθεί η
απουσία µιας πραγµατικής οικονοµικής αξιοποίησης του άυλου, η
υπερβολικά περιορισµένη κυκλοφορία των καλλιτεχνών και των
«εργατών» του πολιτισµού, καθώς και των δηµιουργιών και των
έργων τους, στον ευρωπαϊκό χώρο. Πρέπει να σηµειωθεί επίσης ένα
µεγάλο έλλειµµα όσον αφορά την κοινή πρόσβαση στις πολιτιστικές
καινοτοµίες και την αµοιβαία σύγκρισή τους, χάρις στην οποία θα
µπορούσε να αποτρέπεται η ατέρµονη επανάληψη του ήδη
γνωστού.
3.3.6
Η επιτυχία των προγραµµάτων «ERASMUS» και «Τηλεόραση χωρίς σύνορα», η προσφορά της Ευρώπης για την αναβίωση
ερηµωµένων τόπων διαβίωσης, η ανάκτηση της δυναµικότητας
µεγάλων αστικών συνόλων µέσω της ανάπτυξης καλλιτεχνικών
δραστηριοτήτων, η αύξηση της ελκυστικότητας από την οποία
επωφελούνται για µεγάλο διάστηµα οι πολιτιστικές πρωτεύουσες
της Ευρώπης, όλα αυτά αντιπροσωπεύουν το ξεκίνηµα µιας
απόδειξης του τι πρέπει να νοείται ως «κοινωνική διάσταση του
πολιτισµού». Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρότι οι αρµοδιότητές της έχουν ρόλο συνοδείας και µόνον των εθνικών πολιτικών, ήδη συνιστά συχνά καθοριστικό παράγοντα για την ίδια την
ύπαρξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων αποδεικνύει
ότι πρόκειται για µια πολιτική που λειτουργεί καταλυτικά. Η
συνεχής τροφοδότηση µιας «τράπεζας» γνώσεων σχετικά µε τις
γνώσεις, θα µπορούσε να έχει σηµαντικά πολλαπλασιαστικά
αποτελέσµατα.
3.3.7
Αντίθετα, η σηµαντική απώλεια πόρων και ανάπτυξης
συνδέσµων που επέρχονται σε ολόκληρο τον οικονοµικό και κοινωνικό ιστό όταν σταµατά, έστω και προσωρινά, η δραστηριότητα
ορισµένων φεστιβάλ ή πολιτιστικών εκδηλώσεων, τεκµηριώνουν την
επίδραση της «ολιστικής» αποδοτικότητας που έχουν για τη βιώσιµη
ανάπτυξη οι θέσεις απασχόλησης και οι δραστηριότητες στον τοµέα
των τεχνών, του πολιτισµού και της διαµεσολάβησης, καθώς και η
ελεύθερη διάδοσή τους και η αµοιβαία γονιµοποίησή τους.
3.4 Η δεύτερη βασική έννοια είναι η «παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας»
3.4.1
Κατά την ΕΟΚΕ, τα µέτρια αποτελέσµατα που παρουσιάζει
η στρατηγική της Λισσαβώνας, σε σύγκριση µε τους φιλόδοξους
στόχους της, οφείλονται κυρίως στην υποτίµηση του ανθρώπινου,
του πολιτιστικού, του συµµετοχικού παράγοντα. Σε µία «παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία», µόνον η προαγωγή ενός ευρωπαϊκού
πολιτισµού που δεν θα χωρίζει πλέον, δεν θα κατατάσσει ιεραρχικά
τους οικονοµικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες,
είναι σε θέση να επιτρέψει στην ζώνη «Ευρώπη» να σταµατήσει, και
µάλιστα να αντιστρέψει, το επιζήµιο για αυτήν αναπτυξιακό χάσµα
που διανοίγεται έναντι των περισσοτέρων άλλων ζωνών του
πλανήτη.
3.4.2
Σε πολλές χώρες της Ευρώπης, αλλά επίσης και σε άλλα
µέρη του κόσµου, η οικονοµική σηµασία της βιοµηχανίας του πολιτισµού και της δηµιουργίας είναι πλέον αδιαµφισβήτητη και πιστοποιείται από πολλές εκθέσεις, µελέτες και ποσοτικές αξιολογήσεις.
Στους τοµείς αυτούς, πολλές επιχειρήσεις και συνεπώς θέσεις απασχόλησης δηµιουργήθηκαν κατά τα τελευταία χρόνια. ∆εν
µπορούµε να αγνοήσουµε ότι στον τοµέα αυτό η τάση είναι η
δηµιουργία µικρών επιχειρήσεων, πολύ µικρών επιχειρήσεων και
ατοµικών επιχειρήσεων, γεγονός που έχει πολύπλοκες κοινωνικές
επιπτώσεις.
Για παράδειγµα προκύπτει η ανάγκη για τη δηµιουργία δικτύων
εφόσον λόγω του µικρού µεγέθους των επιχειρήσεων οι εργασίες
πρέπει συχνά να αναλαµβάνονται από κοινού. Αυτό απαιτεί να
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έχουν οι ενδιαφερόµενοι φορείς αρµοδιότητες στις τεχνικές επικοινωνίας, διαπραγµάτευσης και παρουσίασης και γνώσεις όσον αφορά
το δίκαιο των συµβάσεων και το καθεστώς για την παροχή αδειών
κ.τ.λ.
Οι αρµοδιότητες αυτές, που είναι απαραίτητες σε όλες τις
σύγχρονες επιχειρήσεις, θέτουν συχνά τις µικρές επιχειρήσεις
µπροστά στην µεγάλη πρόκληση εφόσον οι γνώσεις τους εν
προκειµένω είναι ενίοτε ανύπαρκτες ή µόνο µερικές και οι επαγγελµατικές λύσεις είναι συχνά ιδιαίτερα επιβαρυντικές για τις οικονοµικές δυνατότητες της επιχείρησης, ακόµη και αν άλλες µικροµεσαίες επιχειρήσεις κατάφεραν να γίνουν απολύτως αποτελεσµατικές
σε αυτούς τους τοµείς.
Από την πλευρά της, η κοινωνική πολιτική πρέπει να βρει απαντήσεις σε θέµατα που αφορούν την κοινωνική προστασία (για
παράδειγµα όσον αφορά την ασφάλιση ασθενείας, το ταµείο συντάξεων και το ταµείο ανεργίας) που απορρέουν από τις νέες διαρθρώσεις των επιχειρήσεων, τις νέες µορφές απασχόλησης κ.τ.λ.
3.4.3 Μια άλλη κοινωνική διάσταση απορρέει από το γεγονός
ότι οι επιχειρήσεις που αναπτύσσουν δραστηριότητα στους «νέους»
οικονοµικούς τοµείς όπως η βιοµηχανία της δηµιουργίας, είναι
συχνά αποµονωµένες διότι εργάζονται σε τοµείς που δεν παρουσιάζουν ακόµη παρά περιορισµένες τιµές αναφοράς, πρότυπα συµβάσεων, τοµεακούς δείκτες κλπ.. Η πτυχή αυτή είναι επίσης σηµαντική
για τη µελλοντική ανάπτυξη της βιοµηχανίας της δηµιουργίας και
θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη µε τον κατάλληλο τρόπο εφόσον
µάλιστα, λόγω της επέκτασης της παγκοσµιοποίησης και της
ανάγκης επιβολής στον διεθνή ανταγωνισµό, αυτές οι βασικές
πληροφορίες είναι ακριβώς αποφασιστικές για την οικονοµική
πρόοδο.
3.4.4 Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ακόµη περισσότερο σε θέση να
κατανοήσει τον τρόπο µε τον οποίο η οικονοµική παγκοσµιοποίηση
επηρεάζει και θα επηρεάσει τη διαµόρφωση νέων διεθνών πολιτιστικών αξιών, δεδοµένου ότι η ίδια οφείλει να επαναδιατυπώσει
τους στόχους της. Ιδιαίτερα τώρα, που δεν είναι, και δεν µπορεί
πλέον να είναι, µια λέσχη, µια περιορισµένη οµοσπονδία «προοδευµένων» κρατών, σχετικά οµοιογενών από οικονοµική, πολιτισµική και πνευµατική άποψη· τώρα που έχει ανοιχτεί πλήρως στους
κόσµους του προτεσταντισµού, της ορθοδοξίας και του ισλαµισµού· τώρα που αρχίζει τις διαπραγµατεύσεις για την ένταξη της
Τουρκίας -µια διεύρυνση που, εάν ευοδωθεί, δεν θα µοιάζει µε
καµία άλλη. Τώρα που οργανώνει µεθοδικά τις σχέσεις της µε τους
άµεσους γείτονές της και που οφείλει να αναθεωρήσει τη θέση της,
την ιδιαίτερη λειτουργία της µέσα σε µια παγκοσµιοποίηση, τα
δεδοµένα της οποίας έχουν επίσης µεταµορφωθεί µε ιλιγγιώδη
ταχύτητα (2).
3.4.5 Μία «Ευρώπη-πολιτισµός», γεννηµένη από κράτη-έθνη
που, ιστορικά, διετέλεσαν πρωταθλητές στην πρόκληση πολέµων
και στην αποικιοκρατία και τον ιµπεριαλισµό σε όλες τους τις
µορφές, λαµβάνει σήµερα ίσως την πιο κατάλληλη µορφή µιας
«Ευρώπης- δύναµης» που είναι ικανή να εξαγάγει, να διαδώσει, να
αναπτύξει σε «επαγγελµατικό» επίπεδο το ιδεώδες της ειρήνης, της
κοινωνικής αγωγής και της ποιότητας. Πρόκειται για µια επιστροφή
στο ίδιο το ιδανικό που προείχε κατά την οικοδόµηση της Ένωσης.
Στη βούληση να συµβάλει στην παγκοσµιοποίηση των αξιών και
των τεχνικών που προωθούν την επικράτηση της ειρήνης και την
ανάπτυξη σχέσεων ανταλλαγής, και όχι των αξιών που προάγουν
µία νοοτροπία επιβολής εξουσίας και ιεραρχιών.
(2) Βλ., όχι µόνον την έντονη ανοδική πορεία των κρατών-ηπείρων, όπως η
Κίνα, η Ινδία, η Ρωσία, η Βραζιλία… (άνοδο προβλεπόµενη, παρότι η
ταχύτητά της ξεπερνά ό,τι είχαµε φανταστεί), που όµως είναι διαφορετική από εκείνη που αναµέναµε (ανατροπή του «κλασικού» διεθνούς
καταµερισµού της εργασίας, όπου η «ανεπτυγµένη» Ευρώπη θα χρησιµοποιούσε «εργοστάσια» στο εξωτερικό), αλλά και την επίσης συγκλονιστική ανοδική πορεία των οικολογικών «κινδύνων» και της αντιπαράθεσης των φαντασιακών προτύπων.
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3.5 Η τρίτη βασική έννοια είναι αυτή της «κοινωνίας των
πολιτών»
3.5.1
Το γεγονός ότι η ΕΟΚΕ, οι τυπικές αρµοδιότητες της
οποίας δεν επεκτείνονται ρητά στο πεδίο του πολιτισµού, υιοθετεί,
κατόπιν υποβολής από την Πρόεδρό του, ένα σφαιρικό πρόγραµµα
δράσης που δίδει προτεραιότητα στον πολιτισµό (3), επέχει θέση
µανιφέστου.
3.5.2
Είναι, µάλιστα, µια µορφή επιβεβαίωσης ενάντια σε κάθε
ηγεµονία σκέψης, που βασίζεται αποκλειστικά στην οικονοµία, και
δίνει υπερβολική σηµασία στην παραγωγικότητα, ή ακόµη σκέψης
που αφορά αποκλειστικά τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό τοµέα.
Και η επιβεβαίωση αυτή είναι ακόµη πιο πολύτιµη επειδή πηγάζει
από τους οικονοµικούς και κοινωνικούς φορείς της Ένωσης, από
την οργανωµένη κοινωνία των πολιτών, σε όλες τις διαστάσεις της:
αυτές της παραγωγής, της κατανάλωσης και της ανακατανοµής.
3.5.3
Αυτός ο εν εξελίξει ευρωπαϊκός πολιτισµός, ο οποίος
βρίσκεται σε διαδικασία επανένωσης µέσω των διενεργούµενων ιστορικών διευρύνσεων, αποτελεί τον καρπό µιας ιστορίας, ενός
επιπέδου και ενός τρόπου ανάπτυξης που είναι εντελώς ιδιαίτεροι,
που δεν έχουν όµοιό τους (4). Και αποτελεί επιτακτική ανάγκη η
σαφής θεώρηση του πολιτισµού αυτού, πόσο µάλλον που µπορεί
να αντισταθµίσει εκείνο που δεν είναι δυνατόν να αποκρυφτεί, να
παραγνωριστεί: «µια βαθιά έλλειψη ενδιαφέροντος και περιέργειας,
αν όχι και πραγµατική αδιαφορία, του εκάστοτε εθνικού κοινού για
τις υπόλοιπες χώρες της Ένωσης» (5), µία έλλειψη που σίγουρα θα
µπορούσαν να την τροποποιήσουν αισθητά οι πολιτικές παροχής
κινήτρων (προγράµµατα «Πολιτισµός» της Ευρωπαϊκής Ένωσης),
στην πλήρη υπέρβαση όµως της οποίας, µόνο µια «ολιστική»
θεώρηση του πολιτισµού, η πλήρης αναγνώριση της κοινωνικής
διάστασης του πολιτισµού, θα µπορούσε να οδηγήσει.
3.5.4
Η πληθώρα των προκλήσεων που τίθενται και απαιτούν
την σύλληψη µιας πραγµατικής κοινωνικής και πολιτισµικής δηµοκρατίας, αξίζει να µελετηθεί περαιτέρω, σε συνεργασία όχι µόνον µε
τα κοινοτικά όργανα, αλλά και µε τα κοινωνικά κινήµατα, τα πολιτιστικά δίκτυα και τους κοινωνικούς εταίρους. Η καθιέρωση µιας
δεοντολογίας που να διέπει τη συνεργασία µεταξύ των εταίρων
αποτελεί, αναµφίβολα, µία από τις µείζονες προκλήσεις που πρέπει
να αντιµετωπιστούν για να επιτευχθεί αυτό κατά τρόπο εποικοδοµητικό και να διευκολυνθεί η µετάβαση προς ένα παγκόσµιο πολιτισµικό σύνολο που να βασίζεται στη µη βία.
3.5.5
Οι κοινωνίες µας δεν µπορούν πλέον να συνεχίσουν να
στερούνται την αναγνώριση και τη συµµετοχή όλων των φορέων
τους, καθώς και όλων των ειδών περιβάλλοντος µέσα στα οποία
αυτοί κινούνται. Όπως απέδειξαν το «ευρωπαϊκό έτος για τα άτοµα
µε ειδικές ανάγκες» και οι σχετικές γνωµοδοτήσεις και πρωτοβουλίες της ΕΟΚΕ, καθώς και εκείνες που αφορούσαν τις διακρίσεις
και την µεγάλη φτώχια, οι κοινωνίες µας θα κριθούν µε γνώµονα
την θέση και το ρόλο που θα αναγνωρίσουν στους πλέον άπορους
και στους πλέον περιθωριοποιηµένους. Όχι µόνον για να τους δοθεί
η θέση που πρέπει να αναγνωρίζεται σε κάθε άτοµο, αλλά και για
να µπορέσει η πολιτισµική συµβολή του αγώνα τους ενάντια στη
δυστυχία να διαποτίσει την ανθρωπότητα και να επιτρέψει µία
(3) Βλ. το πρόγραµµα που υιοθέτησε η ΕΟΚΕ κατά τη σύνοδο ολοµέλειας
της 15ης και 16ης ∆εκεµβρίου 2004.
(4) Έρευνα του Ιδρύµατος του ∆ουβλίνου για τη βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης στην Ευρώπη: διευκρινίζει ότι οι πληθυσµοί της Ευρώπης (των
15, εκείνη τη στιγµή) θεωρούν κατά 80 % ότι απολαύουν ικανοποιητικού επιπέδου ευηµερίας, γεγονός που συνηγορεί υπέρ της άποψης
σύµφωνα µε την οποία υπάρχει, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ένα σύνολο
κοινών αναφορών συνεκτικό και ποιοτικό, ένας ιδιαίτερος «ευρωπαϊκός
τρόπος ζωής».
(5) Μελέτη σχετικά µε την κινητικότητα και την ελεύθερη κυκλοφορία των
προσώπων και της παραγωγής στον τοµέα του πολιτισµού. Olivier
Audiard, Απρίλιος 2002, Πανεπιστήµιο Paris X.
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ανανέωση του σύγχρονου ανθρωπισµού. Στα τόσο κλασσικά αυτά
παραδείγµατα της ιεραρχικής αλυσίδας λήψεως αποφάσεων και της
«επικουρούµενης εξάρτησης» (βλ. τους διάφορους τύπους του
κράτους προνοίας), δεν θα ήταν σκόπιµο να αντιτάξουµε σήµερα
ένα πρότυπο που να προβλέπει την ενεργό συµµετοχή όλων, την
ανάθεση ευθυνών σε όλους τους οικονοµικούς, κοινωνικούς, οικογενειακούς και πολιτισµικούς παράγοντες; Εν ολίγοις, στη νέα
δηµοκρατική αντίληψη του κόσµου που χρειάζεται και επιτρέπει
µία παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία, δεν είναι πλέον δυνατό να
δίδεται δευτερεύουσα θέση στην «κοινωνία των πολιτών», µολονότι
δεν έχει άµεση σχέση µε την εξουσία. Για να έχει ένα δοµηµένο
µέλλον και να προστατευθεί από αυθαιρεσίες, οφείλει να προαγάγει
τις αξίες της αλληλεγγύης και να διαφυλάξει την ικανότητα και τις
εγγυήσεις της «συλλογικής σκέψης».

4. Προς κάποιες προτάσεις και µια περαιτέρω διερεύνηση της
έννοιας της κοινωνικής διάστασης του πολιτισµού

4.1 Η ΕΟΚΕ σηµειώνει ότι, προς το παρόν τουλάχιστον, η
θέσπιση νέων δοµών του τύπου των «παρατηρητηρίων», των
«εργαστηρίων» ή των «ειδικών οµάδων» φαίνεται στους θεσµικούς
εταίρους της (Επιτροπή, Κοινοβούλιο) και, εν µέρει, και στην ίδια,
είτε άσκοπη, είτε πρόωρη, είτε αδύνατη.

4.2 Κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, απ' ό,τι φαίνεται, και
κατά το Κοινοβούλιο, η σύνδεση µέσω δικτύου των δοµών, ειδικότερα δε των ήδη υφιστάµενων διαφόρων ειδών παρατηρητηρίων,
δύναται να οδηγήσει σε ικανοποιητικά αποτελέσµατα όσον αφορά
την ευρωπαϊκή πολιτιστική συνεργασία, χωρίς να είναι αναγκαία η
επινόηση νέων µηχανισµών.

4.3 Η ΕΟΚΕ ζητά, ωστόσο, από την Επιτροπή να θεσπίσει ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες -και να διασαφηνίσει εκείνους που
ήδη υπάρχουν- για τη δικαιολόγηση, την καθοδήγηση και την αξιολόγηση των στόχων προώθησης του διαπολιτισµικού διαλόγου, της
κινητικότητας καλλιτεχνών και έργων, της µεταφοράς γνώσεων και
εννοιών µεταξύ διαφόρων πεδίων που µέχρι σήµερα βρίσκονται
υπερβολικά περιχαρακωµένα.

4.4 Το ζητούµενο, για την ΕΟΚΕ, δεν είναι µόνο η εκ των
υστέρων διαπίστωση της ποσοτικής προόδου των στόχων αυτών.
Πράγµατι, η πληθώρα των διαπολιτισµικών επαφών και εκδηλώσεων
σε µια διευρυµένη Ευρώπη, σε µια ενιαία αγορά πιο ανεπτυγµένη,
ιδιαίτερα δε στον τοµέα των υπηρεσιών, αναµένεται σίγουρα να
αυξηθεί.

Το ζητούµενο είναι εάν η λογιστική αύξηση της πολιτισµικής
κατανάλωσης, των τουριστικών ανταλλαγών, σηµαίνουν µηχανική
αύξηση των γνώσεων, της προσοχής που δίνουµε στον άλλο, του
πολιτισµού. Ο πολλαπλασιασµός των φαινοµένων αποκλεισµού,
ρατσισµού (ακόµη και εκεί όπου µακροπρόθεσµες πολυπολιτισµικές
πολιτικές ή ενσωµάτωσης φαίνεται ότι οικοδόµησαν σταθερά
µοντέλα όπως στη Γαλλία και στις Κάτω Χώρες για παράδειγµα)
αποσύνδεσης των ατοµικών συµφερόντων από το γενικό συµφέρον,
κατακερµατισµού και µη σύγκλισης αξίζουν όχι µόνο να µετρηθούν
ποσοτικά και ποιοτικά αλλά να γίνουν κατανοητά.
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4.5 Επιπλέον, ο καθένας έχει επίγνωση ότι ορισµένες εθνικές
πολιτιστικές πολιτικές, ακόµη και πολύ βολονταριστικές, ακόµη κι
εάν διεξάγονται κατά περίπου σταθερό τρόπο επί δεκαετίες από τις
χώρες που συµµετέχουν στην Ένωση, δεν έχουν σχεδόν καθόλου
τροποποιήσει την παραδεδεγµένη κοινωνική διαστρωµάτωση.
4.6 Γι' αυτό το λόγο επιµένει τόσο η ΕΟΚΕ να αποτελέσει η
Ευρωπαϊκή Ένωση έναν χώρο προβληµατισµού σχετικά µε την ίδια
την υπόστασή της, αµοιβαίας εξέτασης των πολιτιστικών πολιτικών
του καθενός από τα κράτη µέλη της. Έναν χώρο που να ευνοεί µια
νέα πολιτιστική σκέψη µε αντικείµενο τον πολιτισµό. Η προετοιµασία του έτους του διαπολιτισµικού διαλόγου (2008) θα πρέπει
να δώσει την ευκαιρία στην Επιτροπή να υποβάλει µια ιδιαίτερα
λεπτοµερή έκθεση πάνω στην πραγµατική διάσταση αυτού του
διαλόγου, τα συνεχή ή τα νέα εµπόδια που συναντά, τις νέες υποθέσεις που θα µπορούσαν να διατυπωθούν ενόψει της πραγµατικής
του εµβάθυνσης. Η ΕΟΚΕ είναι πρόθυµη να συµβάλει, κυρίως µέσω
της «κοινωνικής διάστασης του πολιτισµού», και της «πολιτισµικής
διάστασης της κοινωνίας» και βασικά από την άποψη των «σχέσεων
δια µέσου των γενεών», στην κατάρτιση αυτής της έκθεσης.
4.7

Η πρόσθετη γνωµοδότηση, προτείνει επίσης τα εξής:

4.7.1
µια σταθερή «πολιτιστική υγιεινή» της ΕΟΚΕ: κάθε φορά
που µια γνωµοδότηση πραγµατεύεται θέµατα στα οποία η πολιτιστική πτυχή φαίνεται να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα θα πρέπει
να αφιερώνεται ένα τµήµα της γνωµοδότησης ρητώς στο θέµα
αυτό. ∆εν θα πρέπει πλέον να µας αρκεί να αναφέρουµε,
αφηρηµένα, ότι επιβάλλονται «πολιτιστικές επαναστάσεις»,
απαραίτητες «αλλαγές νοοτροπίας», αναπόφευκτες τροποποιήσεις
των παραδοσιακών παραδειγµάτων που θεωρούνται πλέον απαρχαιωµένα. Οι συνθήκες που απαιτούνται για την επίτευξη αυτών
των πολιτιστικών µεταµορφώσεων θα πρέπει να αναφέρονται όσο το
δυνατόν πιο συγκεκριµένα.

9.5.2006

4.7.2 απόδοση µεγαλύτερης προσοχής στην ανοιχτή µέθοδο
συντονισµού και την αξιοποίηση των «ορθών πρακτικών».
∆εν πρέπει, άραγε, να επέλθει µια «σκλήρυνση» των εννοιών και των
διαδικασιών αυτών, ώστε να αποκτήσουν πολύ πιο συγκεκριµένη
λειτουργική ικανότητα; Και τούτο, προκειµένου ο εντοπισµός και η
µεταφορά γνώσεων και πολιτισµικών αλλαγών που καταλήγουν σε
πιο αποδοτικές, πιο οικονοµικές και πιο συγκλίνουσες µεταρρυθµίσεις, να µπορούν να κατανοούνται σαφώς, να γίνονται κτήµα και,
εποµένως, να τυγχάνουν της κατάλληλης αντιµετώπισης.
4.7.3 µια βούληση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής —που συνιστά ιδανικό χώρο για τη συνάντηση των
εθνικών, επαγγελµατικών, κοινωνικών και κοινωνιακών πολιτισµών— να αρχίσει να αναζητά, για συγκεκριµένους κλάδους, ποια
είναι τα στοιχεία που θα µπορούσαν να αποτελέσουν αντικείµενο
ανταλλαγών µεταξύ διαφόρων πεδίων πρακτικής. Για παράδειγµα,
ανάµεσα στον κλάδο της υγιεινής και τον κλάδο της παιδείας, όπου
η εγγύτητα των πολιτισµικών αλλαγών —εκείνων που βρίσκονται
υπό εξέλιξη και εκείνων που θα ήταν επιθυµητές— θα άξιζε να
επωφεληθεί από περισσότερες αντιπαραβολές, ανταλλαγές και
αµοιβαία «δάνεια», προκειµένου να επιτευχθεί µια νέα ρύθµιση των
σύνθετων αυτών συστηµάτων. Το ίδιο ισχύει και για την µεγάλη
οµολογία σχετικά µε την υπέρβαση του µεµονωµένου χαρακτήρα
των επαγγελµατικών πρακτικών, µε την προώθηση οµαδικής πολυκλαδικής εργασίας και άλλες ανάλογες. Και τούτο, προκειµένου να
υποχωρήσουν η περιχαράκωση και οι «παρωπίδες» ανά κλάδους.
Ώστε οι πρόοδοι που διαγράφονται σε ένα πεδίο να µπορούν να
αποβαίνουν επωφελείς και για τα υπόλοιπα πεδία, ταχύτερα και
πληρέστερα απ' ό,τι συνήθως. Ώστε ο πολιτισµός ως σύστηµα,
χωρίς διαχωρισµούς πλέον µεταξύ του οικονοµικού, του κοινωνικού
και του περιβαλλοντικού πεδίου, να µπορέσει να εδραιωθεί εφόσον
η πολιτιστική ενότητα της Ευρώπης συνίσταται στην ποικιλοµορφία
της. και στην πρόοδο των βιοτικών συνθηκών των λαών της.

Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 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 «JEREMIE»
(Κοινοί πόροι για πολύ µικρές έως µεσαίες επιχειρήσεις)
(2006/C 110/08)
Στις 20 ∆εκεµβρίου 2005, η κα Margot WALLSTRÖM, µέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ζήτησε από την
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, εξ ονόµατος της Επιτροπής, να επεξεργαστεί διερευνητική γνωµοδότηση για την: JEREMIE (Κοινοί πόροι για πολύ µικρές έως µεσαίες επιχειρήσεις)
Το ειδικευµένο τµήµα «Οικονοµική και νοµισµατική ένωση, οικονοµική και κοινωνική συνοχή», στο οποίο
ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών, επεξεργάστηκε τη γνωµοδότησή του στις 24 Φεβρουαρίου
2006 µε βάση την εισηγητική έκθεση του κ. PEZZINI.
Κατά την 425η σύνοδο ολοµέλειάς της, στις 15 Μαρτίου 2006 η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
υιοθέτησε µε 142 ψήφους υπέρ, µια κατά και 2 αποχές την ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Συµπεράσµατα και συστάσεις

1.1 Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή επιδοκιµάζει το έγγραφο της Επιτροπής στο οποίο παρουσιάζεται το
Πρόγραµµα JEREMIE (1) (Joint Resources for Micro to Medium
Enterprises — Κοινοί πόροι για πολύ µικρές έως µεσαίες επιχειρήσεις).

1.1.1
Εκφράζει τις ευχαριστίες της στην αρµόδια για την περιφερειακή πολιτική Επίτροπο, κυρία Danuta HÜBNER, και στις
υπηρεσίες της Γ∆ REGIO και του ΕΤΑΕ για το ενδιαφέρον µε το
οποίο αναπτύσσουν αυτό το ευαίσθητο πρόγραµµα και για την
υποστήριξή τους στις εργασίες της ΕΟΚΕ.

1.1.2
Η ΕΟΚΕ ανέκαθεν στηρίζει τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της πρόσβασης των
πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων σε πιστώσεις, µε την
πεποίθηση, την οποία εξάλλου συµµερίζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι η πρόσβαση στις πιστώσεις αποτελεί πάντα στοιχείο
αδυναµίας για τις µικρότερες επιχειρήσεις.

1.1.5 Η ΕΟΚΕ έχει άλλωστε επισηµάνει την ανάγκη ευρύτερης
συµµετοχής των κοινωνικών εταίρων σε όλα τα προβλήµατα που
αφορούν τις επιχειρήσεις και, ιδιαίτερα, στα προβλήµατα για την
άντληση πιστώσεων που έχουν σηµαντικές συνέπειες στην ευηµερία
και στην κοινωνική ανάπτυξη.

1.2 Καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του '90 η Γ∆ XXIII (4)
προσπάθησε να παρέµβει στα προβλήµατα πίστωσης, σε στενή
συνεργασία µε τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τη βιοτεχνία και
τις ΜΜΕ. Οι διαδοχικές ευρωπαϊκές διασκέψεις της βιοτεχνίας και
των ΜΜΕ (5) και οι πολυάριθµες προπαρασκευαστικές συναντήσεις
(κατά µέσο όρο 10 πριν από κάθε διάσκεψη, στις οποίες συµµετείχαν εκατοντάδες µικροί επιχειρηµατίες) συνέβαλαν ώστε:
— να ολοκληρωθεί η δράση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
(ΕΤΕ) µε τη µορφή επενδύσεων υπέρ των ΜΜΕ,
— να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων (ΕΤΑΕ) (6), το οποίο σήµερα ιδίως
ενισχύει σηµαντικά τη βιοτεχνία και τις ΜΜΕ,
— να εκπονηθεί η νοµοθεσία σχετικά µε τους όρους πληρωµής,

1.1.3
Η διαδικασία ενίσχυσης των µικρότερων επιχειρήσεων
αποτελεί θεµελιώδη κρίκο της στρατηγικής της Λισσαβώνας, διότι
συνδέεται µε την καινοτοµία, δηµιουργεί σταθερή απασχόληση και
συµβάλλει στη διαρκή κατάρτιση του εργατικού δυναµικού.

— να µπορέσει το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λουξεµβούργου να στηρίξει και να τονώσει την απασχόληση στην
Ευρώπη, µέσω, µεταξύ άλλων, πιστωτικών παρεµβάσεων προς
τις µικρές κυρίως επιχειρήσεις (7),

1.1.4
Σε πολλές γνωµοδοτήσεις της, και κυρίως σε αυτές που
έχει εκδώσει από το 1982 (2), η ΕΟΚΕ έχει επισηµάνει τις προσπάθειες που καταβάλει η Επιτροπή, ιδιαίτερα η Γ∆ XXIII (3), για να
βοηθήσει τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις σχέσεις τους µε το
πιστωτικό σύστηµα, και κυρίως µε τις τράπεζες.

— να µπορέσει η Επιτροπή να ξεκινήσει, µε την άµεση συµµετοχή
της ΕΤΕ και του ΕΤΑΕ το πρόγραµµα «Πρωτοβουλίες υπέρ της
ανάπτυξης και της απασχόλησης (1998-2000)», που βασίζεται
στις «δράσεις» που αποφασίστηκαν στο Λουξεµβούργο,

(1) JEREMIE:µία κοινή πρωτοβουλία της Γ∆ REGIO-ΕΤΕ – καλύτερη
πρόσβαση στις χρηµατοδοτήσεις για την ανάπτυξη των ΜΜΕ και των
πολύ µικρών επιχειρήσεων στις περιφέρειες (έγγρ. 2 της 21.11.2005),
που παρουσιάστηκε µε την ευκαιρία της διάσκεψης «Η χρηµατοδότηση
της ανάπτυξης και της συνοχής στη ∆ιευρυµένη Ευρώπη» που πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλες στις 24.11.2005.
2
( ) 1982: Ευρωπαϊκό έτος της βιοτεχνίας και της µικρής επιχείρησης.
(3) Στη βάση των προβληµατικών που εµφανίστηκαν το 1982, η Επιτροπή
συγκρότησε µία Task force, υπό την καθοδήγηση της επιτρόπου
Cresson, για τον προσανατολισµό των ευρωπαϊκών πολιτικών προς τις
απαιτήσεις των ΜΜΕ. Κατά το δεύτερο ήµισυ της δεκαετίας του '80 η
Task force µετασχηµατίσθηκε σε Γ∆ XXIII.

(4) Σήµερα: Γενική ∆ιεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιοµηχανίας.
(5) Στην Αβινιόν το 1990, στο Βερολίνο το 1994 και στο Μιλάνο το
1997.
(6) Πρβ. υποσηµείωση 28.
(7) Στις 20 και 21 Νοεµβρίου 1997, το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
του Λουξεµβούργου, µε ένα µόνο σηµείο στην ηµερήσια διάταξηδηλαδή την απασχόληση- επικύρωσε, µεταξύ άλλων, τρεις συγκεκριµένες
πρωτοβουλίες προκειµένου να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να διατηρηθούν
ανταγωνιστικές στις αγορές, και ζήτησε από την Επιτροπή να υποβάλει
προτάσεις που θα επιτρέψουν στους επιχειρηµατίες να ενισχύσουν και να
αυξήσουν την απασχόληση. Οι τρεις αυτές πρωτοβουλίες ήταν: ΕΜΤεκκίνηση, JEV (Ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση) και ΜΜΕ-εγγυήσεις.
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— να εκπονηθούν, µε ιδιαίτερη προσοχή στην χορήγηση
πιστώσεων, τα πολυετή προγράµµατα υπέρ της επιχείρησης και
του επιχειρηµατικού πνεύµατος, ιδιαίτερα για τις µικρές και τις
µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Το τέταρτο από αυτά τα προγράµµατα (2001-2005), που έχει παραταθεί έως το τέλος του
2006, υιοθετήθηκε στις 20 ∆εκεµβρίου 2000,
— να τεθούν οι βάσεις για τη θέσπιση προγράµµατος πλαισίου για
την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία (ΠΑΚ- CIP: Competitiveness Innovation Program) (8), για τις ΜΜΕ, µε συγκεκριµένους στόχους,
— να καταδειχθεί στις ΜΜΕ η ανάγκη να δικτυωθούν µεταξύ τους
προκειµένου να επιτύχουν: οικονοµίες κλίµακας, µεγαλύτερη
ικανότητα διείσδυσης στην αγορά και τέλος την απαραίτητη
κρίσιµη µάζα τόσο για τις διαδικασίες καινοτοµίας όσο και για
την απόκτηση µεγαλύτερης δύναµης έναντι των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Όσον αφορά τη µέχρι σήµερα δικτύωση
αποµένουν πολλά να γίνουν ακόµη.
1.2.1
Με βάση τις ανωτέρω εµπειρίες, και ενόψει της νέας
περιόδου προγραµµατισµού 2007-2013 και των στόχων της
Λισσαβώνας, η ΕΟΚΕ θεωρεί σκόπιµο να δοθούν περισσότερες
πληροφορίες για τα νέα προγράµµατα, και κυρίως για εκείνα που
αφορούν τις πολύ µικρές και τις µικρές επιχειρήσεις, µε τη βοήθεια
συναντήσεων που θα οργανωθούν στα κράτη µέλη µε τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών.
1.2.2
Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες και τις προγραµµατισµένες
παρεµβάσεις κατά την τελευταία εικοσαετία, σε πολλές περιφέρειες
της Ευρώπης των 25, και κυρίως στις πλέον µειονεκτικές, λείπει ένα
σχέδιο ικανό να συντονίζει και να ολοκληρώνει τα πολυάριθµα
µέσα που υπάρχουν σήµερα και αφορούν την πίστωση.
1.2.2.1
Σχεδόν τέσσερα εκατοµµύρια επιχειρήσεις, δηλαδή το
20 % των υφιστάµενων επιχειρήσεων, θεωρεί ότι η πρόσβαση στις
χρηµατοδοτήσεις αποτελεί σοβαρό εµπόδιο για την ανάπτυξή
τους (9).
1.2.2.2
Μόνο λίγες δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεων µπόρεσαν να
χρησιµοποιήσουν τα κοινοτικά χρηµατοδοτικά µέσα (10). Υπάρχει
συνεπώς µία µεγάλη διαφορά µεταξύ του τρόπου παρουσίασης του
προβλήµατος και των αποτελεσµάτων που έχουν επιτευχθεί. Πρέπει
συνεπώς να µελετηθούν συγκεκριµένες δυνατότητες παρέµβασης µε
συστήµατα ικανά να συµβάλουν στη µεγαλύτερη συµµετοχή των
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και στον πολλαπλασιασµό των
αποτελεσµάτων.
1.2.2.3
Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει ότι πρέπει να αυξηθούν οι προσπάθειες για τη βελτίωση της ενηµέρωσης όσον αφορά τις δυνατότητες
πίστωσης που παρέχονται από την Επιτροπή, την ΕΤΕ, το ΕΤΑΕ, την
BERS και από τις εθνικές και περιφερειακές διοικήσεις. Πράγµατι,
πολύ συχνά οι πολύ µικρές και οι µικρές επιχειρήσεις αποκλείονται,
και µάλιστα µε δική τους υπαιτιότητα, από τις διόδους ενηµέρωσης.
(8) Cfr. COM(2005) 121 def..
(9) Έγγραφο διαβούλευσης για το κοινοτικό πρόγραµµα υπέρ του επιχειρηµατικού πνεύµατος και της ανταγωνιστικότητας, 2006/2010 Γ∆
Επιχειρήσεις, 2004, σηµείο 46. http:// europa.eu.int/yourvoice/
consultations/index_en.htm#open.
(10) Ibidem, σηµείο 118.
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1.3 Η πρωτοβουλία JEREMIE θα µπορούσε συνεπώς να
προταθεί ως ένα ευφυές µέσο συντονισµού και ορθολογισµού των
υφιστάµενων δυνατοτήτων.
1.3.1 Η πρωτοβουλία JEREMIE εντάσσεται στο πλαίσιο των
κατευθυντήριων γραµµών της στρατηγικής της Κοινότητας για µία
πολιτική συνοχής που να στηρίζει την ανάπτυξη και την απασχόληση. Η θέση της ΕΟΚΕ µπορεί να συνοψιστεί ως εξής:
— είναι απαραίτητο να στηριχθούν τα µέσα που διαφέρουν από τις
επιδοτήσεις όπως είναι τα δάνεια, οι εγγυήσεις δευτερευόντων
χρεών, τα µετατρέψιµα µέσα (κεφάλαια ενδιάµεσης χρηµατοδότησης) και το κεφάλαιο επιχειρηµατικού κινδύνου (για
παράδειγµα το κεφάλαιο εκκίνησης),
— οι επιδοτήσεις πρέπει να χρησιµεύουν για τη δηµιουργία και τη
διατήρηση των δοµών που απαιτούνται για τη διευκόλυνση της
πρόσβασης στις χρηµατοδοτήσεις (γραφεία µεταφοράς τεχνολογίας, φυτώρια, δίκτυα τοπικών ιδιωτών επενδυτών, προγράµµατα προετοιµασίας για επενδύσεις, κλπ),
— πρέπει εξάλλου να υποστηριχθούν οι µηχανισµοί εγγυήσεων και
αµοιβαίων εγγυήσεων προκειµένου οι ΜΜΕ να µπορούν να
ωφελούνται ευκολότερα από µικροπιστώσεις. Η ΕΤΕ και το
ΕΤΑΕ (11) θα µπορούσαν να δώσουν χρήσιµες συµβουλές για το
θέµα αυτό,
— είναι βασικό να προστεθούν και ειδικές κατηγορίες όπως οι νέοι
επιχειρηµατίες, οι γυναίκες επιχειρηµατίες ή άτοµα που ανήκουν
σε µειονεκτικές οµάδες, συµπεριλαµβανοµένων των εθνικών
µειονοτήτων,
— είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να υπάρχει στενή συνεργασία µε το
ΕΤΑΕ, το οποίο µε την πάροδο του χρόνου έχει αποκτήσει
σηµαντική εµπειρία προκειµένου να µπορεί να στηρίζει δεόντως
τις ΜΜΕ, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα την ευρωπαϊκή αγορά
κεφαλαίου επιχειρηµατικού κινδύνου,
— είναι σκόπιµο να υποστηριχθεί και να αυξηθεί η τιτλοποίηση (12), προκειµένου να αυξηθεί η πιστωτική ικανότητα των
πιστωτικών κοινοπραξιών.
1.3.2 Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει τη σηµασία που έχει να υποστηρίξει
η Επιτροπή την πρωτοβουλία, όχι µόνον προς το εξωτερικό, αλλά
και µέσω εσωτερικού συντονισµού των υπηρεσιών που διαχειρίζονται τις παρεµβάσεις υπέρ της πολύ µικρής, της µικρής και της
µεσαίας επιχείρησης, µε τη δηµιουργία ενός «Εστιακού σηµείου
JEREMIE» νοούµενου ως µονάδας συντονισµού και ενηµέρωσης των
διαφόρων δράσεων µε στόχο τη βελτιστοποίηση των αποτελεσµάτων
τους.
1.3.3 Κατά την ΕΟΚΕ θα ήταν σκόπιµο να υποβάλει η Επιτροπή
κάθε δύο έτη έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο,
στην Επιτροπή των Περιφερειών και στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική
και Κοινωνική Επιτροπή, σχετικά µε την πορεία του προγράµµατος
και την αποτελεσµατικότητά του, ώστε η σηµαντική αυτή η εµπειρία
να µπορέσει να επεκταθεί και σε άλλους τοµείς.
(11) Πρβ. επίσης υποσηµείωση 29.
(12) Η τιτλοποίηση επιτρέπει την παραχώρηση σε τρίτους, µέρους του κεφαλαίου επιχειρηµατικού κινδύνου, αυξάνοντας κατά συνέπεια τη δυνατότητα χορήγησης δανείων στις ΜΜΕ. Πρβ. επίσης υποσηµείωση 56.
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1.3.4
Η ΕΟΚΕ συνιστά, τέλος, να διασφαλιστεί η πλήρης τήρηση
των αρχών της οικονοµίας, της αποτελεσµατικότητας και της
διαφάνειας στις διαδικασίες διαγωνισµών και επιλογής, στη διαχείριση των περιφερειακών κεφαλαίων συµµετοχής (Holding funds),
καθώς και στη διαπίστευση των ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών
οργανισµών που έχουν αναλάβει τη διαχείριση των σχεδίων: θα
πρέπει κυρίως να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρµογή των σχετικών
κοινοτικών κανόνων, ακόµη και στην περίπτωση των αποκλειστικών
δικαιωµάτων, και η δυνατότητα επιβολής κυρώσεων και ανάκλησης
των µη αποτελεσµατικών Holding funds καθώς και αναθεώρησης
των καταλόγων των ενδιάµεσων διαπιστευµένων χρηµατοπιστωτικών
οργανισµών.
2. Αιτιολογική έκθεση
2.1 Η ΕΟΚΕ έχει επανειληµµένα υπογραµµίσει τον ρόλο, όχι
µόνο οικονοµικό αλλά και κοινωνικό, που διαδραµατίζουν οι µικρότερες επιχειρήσεις στα αντίστοιχα κράτη µέλη, και έχει διευκρινίσει
τον ρόλο αυτό σε διάφορες γνωµοδοτήσεις µεταξύ των οποίων οι
γνωµοδοτήσεις του 1992 (13), του 1997 (14), του 2001 (15), του
2003 (16), καθώς και στις γνωµοδοτήσεις της για τον Ευρωπαϊκό
Χάρτη της µικρής επιχείρησης (17).
2.1.1
Οι πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις διαδραµατίζουν
θεµελιώδη ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονοµία. Ανέρχονται σε περίπου
25 εκατοµµύρια, αντιπροσωπεύουν το 99 % όλων των επιχειρήσεων
και δίδουν εργασία σε περίπου 95 εκατοµµύρια άτοµα, διασφαλίζοντας το 55 % του συνόλου των θέσεων εργασίας σε ό,τι αφορά
τον ιδιωτικό τοµέα (18).
2.1.2
Από τους αριθµούς αυτούς καταδεικνύεται η σηµασία και
ο ρόλος των ΜΜΕ στη στρατηγική της Λισσαβώνας και η ανάγκη
εδραίωσης ισχυρής συνεργασίας µε τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, ώστε να καταστεί δυνατή η εµφάνιση νέων µορφών
συνεργασίας (19), µε στόχο την υλοποίηση των κοινωνικών και οικονοµικών αξιών που καθιστούν την Ευρώπη µία κοινωνική οικονοµία
της αγοράς (20).
2.1.3
Τα µεγαλύτερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν κατά τη
σύστασή τους και την ανάπτυξή τους οι πολύ µικρές και οι µικρές
επιχειρήσεις, είναι κατά σειρά σπουδαιότητας, τα εξής:
— χρηµατοοικονοµικές και πιστωτικές πτυχές,
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µικρών επιχειρήσεων, για τις οποίες οι περιορισµοί του πιστωτικού
συστήµατος είναι µεγαλύτεροι και εµφανέστεροι σε σχέση µε ό,τι
συµβαίνει για τις µεγάλες επιχειρήσεις.

2.1.5 Μόνον η άµεση επαφή µε την επιχείρηση και τα προβλήµατά της και η γνώση από πλευράς της επιχείρησης των δυνατοτήτων που παρέχει το πιστωτικό σύστηµα, και κυρίως των δυνατοτήτων που διαδίδονται στον χώρο όπου αυτή λειτουργεί, µπορεί
να προβάλει τις θετικές πλευρές της πίστωσης, ούτως ώστε να
αποφευχθεί η ακαµψία των πηγών χρηµατοδότησης, µε επακόλουθη
αύξηση του βαθµού κινδύνου, ακόµη και σε σχέση µε την εξέλιξη
των συµφωνιών της Βασιλείας. Κατά συνέπεια η επιχείρηση θα
πρέπει να προσδιορίσει το δικό της σηµείο χρηµατοοικονοµικής
ισορροπίας και τα αναγκαία µέσα.

2.1.6 Σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει η αυτοχρηµατοδότηση, αν
και σπανίως η επιχείρηση µικρών διαστάσεων µπορεί να πραγµατοποιήσει το δικό της επενδυτικό σχέδιο µε το µέσο αυτό. Στο 90 %
των περιπτώσεων είναι απαραίτητο:
— να διευκολυνθεί η επιλογή του τύπου των κεφαλαίων, µε µία
δράση ενηµέρωσης/ διαβούλευσης για τις πιθανές εναλλακτικές
λύσεις (κεφάλαια επιχειρηµατικού κινδύνου, δανειακά κεφάλαια,
κεφάλαια ενδιάµεσης χρηµατοδότησης (mezzanine finance),
— να προσδιοριστούν τα µέσα και οι χρηµατοδοτικοί δίαυλοι που
πρέπει να ενεργοποιηθούν.
2.1.7 Από όλα αυτά τα µέσα, το κεφάλαιο επιχειρηµατικού
κινδύνου αντιµετωπίζεται µε καχυποψία από την µικρή επιχείρηση.
Όταν γίνεται λόγος για κεφάλαιο επιχειρηµατικού κινδύνου σε
σχέση µε τις πολύ µικρές (21) και τις µικρές επιχειρήσεις (22) (το
90 % των οποίων αποτελείται από ατοµικές επιχειρήσεις ή από
προσωπικές εταιρείες) στην πραγµατικότητα πρόκειται µόνο για το
5 ή 6 % αυτού του τεράστιου πεδίου. Για να µην παραµείνει
συνεπώς η χρήση του µέσου αυτού υπολειµµατική, πρέπει να
προωθηθούν νέες µορφές κεφαλαίου επιχειρηµατικού κινδύνου που
να µπορούν να παρέµβουν ακόµη και στην περίπτωση των προσωπικών εταιρειών.

— χρονοβόρα και δαπανηρή γραφειοκρατία,
— πτυχές που συνδέονται µε την αγορά εργασίας (ορισµός των
επαγγελµατικών δεξιοτήτων και ενίσχυση της επαγγελµατικής
κατάρτισης που απαιτείται για την ικανότητα προσαρµογής του
εργατικού δυναµικού και για τη διεύρυνση των δυνατοτήτων
ανάπτυξης δραστηριότητας των επιχειρήσεων και των ευκαιριών
απασχόλησης).
2.1.4
Κατά συνέπεια, η πρόσβαση στις πιστώσεις, ο πρώτος
όρος για τη σύσταση µιας επιχείρησης αποτελεί θεµελιώδη προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την αύξηση των πολύ µικρών ή των
( ) «Βιοτεχνία και ΜΜΕ στην Ευρώπη», ΕΕ C 332 της 16.12.1992.
(14) «Η βιοτεχνία και οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις», ΕΕ C 156 της
26.5.1997.
(15) ΕΕ C 221 της 07.8.2001.
(16) «Ο ρόλος των πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσεων στην οικονοµική
ζωή και στον ευρωπαϊκό παραγωγικό ιστό» , ΕΕ C 220 της 16.9.2003.
(17) ΕΕ C 48 της 21.2.2002.
(18) Παρατηρητήριο των ευρωπαϊκών ΜΜΕ , 2003/7, UE-2 5.
(19) Για παράδειγµα : η εµπειρία των διµερών αρχών που είναι διαδεδοµένες
στην Ιταλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
(20) Βλ. Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ µε θέµα «Εταιρική σχέση για τη λειτουργία
των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων», ΕΕ C 10 της 14.01.2004, σελ. 21.
13

2.1.8 Οι προτεραιότητες που έχουν καθοριστεί για να ξεπεραστεί αυτό το χάσµα µεταξύ των πιστωτικών ιδρυµάτων και των
πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσεων µπορούν να συνοψισθούν ως
εξής:
— διασφάλιση καλύτερου ποιοτικού επιπέδου των υπηρεσιών που
παρέχει το πιστωτικό σύστηµα,
— προώθηση µεγαλύτερης συµµετοχής των χρηµατοπιστωτικών
ιδρυµάτων στη ζωή της επιχείρησης, µε την µορφή παροχής
συµβουλών, ούτως ώστε να ευνοείται περισσότερο η διαφάνεια
και η δηµοσίευση των ισολογισµών. Τη βοήθεια χρειάζονται
κυρίως οι µικρές επιχειρήσεις, είτε για λόγους µετατροπής τους
σε εταιρεία κεφαλαίων ή λόγω της πορείας τους για χρήση
επιχειρηµατικού κεφαλαίου, είτε, όσον αφορά µερικές εξ αυτών,
για λόγους εισόδου στο χρηµατιστήριο (23),
(21) 23 εκατοµµύρια στην ΕΕ των 25, Παρατηρητήριο ΜΜΕ 2005.
(22) 1,8 εκατοµµύρια, Παρατηρητήριο ΜΜΕ 2005.
(23) Στην Ιταλία το τµήµα των ΜΜΕ αποκαλείται STAR.
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— µείωση των εγγυήσεων σε περιουσιακά στοιχεία που απαιτούνται για την παροχή δανείου. Τούτο σηµαίνει µεγαλύτερη
προώθηση των µέσων που παρέχει η χρηµατοοικονοµική
τεχνική. Μεταξύ αυτών, µπορεί να αναφερθεί, ως καλύτερη
πρακτική, το πρότυπο των πιστωτικών κοινοπραξιών, που
υπάρχουν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Αν και υπάγονται στην
επίτευξη τραπεζικού δανείου, οι µηχανισµοί αυτοί πρέπει να
ενθαρρυνθούν και να υποστηριχθούν, και για τον σκοπό αυτό η
πρωτοβουλία JEREMIE µπορεί να συµβάλει τα µάλα,
— καλύτερη ευθυγράµµιση του κόστους του χρήµατος µε τα
πρότυπα που εφαρµόζονται στις µεγάλες επιχειρήσεις (24).
2.1.9
Οι αναλύσεις και οι αξιολογήσεις των αναγκών και των
δυνατοτήτων, που θα εξεταστούν κατά την προκαταρκτική φάση
του JEREMIE, θα πρέπει να εφαρµοστούν στις επιµέρους περιφέρειες της Ενώσεως µε την πραγµατική συµµετοχή των ενδιαφεροµένων οικονοµικών και κοινωνικών µερών, στα πλαίσια µιας
αποτελεσµατικής και υπεύθυνης εταιρικής σχέσεως.

2.2 Η περιφερειακή διάσταση

2.2.1
Το πρόβληµα της πρόσβασης στις πιστώσεις, όπως
αποδείχτηκε προηγουµένως, εµφανίζεται µε διαφορετική ένταση,
ανάλογα µε το επίπεδο της οικονοµικής ανάπτυξης και της αγοράς.
Οι περιοχές της σύγκλισης (25), που είναι αυτές που έχουν µεγαλύτερη ανάγκη από πιστωτικά µέσα για να αυξήσουν την απασχόληση µέσω της επιχειρηµατικότητας, είναι αντιθέτως οι περιοχές
όπου η πρόσβαση στις πιστώσεις παρουσιάζει τις µεγαλύτερες
δυσκολίες και τα επιτόκια είναι υψηλότερα σε σχέση µε αυτά που
εφαρµόζονται στις αναπτυγµένες περιοχές (26).

2.2.2
Τα κεφάλαια της ΕΤΕ, που χορηγούνται εκ περιτροπής (27)
στα πιστωτικά ιδρύµατα για να κατανεµηθούν και διανεµηθούν στις
ΜΜΕ µε κυµαινόµενα και σχετικά χαµηλά επιτόκια (28), χρησιµοποιούνται κυρίως από τράπεζες που λειτουργούν σε αναπτυγµένες
περιοχές, όπου ο τραπεζικός ανταγωνισµός είναι µεγαλύτερος και η
χορήγηση ενός δανείου της ΕΤΕ χρησιµεύει στο να διατηρηθεί και
να παραµείνει πιστή η πελατεία.

2.2.3
Εφόσον στις µειονεκτικές περιοχές οι τράπεζες, και κυρίως
οι τράπεζες συνεταιριστικής πίστης ή «λαϊκές», είναι λίγες, δεν
υπάρχει µεγάλος τραπεζικός ανταγωνισµός ούτε η νοοτροπία να
δίδεται προσοχή στους «µικρούς»: συνεπώς σπανίως στις περιοχές
αυτές γίνεται προσφυγή στα αξιόλογα µέσα που παρέχει η ΕΤΕ.
(24) Αποφεύγεται η προσφυγή στη διασυνοριακή πώληση εξ αποστάσεως
(cross selling).
(25) Στην ΕΕ των 25 υπάρχουν 254 περιοχές επιπέδου NUTS II. Από αυτές,
σχεδόν 100 της σύγκλισης, έχουν εισόδηµα κατώτερο από το 75 % του
µέσου κοινοτικού όρου.
(26) Στις µειονεκτικές περιοχές, τα επιτόκια είναι κατά µέσο όρο τρεις
µονάδες υψηλότερα από τα επιτόκια που εφαρµόζονται στις
αναπτυγµένες περιοχές (Πηγή: Artigiancassa, Italia).
(27) Πρόκειται γενικά για ένα πόσο 30 ή 50 εκατοµµυρίων ευρώ, ανανεώσιµων.
(28) Γενικά, µία µονάδα πάνω από το Euribor (διατραπεζικό επιτόκιο
δανεισµού σε ευρώ)για 6 µήνες.
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2.2.4 Στην ουσία, εάν δεν καταβληθούν προσπάθειες για
αναστροφή της τάσης, ακόµη και µέσω της χρηµατοπιστωτικής
διαµεσολάβησης των µέσων µε τα οποία η πρωτοβουλία JEREMIE
µπορεί να συµπληρώσει τα παραδοσιακά µέσα της ΕΤΕ και του
ΕΤΑΕ (29), οι φτωχότερες περιοχές είναι καταδικασµένες να συνεχίσουν να υποφέρουν για καιρό ακόµη από τη φτώχεια τους.
2.2.5 Για την υποστήριξη των πιστώσεων, κυρίως στις περιοχές
της σύγκλισης, µε την πρωτοβουλία JEREMIE θα µπορούσε να
οργανωθεί µία θυρίδα στο ΕΤΑΕ, µε καθήκον την υποστήριξη µέσω
των εγγυοδοτικών µέσων, των εγγυήσεων επί των πιστώσεων που
παρέχουν οι τράπεζες, µε τη µεσολάβηση πιστωτικών κοινοπραξιών
ή άλλων ενεργών οργανισµών κυρίως στις πιο µειονεκτικές
περιοχές.

2.3 Η κοινωνική διάσταση της πίστωσης και η χρηµατοοικονοµική
τεχνική
2.3.1 Το πρόβληµα της πρόσβασης σε πιστώσεις των πολύ
µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων καθιστά σαφείς ορισµένες
αποτυχίες της αγοράς:
— τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα υποβάλλουν τη διαχείρισή τους
στα αντίστοιχα διοικητικά συµβούλια: αυτά, συχνά διστάζουν
να χορηγήσουν δάνεια σε µικρές και άγνωστες επιχειρήσεις και
µε ανύπαρκτους προϋπολογισµούς ή πολύ πρόχειρα προετοιµασµένους, και κατά συνέπεια µε πιθανό κίνδυνο αφερεγγυότητας,
— πολύ συχνά οι υπάλληλοι των τραπεζών δεν είναι εξοικειωµένοι
µε τον «κίνδυνο της επιχείρησης» και κατά την πράξη
χορήγησης του δανείου νιώθουν εξασφαλισµένοι από την
παρουσία εµπράγµατων εγγυήσεων (ακίνητα αγαθά ή εγγυοδοτικές ασφάλειες που παρέχουν συγγενείς ή τρίτοι). Οι εγγυοδοτικές ασφάλειες αποτελούν τον πλέον συχνό, ίσως µάλιστα
υπερβολικά, τρόπο κυρίως στην περίπτωση δανείων που χορηγούνται σε γυναίκες επιχειρηµατίες ή νέους,
— Ο κατακερµατισµός του συνολικού όγκου των πιστώσεων
µεταξύ µεγάλου αριθµού µικρών επιχειρηµατιών κοστίζει στις
τράπεζες, όσον αφορά το κατάλληλο προσωπικό και τη
γραφειοκρατική οργάνωση, πολύ περισσότερο από τη διαχείριση
ορισµένων πιστώσεων, σηµαντικά µεγαλύτερου ποσού, που
χορηγούνται σε περιορισµένο αριθµό µεγάλων επιχειρηµατιών,
που είναι γνωστοί και έχουν στην κατοχή τους σηµαντική
ακίνητη περιουσία,
— Ο ανταγωνισµός µεταξύ των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων,
που συµβάλλει στον προσδιορισµό καλύτερων προσφορών στην
αγορά, είναι έντονος στις πλούσιες περιοχές αλλά αδύναµος
στις περιοχές της σύγκλισης, δηλαδή εκεί όπου θα χρειαζόταν
µεγαλύτερη προσφορά και πιο χαµηλά επιτόκια, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των τοπικών επιχειρηµατιών που συχνά
είναι µικροί και αδύναµοι.
(29) Το ΕΤΑΕ, Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων, συστάθηκε το 1994 µε δύο
στόχους: 1) Υποστήριξη των Ευρωπαϊκών ∆ικτύων· 2) ∆ιευκόλυνση της
πρόσβασης των ΜΜΕ σε πιστώσεις. Οι µέτοχοι του ΕΤΑΕ είναι: Η ΕΤΕ,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες. Ιδιαίτερα κατά
τα τελευταία χρόνια η δράση του ΕΤΑΕ χαρακτηρίζεται από την
υποστήριξη της πολύ µικρής και της µικρής επιχείρησης (πρβλ., µεταξύ
άλλων το Πρόγραµµα ΜΜΕ Εγγυήσεις, που δηµιουργήθηκε µαζί µε την
ΕΚΕ και τον ΕΜΤ εκκίνησης, από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λουξεµβούργου το 1997).
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2.3.2
Πρόκειται συνεπώς, για την αντιµετώπιση των αποτυχιών
της αγοράς, µέσω παρεµβάσεων:
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2.4 Η λειτουργία των κοινοπραξιών πιστωτικών ιδρυµάτων, η
χρηµατοοικονοµική τεχνική και η πρωτοβουλία JEREMIE

— συµβατών µε τις κρατικές ενισχύσεις,
— ικανών να χρησιµοποιηθούν µε την χρηµατοοικονοµική τεχνική,
µέσω των κεφαλαίων που προβλέπονται από τα πολυετή
προγράµµατα που διαχειρίζεται το ΕΤΑΕ, (30)
— ήδη ενσωµατωµένων στο ΠΑΚ,
— προβλεπόµενων από τα διαρθρωτικά ταµεία,
— που συντονίζονται όλες µέσω της πρωτοβουλίας JEREMIE.
2.3.3
Στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Μαρτίου 2005 δροµολογήθηκε εκ νέου η στρατηγική της Λισσαβώνας και οι κυβερνήσεις
και οι οικονοµικοί και κοινωνικοί κύκλοι καλούνται να αναλάβουν
δράση πάνω σε τρεις πρωταρχικούς άξονες:
— να αποβεί η γνώση και η καινοτοµία η κινητήρια δύναµη της
βιώσιµης ανάπτυξης·
— να καταστεί η Ε.Ε. ελκυστικός χώρος για επενδύσεις και
εργασία·
— να αυξηθεί η απασχόληση και το επιχειρηµατικό πνεύµα µε
σκοπό την αύξηση της συνοχής.
2.3.4
Οι δαπάνες στις οποίες εκτίθενται τα κράτη µέλη για να
στηρίξουν την απασχόληση και τη δηµιουργία νέων θέσεων
εργασίας είναι µερικές φορές σηµαντικές αλλά δικαιολογούνται από
τα κοινωνικά αποτελέσµατα (31). Στην περίπτωση ενός γενικευµένου
δανείου ύψους 20.000 ευρώ στις µισές από τις υφιστάµενες ΜΜΕ
στην ΕΕ των 25, συνεπώς σε περίπου 12 εκατοµµύρια επιχειρήσεις,
η προβλεπόµενη απώλεια λόγω αφερεγγυότητας (32) δεν θα υπερβαίνει τα 6,5 δις ευρώ, δηλαδή το 0,07 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ των
25·η γενικευµένη χορήγηση του δανείου θα µπορούσε ωστόσο να
επιτρέψει στις περισσότερες επιχειρήσεις να εδραιώσουν τη θέση
τους και να καινοτοµήσουν σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες και τα
προϊόντα.
2.3.5
Εάν η χορήγηση του δανείου πραγµατοποιηθεί µε τη
µεσολάβηση µιας πιστωτικής κοινοπραξίας, ικανής να επωµιστεί το
50 % των ανεξόφλητων χρεών, η απώλεια θα µοιραστεί στη µέση
(50 % για τον καθένα) µεταξύ της κοινοπραξίας και της τράπεζας.
2.3.6
Η νοοτροπία που αποδίδει στην πίστωση κοινωνική
λειτουργία συµβάλλει στην επεξεργασία των απαραίτητων µέσων
της χρηµατοοικονοµικής τεχνικής µε τη συµµετοχή κεφαλαίων του
δηµοσίου, των ευρωπαϊκών ταµείων καθώς και των ταµείων
αλληλεγγύης που καταβάλλονται στις κοινοπραξίες πιστωτικών
ιδρυµάτων από τους ίδιους τους επιχειρηµατίες ή κατά την
εγγραφή τους στην κοινοπραξία ή ακόµη µε τη µορφή ποσοστού
που καταβάλλεται επί των τραπεζικών τόκων (33).
(30) Σήµερα το ΕΤΑΕ διαχειρίζεται τρία σχέδια: 1) Αρχική ενίσχυση της
φάσης εκκίνησης των επιχειρήσεων· 2) ΕΜΤ-εκκίνηση (Μηχανισµός για
τις τεχνολογικά προηγµένες επιχειρήσεις), συνεισφορές στα κεφάλαια
της εταιρείας, επένδυση υβριδικής µορφής· 3) Εγγυήσεις για τις ΜΜΕ
(εγγυήσεις δανείων, πολύ µικρά δάνεια, ίδια κεφάλαια, χρεωγραφήσεις).
(31) Η «Ανάπτυξη της Ιταλίας», δηλαδή η αρχή που εξ ονόµατος του
Ιταλικού Κράτους, µεριµνά για τη δηµιουργία θέσεων εργασίαςστον
Νότο της Ιταλίας, έχει υπολογίσει ότι η δηµιουργία µιας θέσης
εργασίας κοστίζει, κατά µέσο όρο, 40.000 ευρώ.
(32) Η µέση αφερεγγυότητα, σε επίπεδο πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσεων, δεν υπερβαίνει το 3 % των δανείων που έχουν χορηγηθεί.
(33) Γενικά, το 0,50 %

2.4.1 Η χορήγηση µεγάλου αριθµού µικρών δανείων, όπως
απαιτούν οι επιχειρήσεις κατά τη φάση εκκίνησης καθώς και οι
πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις εξαρτάται από:
— τη διαθεσιµότητα κεφαλαίων, σε χαµηλή τιµή, στην αγορά
κεφαλαίων,
— την οργάνωση του χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος που χορηγεί
τα δάνεια αυτά ώστε να έχει ευρεία παρουσία στην επικράτεια,
µε γραφεία κοντά στις επιχειρήσεις,
— τη νοοτροπία που επιτρέπει στους υπαλλήλους της τράπεζας να
ικανοποιούν τις απαιτήσεις του «µικρού»,
— τη δυνατότητα επιµερισµού των κινδύνων µε άλλους εταίρους
(χρηµατοοικονοµική τεχνική)
— την ικανότητα συγκράτησης των δαπανών διαχείρισης, για να
µειωθούν τα επιτόκια που πρέπει να εφαρµοστούν στα χορηγούµενα δάνεια.
2.4.2 Ορισµένες απαντήσεις στα ανωτέρω προβλήµατα
υπάρχουν ήδη σε υφιστάµενα µέσα, τα οποία όµως θα πρέπει να
χρησιµοποιηθούν καλύτερα και εκτενέστερα:
— τα κεφάλαια της ΕΤΕ, εκεί όπου έχουν χρησιµοποιηθεί, αποτέλεσαν πολύτιµο εργαλείο για τη διευκόλυνση της πρόσβασης
των πολύ µικρών και των µικρών επιχειρήσεων σε πιστώσεις. Οι
τράπεζες που ζήτησαν να καταστούν «∆ιαχειριστές ΕΤΕ» έλαβαν
δάνεια, εκ περιτροπής, µε ευνοϊκό επιτόκιο (34). Το µειωµένο
περιθώριο κίνησης που παρέχεται στις τράπεζες (115 business
points) συνέβαλε ώστε µόνον οι τράπεζες που λειτουργούν σε
πλούσιες περιοχές, όπου υπάρχει έντονος ανταγωνισµός, να
έχουν χρησιµοποιήσει αυτή τη µορφή χρηµατοδότησης που
είναι χρήσιµη για τις επιχειρήσεις, αλλά όχι ιδιαίτερα επικερδής
για τις τράπεζες. Στις περιοχές σύγκλισης δεν συνέβη κάτι
τέτοιο και επιβεβαιώνεται η αρχή ότι οι φτωχές ζώνες έχουν
λιγότερες ευκαιρίες ανάπτυξης σε σχέση µε τις πλούσιες,
— η διάδοση του συστήµατος των τραπεζών συνεταιριστικής
πίστης είναι πιο έντονη στις περιοχές µε µεγάλη οικονοµική
ανάπτυξη. Ακόµη και αυτό το στοιχείο αποτελεί σοβαρό
εµπόδιο για την πρόσβαση σε πιστώσεις στις περιοχές που
έχουν καθυστέρηση στην ανάπτυξη. Η πρωτοβουλία JEREMIE
θα µπορούσε να ευνοήσει τη δηµιουργία, την υποστήριξη και
τη διάδοση των µορφών πίστωσης που χρησιµοποιούν µέσα της
χρηµατοοικονοµικής τεχνικής µε τη συµµετοχή των επαγγελµατικών οργανώσεων, στις περιοχές όπου οι διαδικασίες κατάρτισης και το πιστωτικό σύστηµα αποτελούν τη βάση της
ανάπτυξης,
(34) Κατά µέσο όρο 15 business points λιγότερο, σε σχέση µε το Euribor
για 6 µήνες, µε την υποχρέωση να χορηγούν το δάνειο σε επιχειρήσεις
µε µέσο επιτόκιο όχι παραπάνω από 100 business points (ένα σηµείο)
πάνω από το Euribor για 6 µήνες.
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— για να αναπτυχθεί η νοοτροπία απόδοσης προσοχής στους
«µικρούς» είναι πολύ σηµαντικό να υποστηριχθούν οι προσπάθειες των επαγγελµατικών οργανώσεων, ιδίως όσων συµµετέχουν στον κοινωνικό διάλογο, διότι συµβάλλουν στην ανάπτυξη
θετικών εµπειριών, ήδη δοκιµασµένων σε πλούσιες περιοχές,
στις πλέον µειονεκτικές περιοχές. Ακόµη και σε µια δράση
τέτοιου τύπου η πρωτοβουλία JEREMIE θα µπορούσε να
προταθεί ως ενεργός εταίρος,
— οι κοινοπραξίες πιστωτικών ιδρυµάτων, στις χώρες όπου
υπάρχουν, αποτελούν θεµελιώδες στοιχείο, τόσο για την
εφαρµογή της χρηµατοοικονοµικής τεχνικής όσο και για τη
διάδοση του πνεύµατος της κοινωνικής λειτουργίας της
πίστωσης, η οποία συµβάλλει ώστε ολόκληρη η Ευρώπη να
καταστεί µια κοινωνική οικονοµία της αγοράς, όπου το
κορυφαίο στοιχείο αποτελεί η απασχόληση (35). Εάν η πρωτοβουλία JEREMIE µπορέσει να εκλογικεύσει και να αυξήσει τις
προσπάθειες που καταβάλει η ΕΕ µέσω των δράσεων της ΕΤΕ
και του ΕΤΑΕ, θα καταφέρει να διασώσει πολλές από τις
επιχειρήσεις που σήµερα συγκαταλέγονται στον κατάλογο
αυτών που κάθε χρόνο είναι αναγκασµένες να σταµατήσουν τη
δραστηριότητά τους (20 %),
— η αξιολόγηση των κινδύνων που πραγµατοποιείται από τις
κοινοπραξίες πιστωτικών ιδρυµάτων και η επακόλουθη ανάληψη
του 50 % των ανεξόφλητων χρεών σε σχέση µε τις πιστώσεις
που έχουν χορηγηθεί µειώνει δραστικά τις υποχρεώσεις που
επιβαρύνουν τις τράπεζες, µειώνει τον κίνδυνο και συγκρατεί το
χρεωστικό επιτόκιο (36).
2.5 Η λειτουργία του πολλαπλασιαστή στη διαχείριση της
πίστωσης και η λειτουργία της πρωτοβουλίας JEREMIE
2.5.1
Ο πολλαπλασιαστής έχει καταστεί, ιδιαίτερα κατά τα
τελευταία χρόνια, ένα µέσο που αναλύεται και χρησιµοποιείται τόσο
από τις κοινοπραξίες πιστωτικών ιδρυµάτων όσο και από τις
τράπεζες για να διευρύνει τη δυνατότητα πίστωσης (37). Η συστηµατική ανάλυση της κατάστασης, κυρίως στις περιοχές της
σύγκλισης, καθιστά δυνατή την προσαρµογή του πολλαπλασιαστή
στην τοπική κατάσταση. Το ποσοστό των αφερεγγυοτήτων
αυξάνεται, όπως είναι εµφανές, στις πλέον µειονεκτικές περιοχές,
όπου φτάνει το 10 %· ενώ στις πλουσιότερες περιοχές, πάντα σε
επίπεδο πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσεων, παραµένει γύρω στο
2,5 %.
2.5.2
Ιδιαίτερα στις περιοχές της σύγκλισης, η πρωτοβουλία
JEREMIE µπορεί να αναπτύξει τις δυνατότητές της παρέχοντας στις
κοινοπραξίες πιστωτικών ιδρυµάτων εγγυοδοτικές ασφάλειες και
ευνοώντας τις διαδικασίες τιτλοποίησης, ούτως ώστε να αυξηθούν
οι δυνατότητες πίστωσης και να αντισταθµιστεί η αδυναµία του
πολλαπλασιαστή.
(35) Οι µελέτες που πραγµατοποίησε το παρατηρητήριο για τις επιχειρήσεις
δείχνουν ότι το ποσοστό θνησιµότητας των επιχειρήσεων είναι γύρω
στο 20 % ετησίως και ότι η κυριότερη αιτία του φαινοµένου αυτού
είναι τα προβλήµατα που συνδέονται µε την πίστωση (διαχείριση,
επέκταση, ανάγκη καινοτοµίας).
(36) Της τάξεως του 2 %.
(37) Ο πολλαπλασιαστής επιτρέπει τη διεύρυνση των δυνατοτήτων
χορήγησης δανείων, αναλογικά µε το ποσοστό των ανεξόφλητων χρεών
που υπολογίζονται σε µια περιοχή και ανάλογα µε το ποσοστό εγγυήσεων επί των δανείων. Εάν σε µια περιοχή η ιστορική ανάλυση των
ανεξόφλητων πιστώσεων είναι κάτω από το 5 % είναι δυνατό, µε ένα
κεφάλαιο 1 εκατοµµυρίου ευρώ, να χορηγηθούν δάνεια σε περισσότερα
άτοµα, έως 20 εκατοµµύρια ευρώ, διότι το 1 εκατοµµύριο ευρώ που
υπάρχει επιτρέπει την αντιµετώπιση των αφερεγγυοτήτων: το 5 % των
20 εκατοµµυρίων, είναι ένα εκατοµµύριο. Σε αυτή την περίπτωση ο
πολλαπλασιαστής είναι 20. Εάν η εγγύηση που παρέχεται από την
πιστωτική κοινοπραξία αποτελεί το 50 %, επειδή το άλλο 50 % αφορά
την τράπεζα, ο πολλαπλασιαστής γίνεται 40, δηλαδή µε ένα
εκατοµµύριο είναι δυνατό να χορηγηθούν δάνεια, µέσω κατάλληλων
µερισµών, για 40 εκατοµµύρια ευρώ.
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2.6 Η πρωτοβουλία JEREMIE και το ΠΑΚ

2.6.1 Το πρόγραµµα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την
καινοτοµία 2007/2013 — (ΠΑΚ) (38) — συνενώνει διάφορα
κοινοτικά προγράµµατα και µέτρα, µεταξύ των οποίων τα
ακόλουθα:
— οι δράσεις για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας (39) και το πολυετές πρόγραµµα για τις επιχειρήσεις και
την επιχειρηµατικότητα, ιδίως για τις ΜΜΕ (40),
— το χρηµατοδοτικό µέσο για το περιβάλλον LIFE (41),
— το πολυετές πρόγραµµα για την παρακολούθηση του σχεδίου
δράσης e-Europe 2005 (42),
— το πολυετές κοινοτικό πρόγραµµα για την ενίσχυση της
ανάπτυξης και της χρήσης του ευρωπαϊκού ψηφιακού περιεχοµένου στα παγκόσµια δίκτυα (43),
— οι γενικοί κανόνες για τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης στον
τοµέα των διευρωπαϊκών δικτύων (44),
— οι προσανατολισµοί για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τοµέα των
τηλεπικοινωνιών (45),
— το πολυετές πρόγραµµα «Ευφυής ενέργεια-Ευρώπη» (46).
2.6.2 Είναι επίσης σκόπιµο να αναλυθούν τα χρηµατοδοτικά
µέσα που περιλαµβάνονται στο 4o πολυετές πρόγραµµα
2000/2005 (Multi annual programme — MAP), που έχει παραταθεί έως τις 31/12/2006, και διαθέτει 531,5 εκατοµµύρια
ευρώ (47), που θα πρέπει να µεταφερθούν στο ΠΑΚ και να
ενταχθούν στην στρατηγική της πρωτοβουλίας JEREMIE.

2.6.2.1

Το ΜΑΡ βασίζεται σε τρεις πυλώνες:

1ος πυλώνας: πολιτική ανάπτυξης της επιχείρησης·
2ος πυλώνας: δίκτυο των ΕΚΠ (Ευρωπαϊκά Κέντρα Πληροφοριών)·
3ος πυλώνας: χρηµατοδοτικά µέσα.
(38) COM (2005) 121 της 06.04.05
(39) Ε.Ε. L. 167 της 06.07.96
(40) Ε.Ε. C. 333 της 29.12.2000, όπως τροποποιήθηκε στην Ε.Ε. L. 268
της 16.08.04
(41) Ε:Ε. L. 192 της 28.07.2000, όπως τροποποιήθηκε στην Ε:Ε. L. 308
της 05.10.04
(42) Απόφαση 2256/2003/ΕΚ
(43) Απόφαση 2001/48/ΕΚ
(44) Κανονισµός 2236/95
(45) Ε.ΕL. 183 της 11/07/97, όπως τροποποιήθηκε στην Ε:Ε. L. 200 del
30/07/02
(46) Ε.Ε. L 176 της 15/07/03
(47) Πρβ. INT/261 2005, εισηγητής Pezzini
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2.6.2.2
Η ανάλυση της λειτουργίας των χρηµατοδοτικών µέσων
του ΜΑΡ µας επιτρέπει να προσδιορίσουµε ποια έχουν δώσει τα
καλύτερα αποτελέσµατα και µπορούν συνεπώς να περιληφθούν στη
στρατηγική της πρωτοβουλίας JEREMIE. Τα µέσα αυτά αποτελούν,
εδώ και πολύ καιρό, τα κυριότερα κονδύλια για τις δαπάνες του
4ου ΜΑΡ: το 2003, για παράδειγµα, αποτέλεσαν το 67 % του συνολικού προϋπολογισµού του προγράµµατος (48). Η κατανοµή των
πόρων στο εσωτερικό αυτών των χρηµατοδοτικών µέσων έχει ως
εξής:
— Στις ΜΜΕ-Εγγυήσεις (49): 90 % των πόρων (50)·
— στον ΕΜΤ-Εκκίνηση (51): 10 % των πόρων.
2.6.2.3
Τα µέσα αυτά είχαν ήδη χρησιµοποιηθεί κατά την
περίοδο 1998/2000, στο πρόγραµµα «Πρωτοβουλίες για την
ανάπτυξη και την απασχόληση», από κοινού µε τα άλλα όπως:
— Η ∆ράση «Κεφάλαιο αρχικής ώθησης» (SCA-Seed Capital
Action), που συµπεριλαµβάνεται στην πρότυπη ενέργεια
CREA-: Κεφάλαιο επιχειρηµατικού κινδύνου για επιχειρήσεις
κατά τη φάση εκκίνησης (Ammorçage) του ΜΑΡ 1997/2000·
— ΕΚΕ (Ευρωπαϊκή Κοινή Επιχείρηση), που άρχισε το 1997 και
σταµάτησε στις 29/12/2004 (52).
2.6.2.4
Η ∆ράση «Κεφάλαιο αρχικής ώθησης» έχει, µέχρι σήµερα
αποδώσει πενιχρά αποτελέσµατα όπως εξάλλου και η ΕΚΕ
(Ευρωπαϊκή Κοινή Επιχείρηση).
2.6.2.5
Έως το τέλος του 2003 είχαν ωφεληθεί από το χρηµατοδοτικό µέσο ΜΜΕ-Εγγυήσεις περίπου 178.000 (53) ΜΜΕ
(136.000 µε το πρόγραµµα Ανάπτυξη και απασχόληση, 32.000 µε
το πρόγραµµα Εγγυήσεις επί των πιστώσεων, 10.000 µε το πρόγραµµα Μικροπιστώσεις).
2.6.2.6
Κατά την ίδια περίοδο ωφελήθηκαν από το πρόγραµµα
ΕΜΤ-Εκκίνηση, περίπου 240.000 (54) ΜΜΕ.
2.6.3
Συνεπώς η πρωτοβουλία JEREMIE θα µπορούσε να
µεταδίδει την εµπειρία αυτών των δύο χρηµατοδοτικών µέσων,
αυξάνοντας τον αριθµό των δικαιούχων ΜΜΕ, κυρίως στις περιοχές
της σύγκλισης.
2.6.4
Πρέπει να υπενθυµιστεί ότι µόνον το 0,81 % των ευρωπαϊκών ΜΜΕ µπόρεσε, τα έτη αυτά, να επωφεληθεί από τις κοινές
παρεµβάσεις των: Γ∆-Επιχειρήσεις· Γ∆-Οικονοµικά και ∆ηµοσιονοµικά Θέµατα· ΕΤΑΕ.
2.6.5
Είναι ωστόσο σηµαντικό η πρωτοβουλία JEREMIE να
κινηθεί προς νέες οδούς, εν µέρει στα όσα ήδη προβλέπονται από
τα νέα προγράµµατα, και ιδιαιτέρως σε:
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)

Πρβ. Συµπεράσµατα και συστάσεις, σηµείο 6, υποσηµείωση15
SMEG, ΜΜΕ-Εγυήσεις
Πηγή: Ετήσια έκθεση του ΕΤΑΕ (Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων)
ΕΜΤ -Εκκίνηση: European Technology Facility, Start-up Scheme
Απόφαση 593/2004/ΕΚ της 21/07/ 2004
Πηγή: 4η Έκθεση του ΕΤΑΕ, 1o τρίµηνο 2004
Ibidem Πρόσβαση στα κεφάλαια ενδιάµεσης χρηµατοδότησης
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— ΜΜΕ-Εγγυήσεις, µηχανισµός αµοιβαίων εγγυήσεων, για το
οποίο έχει ήδη γίνει λόγος σε σχέση µε τις κοινοπραξίες πιστωτικών ιδρυµάτων·
— κεφάλαια ενδιάµεσης χρηµατοδότησης (55) στα οποία η
πρόσβαση γίνεται µέσω των ΜΜΕ-Εγγυήσεων: αυτά είναι πολύ
σηµαντικά για τους επιχειρηµατίες διότι δεν υποχρεώνουν την
παραχώρηση τµήµατος του κεφαλαίου και µπορεί να είναι
χρήσιµα για την µεταβίβαση της επιχείρησης·
— τιτλοποίηση των κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου (56) των
τραπεζών και των κοινοπραξιών πιστωτικών ιδρυµάτων·
— δηµιουργία του SBIC (Small Business Investment Companies
Programs), δηλαδή προγραµµάτων που στις ΗΠΑ εκπονήθηκαν
το 1958 και προσφέρουν συµµετοχή σε µακροπρόθεσµες
πιστώσεις και λειτουργούν εµπορικά στη βάση µιας άδειας
«∆ιοίκησης Μικρών Επιχειρήσεων».
2.6.6 Ωστόσο η ΕΟΚΕ είναι πεπεισµένη ότι, σε σχέση µε όλες
αυτές τις παρεµβάσεις, υπάρχει ένα µεγάλο πρόβληµα ενηµέρωσης
και κατάρτισης: στην επίλυση του προβλήµατος αυτού θα πρέπει να
συµµετέχουν τόσο τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα όσο και οργανώσεις εκπροσώπησης των επιχειρηµατιών και των εργαζοµένων µε την
προοπτική τήρησης των αρχών της κοινωνικής ευθύνης των
επιχειρήσεων και του κοινωνικού σκοπού της πίστωσης.

2.7 Η πρωτοβουλία JEREMIE και οι διαδικασίες ανάθεσης των
συµβάσεων και διαπίστευσης

2.7.1 Η ΕΟΚΕ θεωρεί κεφαλαιώδους σηµασίας, για να εξασφαλιστεί η πλήρης επιτυχία της πρωτοβουλίας JEREMIE, να εφαρµοστεί πλήρως η κοινοτική νοµοθεσία σχετικά µε την ανάθεση των
συµβάσεων υπηρεσιών.

2.7.2 Σε κάθε περίπτωση, οι υπηρεσίες JEREMIE της Επιτροπής
και/ ή του ΕΤΑΕ πρέπει να διασφαλίζουν και να πιστοποιούν την
πλήρη συµφωνία των διαδικασιών ανάθεσης των συµβάσεων στις
αρχές της οικονοµίας, της αποτελεσµατικότητας, της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας. Οι προδιαγραφές, που θα έχουν προκαθοριστεί από την Επιτροπή, θα πρέπει κυρίως να περιλαµβάνουν,
µεταξύ των υποχρεωτικών κριτηρίων επιλεξιµότητας της αρχής ή
της κοινοπραξίας, τα ακόλουθα:
— την επιτυχή άσκηση των προβλεπόµενων δραστηριοτήτων, για
περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών·
(55) Τα κεφάλαια ενδιάµεσης χρηµατοδότησης βασίζονται περισσότερο σε
ταµειακές ροές όπου έχουν πρόσβαση οι χρηµατοδοτούµενες επιχειρήσεις παρά σε εµπράγµατες ασφάλειες. Μπορούν δε να εφαρµοστούν µε
δύο µορφές: 1) ∆ευτερεύον χρέος (δάνειο µε σταθερό ή αναπροσαρµοζόµενο επιτόκιο)· 2) Ισότιµη επένδυση (ο πιστωτής/ επενδυτής έχει
δικαίωµα σε ένα ποσοστό του µεριδίου αύξησης της αξίας της
ιδιοκτησίας στην οποία αναφέρεται το δάνειο) . Η προθεσµία λήξης των
κεφαλαίων ενδιάµεσης χρηµατοδότησης κυµαίνεται από 4 έως 8 έτη. .
(56) Η τιτλοποίηση πραγµατοποιείται µε την παραχώρηση τµήµατος ή
ολόκληρου του ποσού του χρέους µιας κοινοπραξίας πιστωτικών
ιδρυµάτων (ή µιας τράπεζας) σε ειδικευµένα χρηµατοπιστωτικά
ιδρύµατα, ώστε να µπορέσουν, ιδίως οι κοινοπραξίες να αυξήσουν τις
εγγυοδοτικές τους δυνατότητες που αφορούν την χορήγηση πιστώσεων
στις επιχειρήσεις.
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— την ενσωµάτωση των παρεχόµενων υπηρεσιών στις τεχνικές
προδιαγραφές ποιότητας CEN (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης)·
— την κατοχή των απαιτούµενων τεχνικοεπαγγελµατικών και
χρηµατοοικονοµικών ικανοτήτων, πιστοποιηµένων µε αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια.
2.7.2.1
Όταν ισχύουν οι συµφωνίες Holding Fund/Λειτουργικά
προγράµµατα 2007-2015, πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα
επιβολής κυρώσεων ή ανάκλησης και αποµάκρυνσης των Holding
Fund, σε περίπτωση αναποτελεσµατικότητας, παρατυπίας ή
σοβαρών αδυναµιών εκπλήρωσης υποχρεώσεων. Η διαχείριση θα
πρέπει να ελέγχεται σε διετή βάση, µε την υποστήριξη των περιφερειακών οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων και µε διαφανείς
διαδικασίες δηµοσίευσης των ενηµερωτικών εκθέσεων, που θα
πρέπει να αποστέλλονται στις εθνικές κεντρικές αρχές, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην ΕΟΚΕ και στην Επιτροπή των Περιφερειών.
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2.7.3 Στις χρηµατοπιστωτικές αρχές ή κοινοπραξίες που
εδρεύουν σε άλλο κράτος µέλος, ή σε ένα από τα κράτη που έχουν
υπογράψει τη συµφωνία για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων,
όπως αναφέρεται στο παράρτηµα της Συµφωνίας OCM (operating
capital maintenance = διατήρηση διαχειριστικού κεφαλαίου),
πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα συµµετοχής, υπό τους ίδιους
όρους που ισχύουν για τους εθνικούς συµµετέχοντες φορείς, στη
βάση τεκµηρίωσης σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στις
αντίστοιχες χώρες, που να αποδεικνύει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις
που προβλέπονται για την συµµετοχή.
2.7.4 Οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να ισχύουν και σε ό,τι αφορά
τις διαδικασίες διαπίστευσης των ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών
ιδρυµάτων: τα ιδρύµατα αυτά πρέπει να υπάγονται σε συστηµατικούς ελέγχους της απόδοσης, οι οποίοι καθορίζονται µε τη
συµµετοχή των εκπροσώπων των οικονοµικών και κοινωνικών
εταίρων αναφοράς, καθώς και σε περιοδική αναθεώρηση της διαπίστευσης, που να προβλέπει σε κάθε περίπτωση την αλλαγή, κάθε
τρία χρόνια, τµήµατος των στοιχείων της.

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

Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά µε το σχέδιο κανονισµού
της Επιτροπής (ΕΚ, Ευρατόµ) ο οποίος τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2342/2002, για τη
θέσπιση των κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (EK, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, για
τη θέσπιση του ∆ηµοσιονοµικού Κανονισµού που εφαρµόζεται στον γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
SEC(2005) 1240 τελικό
(2006/C 110/09)
Στις 12 Οκτωβρίου 2006, και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
να καταρτίσει γνωµοδότηση σχετικά µε το ανωτέρω θέµα.
Το ειδικευµένο τµήµα «Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση, Οικονοµική και Κοινωνική Συνοχή» στο οποίο
ανατέθηκαν οι σχετικές εργασίες της ΕΟΚΕ επεξεργάστηκε τη γνωµοδότησή του στις 24 Φεβρουαρίου 2006 µε
εισηγητή τον κ. BURANI.
Κατά τη 425η σύνοδο ολοµέλειάς της, συνεδρίαση της 15ης Μαρτίου 2006, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 146 ψήφους υπέρ, 1 ψήφο κατά και 1 αποχή την ακόλουθη γνωµοδότηση.
1. Συµπεράσµατα
1.1 Η ΕΟΚΕ συγχαίρει την Επιτροπή για το σύνθετο και ενδελεχές έργο που επιτέλεσε µε στόχο την απλοποίηση των διοικητικών
διαδικασιών· επισηµαίνει, εντούτοις, ότι υφίσταται κάποια απόκλιση µεταξύ της αναφοράς που πραγµατοποιείται στην αρχή
της αιτιολογικής έκθεσης («το παρόν σχέδιο .... εξετάζει τις τεχνικές
τροποποιήσεις που µπορούν να εισαχθούν βάσει του ισχύοντος
κανονισµού») και της απτής εµβέλειας πολυάριθµων διατάξεων.
1.1.1
Πολλές από τις «τεχνικές» τροποποιήσεις που αφορούν τις
σχέσεις µε τις επιχειρήσεις και τους πολίτες έχουν «πολιτική»
σηµασία και εµβέλεια: η µεγιστοποίηση της διαφάνειας, η επιτάχυνση των διαδικασιών, η επίσπευση του χρόνου ανταπόκρισης και
η επίδειξη µεγαλύτερης εµπιστοσύνης προς τους κοινωνικούς

εταίρους αποτελούν ενδείξεις µιας απολύτως ευπρόσδεκτης εξέλιξης
όσον αφορά τη «διακυβέρνηση» της δηµόσιας διοίκησης.
1.2 Εξάλλου, η ΕΟΚΕ οφείλει να επισηµάνει ότι απαιτείται η
επίδειξη σύνεσης: η επιθυµία για ευνοϊκή αντιµετώπιση των κοινωνικών εταίρων δεν πρέπει να επισκιάσει το γεγονός ότι για τους
διαχειριστές του δηµοσίου χρήµατος απαιτείται ένα όριο ως προς
την ευελιξία, το οποίο έγκειται στη συγκριτική αξιολόγηση των
δυνητικών ελλειµµάτων και των πραγµατικά εξοικονοµούµενων
πόρων, δηλαδή µε άλλα λόγια αφορά το δύσκολο αλλά αναγκαίο
εγχείρηµα που συνίσταται στην αξιολόγηση του κινδύνου. Το εν
λόγω εγχείρηµα µπορεί να µην είναι διόλου προσφιλές στους
διαχειριστές, αλλά φαίνεται ότι αποτελεί τη µόνη λογική
ακολουθητέα πορεία.
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2. Ιστορικό
2.1 Στο υπό εξέταση έγγραφο καθορίζονται µεν οι κανόνες
εφαρµογής του ισχύοντος δηµοσιονοµικού κανονισµού αριθ.
1605/2002, αλλά συγχρόνως — και µε στόχο την επίσπευση του
χρόνου εκτέλεσης — συνεκτιµώνται διάφορες τεχνικές τροποποιήσεις οι οποίες εισάγονται µε τη νέα πρόταση κανονισµού του
Συµβουλίου για τη θέσπιση του ∆ηµοσιονοµικού Κανονισµού που
βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο της υιοθέτησης (1). Αυτό το
τελευταίο έγγραφο έχει ήδη αποτελέσει αντικείµενο γνωµοδότησης
της ΕΟΚΕ (2).
2.2 Σύµφωνα µε την προσέγγιση που υιοθετήθηκε και στην
προηγούµενη γνωµοδότησή της, η ΕΟΚΕ δεν προτίθεται να
διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικά µε τις αµιγώς τεχνικολογιστικές
πτυχές, οι οποίες µπορούν να εξετασθούν αποτελεσµατικότερα από
τους θεσµικούς οργανισµούς που διαθέτουν κατάλληλη επαγγελµατική ικανότητα και άµεση εµπειρία επί του θέµατος. Αντ' αυτού,
θα εστιάσει την προσοχή της, όπως και κατά το παρελθόν, στους
κανόνες που θα µπορούσαν να έχουν αντίκτυπο σε τρίτους
(οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών), οι οποίοι διατηρούν
σχέσεις µε τα ευρωπαϊκά όργανα.
2.3 Τρεις από τις τεχνικολογιστικού περιεχοµένου αρχές του
προϋπολογισµού — δηλαδή, η αρχή της ενότητας, η αρχή της
ετήσιας διάρκειας και η αρχή της ενιαίας νοµισµατικής µονάδας —
παραµένουν ουσιαστικά αµετάβλητες και απλώς τροποποιούνται ή
αποσαφηνίζονται. Όσον αφορά την τέταρτη αρχή — την αρχή της
χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης — η πρόταση κανονισµού
εµπνέεται από τα ήδη ισχύοντα κριτήρια, παρέχοντας ωστόσο περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά µε το περιεχόµενο της εκ των
προτέρων αξιολόγησης, καθώς και σαφέστερες κατευθύνσεις όσον
αφορά την εµβέλεια της εκ των προτέρων, της ενδιάµεσης και της
εκ των υστέρων αξιολόγησης, υπό το φως της αρχής της αναλογικότητας. Η ΕΟΚΕ σηµειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να προβεί
στην «αναδιατύπωση» των προτεραιοτήτων αξιολόγησης, «έτσι ώστε
να εστιασθούν σε προτάσεις µε πραγµατική επίδραση στις
επιχειρήσεις και στους πολίτες», δήλωση η οποία δεν µπορεί παρά
να γίνει δεκτή µε εξαιρετική ικανοποίηση.
2.4 Επιδεικνύοντας την ίδια ευαισθησία έναντι των προσδοκιών
των επιχειρήσεων και των πολιτών, αλλά και τη µέγιστη δυνατή
προσοχή έναντι της ορθολογικής χρησιµοποίησης του δηµοσίου
χρήµατος, η Επιτροπή τονίζει ότι τα πειραµατικά σχέδια και οι
προπαρασκευαστικές ενέργειες ενδείκνυται να υπόκεινται σε αξιολόγηση όταν πρόκειται να συνεχισθούν ως προγράµµατα. Ωστόσο,
προκειµένου να απλοποιηθούν οι διαδικασίες, δεν θα πρέπει να
επαναλαµβάνεται η αξιολόγηση σχεδίων ή ενεργειών που έχουν ήδη
αξιολογηθεί, όπως π.χ. σε περίπτωση ανάληψης κοινών ενεργειών
από την Επιτροπή και τα κράτη µέλη.
3. Γενικές παρατηρήσεις
3.1 Οι παρατηρήσεις που είχε διατυπώσει η ΕΟΚΕ στην προαναφερθείσα γνωµοδότησή της σχετικά µε την πρόταση κανονισµού
ισχύουν, προφανώς, και για τους κανόνες εφαρµογής: από τη µια
πλευρά η ΕΟΚΕ δεν µπορεί παρά να επικροτήσει την υιοθέτηση
απλούστερων διαδικασιών και ελαστικότερων κριτηρίων για την
εφαρµογή των κανόνων, αλλά από την άλλη πλευρά δεν είναι
δυνατόν να αποδεχθεί την τάση να εκλαµβάνεται ως «αµελητέο»
κάθε ποσό που είναι χαµηλότερο από ένα προκαθορισµένο
κατώτατο όριο. Με άλλα λόγια, η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την αύξηση
των κατώτατων ορίων πέραν των οποίων οι διαδικασίες απλοποιούνται, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι το επίπεδο της προσοχής και
του ελέγχου των δαπανών µπορεί να καταστεί ελαστικότερο, µε το
(1) COM(2005) 181 τελικό
(2) ΕΕ C 28 της 03.02.2006, σελ. 83.
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αιτιολογικό ότι η ενδεχόµενη υλική ζηµία δεν θα είχε καµία ουσιαστική επίπτωση στο σύνολο του προϋπολογισµού.
3.2 Χωρίς να επιδιώκει να αναφερθεί στην καταπάτηση και στην
υπερβολική επίκληση των αρχών της δηµόσιας ηθικής, η ΕΟΚΕ
επιθυµεί να επιστήσει την προσοχή στον κίνδυνο που εγκυµονεί η
χαλάρωση της επαγρύπνησης έναντι της νοµιµότητας των πράξεων
δαπανών που αφορούν ποσά θεωρούµενα ως «χαµηλά», ιδιαίτερα
στην περίπτωση των επιχορηγήσεων και των δηµοσίων συµβάσεων.
Η επιτάχυνση των διαδικασιών δεν πρέπει να δηµιουργήσει στην
κοινή γνώµη την εντύπωση ότι είναι δυνατόν να εξευρεθούν και
άλλοι τρόποι, πέραν των νοµίµων, για την άντληση κεφαλαίων από
τις δηµόσιες αρχές: µια τέτοιου είδους εντύπωση θα συνιστούσε
βαρύτατο πλήγµα για την εικόνα της Ευρώπης.
3.3 Η ΕΟΚΕ είναι της γνώµης ότι µια προσεκτική διερεύνηση
των εκθέσεων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέµησης της
Απάτης (OLAF) από τις αρµόδιες λογιστικές υπηρεσίες της Επιτροπής θα συνέβαλε στην εξακρίβωση της αποτελεσµατικότητας ή
των δυνητικών «αδυναµιών» τόσο των υφισταµένων όσο και των
µελλοντικών απλοποιήσεων: τα λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε τις
αποκαλυφθείσες περιπτώσεις απάτης θα µπορούσαν να αποτελέσουν
πηγή πολύτιµων πληροφοριών.
4. Ειδικές παρατηρήσεις
4.1 Το νέο άρθρο 85α αφορά την άσκηση προσφυγής εκ
µέρους τρίτων κατά απόφασης της Επιτροπής µε την οποία επιβάλλονται πρόστιµα, περιοδικές χρηµατικές ποινές ή άλλες κυρώσεις:
για την προστασία των συµφερόντων της Κοινότητας, ο υπόλογος
οφείλει να ζητήσει από τον προσφεύγοντα την προσωρινή κατάθεση
είτε του αντίστοιχου ποσού είτε χρηµατικής εγγύησης (ο χρησιµοποιούµενος τεχνικός όρος είναι απλώς «εγγύηση»). Η εγγύηση
πρέπει να προβλέπει ότι — σε περίπτωση απόρριψης της προσφυγής — ο εγγυητής θα καταβάλει το ποσό που ζητεί η αρµόδια
αρχή πάραυτα, άνευ όρων και χωρίς να απαιτείται προγενέστερη
αναγκαστική εκτέλεση έναντι του οφειλέτη. Από τεχνική άποψη,
πρόκειται για εγγύηση εκτελεστή κατόπιν του πρώτου αιτήµατος,
σύµφωνα µε την αρχή «solve et repete» που έχει υιοθετηθεί από
πολλές φορολογικές υπηρεσίες και συνηθίζεται στο πλαίσιο των
διαδικασιών ανάθεσης συµβάσεων.
4.1.1 Η ΕΟΚΕ δεν έχει καµία ιδιαίτερη αντίρρηση ως προς αυτό
το είδος εγγύησης· σηµειώνει, απλώς, ότι η εγγύηση που καθίσταται
εκτελεστή κατόπιν του πρώτου αιτήµατος είναι πιο επαχθής από
µια συνήθη εγγύηση, καθώς και ότι οι προµήθειες υπολογίζονται
κατ' αναλογία προς τη χρονική διάρκεια ισχύος της εγγύησης.
Λαµβανοµένης υπόψη της δαπάνης που επιβαρύνει τον προσφεύγοντα, οι διαδικασίες εξέτασης των προσφυγών θα πρέπει
εύλογα να καταστούν ταχύτερες από ό,τι επί του παρόντος. Μολονότι η εν λόγω παράµετρος — για την οποία διαµαρτύρονται
αρκετοί κοινωνικοί εταίροι — δεν σχετίζεται άµεσα ούτε µε το
δηµοσιονοµικό κανονισµό ούτε µε τους κανόνες εφαρµογής του,
καλό θα ήταν να αποτελέσει αντικείµενο ενδελεχούς εξέτασης στο
πλαίσιο των σχέσεων των διοικητικών αρχών µε τρίτους.
4.2 Το νέο άρθρο 90 ορίζει, µεταξύ άλλων, ότι στην περίπτωση
των δηµοσίων συµβάσεων και των επιχορηγήσεων που
συνδέονται µε τοµεακά προγράµµατα, η έγκριση των ετήσιων
προγραµµάτων εργασίας θεωρείται ότι αντιστοιχεί σε αυτή
καθ'εαυτή την απόφαση χρηµατοδότησης που είναι αναγκαία για
την καταχώρηση της ανάληψης µιας δαπάνης στον κοινοτικό προϋπολογισµό. Το εν λόγω µέτρο, παρότι έχει λογιστικό-διοικητικό
εσωτερικό χαρακτήρα, θα µπορούσε ωστόσο να επιταχύνει τις διαδικασίες διάθεσης των πόρων και ως εκ τούτου να αποβεί, κατά την
άποψη της ΕΟΚΕ, προς όφελος των πιστωτών ή των δικαιούχων.
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4.3 Το άρθρο 129 προβλέπει ότι θα πρέπει να διευκολυνθεί η
διαχείριση των δηµοσίων συµβάσεων µε ύψος χαµηλότερο από
συγκεκριµένα κατώτατα όρια. Στην πράξη τούτο σηµαίνει ότι, όταν
τα σχετικά ποσά δεν είναι πολύ υψηλά, η αρµόδια αρχή δύναται να
καταφεύγει σε µια «διαδικασία µε διαπραγµάτευση» (ή, ακριβέστερα, σε απευθείας συµφωνία) κατόπιν διαβουλεύσεων µε διαφόρους υποψηφίους, και πιο συγκεκριµένα:
— για συµβάσεις ύψους κατώτερου ή ίσου των 60 000 ευρώ, µε
πέντε υποψηφίους·
— για συµβάσεις ύψους κατώτερου ή ίσου των 25 000 ευρώ, µε
τρεις υποψηφίους·
— για συµβάσεις ύψους κατώτερου ή ίσου των 3 500 ευρώ,
επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς από έναν µόνο υποψήφιο.·
Στην πράξη, η εν λόγω νέα διάταξη δεν καινοτοµεί, αλλά περιορίζεται στην αναπροσαρµογή, προς τα άνω, των κατώτατων ορίων
που ίσχυαν βάσει των προηγούµενων κανόνων.
4.3.1
Εν συνεχεία, τα άρθρα 130 και 134 εισάγουν επίσης
ορισµένες απλοποιήσεις. Βάσει του πρώτου εξ αυτών (άρθρο
130), για τις συµβάσεις ύψους κατώτερου των 60 000 ευρώ, η
αναθέτουσα αρχή είναι δυνατόν να περιορίσει το περιεχόµενο
των εγγράφων που αναφέρονται στην πρόσκληση υποβολής
προσφοράς στα «απολύτως απαραίτητα» (προφανώς σύµφωνα
µε τα δικά της κριτήρια και υπ'ευθύνη της). Βάσει του δεύτερου εξ
αυτών (άρθρο 134), η τεκµηρίωση των ικανοτήτων που απαιτούνται
για τη συµµετοχή στη διαδικασία ανάθεσης µιας σύµβασης µπορεί
να αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση· ωστόσο, η αναθέτουσα
αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει, σε ένα δεύτερο στάδιο, την
κατάθεση των αποδεικτικών στοιχείων που επιβεβαιώνουν την
αρχική δήλωση.
4.3.2
Μια άλλη απλοποίηση που περιλαµβάνεται στο άρθρο
134 συνίσταται στην απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής
αποδεικτικών στοιχείων, εφόσον τα εν λόγω στοιχεία έχουν ήδη
υποβληθεί για άλλους σκοπούς σε αυτήν την ίδια ή σε άλλη αναθέτουσα αρχή, πριν από την πάροδο διαστήµατος έξι µηνών. Και σε
αυτήν την περίπτωση, η τεκµηρίωση µπορεί να αντικατασταθεί από
υπεύθυνη δήλωση.
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επαγρύπνηση για την αποτροπή ενδεχόµενων καταχρήσεων,
δεδοµένου ότι οι πιθανότητες καταχρήσεων αυξάνονται όταν οι
διαδικασίες καθίστανται ελαστικότερες.
4.4 Στο πλαίσιο των κανόνων εφαρµογής, το ζήτηµα των
επιχορηγήσεων εξετάζεται µε ευρύτητα πνεύµατος έναντι των
κοινωνικών εταίρων και — όπως µπορεί να συναχθεί από το σύνολο
των διατάξεων — µε συνεκτίµηση της ιδιαίτερης φύσεως των
δικαιούχων. Το άρθρο 164 προβλέπει, ως αρχικό µέτρο για τις
επιχορηγήσεις ύψους κατώτερου ή ίσου των 25.000 ευρώ, ότι ο
διατάκτης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την παροχή εξαιρετικά
απλοποιηµένων αποδεικτικών στοιχείων: η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει
µεν αυτή τη διαδικασία αλλά δεν µπορεί να µην επισηµάνει, αφενός,
τις βαριές ευθύνες που επωµίζεται ο διατάκτης και, αφετέρου, τον
κίνδυνο να εξαλειφθούν σε ορισµένες περιπτώσεις τα οφέλη της
απλοποίησης εξαιτίας µιας — κατανοητής — απροθυµίας για την
ανάληψη των εν λόγω ευθυνών.
4.5 ∆ιάφορες άλλες διατάξεις έχουν ως στόχο τη διευκόλυνση ή
την παροχή πρόσβασης στην κοινοτική χρηµατοδότηση για οργανισµούς διαφόρων ειδών: προς το σκοπό αυτό, για τους οργανισµούς
που βρίσκονται σε κατάσταση µονοπωλίου εκ των πραγµάτων ή εκ
του νόµου, το άρθρο 168 επιβάλλει απλώς τη διενέργεια µιας
άτυπης έρευνας η οποία πρέπει να λάβει τη µορφή αιτιολογηµένης
δήλωσης του διατάκτη. Το άρθρο 162, το οποίο προέβλεπε επιδοτήσεις λειτουργίας — χωρίς µείωση σε περίπτωση ανανέωσης —
προς όφελος οργανισµών που επιδιώκουν στόχο γενικού ευρωπαϊκού συµφέροντος, επεκτείνει τον κατάλογο των πιθανών
δικαιούχων στους οργανισµούς που δραστηριοποιούνται τόσο στον
τοµέα της έρευνας και της καινοτοµίας όσο και για την προώθηση
της ιθαγένειας. Το άρθρο 172 επιτρέπει στο διατάκτη να
υπολογίσει τη συγχρηµατοδότηση σε είδος (όπως η εθελοντική
εργασία) ως συνεισφορά εκ µέρους του χρηµατοδοτούµενου οργανισµού.
4.5.1 Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει µεν το σύνολο των εν λόγω διατάξεων, αλλά επισηµαίνει ακόµη µια φορά ότι οι ελαστικότεροι
κανόνες ενέχουν κινδύνους για τον κοινοτικό προϋπολογισµό,
επιβαρύνουν µε ευθύνες τους διατάκτες και επιβάλλουν τη διενέργεια αυστηρότερων ελέγχων.

4.3.3
Το άρθρο 135 προβλέπει την παροχή περαιτέρω διευκολύνσεων όσον αφορά τα αποδεικτικά στοιχεία της οικονοµικής,
χρηµατοδοτικής, τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας των
υποψηφίων. Όντως, το εν λόγω άρθρο ορίζει ότι η αναθέτουσα
αρχή είναι δυνατόν, ανάλογα µε την αξιολόγηση κινδύνων που
πραγµατοποιεί, να αποφασίσει να µη ζητήσει τα προαναφερθέντα
αποδεικτικά στοιχεία. Εντούτοις, η δυνατότητα αυτή περιορίζεται
στις συµβάσεις ύψους κατώτερου ή ίσου των 60 000 ευρώ, εάν ο
δικαιούχος της σύµβασης είναι η ίδια η αρχή, ή στις συµβάσεις
διαφορετικού ύψους, ανάλογα µε την περίπτωση, όπου οι
δικαιούχοι είναι τρίτοι. Πρόσθετο περιορισµό συνιστά η απαγόρευση της πραγµατοποίησης προχρηµατοδότησης ή ενδιάµεσης
πληρωµής, όταν αποφασίζεται να µη ζητηθούν αποδεικτικά
στοιχεία: τούτο αποτελεί µεν εγγύηση για την αρχή, αλλά
τροχοπέδη για το άλλο συµβαλλόµενο µέρος, το οποίο µπορεί να
αποφασίσει να προσκοµίσει ούτως ή άλλως τα σχετικά αποδεικτικά
στοιχεία για να αποφύγει µια δυνητικά επαχθή επιβάρυνση.

4.6 Μια σειρά άλλων διατάξεων αποσκοπεί στην απλοποίηση
των διαδικασιών: πλέον όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα (και όχι
µόνον τα ιδρύµατα δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης,
όπως κατά το παρελθόν) απαλλάσσονται από την επαλήθευση της
οικονοµικής ικανότητας (άρθρο 176)· όσον αφορά τις
επιχορηγήσεις ύψους κατώτερου ή ίσου των 25 000 ευρώ, ο
διατάκτης έχει τη δυνατότητα να συντάξει µια συµφωνία/σύµβαση
επιχορήγησης µε περιορισµένο αριθµό στοιχείων (άρθρο 164).
Επιπλέον, σύµφωνα µε το άρθρο 173, η υποχρέωση προσκόµισης
αποδεικτικών στοιχείων για τη διενέργεια εξωτερικού λογιστικού ελέγχου δεν ισχύει για τις συµφωνίες/συµβάσεις
επιχορήγησης ύψους κάτω των 750 000 ευρώ, για τις συµφωνίες/
συµβάσεις ύψους κάτω των 100 000 ευρώ, καθώς και για τις
συµφωνίες/συµβάσεις µε πολυάριθµους δικαιούχους οι οποίοι
έχουν υπογράψει ένα έγγραφο ανάληψης υποχρεώσεων,
αλληλεγγύως και από κοινού.

4.3.4
Η ΕΟΚΕ επικροτεί το σύνολο των εν λόγω διατάξεων που
αποσκοπούν στην ελάφρυνση των διαδικασιών ανάθεσης συµβάσεων
— οι οποίες είναι δαπανηρές και για τους υποψηφίους και για την
αναθέτουσα αρχή — όταν πρόκειται για σχετικά µικρά ποσά.
Εντούτοις, επισηµαίνει ότι απαιτείται να επιδειχθεί εξαιρετική

4.6.1 Η ΕΟΚΕ κατανοεί, και επί της αρχής επικροτεί, τη
βούληση να απλοποιηθούν οι διαδικασίες όσο το δυνατόν περισσότερο. ∆ιερωτάται, εντούτοις, µήπως η ακολουθούµενη προσέγγιση
είναι υπερβολική στην προκειµένη περίπτωση: η απαλλαγή των
δικαιούχων από την υποχρέωση να υποβάλλουν µια δαπανηρή και
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ενίοτε υπερβολική τεκµηρίωση είναι ένα πράγµα, αλλά η εξαίρεση
από την κοινοποίηση της οικονοµικής κατάστασης των δικαιούχων
επιχορήγησης όταν πρόκειται για ποσά τα οποία — ιδιαίτερα όσον
αφορά τις περιπτώσεις που καλύπτονται από το άρθρο 173 —
κρίνονται εξαιρετικά υψηλά, είναι εντελώς άλλο πράγµα. Καθοριστικό κριτήριο θα πρέπει να αποτελεί πάντοτε η εξεύρεση της
δέουσας ισορροπίας µεταξύ των προσδοκώµενων ωφεληµάτων (εξοικονόµηση χρόνου και χρήµατος για την Επιτροπή και για τους
πολίτες) και των ενδεχόµενων δαπανών (απώλεια δηµόσιου
χρήµατος, υπολογιζόµενη βάσει των πιθανοτήτων και του µεγέθους
του κινδύνου).
4.7 Εξάλλου, το κριτήριο της προσεκτικής αξιολόγησης των
κινδύνων, το οποίο αναφέρεται στο προηγούµενο σηµείο (4.6.1),
φαίνεται να έχει υιοθετηθεί αντιθέτως όσον αφορά την προχρηµατοδότηση: κατά κανόνα, απαιτείται η παροχή κάποιας µορφής
εγγύησης για κάθε προχρηµατοδότηση ίσης αξίας µε την
επιχορήγηση, καθώς και για οποιαδήποτε προχρηµατοδότηση υπερβαίνει το 80 % του ύψους της επιχορήγησης και αφορά ποσό άνω
των 60 000ευρώ.
4.7.1
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι ο προαναφερθείς κανόνας εµπνέεται
από συνετά κριτήρια βασισµένα στην αρχή της προφύλαξης, όπως
εκτίθεται στο σηµείο 4.6.1· διερωτάται, ωστόσο, µήπως θα ήταν
δυνατή η υιοθέτηση των ίδιων κριτηρίων και για αυτές καθ'εαυτές
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τις επιχορηγήσεις (π.χ. στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο
σηµείο 4.6), δεδοµένου ότι, από την άποψη του πραγµατικού
κινδύνου, η διαφορά µεταξύ προχρηµατοδότησης και
επιχορήγησης, είναι πολύ συχνά περισσότερο γραφειοκρατική από
ό,τι αντικειµενική — παρά την ύπαρξη ορισµένων, και ενίοτε αξιοσηµείωτων, εξαιρέσεων.
4.8 Το άρθρο 165 εισάγει ένα απολύτως αποδεκτό κριτήριο το
οποίο, όµως, δεν έχει τύχει πάντοτε εφαρµογής στο παρελθόν: όταν
οι δικαιούχοι των επιχορηγήσεων είναι οργανισµοί που επιδιώκουν στόχο γενικού ευρωπαϊκού συµφέροντος, η Επιτροπή έχει
δικαίωµα να ανακτήσει το ποσοστό του ετήσιου κέρδους που
αντιστοιχεί στη συνεισφορά που είχε πραγµατοποιήσει στον προϋπολογισµό των εν λόγω οργανισµών. Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται,
ωστόσο, µόνον όταν το υπόλοιπο ποσό του προϋπολογισµού των
συναφών οργανισµών καταβάλλεται από αρχές των κρατών
µελών, οι οποίες οφείλουν να ανακτήσουν οι ίδιες το µερίδιό τους
επί των κερδών.
4.8.1 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί πλήρως µε την εν λόγω διάταξη, αλλά
δυσκολεύεται να πιστέψει ότι το κείµενο, υπό την παρούσα
διατύπωσή του, αφήνει να εννοηθεί ότι η Επιτροπή δεν έχει
δικαίωµα ανάκτησης των κερδών ακόµη και στις περιπτώσεις κατά
τις οποίες το υπόλοιπο ποσό του προϋπολογισµού δεν καταβάλλεται από δηµόσιες αρχές, αλλά από ιδιωτικούς φορείς.

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

Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα «Οι
ανανεώσιµες φυτικές πρώτες ύλες — προοπτικές ανάπτυξης της υλικής και ενεργειακής αξιοποίησής
τους»
(2006/C 110/10)
Στις 14 Ιουλίου 2005 η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή αποφάσισε, µε βάση το άρθρο 29,
παράγραφος 2 του Εσωτερικού της Κανονισµού, να εκπονήσει γνωµοδότηση µε θέµα: «Οι ανανεώσιµες φυτικές
πρώτες ύλες — προοπτικές ανάπτυξης της υλικής και ενεργειακής αξιοποίησής τους»
Το ειδικευµένο τµήµα «Γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου και περιβάλλον» στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία
των σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 27 Φεβρουαρίου 2006 µε βάση την εισηγητική
έκθεση του κ. VOSS.
Κατά την 425η σύνοδο ολοµέλειάς της, στις 15-16 Μαρτίου 2006 (συνεδρίαση της 15ης Μαρτίου 2006) η ΕΟΚΕ
υιοθέτησε µε 95 ψήφους υπέρ, 19 κατά και 15 αποχές την ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Συµπεράσµατα και συστάσεις

— εξέλιξη της Ευρώπης ως δυναµικότερη οικονοµία της γνώσης,
µε τεχνολογίες µελλοντικού προσανατολισµού που ανταποκρίνονται στην αυξανόµενη παγκόσµια ζήτηση,

1.1 Με την επανενεργοποίηση της στρατηγικής της
Λισσαβώνας, τα κριτήρια της βιωσιµότητας ενσωµατώνονται στις
προτεραιότητες της πολιτικής της ΕΕ. Η ΕΟΚΕ είναι της άποψης
ότι η παρούσα γνωµοδότηση πρωτοβουλίας για τις ανανεώσιµες
φυτικές πρώτες ύλες µπορεί να προσφέρει ώθηση σε σηµαντικά
αλληλοσυνδεόµενα θέµατα, όπως:

— αυξηµένες απαιτήσεις σε ό,τι αφορά την επίτευξη βιώσιµων
λύσεων σχετικά µε την πολιτική ασφάλειας και ανάπτυξης,

— η δηµιουργία βιώσιµης και φιλικής προς το περιβάλλον βάσης
πρώτων υλών, που να ενισχύει την απασχόληση στις περιφέρειες
της Ευρώπης,

— αλλαγή της χρήσης πρώτων υλών ως στρατηγική για την
προστασία του κλίµατος και ταυτόχρονη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

— διασφάλιση και διαφοροποίηση των πρώτων υλών στην Ευρώπη,
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1.1.1
Ακόµη και σε περίπτωση αυξηµένης χρήσης πρώτων υλών
φυτικής προέλευσης, η φειδωλή και αποτελεσµατική χρήση των
πρώτων υλών παραµένει βασική προϋπόθεση για την µελλοντική
ανάπτυξη.
1.1.2
Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει την εξαιρετικά µεγάλη συµβολή της
οικονοµίας παραγωγής ανανεώσιµων πρώτων υλών για την απασχόληση στις περιφέρειες της Ένωσης και κρίνει αναγκαία να
αναπτυχθεί η κατάλληλη πολιτική για την εξειδίκευση και επιµόρφωση των εργαζοµένων και των χρηστών σε όλους τους τοµείς που
είναι συναφείς µε την παραγωγή και χρήση των ανανεώσιµων
φυτικών πρώτων υλών.
1.2 Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει ότι το θέµα αυτό απασχολεί πάρα
πολλές και διάφορες υπηρεσίες της Επιτροπής, στο πλαίσιο των
αρµοδιοτήτων τους. ∆ιαπιστώνει, όµως, ότι λείπει ένα συγκεκριµένο
κέντρο συντονισµού ή µια ειδική οµάδα που θα ασχοληθεί µε
αυτό τον τοµέα πολιτικής στην Ε.Ε.. Καλεί συνεπώς την Επιτροπή
να προβεί στην αναγκαία αναδιάρθρωση προκειµένου να διασφαλισθεί η εφαρµογή εύστοχης πολιτικής στον τοµέα των ανανεώσιµων φυτικών πρώτων υλών.
1.3 Με την αποσύνδεση των άµεσων πληρωµών στο πλαίσιο
της µεταρρύθµισης κοινής της γεωργικής πολιτικής, που
αποφασίστηκε στο Λουξεµβούργο το 2003, και στον κανονισµό
ELER, καθώς και µε τη µελλοντική αποδέσµευση των σακχαρότευτλων για τη χρήση τους ως ανανεώσιµων πρώτων υλών, τέθηκαν
τα θεµέλια για την επέκταση των καλλιεργειών στην Ευρώπη.
1.3.1
Οι πριµοδοτήσεις για τα ενεργειακά φυτά θα πρέπει να
προσαρµοστούν στα ακόλουθα σηµεία κατά την επανεξέτασή τους
το 2006:
— δυνατότητα αίτησης για πριµοδότηση και στα νέα κράτη µέλη
στα οποία ισχύει η απλοποιηµένη διαδικασία της ΚΓΠ·
— δυνατότητα είσπραξης κατ' εξαίρεση και σε τοποθεσίες για τις
οποίες δεν προβλέπεται πριµοδότηση, λόγω της µεταβατικής
διαδικασίας·
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τεχνολογιών µεταποίησης των πρώτων υλών σε προϊόντα της
αγοράς.

1.7 Η ΕΟΚΕ χαιρετίζει το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη
βιοµάζα. Εκφράζει όµως τη λύπη της επειδή δεν εξετάζεται η υλική
αξιοποίηση αλλά µόνο η παραγωγή ενέργειας από βιοµάζα, και
ελπίζει ότι θα πραγµατοποιηθεί αξιολόγηση του σχεδίου δράσης
και ότι θα δηµιουργηθούν κίνητρα για την κατάρτιση εθνικών και
περιφερειακών σχεδίων δράσης.

1.7.1 σε ό,τι αφορά τις ανανεώσιµες ενέργειες και κυρίως
εκείνες που παράγονται από βιοµάζα, οι ελλειµµατικές νοµοθετικές
προϋποθέσεις στα περισσότερα κράτη µέλη δεν επιτρέπουν την
ικανοποιητική αξιοποίηση των υφιστάµενων δυνατοτήτων. Η ΕΟΚΕ
καλεί γι αυτό την Επιτροπή και το Συµβούλιο να αναπτύξουν
αποτελεσµατικότερη πολιτική στον τοµέα αυτό.

1.8 Η ΕΟΚΕ τάσσεται ρητά υπέρ του ορισµού στόχων εκ
µέρους της Ε.Ε. σχετικά µε το ποσοστό χρήσης ανανεώσιµων
πρώτων υλών. Προτείνει δε ο στόχος να ορισθεί στο 4 × 25 µέχρι
το 2020, δηλαδή 25 % αντιστοίχως για ηλεκτρισµό, θερµότητα,
καύσιµα και νέες ύλες όπως π.χ. σύνθετα υλικά, πλαστικές ύλες
ενισχυµένες µε φυσικές ίνες, µονωτικά υλικά ή προϊόντα της
πετροχηµικής βιοµηχανίας.

1.9 Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι για όλους τους τοµείς που προαναφέρθηκαν (ηλεκτρισµός, θερµότητα, καύσιµα και υλικές εφαρµογές) έχει καθοριστική σηµασία να αναπτυχθούν και να εφαρµοστούν αποτελεσµατικά µέτρα εισαγωγής στην αγορά. Ως
επιτυχηµένα παραδείγµατα στον τοµέα αυτό µπορούν να
αναφερθούν τα νοµοθετικά µέτρα που έχουν λάβει ορισµένα κράτη
µέλη για την ενεργειακή τροφοδοσία. Έχει ιδιαίτερη σηµασία να
είναι ευέλικτα τα µέτρα αυτά ώστε να διασφαλίζουν και να
δηµιουργούν κίνητρα για επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και συγχρόνως να συνεκτιµούν διαφορετικές βασικές προϋποθέσεις π.χ.
όσον αφορά την τεχνολογία ή τη φθίνουσα εξέλιξη του κόστους.

— απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας·
— ύψος της πριµοδότησης.
1.4 Η ΕΟΚΕ αναµένει ότι η ανάπτυξη αυτού του οικονοµικού
κλάδου θα συµπεριληφθεί στην κατανοµή των πόρων από τα
διαρθρωτικά ταµεία, µε τη χορήγηση σηµαντικών ποσών.
1.5 Η έρευνα και ανάπτυξη των τεχνολογιών στον τοµέα των
ανανεώσιµων φυτικών πρώτων υλών παραµελήθηκε σε σοβαρό
βαθµό στο έκτο πρόγραµµα πλαίσιο για την έρευνα. Η ΕΟΚΕ ζητά
γι αυτό — παράλληλα µε τους πόρους για την παραγωγή ενέργειας
από βιοµάζα — να θεσπιστούν από το 7ο πρόγραµµα πλαίσιο για
την έρευνα ειδικά µέτρα για την ανάπτυξη των ανανεώσιµων πρώτων
υλών και την προαγωγή της υλικής αξιοποίησης αυτών. Για το
σκοπό αυτό χρειάζονται σηµαντικά υψηλότερες πιστώσεις.
1.6 Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει ότι δεν αποτελεί η διαθέσιµη
ποσότητα σε ανανεώσιµες πρώτες ύλες αναχαιτιστικό παράγοντα
για την ανάπτυξη, αλλά ότι έχει µείνει στάσιµη η εξέλιξη των

1.10 Όσον αφορά στον προσδιορισµό των πολιτικών
προσεγγίσεων και των πολιτικών εµποδίων, στη γνωµοδότηση
εξετάζονται διάφορα περαιτέρω θέµατα, όπως η νοµοθεσία για τις
εκποµπές και τα απόβλητα, ο κανονισµός για τις συσκευασίες και
για τα παλιά οχήµατα, η φορολογική νοµοθεσία, η τυποποίηση και
η οργάνωση αγοράς για τα κλωστικά φυτά. Με τον κανονισµό
REACH για τις χηµικές ουσίες, δηµιουργήθηκαν νέες προοπτικές
για την εφαρµογή νέων µεθόδων µε βάση τη βιοµάζα. Τα πολιτικά
και διοικητικά προσκόµµατα στα 25 κράτη µέλη διαφέρουν
σηµαντικά εξαιτίας των διαφορετικών µεθόδων και συστηµάτων που
εφαρµόζονται. Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει τα πολιτικά
εµπόδια και να προτείνει πιθανές λύσεις.

1.11 Σχετικά µε την καλλιέργεια, η ΕΟΚΕ διατυπώνει όρους
ανταγωνισµού για τη χρήση της γης σε σχέση µε τα εδώδιµα
φυτά, για την ενέργεια και την οικολογική ισορροπία, καθώς και
για την προστασία της φύσης, του περιβάλλοντος και του τοπίου.
Προτείνει να δηµιουργηθεί ένα σύστηµα πιστοποίησης της
προέλευσης και της µεταποίησης των προϊόντων.
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1.12 Σχετικά µε τη διεθνή διάσταση του θέµατος, στην
παρούσα γνωµοδότηση τονίζονται οι ευκαιρίες που διαθέτει η ΕΕ
όσον αφορά στις εξαγωγές τεχνολογιών. Σε ό,τι αφορά, όµως το
διεθνές εµπόριο βιολογικών πηγών ενέργειας, η ΕΟΚΕ ζητά να
θεσπιστούν ειδικοί κανόνες από τον ΠΟΕ. Οι κανόνες αυτοί θα
πρέπει να λαµβάνουν υπόψη την διατροφική αυτάρκεια και να περιλαµβάνουν οικολογικά και κοινωνικά πρότυπα.

2.4 Το παγκόσµιο πλαίσιο στο χώρο της πολιτικής για τη
διαχείριση πόρων: οι οικονοµίες των κρατών µελών της ΕΕ
εξαρτώνται σε εξαιρετικά µεγάλο βαθµό από τις εισαγωγές σε
ενέργεια και πρώτες ύλες. Η αυξανόµενη χρήση ορυκτών πρώτων
υλών, όπως το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και ο άνθρακας και η
εξάρτηση από αυτές προσκρούει σε όρια και έχει πολλαπλές επιπτώσεις.

1.13 Η ΕΟΚΕ θα εκδώσει ξεχωριστή γνωµοδότηση σχετικά µε το
κοινοτικό σχέδιο δράσης για την βιοµάζα.

2.4.1 Η έλλειψη καινοτόµων εξελίξεων και επενδύσεων, µε
στόχο την αντικατάσταση των πρώτων υλών που χρησιµοποιούνται
στις βιοµηχανικές χώρες, είναι το αποτέλεσµα µονόπλευρου πολιτικού προσανατολισµού. Οι οικολογικές ζηµιές, η αλλαγή του
κλίµατος του πλανήτη, αλλά και οι κίνδυνοι για την εξωτερική
πολιτική και την πολιτική ασφάλειας, αποτελούν δραµατικά φαινόµενα που οφείλονται στην εξάρτηση από ορυκτές πρώτες ύλες.

2. Αιτιολόγηση της βασικής κατάστασης και περιγραφή της
κατάστασης σε σχέση µε την βάση ανανεώσιµων φυτικών
πρώτων υλών
2.1 Στόχοι της πολιτικής της ΕΕ: Με την επανενεργοποίηση
της στρατηγικής της Λισσαβώνας, τα κριτήρια της βιωσιµότητας
ενσωµατώνονται στις προτεραιότητες της πολιτικής της ΕΕ.
— δηµιουργία βιώσιµης και φιλικής προς το περιβάλλον βάσης
πρώτων υλών, και δηµιουργία θέσεων εργασίας στις περιφέρειες
της Ευρώπης,
— εξέλιξη της Ευρώπης σε δυναµικότερη οικονοµία της γνώσης,
µε τεχνολογίες µελλοντικού προσανατολισµού που ανταποκρίνονται στην παγκόσµια ζήτηση,
— αυξηµένες απαιτήσεις σε ό,τι αφορά την επίτευξη βιώσιµων
λύσεων σχετικά µε την πολιτική ασφάλειας και ανάπτυξης,
— επίτευξη µεγαλύτερης οικονοµικής ανεξαρτησίας µέσω της
διασφάλισης και της διαφοροποίησης των πρώτων υλών,
— αλλαγή της χρήσης πρώτων υλών ως στρατηγική για την
προστασία του κλίµατος και ταυτόχρονη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
Στόχος της γνωµοδότησης πρωτοβουλίας είναι να φωτίσει σηµαντικές πτυχές από τη σκοπιά της ευρωπαϊκής κοινωνίας των
πολιτών.
2.2 Ορισµός: οι ανανεώσιµες φυτικές πρώτες ύλες έχουν
οριστεί ως γεωργικά, δασοκοµικά και αλιευτικά προϊόντα που δεν
χρησιµοποιούνται για διατροφικούς σκοπούς ή ζωοτροφές. Στις
ύλες αυτές συµπεριλαµβάνεται οτιδήποτε παράγεται µε φωτοσύνθεση και τις επακόλουθες βιολογικές διαδικασίες. Πρόκειται ουσιαστικά για συσσωρευµένη ηλιακή ενέργεια. Η χρήση βιοµάζας µπορεί
να εξυπηρετεί την παραγωγή τόσο υλικών όσο και ενέργειας.
2.3 Ιστορικό: η καλλιέργεια ανανεώσιµων φυτικών πρώτων
υλών, αποτελεί παράλληλα µε την παραγωγή τροφίµων και ζωοτροφών, µία από τις βασικές αποστολές της γεωργίας. Η εκτόπιση
αυτών των γεωργικών προϊόντων άρχισε µε τη βιοµηχανική επανάσταση· Μόνο από το δεύτερο ήµισυ του 20ού αιώνα και µετά τα
πετροχηµικά προϊόντα αντικατέστησαν σε καθοριστικό βαθµό τα
προϊόντα που παράγονταν µε βάση τη βιοµάζα. Με βάση την παλιά
τεχνογνωσία και µε τη βοήθεια νέων τεχνολογιών και της επιστηµονικής δηµιουργικότητας, έχουν προκύψει σήµερα πολλές και
διάφορες δυνατότητες αξιοποίησης στους τοµείς της ενέργειας, της
παραγωγής φαρµακευτικών και χηµικών προϊόντων, των κατασκευών
καθώς και των µεταφορών.

2.4.2 Οι συνέπειες της αλλαγής του κλίµατος του πλανήτη, η
αύξηση των τιµών ενεργείας και η έλλειψη αποτελεσµατικών εναλλακτικών λύσεων αποτελούν άλλη µια πτυχή των εσφαλµένων
εξελίξεων στις οποίες οφείλεται η φτώχεια στις αναπτυσσόµενες
χώρες.
2.4.3 Οι δραµατικές διαστάσεις της αλλαγής του κλίµατος,
οι δυσκολίες που αντιµετωπίζονται παγκοσµίως όσον αφορά στην
εφαρµογή του πρωτοκόλλου του Κιότο, οι υψηλές προσδοκίες που
εναποτέθηκαν στην ∆ιεθνή ∆ιάσκεψη του Μόντρεαλ για την
προστασία του κλίµατος και τα πενιχρά αποτελέσµατα που επέφερε,
έχουν αναλυθεί εντατικά σε διάφορα έγγραφα της ΕΟΚΕ. Η
ανεύρεση λύσεων απαιτείται παντού και καθηµερινά, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
2.5 Οι ανανεώσιµες φυτικές πρώτες ύλες αποτελούν µια
διαρκώς ανανεώσιµη πηγή πρώτων υλών και ενέργειας. Οι ύλες
αυτές µπορούν, µέσω της επίτευξης οικολογικής ισορροπίας να
περιορίσουν την επιβάρυνση του περιβάλλοντος, ιδιαιτέρως όσον
αφορά το CO2, προσφέρουν νέες ευκαιρίες για τις περιφερειακές
αλυσίδες της οικονοµίας και της προστιθέµενης αξίας· συµβάλλουν
στη δηµιουργία και την διασφάλιση θέσεων απασχόλησης στις
αγροτικές περιφέρειες καθώς και στους κλάδους που προηγούνται
και έπονται της γεωργίας και της δασοκοµίας και µπορούν να
αποτελέσουν µοχλό µιας νέας δυναµικότητας της οικονοµίας.
Μπορούν να συµβάλλουν σε µια ελαστικότερη εναλλαγή των
καλλιεργειών και να προωθήσουν έτσι την διατήρηση της βιοποικιλότητας. Επειδή προσφέρουν δυνατότητες για την προαγωγή της
καινοτοµίας, είναι πολλαπλά χρήσιµες και παρέχουν ευρεία υλική
βάση για την παραγωγή χηµικών προϊόντων.
2.6 Οι πολιτικές των κρατών µελών της ΕΕ προσαρµόζονται στη
µεταβαλλόµενη κατάσταση που παρατηρείται στο χώρο των πρώτων
υλών
Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν θεσπίσει νόµους για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και ιδιαίτερα για την τροφοδοσία ηλεκτρισµού από αναπαραγόµενους πόρους. Με βάση διάφορα τεχνολογικά και οικονοµικά κριτήρια, η τιµή της τροφοδοσίας ορίζεται
σε υψηλότερα επίπεδα. Με βάση διάφορα τεχνολογικά και οικονοµικά κριτήρια, η τιµή της τροφοδοσίας ορίζεται σε υψηλότερα
επίπεδα. Το αποτέλεσµα είναι η ευρεία παραγωγή και η εισαγωγή
νέων τεχνολογιών στην αγορά, η µείωση του κόστους µε την αξιοποίηση της εκτενούς εµπειρίας των επιχειρήσεων και η τελειοποίηση
των τεχνολογιών. Όπως προκύπτει όµως από τις ανακοινώσεις της
Επιτροπής COM (2005) 627 και 628, σε πολλά κράτη µέλη χρειάζεται να ληφθούν επειγόντως µέτρα για τη δηµιουργία αποτελεσµατικών κινήτρων για την ανάπτυξη και την εισαγωγή στην αγορά των
υλών αυτών.

C 110/52

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2.7 Παγκόσµιες πολιτικές: οι ανανεώσιµες φυτικές πρώτες
ύλες διαδραµατίζουν ολοένα σηµαντικότερο ρόλο, ιδιαιτέρως στις
αγροτικές περιοχές, σε διάφορες χώρες και πολιτισµούς. Μερικές
από τις πολιτικές και οικονοµικές πρωτοβουλίες που έχουν
αναληφθεί είναι, για παράδειγµα, το πρόγραµµα για την αιθανόλη
στη Βραζιλία, τα πειράµατα µε τους καρπούς Jatropha (ελαιούχα
φυτά) στις ξηρές ζώνες της Ινδίας και της Αφρικής. Συγχρόνως,
σηµειώνονται όµως και πολύ ανησυχητικές τάσεις, π.χ. στη Νοτιοανατολική Ασία και στην Νότια Αµερική, όπου καταστρέφονται
ολόκληρες δασικές εκτάσεις προκειµένου να καλυφθεί η αυξανόµενη παγκόσµια ζήτηση για έλαια καυσίµων. Σε αυτή την περίπτωση
δεν είναι µόνο τα στοιχεία για την εξέλιξη του κλίµατος εξαιρετικά
ανησυχητικά. Οι ΗΠΑ έχουν προγραµµατίσει, αν και µε µεγάλη
καθυστέρηση, τον αναπροσανατολισµό της ενεργειακής τους πολιτικής. Έχουν θέσει ως στόχο, µέχρι το 2030 το 20 % των καυσίµων
και το 25 % των χηµικών υλών να παράγονται µε βάση τη βιοµάζα.
Ο Πρόεδρος και το αµερικανικό Κογκρέσο προσπαθούν σήµερα,
µέσω της νοµοθεσίας για την ασφάλεια του ενεργειακού
εφοδιασµού, να καθιερώσουν τον κλάδο της βιοµάζας ως θεµέλιο
λίθο της αµερικανικής οικονοµίας.
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απώλειες στις άµεσες πληρωµές, προστίθεται ως νέο στοιχείο η
προϋπόθεση της κάλυψης συνολικά 1,5 εκατοµµυρίων εκταρίων
στην ΕΕ µε ενεργειακές καλλιέργειες·
— Ο κανονισµός ELER για την ανάπτυξη της υπαίθρου προβλέπει
επίσης τη στήριξη αυτού του τοµέα·
— ∆ιαρθρωτικά ταµεία·
— 6ο πρόγραµµα πλαίσιο για την έρευνα.
Πρόσφατα, στις 7 ∆εκεµβρίου 2005, η Επιτροπή δηµοσίευσε:
— το Σχέδιο δράσης για τη βιοµάζα COM (2005) 628·
— την Ανακοίνωση της Επιτροπής για την στήριξη της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, COM (2005) 627.
Σήµερα, στα ευρωπαϊκά όργανα εκτυλίσσονται διαδικασίες λήψης
αποφάσεων για τα ακόλουθα θέµατα:

2.8 Οι ανανεώσιµες φυτικές πρώτες ύλες στο πλαίσιο των
εργασιών της Ε.Ε: περισσότερες από 10 διαφορετικές Γ∆ της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξετάζουν το θέµα από διαφορετικές
απόψεις. Το κέντρο βάρους περιέρχεται στη Γ∆ Γεωργία και στη Γ∆
Ενέργεια και Μεταφορές. Το θέµα απασχολεί και τις Γ∆ επιχειρήσεων, βιοµηχανίας, ανάπτυξης, έρευνας, περιφερειακής πολιτικής,
εµπορίου, ανταγωνισµού και φορολογίας. Σηµαντική είναι η
συµβολή του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Περιβάλλοντος στην
Κοπεγχάγη.

2.8.1
Οι πρωτοβουλίες της Ε.Ε. για την ανάπτυξη ανανεώσιµων
φυτικών πρώτων υλών:
— Οδηγία 2001/77/ΕΚ για την προαγωγή της ηλεκτρικής
ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιµες πηγές·
— Οδηγία 2003/30/ΕΚ, σχετικά µε την προώθηση της χρήσης
βιοκαυσίµων·
— Οδηγία 2003/96 για την φορολόγηση της ενέργειας και του
ηλεκτρισµού·
— Οδηγία 98/70 ΕΚ για τις ποιότητες καυσίµων·
— Λευκή Βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην οποία περιλαµβάνεται πρόταση για το διπλασιασµό του µεριδίου των
ανανεώσιµων πρώτων υλών έως το 2010·
— Μεταρρύθµιση της κοινής οργάνωσης αγοράς για τα κλωστικά
φυτά·
— Παύση της καλλιέργειας γαιών στην Ε.Ε. από το 1992, και
καλλιέργεια φυτών που δεν χρησιµοποιούνται για διατροφικούς
σκοπούς·
— Γεωργική µεταρρύθµιση του Λουξεµβούργου το 2003: διατηρείται η παύση γαιών µε την προοπτική καλλιέργειας, η αποσύνδεση επιτρέπει την ελεύθερη επιλογή καλλιεργειών χωρίς

— στρατηγικοί προσανατολισµοί της Ε.Ε. για την ανάπτυξη της
υπαίθρου·
— αναγνώριση των ζαχαρότευτλων ως ενεργειακών φυτών, µε
βάση τη νέα µεταρρύθµιση της αγοράς για τη ζάχαρη·
— 7ο πρόγραµµα πλαίσιο για την έρευνα·
— Ανακοίνωση της Επιτροπής για τα βιολογικά καύσιµα ( το
2006)·
— κανονισµός REACH για τις χηµικές ουσίες, (µε νέες προοπτικές
χρήσης ανανεώσιµων φυτικών πρώτων υλών, ειδικότερα στην
περίπτωση υποκατάστασης).

3. Γενικές παρατηρήσεις
3.1 Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει την θεµελιώδη σηµασία των ανανεώσιµων φυτικών πρώτων υλών για τη βιωσιµότητα των εθνικών οικονοµιών. Ταυτόχρονα, παρατηρεί ότι η ενεργειακή αξία των βασικών
γεωργικών προϊόντων είναι σήµερα µεγαλύτερη από την αξία τους
ως τρόφιµα ή ζωοτροφές. Ακόµη και αν αυτό δεν σηµαίνει ότι
πρέπει να αρχίσει συζήτηση γύρω από το θέµα της αξίας, το κόστος
της ενέργειας καθορίζει συχνά το επίπεδο µε βάση το οποίο
προσδιορίζεται το κατώτατο όριο τιµών για τα γεωργικά προϊόντα
στην αγορά. Με βάση το δεδοµένο αυτό, προκύπτουν νέες εναλλακτικές δυνατότητες και διαπιστώνεται η ανάγκη για υλική και ενεργειακή αξιοποίηση µε την ανάπτυξη νέων τεχνικών.
3.2 Η
ολοκληρωµένη
αξιοποίηση
καλλιεργήσιµων
εκτάσεων: η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει καταρχήν τον ανταγωνισµό που
υπάρχει µεταξύ των διαφόρων τρόπων χρήσης των εκτάσεων για
την παραγωγή τροφίµων, την προστασία της βιοποικιλότητας, της
φύσης και του περιβάλλοντος, την παραγωγή ζωοτροφών και
πρώτων υλών για µη διατροφικούς σκοπούς. Ο ανταγωνισµός
αυτός έχει διαφορετική ένταση και θα εξελιχθεί µε διαφορετικό
τρόπο στις επιµέρους περιφέρειες. Αλλά και η εικόνα σχετικά µε
τον αριθµό των εκτάσεων που διατίθενται για τα προϊόντα αυτά
είναι πολύ διαφορετική.
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3.2.1
Λόγω της αυξανόµενης παραγωγικότητας και της
φθίνουσας τάσης που παρουσιάζει η χρήση εκτάσεων για την
παραγωγή τροφίµων, αναµένεται ότι µεσοπρόθεσµα θα προστεθούν
13,7 εκατοµµύρια εκτάρια στο δυναµικό των 104 εκατ. εκταρίων
σε καλλιεργήσιµες εκτάσεις στην Ε.Ε.. Στον αριθµό αυτό προστίθενται και οι εκτάσεις που παύθηκαν στο πλαίσιο της ΚΓΠ. Με τη
σηµερινή διάρθρωση της κατανάλωσης τελειοποιηµένων προϊόντων
ζωικής προέλευσης, θα χρειαστεί µεγαλύτερο µέρος των ευρωπαϊκών καλλιεργήσιµων εκτάσεων για την παραγωγή ζωοτροφών.

3.2.2
Όµως, οι γεωργικές και δασικές εκτάσεις καλλιέργειας
είναι περιορισµένες και από ευρωπαϊκή άποψη. Η Ε.Ε. είναι ο µεγαλύτερος εισαγωγέας τροφίµων και ζωοτροφών στον κόσµο. Η ΕΟΚΕ
παρατηρεί µε µεγάλη ανησυχία τη µείωση των γεωργικών
καλλιεργήσιµων εκτάσεων που παρατηρείται σε όλο τον κόσµο.
Κάθε χρόνο χάνονται περίπου 7 εκατ. εκτάρια καλλιεργήσιµων
εκτάσεων. Το 25 % των καλλιεργούµενων εκτάσεων θεωρείται ότι
απειλούνται από εξαφάνιση. Το 1970 η ανά κάτοικο διαθέσιµη
καλλιεργήσιµη έκταση σε παγκόσµια κλίµακα ανερχόταν σε 0,18
εκτάρια· σήµερα η αντίστοιχη έκταση ανέρχεται σε 0,11 εκτάρια.
Επιπλέον, η φθίνουσα εξέλιξη και η ολοσχερής καταστροφή των
σοδειών σε παγκόσµια κλίµακα λόγω της αλλαγής του κλίµατος,
δηµιουργεί πρόσθετη ανασφάλεια.

3.2.3
Η ΕΟΚΕ καταλήγει στο συµπέρασµα ότι παράλληλα µε
την αύξηση της απόδοσης, πρέπει να επιδιωχθεί σε µεγαλύτερο
βαθµό η αποτελεσµατική χρήση λιγνοκυτταρινούχων φυτών, όπως
είναι τα αγρωστώδη και η ξυλεία, καθώς και γεωργικών υποπροϊόντων, όπως το άχυρο. Επιπλέον, πρέπει να αξιοποιηθούν για
την παραγωγή ενέργειας υποπροϊόντα και κατάλοιπα του κύκλου
ζωής των υλικών, όπως π.χ. η κοπριά σε µονάδες παραγωγής
βιοαερίου. Ταυτόχρονα, πρέπει να ορισθούν υψηλές προδιαγραφές
για την εξέλιξη αποτελεσµατικότερων τεχνολογιών επεξεργασίας και
µετατροπής. Σε αυτά τα θέµατα επικεντρώνονται σήµερα οι µεγαλύτερες προκλήσεις οι οποίες πρέπει να αποτελέσουν αναπόσπαστο
µέρος της ευρωπαϊκής πολιτικής στον τοµέα της έρευνας και
ανάπτυξης.

3.2.4
Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει ότι το µερίδιο των αγροτικών
εκτάσεων που διαθέτουν τα νέα κράτη µέλη από την Κεντρική
και την Ανατολική Ευρώπη είναι υψηλό. Ταυτόχρονα, ένα µεγάλο
µέρος των πόρων των διαρθρωτικών ταµείων διοχετεύεται σε αυτές
τις χώρες. Έτσι, δηµιουργούνται καλές προϋποθέσεις για την Ε.Ε.
και τα κράτη µέλη όσον αφορά την παροχή κινήτρων και την ενθάρρυνση των επενδύσεων και της καινοτοµίας στον τοµέα των ανανεώσιµων φυτικών πρώτων υλών. Η ΕΟΚΕ ζητά µε έµφαση από την Ε.Ε.
και ιδιαιτέρως από τα κράτη µέλη να µεριµνήσουν να θεσπισθεί
κατάλληλη νοµοθεσία και να καταρτισθούν σχέδια, ώστε να χρησιµοποιηθεί σηµαντικό µέρος των πόρων των διαρθρωτικών ταµείων
στον τοµέα των ανανεώσιµων φυτικών πρώτων υλών.

3.2.4.1
Σε ορισµένα κράτη µέλη µεγάλες γεωργικές εκτάσεις
δεν καλλιεργήθηκαν, λόγω της διαδικασίας αναπροσδιορισµού της
χρήσης τους. Επειδή, κατά κανόνα, δεν µπορεί να χορηγηθούν
επιδοτήσεις για τις εκτάσεις αυτές στο πλαίσιο της ΚΓΠ, η ΕΟΚΕ
επιθυµεί να επισηµάνει τη µειονεκτική ανταγωνιστική θέση που θα
προκύψει σε περίπτωση χρήσης των εκτάσεων αυτών. Καλεί την
Επιτροπή, το Συµβούλιο και τα κράτη µέλη να φροντίσουν για την
εύστοχη χρήση των πόρων των διαρθρωτικών ταµείων, προκειµένου
να αξιοποιηθούν οι εκτάσεις αυτές µε τρόπο που να ενισχύει τις
διαρθρώσεις και την απασχόληση στις περιφέρειες.
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3.2.4.2 Το καθεστώς πριµοδότησης των ενεργειακών καλλιεργειών (45 ευρώ ανά εκτάριο) που χορηγείται σε 1,5 εκατοµµύρια
εκτάρια και εγκρίθηκε στο πλαίσιο των αποφάσεων του Λουξεµβούργου για τη µεταρρύθµιση της ΚΠΓ, το 2003, θα επανεξετασθεί
στο τέλος του 2006. Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να εξετάσει µε
την ευκαιρία αυτή, αν επαρκεί το ύψος της πριµοδότησης. Τονίζει,
επίσης, ότι είναι υπερβολικά γραφειοκρατική η ισχύουσα διαδικασία
υποβολής αιτήσεων και συνιστά επειγόντως να προσαρµοστούν οι
διοικητικές διαδικασίες. Προς το παρόν, οι πριµοδοτήσεις για ενεργειακές καλλιέργειες δεν χορηγούνται στα νέα κράτη µέλη που
επέλεξαν τη απλοποιηµένη διαδικασία της ΚΓΠ (8 από τα 10 νέα
κράτη µέλη). Η ΕΟΚΕ ζητεί να δοθεί, στο πλαίσιο της προσαρµογής
που θα ισχύει από το 2006 και έπειτα, και σε αυτά τα κράτη µέλη
η δυνατότητα είσπραξης της πριµοδότησης των σχετικών εκτάσεων.
Σε ό,τι αφορά το ύψος της πριµοδότησης, θα ήταν σκόπιµο να
εξετασθεί αν είναι δυνατό να χορηγηθεί ειδική προσαρµογή για τις
τοποθεσίες οι οποίες, λόγω της µεταβατικής διαδικασίας δεν
δικαιούνται πριµοδότηση.

3.3 Παραγωγή προστιθέµενης αξίας σε περιφερειακή κλίµακα —
δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης

3.3.1 Η ΕΟΚΕ είναι της γνώµης ότι, για την ενίσχυση της περιφερειακής οικονοµίας στις αγροτικές περιοχές, είναι αναγκαίο να
διατηρηθούν στο µέτρο του δυνατού στις περιοχές αυτές τουλάχιστον τα πρώτα στάδια επεξεργασίας προϊόντων. Από αυτή την
άποψη, οι αποκεντρωµένες τεχνολογίες προσφέρουν σηµαντικές
δυνατότητες για την ανάπτυξη και την ενίσχυση των περιφερειών,
προκειµένου αφενός να περιοριστεί το κόστος µεταφοράς βιολογικών πρώτων υλών και, αφετέρου, να αυξηθεί η προστιθέµενη αξία
των περιφερειών αυτών µέσω της τελειοποίησης και της αξιοποίησης προϊόντων σε περιφερειακό επίπεδο. Παρόµοιοι κύκλοι
παραγωγής συµβάλλουν στη διατήρηση της απασχόλησης στο
γεωργικό τοµέα αλλά και στη δηµιουργία πρόσθετων θέσεων απασχόλησης σε τοµείς που προηγούνται ή έπονται της γεωργίας.

3.3.1.1 Η αύξηση του ποσοστού ανανεώσιµων υλών ενέργειας
κατά 5 % έως το 2010 θα συµβάλει, µόνο στον τοµέα παραγωγής
βιοµάζας, στη δηµιουργία 250.000-300.000 νέων θέσεων
εργασίας, επί τω πλείστον σε αγροτικές περιφέρειες, µε την προϋπόθεση ότι το 70-90 % της βιοµάζας αυτής θα παράγεται στην
Ευρώπη. Η ένταση εργασίας στην παραγωγή βιοµάζας είναι κατά
50 έως 100 φορές µεγαλύτερη απ' ό,τι στην παραγωγή ορυκτών
καυσίµων. Η ένταση εργασίας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοµάζα είναι κατά 10 έως 20 φορές µεγαλύτερη. Στην
παραγωγή θερµότητας είναι διπλάσια. Πολλές νέες θέσεις εργασίας
δηµιουργούνται στον τοµέα της µετατροπής και της κατασκευής
συστηµάτων θέρµανσης και συνεπώς, σε πολλές περιφέρειες, η
µεγαλύτερη αύξηση αναµένεται να σηµειωθεί στον τοµέα της αξιοποίησης της θερµότητας. Η έκθεση MITRE Syntesis Report του
2003, υπολογίζει ότι, εάν εφαρµοστεί µια φιλόδοξη στρατηγική
στον τοµέα των πρώτων υλών στην ΕΕ, στηριζόµενη στη χρήση
ανανεώσιµων ενεργειακών πόρων, θα δηµιουργηθούν, έως το 2020,
µόνο στην Ευρώπη των 15, σχεδόν 2,5 εκατοµµύρια νέες θέσεις
εργασίας. Σύµφωνα µε τις προγνώσεις της έκθεσης, περίπου τα 2/3
των θέσεων αυτών θα δηµιουργηθούν στον τοµέα της βιοµάζας. Η
ΕΟΚΕ υπογραµµίζει συνεπώς τις µεγάλες προοπτικές που
ανοίγονται για την δηµιουργία θέσεων εργασίας στον τοµέα της
βιοµάζας, αρκεί να συνοδεύονται από κατάλληλες πολιτικές
παροχής κινήτρων, λόγω του προβλεπόµενου µεγαλύτερου
κόστους. Αυτό που χρειάζεται είναι η δηµιουργία δυναµικά
αναπτυσσόµενων αλλά και προβλέψιµων συνθηκών.
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3.3.1.2
Οι αγροτικές περιφέρειες θα επωφεληθούν ιδιαίτερα από
αυτές τις θετικές προοπτικές για την απασχόληση. Από τη µια
πλευρά διαπιστώνονται νέες ανάγκες σε εργαζόµενους µε υψηλό
επίπεδο ειδίκευσης, κυρίως στον τοµέα της έρευνας και ανάπτυξης.
Οι ανάγκες αυτές εκτιµώνται σε περίπου 400.000. Από την άλλη
πλευρά δηµιουργούνται αυξηµένες ανάγκες σε εργαζόµενους µε
χαµηλό ή ελάχιστο επίπεδο ειδίκευσης. Γενικά, όµως, κρίνεται
απαραίτητο να εφαρµοστούν νέα µέτρα εκπαίδευσης και ειδίκευσης,
µε ευρεία γεωγραφική εµβέλεια, για τους παραγωγούς και τους
χρήστες σε όλους τους τοµείς.
3.3.1.3
Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει επίσης, ότι τοµείς όπως η έρευνα
και η ανώτατη εκπαίδευση, η βιοµηχανία, η βιοτεχνία, η γεωργία, η
δηµόσια διοίκηση, τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και η κατανάλωση
θα πρέπει να προσφέρουν αυξανόµενες δυνατότητες κατάρτισης και
επιµόρφωσης στον τοµέα των ανανεώσιµων πρώτων υλών.
3.3.2
Ενόψει των διαρθρωτικών αλλαγών που σηµειώνονται στις
αγροτικές περιφέρειες, όπως συµβαίνει, για παράδειγµα, στο
πλαίσιο της µεταρρύθµισης της κοινής οργάνωσης της αγοράς για
τη ζάχαρη, η ΕΟΚΕ συνιστά να αξιοποιηθεί το υφιστάµενο δυναµικό
σε βιοτεχνίες και βιοµηχανίες και να προσανατολιστεί προς την
αξιοποίηση ανανεώσιµων φυτικών πρώτων υλών. Τα διαρθρωτικά
ταµεία της ΕΕ συνιστούν κατάλληλο µέσο για τον αναπροσανατολισµό και τη διερεύνηση νέων τόπων εγκατάστασης. Η ΕΟΚΕ
λυπάται που η χρήση των πόρων των ταµείων αναδιάρθρωσης δεν
συνδέεται µε την κατάρτιση καινοτόµων σχεδίων ως προς τον τόπο
εγκατάστασης, τα οποία να ευνοούν τη δηµιουργία θέσεων
εργασίας.

3.4 Η αξιοποίηση ανανεώσιµων φυτικών πρώτων υλών στο
πλαίσιο αλυσιδωτών χρήσεων
Οι ανανεώσιµες φυτικές πρώτες ύλες µπορούν να αξιοποιηθούν
τόσο ως υλικά όσο για ενεργειακούς σκοπούς. Η εναλλακτική αξιοποίηση πρέπει να ακολουθεί την αρχή των αλυσιδωτών χρήσεων.
Συνεπώς θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην υλική, πριν από
την ενεργειακή χρήση. Αυτό συµβαίνει στο 80 % των περιπτώσεων
για το πετρέλαιο και στο 59 % των περιπτώσεων για τη βιοµάζα.
Όπως και στην περίπτωση της αλυσίδας, θα πρέπει να προσδιορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια όσον αφορά στη σειρά προτεραιότητας των χρήσεων: χρήση για την παραγωγή τροφίµων, πρακτικές εφαρµογές ανάλογα µε την εκάστοτε αξιοποίηση, δευτερεύουσες ή ενεργειακές πρώτες ύλες ή και ζωοτροφές (ελαιούχοι
πλακούντες), χρήση ενεργειακά αποδοτικών πρώτων υλών µε την
ανάµειξη λιγνίνης-κυτταρίνης, χρήση ως λιπάσµατα.
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τους, συµβάλλουν στην αποφυγή βλαβών για το περιβάλλον. Οι
ανανεώσιµες φυτικές πρώτες ύλες προσφέρουν τη βάση για την
παραγωγή απορρυπαντικών και υλικών καθαρισµού, βερνικιών και
υφασµάτων. Η χρήση ξυλείας και φυσικών ινών στην αυτοκινητοβιοµηχανία διευκολύνει την ανακύκλωση και επιτρέπει τον περιορισµό του βάρους των υλικών που χρησιµοποιούνται. Με τη χρήση
συνθετικών υλικών µε µικρή ή µεγάλη διάρκεια ζωής που
παράγονται από ανανεώσιµες πρώτες ύλες, προκύπτουν εντελώς
νέες προοπτικές όσον αφορά στην επεξεργασία αποβλήτων, επειδή
τα επονοµαζόµενα βιοαποδοµήσιµα υλικά µπορούν να πολτοποιηθούν και να αξιοποιηθούν πιο εύστοχα, από ενεργειακή άποψη,
για την παραγωγή θερµότητας ή για την παραγωγή θερµότητας και
ηλεκτρισµού µε µονάδες παραγωγής βιοαερίου. Οι πρώτες ύλες
που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή βιοαποδοµήσιµων υλικών
είναι κυρίως φυτά που περιέχουν άµυλο, όπως η ζάχαρη, τα έλαια
και η λιγνοκυτταρίνη. Το ποσοστό τους αυξήθηκε παγκοσµίως από
το 1995 στους 350.000 τόνους και αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από ανανεώσιµες φυτικές πρώτες ύλες.
3.4.1.1 Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω
πολυάριθµες δυνατότητες χρήσης του ξύλου στον τοµέα των
κατασκευών. Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να συνεκτιµηθεί κατά
τον σχεδιασµό της δασοκοµίας. Ενώ υπάρχουν πολλά προϊόντα
στους τοµείς που προαναφέρθηκαν τα οποία έχουν εξελιχθεί σε
βαθµό που επιτρέπει την εισαγωγή τους στην αγορά, πρέπει να
αναπτυχθεί η απαραίτητη τεχνική διαδικασία.
3.4.1.2 Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι στο πλαίσιο της εφαρµογής του
κανονισµού για τα χηµικά προϊόντα, προκύπτουν νέα σηµεία
προσέγγισης για την περαιτέρω ανάπτυξη µιας χηµικής βιοµηχανίας
στηριζόµενης στη χρήση βιοµάζας, που βρίσκεται µόνο στην αρχή
και απαιτεί ωστόσο έντονη ερευνητική δράση. Σε περίπτωση διαπίστωσης προβληµατικών ουσιών στο πλαίσιο της διαδικασίας του
κανονισµού REACH, θα πρέπει να αναζητηθούν εναλλακτικές
λύσεις, και τούτο θα ήταν ένα πολλά υποσχόµενο πεδίο έρευνας
για τις ανανεώσιµες φυτικές πρώτες ύλες. Για παράδειγµα, στη
Γερµανία, το ποσοστό ανανεώσιµων φυτικών πρώτων υλών που
χρησιµοποιείται στη χηµική βιοµηχανία, αυξήθηκε κατά την περίοδο
1991 έως 2005, από 8 % έως 10,4 % (µόνο στην φαρµακευτική
βιοµηχανία, χωρίς τη βιοµηχανία χάρτου και τη βιοµηχανία µεταποίησης φυσικών ινών).
3.4.1.3 Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι, κατά την ανάπτυξη σειράς
προϊόντων µε βάση τη βιοµάζα, πρέπει να επιδιωχθούν οι
ακόλουθοι στόχοι:
— οικονοµικότερη διαχείριση της χρήσης υλικών και ενέργειας,
— αντικατάσταση ορυκτών και άλλων µη ανανεώσιµων πρώτων
υλών,

3.4.1 Η χρ ή σ η αν ανε ώ σ ιµ ω ν φυ τ ι κώ ν π ρ ώ τ ω ν υ λ ώ ν υ π ό
µορ φή υ λικώ ν

— περιορισµός της ρύπανσης του περιβάλλοντος,
— αξιοποίηση της βιοαποδόµησης,

Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι οι ανανεώσιµες φυτικές πρώτες ύλες προσφέρουν πολυάριθµες δυνατότητες χρήσης ως υλικά. Στην γερµανική
βιοµηχανία αυτοκινήτων, η χρήση φυσικών ινών αυξήθηκε κατά την
περίοδο από το 1996 έως 2003, από 10.000 τόνους σε 45.000
τόνους. Η ξυλεία και οι φυσικές ίνες χρησιµοποιούνται στον οικοδοµικό κλάδο και προσφέρουν πλεονεκτήµατα όσον αφορά στις
βιολογικές κατασκευές και την εξοικονόµηση ενέργειας. Τα
αποδοµήσιµα λιπαντικά µε βάση φυτικά έλαια, λόγω των ιδιοτήτων

— περιορισµός του βάρους — ελαφρές κατασκευές,
— αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων βιολογικών οικοδοµικών
υλικών,
— διασφάλιση της προστασίας στους χώρους εργασίας.
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3.4.1.4
Ένα εµπόδιο στην ανάπτυξη διάφορων σειρών προϊόντων
είναι σήµερα η πολλαπλή αποτυχία των προσπαθειών για τον περιορισµό του κόστους. Αυτό οφείλεται στα ελλείµµατα που παρατηρούνται όσον αφορά την προώθηση των προϊόντων και την
καθιέρωσή τους στην αγορά, καθώς και στην περιορισµένη οικονοµική στήριξη της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης.
Επιπλέον, σε ορισµένες χώρες, αυτές οι πρώτες ύλες τυγχάνουν
δυσµενούς φορολογικής µεταχείρισης. Για το λόγο αυτό, η ΕΟΚΕ
προτείνει όσον αφορά στην αξιοποίηση πρώτων υλών να ορισθούν
συγκεκριµένοι στόχοι, ανάλογοι µε τις ρυθµίσεις για την τροφοδοσία ηλεκτρισµού, ώστε να καταστούν τα υλικά αυτά ανταγωνιστικά και να µπορέσουν να καθιερωθούν ταχύτερα στην αγορά.

3.4.2 Η α γορά θ ερµότ ητ ας
Η ΕΟΚΕ είναι της γνώµης ότι, από την άποψη του κλίµατος, η
παροχή θερµότητας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας έχει εξαιρετική σηµασία. Περίπου το 60 % της κατανάλωσης ενέργειας
εντοπίζεται σε αυτό τον τοµέα. Αυτό που χρειάζεται είναι προϊόντα
και πρώτες ύλες που χαρακτηρίζονται από χαµηλή κατανάλωση
ενέργειας. Η ΕΟΚΕ παρατηρεί µε ανησυχία ότι το 35 % της ετησίως
παραγόµενης ξυλείας στα ευρωπαϊκά δάση, ακόµα και µε τη
συνεκτίµηση του απαραίτητου ποσοστού σε υπολείµµατα ξύλου,
δεν αξιοποιείται (χωρίς τις περιοχές Natura 2000). Μια δευτερεύουσα αλλά εξίσου σηµαντική πτυχή είναι ότι η αφαίρεση των
υπολειµµάτων ξύλου και η δηµιουργία οικονοµικών κινήτρων σε
περιφερειακό επίπεδο για την εντατικότερη αξιοποίηση του δάσους,
συµβάλλουν στον περιορισµό των κινδύνων πυρκαγιάς στα δάση. Η
υποκατάσταση του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στην αγορά
θερµότητας έχει προχωρήσει αρκετά από τεχνολογική άποψη και
είναι οικονοµικά απλούστερη απ' ό,τι συµβαίνει σε άλλους τοµείς,
γεγονός το οποίο την καθιστά αναγκαία από περιβαλλοντική και
οικονοµική άποψη. Ωστόσο, η χρήση της βιοµάζας στην παραγωγή
θερµότητας αυξάνεται µε πολύ αργούς ρυθµούς.
3.4.2.1
Αντίθετα απ' ό,τι συµβαίνει στον τοµέα του ηλεκτρισµού
και των καυσίµων κίνησης, δεν υπάρχει νοµοθεσία που να ρυθµίζει
τη χρήση ανανεώσιµων πρώτων υλών στον τοµέα της θέρµανσης.
Για να εντατικοποιηθεί η παροχή θερµότητας από βιοµάζα σε
ευρωπαϊκή κλίµακα, η ΕΟΚΕ ζητεί να αναληφθούν περαιτέρω νοµοθετικές πρωτοβουλίες για την παραγωγή και τη χρήση θερµότητας
από αναπαραγόµενους πόρους. Η ΕΟΚΕ θεωρεί δεδοµένο ότι, κατ'
αναλογία προς τη νοµοθεσία για την τροφοδοσία των ενεργειακών
συστηµάτων, η θέσπιση νοµοθεσίας µπορεί να προκαλέσει ανάλογη
δυναµική.
3.4.2.2
Σήµερα, 56 εκατοµµύρια ευρωπαίοι πολίτες είναι συνδεδεµένοι µε δίκτυο θέρµανσης εξ αποστάσεως, εκ των οποίων το
61 % κατοικεί στα νέα κράτη µέλη. Η ΕΟΚΕ συνιστά να διατεθούν
εύστοχα οι πόροι των διαρθρωτικών ταµείων για την επέκταση και
την ανανέωση αυτών των συστηµάτων µε βάση τη χρήση ανανεώσιµων υλών ενέργειας φυτικής προέλευσης. Σε αυτό το πλαίσιο θα
πρέπει να προωθηθεί εντατικά ιδιαίτερα η χρήση συστηµάτων
συµπαραγωγής ενέργειας/θερµότητας.
3.4.2.3
Επειδή οι επενδύσεις στις τεχνολογίες θέρµανσης,
συµπαραγωγής ενέργειας-θερµότητας και παροχής θέρµανσης εξ
αποστάσεως, καθώς και στα συστήµατα τροφοδοσίας έχουν
µακροπρόθεσµο χαρακτήρα, η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να
αναληφθούν βραχυπρόθεσµα πολύ περισσότερες δράσεις και στα
παλαιά κράτη µέλη. Για το σκοπό αυτό χρειάζεται επειγόντως
κατάλληλη πληροφόρηση αλλά και προσαρµογή της δηµόσιας
διοίκησης.
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3.4.2.4 Η διαφορετική νοµοθεσία που υφίσταται στα κράτη
µέλη όσον αφορά στην δασοκοµία και στην ιδιοκτησία, δυσχεραίνει
την πρόσβαση ιδιωτικών νοικοκυριών σε απορρίµµατα ξυλείας στα
δάση. Λαµβανοµένης υπόψη της νέας κατάστασης που έχει
δηµιουργηθεί όσον αφορά στη ζήτηση, θα πρέπει να επιδιωχθεί η
θέσπιση ρυθµίσεων που εµποδίζουν γραφειοκρατικές διαδικασίες σε
αυτόν τον τοµέα.

3.4.3 Η αγ ο ρά κ αυσίµω ν κίνηση ς
3.4.3.1 Περίπου το 30 % της ενέργειας στην Ε.Ε. καταναλώνεται
στις µεταφορές. Το φυτικό έλαιο, το ντίζελ βιολογικής προέλευσης,
η αιθανόλη και τα συνθετικά καύσιµα από βιοµάζα προσφέρουν
εναλλακτικές λύσεις για το πετρέλαιο. Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει ότι η
οδηγία για την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίµων εφαρµόζεται µε
πολύ αργούς ρυθµούς. Στόχος είναι η αναλογία βιοκαυσίµων που
διατίθενται στην αγορά να ανέλθει στο 5,75 % έως το 2010, ενώ η
τιµή αναφοράς, που για το 2005 ήταν 2 %, έφθασε µόλις το
1,4 %. Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ανεπιφύλακτα τους στόχους του
προγράµµατος «Ευφυής ενέργεια για την Ευρώπη (EIE)», απόφαση
1230/2003/ΕΚ, οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι:
— νοµοθετικές διατάξεις, φορολογική µεταχείριση και πρότυπα/
προδιαγραφές για τα καύσιµα·
— βελτίωση των αλυσίδων τροφοδοσίας·
— αγοραστική ζήτηση για αυτοκίνητα τα οποία χρησιµοποιούν
εναλλακτικά καύσιµα·
— συνοδευτικά µέτρα.
3.4.3.2 Στο παρόν, προβάλλεται στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων στον ΠΟΕ το αίτηµα να προσαρµοστούν αναλόγως οι ποσοστώσεις εισαγωγής αιθανόλης, ενόψει της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής παραγωγής αιθανόλης. Αυτός είναι ο µόνος τρόπος µε τον
οποίο θα µπορούν να δηµιουργηθούν προοπτικές ανάπτυξης για το
νέο αυτό οικονοµικό κλάδο υποκατάστασης των καυσίµων για
κινητήρες (βενζίνη) στην Ε.Ε..
3.4.3.3 Στα πλαίσια της προσπάθειας για την προαγωγή της
χρήσης ανανεώσιµων καυσίµων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
ορισµένα κράτη µέλη σχεδιάζουν να αντικαταστήσουν το µέσο των
φορολογικών ελαφρύνσεων µε σταθερές ποσοστώσεις για προσθετικές ουσίες. Η ΕΟΚΕ ανησυχεί ότι, στην περίπτωση αυτή, µπορεί
να εκτεθούν σε κίνδυνο πολλές από τις επενδύσεις σ'αυτό το νέο
κλάδο της οικονοµίας, και ζητά να υπάρξει µέριµνα για περισσότερη πολιτική σταθερότητα. Πέραν αυτών, τονίζει ότι το µέσο των
φορολογικών ελαφρύνσεων στον κλάδο των βιοκαυσίµων είναι αυτό
που επιτρέπει την πραγµατοποίηση επενδύσεων που είναι προσαρµοσµένες στις περιφερειακές ανάγκες.
3.4.3.4 Ακόµη και στην περίπτωση της ευνοϊκότερης πρόγνωσης, το µέγιστο ποσοστό της σηµερινής κατανάλωσης καυσίµων
για κινητήρες που θα υποκατασταθεί από φυτικά προϊόντα δεν
υπερβαίνει το 35 %. Τα υγρά βιοκαύσιµα από βιοµάζα (BΤL) της
δεύτερης γενιάς θα πρέπει να αναπτυχθούν πολύ περισσότερο, τόσο
από τεχνική άποψη όσο και από άποψη της αγοράς. Σχετικά µε
αυτές τις προγνώσεις, θα πρέπει να υπενθυµίσουµε, επίσης, ότι κάθε
έκταση µπορεί να προγραµµατιστεί µόνο µία φορά για συγκεκριµένη χρήση. Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι µια αποτελεσµατικότερη
πολιτική στον τοµέα των συγκοινωνιών και ο σηµαντικός περιορισµός της κατανάλωσης καυσίµων, πρέπει να έχουν απόλυτη προτεραιότητα προκειµένου να διασφαλιστεί το µέλλον των οικονοµιών
µας.
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3.4.4 Η α γ ο ρά η λεκτ ρισµο ύ
3.4.4.1
Την επόµενη τριακονταετία πρέπει να αντικατασταθούν
στην Ευρώπη µονάδες παραγωγής ηλεκτρισµού µε δυναµικό
200.000 MW. Για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζεται να γίνουν επενδύσεις της τάξης των 200 δισεκατοµµυρίων ευρώ τουλάχιστον. Με
αυτή την κίνηση θα τεθούν τα θεµέλια για τη µελλοντική ενεργειακή βάση. Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι σε αυτό το πλαίσιο προσφέρεται
και µια ευκαιρία για την δηµιουργία περισσότερων συστηµάτων
συµπαραγωγής ενέργειας-θερµότητας, µέσω της κατασκευής
κατάλληλων µονάδων παραγωγής ενέργειας. Αυτό θα συµβάλει
ουσιαστικά στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.
3.4.4.2
Μέχρι σήµερα, τα υλικά που χρησιµοποιούνται στην
αγορά ηλεκτρισµού ως βιοµάζα είναι παλαιά ξυλεία, υγρή κοπριά,
βιολογικά απορρίµµατα και άλλα απόβλητα ζωικής και φυτικής
προέλευσης. Το ποσοστό χρήσης της βιοµάζας για την παραγωγή
ηλεκτρισµού αυξάνεται πολύ αργά. Χωρίς την ενισχυµένη χρήση
βιοµάζας δεν θα επιτευχθούν όµως οι στόχοι της οδηγίας για την
προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιµες πηγές (2001/77 ΕΚ).
3.4.4.3
Εφόσον στον τοµέα του ηλεκτρισµού υπάρχει ένα
σηµείο σύγκλησης, που είναι το σύστηµα παροχής ηλεκτρισµού,
µπορούν να διαµορφωθούν µε αποτελεσµατικό τρόπο σταθεροί
όροι τροφοδοσίας. Η ΕΟΚΕ θεωρεί σηµαντικά τα ακόλουθα σηµεία:
διευκόλυνση των επενδύσεων στην καινοτοµία, τιµές τροφοδοσίας
που αντιστοιχούν στο κόστος παραγωγής και είναι διαφοροποιηµένες ανάλογα µε τη διαθέσιµη τεχνολογία, αξιολόγηση ανά
πενταετία για την προσαρµογή των τιµών τροφοδοσίας στην
περίπτωση νέων επενδύσεων µε την εφαρµογή αποτελεσµατικότερων
τεχνολογιών, σύστηµα πριµοδότησης για νέες τεχνολογίες, χρήση
της θερµότητας, µικρότερες και συνεπώς περιφερειακά κατανεµηµένες µονάδες. Θεωρείται επίσης σκόπιµο να θεσπιστεί
σύστηµα πριµοδότησης µε βάση τις χρησιµοποιούµενες πρώτες
ύλες. Η ΕΟΚΕ αντιλαµβάνεται ότι είναι απαραίτητο να θεσπιστεί
σύστηµα πριµοδότησης ιδιαιτέρως για βοσκότοπους και επίσπορες
καλλιέργειες, υποπροϊόντα όπως το άχυρο, αλλά και για υπολείµµατα επεξεργασίας, όπως οι ελαιούχοι πλακούντες και τα ιζήµατα
ζύµωσης.

3.4.5 Σ τ ό χο ι
Για τοµείς όπως η παραγωγή βιολογικών καυσίµων και ηλεκτρισµού
από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, υπάρχουν συγκεκριµένοι στόχοι
της Ε.Ε. Με δεδοµένη την τρέχουσα εξέλιξη των τιµών στις αγορές
ορυκτών πηγών ενέργειας, οι στόχοι αυτοί πρέπει να επικαιροποιηθούν. Η ΕΟΚΕ είναι της γνώµης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει
να ορίσει κοινούς στόχους και να χαράξει ένα κοινό πλαίσιο
δράσεως και στο χώρο των υλικών εφαρµογών και της θερµικής
αξιοποίησης.
3.4.5.1
Σε ό,τι αφορά τη διατύπωση στόχων, η ΕΟΚΕ κρίνει
ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να υιοθετηθεί ο στόχος του 4 × 25 έως
το 2020. Αυτό σηµαίνει ότι, ενόψει της µελλοντικής αξιοποίησης
της βιοµάζας, το 25 % της παροχής ρεύµατος, το 25 % της
παροχής θέρµανσης, το 25 % των καυσίµων κίνησης και το 25 %
των προϊόντων πετρελαίου, όπως οι πλαστικές ύλες, θα πρέπει να
καλύπτεται από ανανεώσιµες πρώτες ύλες φυτικής προέλευσης και
µε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Τη βάση αυτών των υπολογισµών
αποτελεί η σηµερινή κατανάλωση ορυκτών πηγών ενεργείας Ακόµη
και σε περίπτωση αναπροσανατολισµού προς τη χρήση ανανεώσιµων
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φυτικών πρώτων υλών βάσει αυτών των στόχων, η αποτελεσµατική
χρήση όλων των πόρων θα εξακολουθεί να αποτελεί απόλυτη προϋπόθεση για την οικονοµική ανάπτυξη. Αυτό σηµαίνει ότι,
προκειµένου να επιτευχθεί ευρεία υλοποίηση των στόχων, είναι
οπωσδήποτε απαραίτητη η σηµαντική βελτίωση των υλικών και της
ενεργειακής απόδοσης.
3.5 Προσδιορισµός των πολιτικών εµποδίων κατά την ανάπτυξη
σειράς προϊόντων!
Τα πολιτικά και διοικητικά προσκόµµατα στα 25 κράτη µέλη διαφέρουν πάρα πολύ εξαιτίας των διαφορετικών πολιτικών µεθόδων
εφαρµογής και νοµοθετικών συστηµάτων που εφαρµόζονται. Στη
συνέχεια, εξετάζονται βασικοί τοµείς στους οποίους θα πρέπει να
εξεταστεί από την ΕΕ και τα κράτη µέλη αν η χρήση ανανεώσιµων
πρώτων υλών ενδέχεται να έχει αδικαιολόγητες επιπτώσεις για την
ανάπτυξη.

3.5.1 Κ λω στ ικά φυ τ ά
Οι ποσοστώσεις που ισχύουν για ορισµένες χώρες όσον αφορά τις
κλωστικές ίνες, και συγκεκριµένα τις βραχείες και µακριές ίνες,
αποτελούν εµπόδιο για τις επενδύσεις. Σε ό,τι αφορά τη µορφή των
ενισχύσεων για την επεξεργασία βραχέων ινών, η ΕΟΚΕ υποστηρίζει
τις προτάσεις που διατυπώθηκαν στη µελέτη Ernst & Young
σχετικά µε την οργάνωση αγοράς για την κάνναβη και το λινάρι,
που διενεργήθηκε µε εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη µελέτη
αυτή, προτείνεται να διατηρηθούν οι ενισχύσεις για τις βραχείες
ίνες και να επεκταθούν σε όλες τις ίνες. Για τη δυναµική ανάπτυξη
του κλάδου των φυσικών ινών στην Ε.Ε., η ΕΟΚΕ ζητεί να υπάρξει
µέριµνα για την ασφάλεια του προγραµµατισµού σε αυτόν τον
τοµέα της οργάνωσης αγοράς.

3.5.2 Υλικά κατ ασκευώ ν
Όσον αφορά την έκδοση αδειών οικοδοµής, οι σχετικές νοµικές
διαδικασίες θα πρέπει να προσαρµοστούν κατά τέτοιον τρόπο ώστε
να ευνοείται η αξιοποίηση ανανεώσιµων φυτικών πρώτων υλών ως
υλικών κατασκευής. Η ΕΟΚΕ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να
εξετάσει κατά πόσον το βασικό νοµικό πλαίσιο αποκλείει τη χρήση
στον κατασκευαστικό κλάδο και να υποβάλει προτάσεις για τη
βελτίωση της κατάστασης.

3.5.3 Νο µο θ εσία γ ια τ ις εκπο µπές κ αι τ α από βλητ α
Οι κανόνες σχετικά µε τις εκποµπές, κυρίως για τις µικρές εγκαταστάσεις καύσης, καθώς και οι νοµικές διατάξεις για τη διαχείριση
αποβλήτων κατά την παραγωγή ηλεκτρισµού από βιοµάζα και στο
χώρο των βιοαποδοµήσιµων υλικών, εµποδίζουν σε πολλές περιοχές
την αξιοποίηση των ανανεώσιµων φυτικών πρώτων υλών στην
πράξη. Στην περίπτωση αυτή, η ΕΟΚΕ ζητά να οριστούν φιλοπεριβαλλοντικές γενικές προϋποθέσεις µε τρόπο που να επιτρέπει τη
δυναµική εισαγωγή των προϊόντων αυτών στην αγορά και την
εντατική χρήση βιοµάζας χωρίς τη δηµιουργία προβληµάτων για το
περιβάλλον. Αυτό αφορά και την τήρηση της οδηγίας για την
ποιότητα του αέρα. H EOKE ζητεί επίσης να προσαρµοστεί η
οδηγία σχετικά µε τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής κατά
τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη ανακύκλωση, και να επανεξετασθεί στον τοµέα αυτό κυρίως η ενεργειακή απόδοση όσον
αφορά τα νέα υλικά, τις ελαφρές κατασκευές, και τις δυνατότητες
ανακύκλωσης.
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3.5.4 Φ ο ρ ο λο γ ικό δίκαιο
Όσον αφορά την προσέγγιση των φορολογικών συστηµάτων σε
ευρωπαϊκή κλίµακα, η ΕΟΚΕ ζητεί να προσανατολισθούν περισσότερο προς την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία
των πόρων. Στόχος πρέπει να είναι σε αυτή την περίπτωση και η
κατάργηση των φορολογικών διευκολύνσεων για τη χρήση ορυκτών
πρώτων υλών. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να εξεταστούν οι δυνατότητες µείωσης του φόρου κύκλου εργασιών, για παράδειγµα στον
τοµέα των φυσικών ινών. Ένα άλλο παράδειγµα είναι η µείωση του
φορολογικού συντελεστή επί του κύκλου εργασιών, σε περίπτωση
που χρησιµοποιούνται φυτικές ίνες σε συστήµατα παροχής
θέρµανσης εξ αποστάσεως.

3.5.5 Ευρω πα ϊκ ή τ υποποίηση
Ακόµη και σε περίπτωση που τα πρότυπα µεταποίησης ρυθµίζονται
από τη νοµοθεσία, πρέπει να ελέγχεται και να προωθείται
αδιάλειπτα η προσαρµογή και η βελτίωση των συστηµάτων τυποποίησης όσον αφορά τα νέα υλικά παραγωγής και τις νέες τεχνολογίες στον τοµέα της βιοµάζας. Σκοπός είναι, να διασφαλισθεί
µέσω της τυποποίησης των διαδικασιών ένας θετικός απολογισµός
της προέλευσης. Για το λόγο αυτό απαιτείται η καθιέρωση
συστήµατος πιστοποίησης. Για παράδειγµα, αν ληφθεί υπόψη το
ισοζύγιο του διοξειδίου του άνθρακα, η εξάντληση της ξυλείας
ενός τροπικού δάσους για την παραγωγή φοινικέλαιου, θα προκαλούσε αρνητικό ισοζύγιο του διοξειδίου του άνθρακα για µια τριακονταετία. Επιπλέον, τα συστήµατα προτύπων σε ευρωπαϊκό επίπεδο
θα πρέπει να συµπληρωθούν µε τις θετικές ιδιότητες παραγωγής
και ανακύκλωσης που χαρακτηρίζουν τη βιοµάζα.
3.6 Πολιτικές για την καλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιµων
φυτικών πρώτων υλών στην Ε.Ε.
Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει µε ανησυχία ότι προς το παρόν δεν έχει
σηµειωθεί καµία πρόοδος όσον αφορά στην επίτευξη αποτελεσµατικότερης ενεργειακής πολιτικής και πολιτικής πρώτων υλών στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ασκεί κριτική στο γεγονός ότι πάρα πολλές υπηρεσίες της Επιτροπής ασχολούνται ανεξάρτητα η µία από την άλλη µε το θέµα
των ανανεώσιµων φυτικών πρώτων υλών. Λόγω της θεµελιώδους
σηµασίας που έχει ο τοµέας αυτός, η ΕΟΚΕ ζητά τη σύσταση
συντονιστικού κέντρου ή ακόµη και ειδικής οµάδας στους κόλπους
της Επιτροπής. Όπως αναφέρεται και στο σηµείο 3.4.5.1, πρέπει
οπωσδήποτε να ορισθούν σαφώς οι επιδιωκόµενοι στόχοι.

3.6.1 Σχέδιο δράσης για τ η β ιοµάζα
3.6.1.1
Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός
ότι η Επιτροπή κατήρτισε κοινοτικό σχέδιο δράσης για τη βιοµάζα.
Με βάση αυτό το σχέδιο δράσης, πρέπει να καταρτιστούν εθνικά/
περιφερειακά σχέδια δράσης. Στην περίπτωση αυτή, χρειάζεται
παρακολούθηση της προόδου για την επίτευξη των στόχων. Η
ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει το γεγονός ότι το πρόγραµµα δράσης εστιάζεται
στο γεγονός ότι το µεγαλύτερο µέρος των διαθέσιµων δυνατοτήτων
όσον αφορά τη θερµότητα παραµένει αναξιοποίητο. Εκφράζει,
ωστόσο τη λύπη της που το σχέδιο δράσης αναφέρεται µόνο στην
ενεργειακή αξιοποίηση της βιοµάζας. Για το λόγο αυτό ζητά να
συµπληρωθεί το σχέδιο δράσης για τη βιοµάζα µε ένα κεφάλαιο
σχετικά µε την υλική αξιοποίηση, να ενισχυθεί η έρευνα των νέων
χρήσεων και να προωθηθούν εντατικά οι δραστηριότητες που έχουν
σχέση µε την ενηµέρωση, την δηµοσίευση και την παροχή
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συµβουλών. Στον τοµέα της οικονοµικής πολιτικής, πρέπει να
αναληφθεί µια αρχική πρωτοβουλία στον τοµέα των ανανεώσιµων
φυτικών πρώτων υλών, ιδιαιτέρως για την ενίσχυση των ΜΜΕ λόγω
της δυσκολίας εντοπισµού κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου. Η
ΕΟΚΕ εκφράζει επίσης τη λύπη της για το γεγονός ότι το σχέδιο
δράσης δεν προτείνει καλύτερη εξειδίκευση των όρων πρόσβασης
στην αγορά.
3.6.1.2 Η Επιτροπή αναφέρει στην ανακοίνωσή της για τη
στήριξη της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
COM(2005) 627 της 7ης ∆εκεµβρίου 2005, ότι στα περισσότερα
κράτη µέλη δεν αξιοποιήθηκαν πλήρως οι διαθέσιµες δυνατότητες,
κυρίως στον τοµέα της βιοµάζας και του βιοαερίου, λόγω
ανεπαρκών νοµικών προϋποθέσεων. Ως ιδιαίτερα αποτελεσµατικά
ως προς την εισαγωγή στην αγορά των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας, αποδείχθηκαν τα συστήµατα ενεργειακής τροφοδότησης
µε τιµολόγια προσανατολισµένα προς το κόστος. Η ΕΟΚΕ εκφράζει
την προσδοκία ότι η Επιτροπή θα εξάγει ανάλογα συµπεράσµατα
από την έκθεση αυτή και θα προτείνει πιο προηγµένα µέτρα.

3.6.2 Έ ρευν α και ανάπτ υ ξη
3.6.2.1 Η ΕΟΚΕ δεν διαπιστώνει ότι έχει αφιερωθεί σηµαντικό
µέρος του 7ου προγράµµατος-πλαίσιο στην αξιοποίηση της
βιοµάζας. Τόσο σε ό,τι αφορά την έρευνα στον τοµέα της ενέργειας
όσο και τον τοµέα της υλικής αξιοποίησης, είναι αναγκαίο να
καταρτιστούν εκτενέστερα ερευνητικά προγράµµατα. Η ΕΟΚΕ υπενθυµίζει και τα σηµεία διεπαφής µε άλλους ερευνητικούς τοµείς,
όπως για παράδειγµα η έρευνα στο χώρο των υλικών, των χηµικών
ουσιών και της νανοτεχνολογίας, τα οποία πρέπει επίσης να
εξετασθούν. Με την έγκριση του κανονισµού REACH, η ΕΟΚΕ
θεωρεί ότι παρέχονται περαιτέρω κίνητρα για την προώθηση της
έρευνας στον τοµέα της χηµείας µε βάση τη βιοµάζα.
3.6.2.2 Αν δεν αλλάξουν τα πρότυπα στο νέο ερευνητικό πρόγραµµα πλαίσιο, όπως ζητά η ΕΟΚΕ, δεν θα σηµειωθεί η αναγκαία
αλλαγή στον τοµέα των πρώτων υλών στην ΕΕ. Σήµερα πλέον δεν
αποτελεί η διαθέσιµη ποσότητα σε ανανεώσιµες φυτικές πρώτες
ύλες, λόγω περιορισµένων καλλιεργήσιµων εκτάσεων, αναχαιτιστικό
παράγοντα για την ανάπτυξη. Αντιθέτως, η τεχνολογική εξέλιξη των
µεθόδων επεξεργασίας και µετατροπής σε έτοιµο προϊόν για την
αγορά ή τη µεταποίηση, σηµειώνει σοβαρή καθυστέρηση. Σε αυτό
τον τοµέα είναι αναγκαίο να εντατικοποιηθούν οι ερευνητικές
δραστηριότητες.

3.6.3 ∆ ια ρ θ ρ ω τ ι κά τ α µ ε ία
Η ΕΟΚΕ αναµένει ότι κατά την ερχόµενη περίοδο χρηµατοδότησης,
ένα µέρος των πόρων των διαρθρωτικών ταµείων θα χρησιµοποιηθεί
για επενδύσεις στον τοµέα των ανανεώσιµων φυτικών πρώτων υλών.
3.7 Προστασία του περιβάλλοντος, της Φύσης και του τοπίου —
διαφύλαξη της βιοποικιλότητας
Η ΕΟΚΕ είναι της γνώµης ότι η προσπάθεια για την ανάπτυξη και
τη χρήση των ανανεώσιµων φυτικών πρώτων υλών δεν πρέπει να
αποβεί σε βάρος άλλων οικολογικών στόχων. Για το λόγο αυτό
συνιστά να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες βασικές αρχές:
— για την καλλιέργεια ανανεώσιµων φυτικών πρώτων υλών
ισχύουν οι ίδιες βασικές αρχές της ορθής επαγγελµατικής πρακτικής που ισχύουν και στην παραγωγή τροφίµων·
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— Οι εκτάσεις θα πρέπει να είναι κατάλληλες για την καλλιέργεια
εδώδιµων φυτών και µετά την παύση της καλλιέργειας φυτών
για µη διατροφικούς σκοπούς, η οποία θα πρέπει να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους όρους που αναφέρονται στη σηµεία
από 3.2 έως 3.2.3
— η καλλιέργεια των ανανεώσιµων φυτικών πρώτων υλών πρέπει
να περιοριστεί στις γεωργικές εκτάσεις που ήδη καλλιεργούνται
ή βρίσκονται σε αγρανάπαυση. Σε αυτές τις εκτάσεις ανήκουν
και εκτάσεις που βρίσκονται σε προσωρινή αγρανάπαυση λόγω
αλλαγής χρήσης· αυτό δεν πρέπει να οδηγήσει στη µείωση των
εκτάσεων που χρησιµοποιούνται ως µόνιµοι βοσκότοποι·
— για τον περιορισµό των µεταφορικών µετακινήσεων, των οποίων
είναι γνωστές οι αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον, πρέπει να
επιδιωχθεί η παραγωγή σε περιφερειακή και τοπική κλίµακα·
— οι οικολογικά πολύτιµες εκτάσεις πρέπει να υπόκεινται στα
κριτήρια για την προστασία της φύσης και να καλλιεργούνται
µε βάση τους περιβαλλοντικούς στόχους που έχουν τεθεί·
— πρέπει κυρίως να προωθηθούν και να καλλιεργηθούν ανανεώσιµες φυτικές πρώτες ύλες οι οποίες αποφέρουν µια καλή οικολογική ισορροπία.
Οι βασικές αυτές αρχές πρέπει να αντικατοπτρίζονται τόσο στα
εθνικά όσο και στα διεθνή πρότυπα πιστοποίησης.
Ο σεβασµός αυτών των αρχών συµβάλει ώστε η παραγωγή ανανεώσιµων φυτικών πρώτων υλών να αποφέρει αµοιβαίο όφελος τόσο
για την οικονοµική ανάπτυξη όσο και για το περιβάλλον: «στόχοι
που συγκλίνουν πρέπει να συγκεντρώνονται».
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3.8 ∆ιεθνής διάσταση της ανάπτυξης ανανεώσιµων φυτικών
πρώτων υλών
Ενόψει της απειλής συγκρούσεων µε αφορµή τις πρώτες ύλες, όπως
το πετρέλαιο, η ανάπτυξη ανανεώσιµων φυτικών πρώτων υλών στην
Ε.Ε. αποκτά και µια πτυχή εξωτερικής πολιτικής που συµβάλλει
στην εδραίωση της ειρήνης.
3.8.1 Σε όλα τα κράτη µέλη, απόλυτη προτεραιότητα πρέπει να
έχει ο εφοδιασµός όλων των στρωµάτων του πληθυσµού µε
τρόφιµα. Η ΕΟΚΕ ζητά γι αυτό, σε ό,τι αφορά στο διεθνές εµπόριο,
να υπάρξει µέριµνα ώστε η καλλιέργεια και η εξαγωγή βιολογικών
φορέων ενέργειας να µην υπονοµεύσουν σε καµία περίπτωση τον
διατροφικό εφοδιασµό µιας χώρας. Στο σηµείο αυτό, οι κανόνες
του ΠΟΕ πρέπει να διαφοροποιηθούν κατά τον δέοντα τρόπο. Οι
εκάστοτε κυβερνήσεις πρέπει να είναι σε θέση να ορίζουν τις γενικές
πολιτικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη διασφάλιση του
διατροφικού εφοδιασµού της χώρας. Η ΕΟΚΕ θεωρεί ως εξίσου
αναγκαίο να συµπληρωθούν οι κανόνες του ΠΟΕ που δεν αφορούν
τις τιµές για το διεθνές εµπόριο µε ανανεώσιµες πρώτες ύλες, µε
κοινωνικά πρότυπα για το χώρο εργασίας αλλά και µε περιβαλλοντικά πρότυπα. Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την ίδρυση διεθνούς οργανισµού για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (IRENA) και ζητά να
προωθηθεί περισσότερο η διαφάνεια στο διεθνές εµπόριο πρώτων
υλών.
3.8.2 Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι η οικονοµία της Ε.Ε. εξαρτάται
από την ανάπτυξη και τις εξαγωγές καινοτόµων τεχνολογιών (1). Οι καινοτόµες διαδικασίες και τα προϊόντα από ανανεώσιµες πρώτες ύλες φυτικής προέλευσης προσφέρουν, όσον αφορά
τις τεχνολογίες του µέλλοντος, την βάση για την ανάληψη ηγετικού
ρόλου στο παγκόσµιο εµπόριο. Συνεπώς, η δηµιουργία βασικών
πολιτικών προϋποθέσεων για την ανάπτυξη των ανανεώσιµων
πρώτων υλών φυτικής προέλευσης έχει καθοριστική σηµασία για
την οικονοµική ανάπτυξη στην Ε.Ε.

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

(1) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ – Ε.Ε. αριθ. C 241 της 28ης Σεπτεµβρίου 2004
σελ. 44-48
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Οι παρακάτω τροπολογίες, οι οποίες συγκέντρωσαν περισσότερο από το ένα τέταρτο των εκπεφρασµένων ψήφων υπέρ,
απορρίφθηκαν στην ολοµέλεια:
Σηµείο 1.8 — Να διαγραφεί:
1.8 Η ΕΟΚΕ τάσσεται ρητά υπέρ του ορισµού στόχων εκ µέρους της Ε.Ε. σχετικά µε το ποσοστό χρήσης ανανεώσιµων
πρώτων υλών. Προτείνει δε ο στόχος να ορισθεί στο 4 × 25 µέχρι το 2020, δηλαδή 25 % αντιστοίχως για ηλεκτρισµό,
θερµότητα, καύσιµα και νέες ύλες όπως π.χ. σύνθετα υλικά, πλαστικές ύλες ενισχυµένες µε φυσικές ίνες, µονωτικά
υλικά ή προϊόντα της πετροχηµικής βιοµηχανίας.
Αιτιολογία:
Η προτεινόµενη διαµόρφωση του στόχου στο 4 × 25 µέχρι το 2020 είναι υπερβολικά φιλόδοξη και δεν λαµβάνει υπόψη τα
συµφέροντα των παραγωγικών τοµέων µε ένταση ενέργειας όπως π.χ. την χαρτοβιοµηχανία ή την τη χηµική βιοµηχανία.
Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας:
Υπέρ: 43
Κατά: 66
Αποχές: 14
Σηµείο 3.4.5.1 — Να διατυπωθεί ως εξής:
3.4.5.1 Σε ό,τι αφορά τη διατύπωση στόχων, η ΕΟΚΕ κρίνει ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να υιοθετηθεί ο στόχος του 4 × 25
έως το 2020. Αυτό σηµαίνει ότι, ενόψει της µελλοντικής αξιοποίησης της βιοµάζας, το 25 % της παροχής
ρεύµατος, το 25 % της παροχής θέρµανσης, το 25 % των καυσίµων κίνησης και το 25 % των προϊόντων πετρελαίου, όπως οι πλαστικές ύλες, θα πρέπει να καλύπτεται από ανανεώσιµες πρώτες ύλες φυτικής προέλευσης και µε
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Τη βάση αυτών των υπολογισµών αποτελεί η σηµερινή κατανάλωση ορυκτών πηγών
ενεργείας Die Ακόµη και σε περίπτωση αναπροσανατολισµού προς τη χρήση ανανεώσιµων φυτικών πρώτων υλών
βάσει αυτών των στόχων, η Η αποτελεσµατική χρήση όλων των πόρων θα εξακολουθεί να αποτελεί απόλυτη προϋπόθεση για την οικονοµική ανάπτυξη. Αυτό σηµαίνει ότι, προκειµένου να επιτευχθεί ευρεία υλοποίηση των στόχων,
είναι οπωσδήποτε απαραίτητη η σηµαντική βελτίωση των υλικών και της ενεργειακής απόδοσης εντός της ΕΕ.
Αιτιολογία
Ο προτεινόµενος στόχος του 4 × 25 έως το 2020 είναι υπερβολικά φιλόδοξος και δεν συνεκτιµά τα συµφέροντα των κλάδων
παραγωγής µε εντατική χρήση ενέργειας, όπως η βιοµηχανία χάρτου και η χηµική βιοµηχανία.
Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας:
Υπέρ: 44
Κατά: 70
Αποχές: 12
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα «Το ξύλο ως πηγή
ενέργειας στη διευρυνόµενη Ευρωπαϊκή Ένωση»
(2006/C 110/11)
Στις 11 Ιουλίου 2005, και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, µε επιστολή των επιτρόπων Olli Rehn, Mariann Fischer Boel και Andris Piebalgs, ζήτησε από την
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, να επεξεργαστεί γνωµοδότηση µε θέµα Το ξύλο ως πηγή
ενέργειας στη διευρυνόµενη Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου, περιβάλλον», στο οποίο ανατέθηκαν οι προπαρασκευαστικές εργασίες, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 27 Φεβρουαρίου 2006 µε βάση εισηγητική έκθεση του
κ. Seppo Kallio.
Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, κατά την 425η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 15ης και
16ης Μαρτίου 2006 (συνεδρίαση της 15ης Μαρτίου) υιοθέτησε την ακόλουθη γνωµοδότηση µε 130 ψήφους υπέρ
και 6 αποχές:
1. Συµπεράσµατα

1.1 Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ)
θεωρεί ότι η χρήση του ξύλου ως καύσιµου, είναι κυρίως ζήτηµα
αξιοποίησης του δυναµικού ανανεώσιµης ενέργειας (1) στην Ευρώπη,
µείωσης εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα που προκαλούν το
φαινόµενο του θερµοκηπίου και διασφάλισης των λειτουργιών
κοινής ωφέλειας (προστασία και πολυµορφία των δασών (βιοποικιλότητα)). Χάρη στην αύξηση της χρήσης του ξύλου ως καυσίµου
διευκολύνεται η αξιοποίηση ανεκµετάλλευτων πρώτων υλών για τις
ανάγκες της µεταποιητικής βιοµηχανίας. Η χρήση ενέργειας από
ξύλο συµβάλλει στην καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής,
βελτιώνει το χαµηλό επίπεδο αυτάρκειας σε ενέργεια της ΕΕ, και
αυξάνει τον εφοδιασµό σε ενέργεια, τους στόχους δηλαδή της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ. Ωστόσο, το ξύλο µπορεί να συµβάλλει
µόνο σε περιορισµένο βαθµό στην επίλυση των ενεργειακών
προβληµάτων. Παράλληλα πρέπει να αναπτυχθούν άλλες εναλλακτικές πηγές ενέργειας και να αναληφθούν δράσεις για την εξοικονόµηση ενέργειας, όπως η θερµοµόνωση των κτηρίων. Το δένδρο,
κατά την ανάπτυξή του, δεσµεύει το διοξείδιο του άνθρακα της
ατµόσφαιρας — ένα m3 ξυλείας περιέχει κατά µέσο όρο 800 kg
διοξείδιο του άνθρακα. Γενικά, η ύπαρξη µεγάλων αποθεµάτων
ξυλείας συµβάλλει στη µακροπρόθεσµη δέσµευση του διοξειδίου
του άνθρακα στο δάσος. Η ορθή διαχείριση των δασών και η
διασφάλιση της αύξησης της ξυλείας αυξάνουν τα αποθέµατα
άνθρακα. Η αύξηση της χρήσης ενέργειας από ξύλο συµβάλει στην
αντικατάσταση των µη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και
παράλληλα µειώνει τις εκποµπές από ορυκτά καύσιµα. Η χρήση
ενέργειας από ξύλο καθιστά αποτελεσµατικότερη τη διαχείριση των
δασών και αυξάνει µακροπρόθεσµα τα αποθέµατα ξυλείας.

1.2 Η ΕΟΚΕ θεωρεί, εξάλλου, ότι η αύξηση της χρήσης του
ξύλου ως καύσιµου προϋποθέτει µακροπρόθεσµη στρατηγική. Αυτή
βασίζεται στην κατάργηση των ρυθµίσεων που εµποδίζουν και επιβραδύνουν την ευρύτερη χρήση του. Για τη χρήση ενέργειας από
ξύλο, πρέπει να δηµιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισµού, µε την
κατάργηση φορολογικών ρυθµίσεων ενισχύσεων που ευνοούν τα
ορυκτά καύσιµα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης έχει δηµοσιεύσει ευρωπαϊκά πρότυπα εξειδίκευσης και ταξινόµησης για την
ποιότητα στερεών καύσιµων από ξύλο — CEN/TS 14961.
(1) Οδηγία 2001/77/ΕΚ, ΕΕ L 283, 27.10.2001, σελ. 35, άρθρο 2 β.

1.3 Η ΕΟΚΕ θεωρεί σηµαντικό να αυξηθεί η βιώσιµη χρήση του
ξύλου σε όλες τις χώρες και να ανοίξει η αγορά καύσιµων στα
υποπροϊόντα της βιοµηχανίας, και στις επιχειρήσεις που παράγουν
ενέργεια από την εκµετάλλευση των δασών και τη µετατροπή της
ξυλείας σε καύσιµο. Η παραγωγή και η χρήση καύσιµων συνδέεται
συχνά µε τη δασοκοµία και τη βιοµηχανία ξυλείας. Νέες µορφές
καύσιµων από ξύλο όπως οι κόκκοι από πολτό ξύλου, οι µπρικέτες
(πλιθάνθρακας), και τα υγρά καύσιµα συµβάλλουν στη δηµιουργία
διεθνούς αγοράς. Για την ανάπτυξη της αγοράς καύσιµων από ξύλο
απαιτούνται οικονοµικά µέσα τα οποία θα επιτρέψουν την είσοδο
νέων επιχειρήσεων στον τοµέα αυτό. Τα οικονοµικά µέσα µπορούν
να συµβάλουν στην αύξηση της προσφοράς και της ζήτησης
ξυλείας. Η φορολογία του διοξειδίου του άνθρακα των ορυκτών
καύσιµων και ένας χαµηλός συντελεστής ΦΠΑ για τα καύσιµα από
ξύλο µπορούν να αυξήσουν τη ζήτηση ενέργειας από ξύλο.
Μπορούν να χρησιµοποιηθούν επενδυτικές ενισχύσεις για να
αυξηθεί η ζήτηση των παραγωγών ενέργειας για καυσόξυλα. Επίσης,
πρέπει να προωθηθούν η διαφήµιση σχετικά µε τα καύσιµα από
ξύλο, η κατάρτιση, και οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης.
Τα οικονοµικά µέσα πρέπει να εστιάζονται κυρίως σε δράσεις εκτός
του τοµέα εµπορίας των εκποµπών. Η µεταφορά τεχνολογίας και
ορθών πρακτικών καθώς και η χάραξη στρατηγικής επικοινωνίας
µπορεί να είναι ιδιαίτερα σηµαντικές µορφές στήριξης στα νέα
κράτη µέλη.

1.4 Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι για την αξιοποίηση και την ενεργοποίηση αυτών των ανεκµετάλλευτων πόρων επιχειρήσεις που
µπορούν επιβιώσουν οικονοµικά σε µια αγορά η οποία λειτουργεί
ορθά. Στις χώρες όπου η αγορά ενέργειας από ξύλο δεν έχει
αναπτυχθεί πρέπει να χορηγηθούν στις επιχειρήσεις οι οποίες
µπορούν να επιβιώσουν πρέπει να χορηγηθούν προσωρινές
ενισχύσεις µέσω, για παράδειγµα, του ταµείου αγροτικής
ανάπτυξης. Είναι σηµαντικό να υποστηριχθούν οι οργανώσεις
ιδιοκτητών δασών, οι τοπικοί επιχειρηµατίες, και οι µικρές βιοµηχανίες.

1.5 Η ΕΟΚΕ απευθύνει έκκληση να καταβληθούν προσπάθειες
για να αυξηθεί η ζήτηση των καύσιµων από ξύλο, µε τη βοήθεια
οικονοµικών µέσων οικολογικής κατεύθυνσης τα οποία θα µεταχειρίζονται τους διάφορους χρήστες µε τον ίδιο τρόπο και θα
ενθαρρύνουν τη χρήση των καυσόξυλων σε όλους τους τοµείς της
αγοράς: στη θέρµανση κατοικιών µε καυσόξυλα και καύσιµα από
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επεξεργασµένο ξύλο, στη θέρµανση πολυκατοικιών, σε µονάδες
παραγωγής θερµότητας και ηλεκτρισµού για χωριά, συνοικισµούς
ακόµη και πόλεις καθώς βέβαια και στη δασική βιοµηχανία και σε
άλλες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούν θερµότητα
και ηλεκτρισµό και έχουν πρόσβαση, σε τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο, σε καύσιµα από ξύλο. Η χρήση µεγαλύτερων ποσοτήτων
ξύλου ως πηγής ενέργειας θα πρέπει να επιτρέπεται µόνον εφόσον
έχουν αξιοποιηθεί όλες οι δυνατότητες θερµοµόνωσης και έχει
καταρτισθεί ένας σχεδιασµός παραγωγής θερµότητας µε εναλλακτικές πηγές ενέργειας (όπως π.χ. η ηλιακή ενέργεια).

1.6 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι απαιτούνται ειδικά µέτρα για την έναρξη
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων παραγωγής θερµότητας και ηλεκτρισµού από ξυλεία σχεδόν σε όλα τα κράτη µέλη, αλλά ιδιαίτερα
στα νέα κράτη µέλη και στις υποψήφιες χώρες, στις οποίες οι
δασικές εκµεταλλεύσεις είναι µικρές και ο βαθµός οργάνωσης των
ιδιωτών ιδιοκτητών δασών είναι µικρός όπως χαµηλή είναι και η
εκµετάλλευση των δασικών πόρων. Συχνά, οι φραγµοί στην είσοδο
είναι πολύ υψηλοί. Η µείωση των φραγµών θα αυξήσει την επιχειρηµατική δραστηριότητα και θα τονώσει τη δηµιουργία και την
ανάπτυξη των αγορών. Τα διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ πρέπει να
συµβάλουν ενεργά στην έναρξη και ανάπτυξη επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων µε στόχο τη δηµιουργία τοπικών και περιφερειακών αγορών.

1.7 Κατά την ΕΟΚΕ, όλα τα βιοκαύσιµα πρέπει να αποτελούν
αντικείµενο ίσης µεταχείρισης. Η ανταγωνιστικότητα του ξύλου
έναντι των άλλων βιοκαυσίµων δεν πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο µε
την παροχή ενισχύσεων σε άλλους τοµείς πολιτικής της ΕΕ. Με τη
σηµερινή τεχνολογία, η βιοµάζα από ξύλο είναι κατάλληλη για την
παραγωγή κάθε είδους ενέργειας, καθώς και ως πρώτη ύλη για
καύσιµα µεταφορών.

1.8 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι, οι συµφωνίες και οι διατάξεις που
περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των καύσιµων καθώς και τα
άλλα εµπόδια στις συναλλαγές στο εσωτερικό της ΕΕ πρέπει να
καταργηθούν. Το ξύλο µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο
στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας στον τοµέα της ενέργειας.
Ειδικότερα, το ξύλο µπορεί να ανταγωνιστεί άλλες πηγές ενέργειας
σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο.

1.9 Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι στην ΕΕ είναι ανεπαρκής η γνώση
για τις υπάρχουσες δυνατότητες και την χρήση των πηγών
καύσιµων από ξύλο. Η απογραφή των πηγών ξυλείας για την
παραγωγή ενέργειας πρέπει να βελτιωθεί σε όλα τα κράτη µέλη
καθώς και στις υποψήφιες χώρες εφόσον η γνώση αυτή αποτελεί τη
βάση για την αειφόρο ανάπτυξη. Όµως, η προσέγγιση πρέπει να
είναι διαφοροποιηµένη. Στις µεγάλες δασικές περιοχές της Κεντρικής Ευρώπης υφίσταται επαρκές δυναµικό ξυλείας για τη
διασφάλιση της βιοποικιλότητας των δασών. ∆εν υπάρχει επαρκής
ενηµέρωση για δασικούς πόρους που δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη βιοµηχανία λόγω της τοποθεσίας όπου βρίσκονται.
Συνεπώς, οι πόροι αυτοί θα πρέπει να καθοριστούν, ταξινοµηθούν
και τυποποιηθούν σαφώς προκειµένου να αποτραπούν στρεβλώσεις
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στο εµπόριο ξυλείας εσωτερικό της ΕΕ. Οι εθνικές απογραφές του
δυναµικού καύσιµων από ξύλο και η παρακολούθηση της χρήσης
τους είναι απαραίτητες, και θα πρέπει να ερευνηθούν καλύτερα σε
ενιαία βάση οι δυνατότητες που παρέχουν. Με τον τρόπο αυτό, θα
καταστεί δυνατός ο καθορισµός λειτουργικών στόχων και η
εκτίµηση των αποτελεσµάτων των διαφόρων µέσων.

1.10 Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι η αύξηση της χρήσης του ξύλου ως
καύσιµου είναι σηµαντική για τον έλεγχο των πυρκαγιών των δασών
που προκαλούνται από τον άνθρωπο σε µονοκαλλιέργειες από
κωνοφόρα. Η εντατική χρήση του ξύλου ιδιαίτερα για την
παραγωγή ενέργειας ενδέχεται να µειώσει τους κινδύνους πυρκαγιάς
των δασών και κατά συνέπεια τη συχνότητα των πυρκαγιών των
δασών.

1.11 Το πρόγραµµα χρήσης της ξυλείας ως πηγής ενέργειας
πρέπει να συµπληρωθεί µε µελέτες όσον αφορά την επιλογή των
αποδοτικών ποικιλιών και οικολογικών τύπων, τις µεθόδους εντατικής καλλιέργειας, ή τη συντόµευση των κύκλων παραγωγής. Θα
πρέπει να αναπτυχθεί η πτυχή της δασοκοµικής εκµετάλλευσης ως
φυτείας. Η αναζήτηση αποτελεσµατικών µεθόδων για την διασφάλιση ξυλείας για ενεργειακούς σκοπούς δεν πρέπει να έχει αρνητικές
συνέπειες στη βιοποικιλότητα, ούτε να δηµιουργήσει προβλήµατα
στη διαχείριση των υδάτινων πόρων σε τοπικό ή περιφερειακό
επίπεδο. Κατά την ΕΟΚΕ, πρέπει να αναπτυχθεί η τεχνολογία και η
διοικητική µέριµνα, ώστε να ληφθούν υπόψη οι δασικοί πόροι και
οι τεχνικές καύσης µε την ενίσχυση της έρευνας και της ανάπτυξης
καθώς και µε τη διάδοση πληροφοριών και την µεταφορά τεχνολογιών για να επιτευχθούν βιώσιµα αποτελέσµατα. Πρέπει να θεσπιστούν κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα για µικρούς καυστήρες στερεών
καύσιµων ώστε να µην υπάρξει στρέβλωση του ανταγωνισµού.

1.12 Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι πρέπει να παρασχεθεί µεγαλύτερη
ενηµέρωση για τις πιθανές χρήσεις του ξύλου ως καύσιµου. Τούτο
αφορά ολόκληρο τον τοµέα, από τις ιδιωτικές κατοικίες έως τις
µεγάλες βιοµηχανικές και δηµοτικές εγκαταστάσεις, όπου χρησιµοποιούνται ροκανίδια και υποπροϊόντα ξύλου. Σε πολλές σύγχρονες
εγκαταστάσεις θέρµανσης είναι δυνατή η καύση ξύλου µαζί µε
άλλα στερεά καύσιµα.

1.13 Τα καύσιµα από ξύλο καθώς και τα υποπροϊόντα της
δασικής βιοµηχανίας και τα υπολείµµατα της υλοτοµίας (άκρες
δένδρων, κλαδιά, ρίζες και ξυλεία κακής ποιότητας από αραίωση
του δάσους) θα πρέπει να βελτιώσουν την αποδοτικότητα της
βιώσιµης δασοκοµίας και την ανταγωνιστικότητα του δασικού
τοµέα χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο η τροφοδότηση της δασοκοµίας
µε πρώτες ύλες ή οι θέσεις απασχόλησης στη δασοκοµία και στη
δασική βιοµηχανία. Η αύξηση της ενέργειας από ξύλο µπορεί να
συµβάλει σηµαντικά την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της
Λισσαβώνας.

1.14 Για την παραγωγή ξυλείας ως πηγή ενέργειας θα πρέπει
επίσης να καθοριστεί η χρήση εκτάσεων που αποκλείονται από τη
γεωργική χρήση (αναδάσωση µε σκοπό την παραγωγή ενέργειας).

C 110/62

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

2. Γενικές παρατηρήσεις
2.1 Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κοινή ενεργειακή πολιτική. Τα
τελευταία χρόνια έχουν ληφθεί αποφάσεις που αφορούν την αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας (οδηγία 96/92/EΚ) (2) και φυσικού αερίου
(οδηγία 98/30/EΚ) (3), την ασφάλεια εφοδιασµού, την αυξηµένη
χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας καθώς και περιβαλλοντικά
θέµατα που συνδέονται µε την παραγωγή ενέργειας. Εξάλλου, δεν
έχει επιτευχθεί ένα ενιαίο επίπεδο φορολογίας των εκποµπών
διοξειδίου του άνθρακα, πράγµα που θα προωθούσε τη χρήση
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
2.2 Με τη δηµοσίευση της Λευκής Βίβλου (4) το 1997 ετέθη ως
στόχος η αύξηση της χρήσης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
από 45 Mtoe το 1995 σε 135 Mtoe (Mtoe = µεγάτονοι
ισοδύναµου πετρελαίου). Ο στόχος αυτός (που τέθηκε από τα 15
κράτη µέλη της ΕΕ) αντιστοιχεί σε αύξηση των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας από 5,2 % σε 12 % έως το 2010. Το 2001 το ποσοστό
ήταν 6 %. Στην καλύτερη περίπτωση, µπορεί να φτάσει το 10 %
αλλά στην χειρότερη περίπτωση ενδέχεται να παραµείνει στο 8 %. Η
εξέλιξη αυτή δείχνει ότι τα µέτρα που έχουν ληφθεί δεν επαρκούν
για να κατευθύνουν την όλη διαδικασία προς την ορθή κατεύθυνση
σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες προθεσµίες. Στην ανακοίνωση της
Επιτροπής (5), προβάλλονται αντίστοιχες απόψεις.
2.3 Το 2000 στην Πράσινη Βίβλο µε θέµα «Προς µία ευρωπαϊκή
στρατηγική για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού» (6)
προβάλλεται η ισχυρή βούληση να µειωθούν οι ανάγκες εισαγωγής
ενέργειας της Ευρώπης και να αυξηθεί ο βαθµός αυτονοµίας της. Ο
βαθµός αυτονοµίας σήµερα είναι περίπου 50 %, που από
στρατηγική άποψη είναι πολύ χαµηλός.
2.4 Στην οδηγία 2001/77/ΕΚ (7), για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιµες πηγές στην
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, τίθεται ο στόχος έως το
2010 το 22 % της ηλεκτρικής ενέργειας να παράγεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Από την εκτίµηση των µέτρων που έχουν
ληφθεί και των αποτελεσµάτων που έχουν επιτευχθεί προκύπτει ότι
το ποσοστό αυτό θα φτάσει µόνο το 18-19 % την προκαθορισµένη
περίοδο. Είναι σαφής η αύξηση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοµάζα. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν αισθητές
διαφορές µεταξύ των χωρών.
2.5 Στην οδηγία 2003/30/ΕΚ (8) για την προώθηση της χρήσης
των βιοκαυσίµων, τίθεται ως στόχος το ποσοστό χρήσης των
βιοκαυσίµων να ανέλθει σε 5,75 % το 2010. Ενδιάµεσος στόχος
της οδηγίας για το 2005 ήταν το 2 %, αλλά το αποτέλεσµα ήταν
1,4 %.
2.6 Με την οδηγία 2003/96/ΕΚ ( ), σχετικά µε την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών
προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας, τα κράτη µέλη έχουν την
9

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
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(9)

Οδηγία 96/92/ΕΚ, ΕΕ L 27, 30/1/1997, σελ. 20-29
Οδηγία 98/30/ΕΚ, ΕΕ L 204, 21.7.1998, σελ. 1-2
COM(97) 599 τελικό, 26.11.1997
COM(2004) 366 τελικό, 26.5.2004
COM(2000) 769 τελικό, 1.12.2000
Οδηγία 2001/77/ΕΚ, ΕΕ L 283, 27.10.2001, σελ. 33-40
Οδηγία 2003/30/ΕΚ, ΕΕ L 123, 17.5.2003, σελ. 42-46
Οδηγία 2003/96/ΕΚ, ΕΕ L 283, 31.10.2003, σελ. 51-70
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δυνατότητα είτε να χορηγούν πλήρη φορολογική απαλλαγή στα
καύσιµα από ξύλο είτε να εφαρµόζουν µειωµένο φορολογικό συντελεστή. Τούτο καθιστά δυνατή την πλήρη ή µερική φοροαπαλλαγή
των καύσιµων από ξύλο και ο συνολικός φόρος µπορεί να είναι
κατώτερος από τα καθορισµένα ελάχιστα επίπεδα. Η φοροαπαλλαγή
µπορεί να χορηγείται το πολύ έως έξι έτη τη φορά. Η φοροαπαλλαγή δεν µπορεί να χορηγηθεί µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2012
και όσες φορολογικές διευκολύνσεις θα έχουν χορηγηθεί µε βάση
την οδηγία αυτή λήγουν το αργότερο το 2018.

2.7 Το φθινόπωρο του 2003, υιοθετήθηκε η οδηγία σχετικά µε
την εµπορία δικαιωµάτων εκποµπής αερίων του θερµοκηπίου εντός
της Κοινότητας (2003/87/EΚ (10)). Η εν λόγω αποκαλούµενη
συνδετική οδηγία (2004/101/ΕΚ (11))υιοθετήθηκε τον Σεπτέµβριο
του 2004. Η οδηγία καθιστά δυνατή την εµπορία δικαιωµάτων
εκποµπής αερίων του θερµοκηπίου σε αναπτυξιακά έργα εκτός της
ΕΕ (CDM — µηχανισµός καθαρής ανάπτυξης) και µεταξύ βιοµηχανικών χωρών (JI — κοινή εφαρµογή).

2.8 Το ∆εκέµβριο του 2005 η Επιτροπή δηµοσίευσε ανακοίνωση µε θέµα «Σχέδιο ∆ράσης της ΕΕ για τη βιοµάζα» (12), στόχος
του οποίου είναι να επιταχυνθεί και να ενθαρρυνθεί τη χρήση
βιοκαυσίµων στα κράτη µέλη.

2.9 Το µεγαλύτερο µέρος της βιοµάζας που χρησιµοποιείται για
την παραγωγή ενέργειας προορίζεται για την παραγωγή
θερµότητας. Πρέπει να εκδοθεί οδηγία σχετικά µε τη χρήση της
βιοµάζας για την παραγωγή θερµότητας.

2.10 Ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλιστεί αποτελεσµατική
χρήση της ενέργειας είναι η συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και
θερµότητας στην ίδια εγκατάσταση. Η συµπαραγωγή είναι ιδιαίτερα
σηµαντική για τη θέρµανση των πόλεων και για την αύξηση της
χρήσης της βιοµάζας. Η οδηγία 2004/8/ΕΚ (13) αφορά την
προώθηση της συνδυασµένης παραγωγής ηλεκτρισµού και
θερµότητας.

2.11 Το 7o πρόγραµµα πλαίσιο για την έρευνα (2007–2013)
της ΕΕ βρίσκεται στο στάδιο της προετοιµασίας. Ο δασικός τοµέας
της Ευρώπης δηµιούργησε µια τεχνολογική πλατφόρµα που
βασίζεται στη δασοκοµία (Forest-based sector technology platform),
το ερευνητικό πρόγραµµα της οποίας εστιάζεται κυρίως στην
έρευνα και την ανάπτυξη ενέργειας που παράγεται από το ξύλο.

2.12 Η κατάσταση του ανταγωνισµού στην αγορά ενέργειας έχει
αναπτυχθεί µε πολύ διαφορετικό τρόπο στα διάφορα µέρη της
Ευρώπης. Τούτο αφορά κυρίως την παραγωγή και τη διανοµή στον
τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας αλλά, σε πολλές περιπτώσεις,
αφορά και την πώληση ορυκτών καύσιµων. Ο ανταγωνισµός στον
τοµέα της ενέργειας λειτουργεί ανεπαρκώς. Ως τοπικό και περιφερειακό καύσιµο το ξύλο θα µπορούσε να αυξήσει τον ανταγωνισµό
στην αγοράς.
(10)
(11)
(12)
(13)

Οδηγία 2003/87/ΕΚ, ΕΕ L 275, 25.10.2003, σελ. 32-46
Οδηγία 2004/101/ΕΚ, ΕΕ L 338, 13.11.2004, σελ. 18-23
COM(2005) 628 τελικό, 7.12.2005
Οδηγία 2004/8/ΕΚ, ΕΕ L 52, 21.2.2004, σελ. 50-56
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2.13 Οι νέες επιχειρήσεις και ειδικότερα για οι µικρές επιχειρήσεις που θέλουν να προµηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο
ισότιµα µε τις υπόλοιπες, είναι πολύ δύσκολο να εισέλθουν στην
αγορά της ενέργειας. Η κατάσταση ποικίλλει σηµαντικά από το ένα
κράτος µέλος στο άλλο.

2.14 Στις 30 Σεπτεµβρίου 2005, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
υιοθέτησε ψήφισµα µε το οποίο ζητείται να τεθεί ως στόχος η
αύξηση του ποσοστού χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενεργείας στη
συνολική κατανάλωση ενεργείας της ΕΕ σε 20 % έως το 2020. Στο
ψήφισµα επισηµαίνεται ότι για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας δεν
υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά. Πρέπει να καταργηθούν
τα διοικητικά µέτρα που εµποδίζουν την ανάπτυξή τους. Το εξωτερικό κόστος των ορυκτών καύσιµων πρέπει να περιλαµβάνεται στην
τιµή της ενέργειας, και πρέπει να καταργηθούν οι ενισχύσεις που
χορηγούνται στις επιζήµιες συµβατικές µορφές ενέργειας καθώς και
οι φόροι που επιβάλλονται στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.

2.15 Οι οργανώσεις των πολιτών της Ευρώπης συντονίζουν
ενεργά τις θέσεις τους για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µε τη
βοήθεια της οικολογικής επισήµανσης του ηλεκτρισµού. Το ξύλο,
ως ανανεώσιµος φυσικός πόρος, πληροί τις απαιτήσεις για βιώσιµη
παραγωγή ενέργειας. Η χρήση ενέργειας από ξύλο βελτιώνει τις
προϋποθέσεις για βιώσιµη δασοκοµία. Από πλευράς βιώσιµης
χρήσης του ξύλου, είναι σηµαντικό η υλοτοµία να µην υπερβαίνει
την αύξηση των φυτών. Η βιώσιµη δασοκοµία βασίζεται και διασφαλίζεται από τις αποφάσεις της Υπουργικής ∆ιάσκεψης για την
Προστασία των ∆ασών στην Ευρώπη (MCPFE) για τη βιώσιµη δασοκοµία στην Ευρώπη. Η βιώσιµη δασοκοµία διασφαλίζεται επίσης και
από το σύστηµα πιστοποίησης των δασών. Σύµφωνα µε τα κριτήρια
που υιοθετήθηκαν στην Υπουργική ∆ιάσκεψη της Λισσαβώνας για
τη διαχείριση των δασών, η παραγωγή βιοµάζας από τα δάση για
ενεργειακούς σκοπούς πρέπει να σχεδιαστεί κατά τρόπον ώστε να
προστατεύεται η συνέχεια των κύκλων παραγωγής και παγίδευσης
άνθρακα στο έδαφος. Κατά συνέπεια, πρέπει να διασφαλιστούν οι
διεργασίες εξέλιξης, εµπλουτισµού µε θρεπτικές ουσίες, και
διατήρησης των φυσικοχηµικών συνθηκών του εδάφους. Στη φάση
αυτή, είναι απαραίτητη η εστίαση στη συνεχή χρήση και στη
βιώσιµη παραγωγή ξυλείας. Απατούνται, επίσης, προσπάθειες για να
αναπτυχθούν ορθές µέθοδοι παραγωγής ενέργειας από ξύλο. Σε
πολλές χώρες της ΕΕ, υπάρχουν ορθά παραδείγµατα συστηµάτων
επισήµανσης, τα οποία διασφαλίζουν τον έλεγχο της παραγωγής
ενέργειας και ενηµερώνουν τους καταναλωτές για την τήρηση των
περιβαλλοντικών κριτηρίων.

2.16 Οι δασικοί πόροι της Ευρώπης (όγκος κορµών σε m3
χωρίς κατάλοιπα βιοµάζας) αυξήθηκαν κατά 30 % περίπου µε την
ένταξη των δέκα νέων κρατών µελών το 2004. Η συνολική έκταση
των δασών της ΕΕ είναι σήµερα περίπου 140 εκατ. εκτάρια και των
υποψήφιων χωρών περίπου 22 εκατ. εκτάρια. Η έκταση των
εµπορικά εκµεταλλεύσιµων δασών (δάση διαθέσιµα για την
παραγωγή ξυλείας — δάση στα οποία οι νοµοθετικοί, οικονοµικοί
και περιβαλλοντικοί περιορισµοί δεν επηρεάζουν σηµαντικά την
παραγωγή ξυλείας) των κρατών µελών της ΕΕ είναι 117 εκατ.
εκτάρια και των υποψήφιων χωρών 19 εκατ. εκτάρια. Η καθαρή
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παραγωγή της ξυλείας (µικτή παραγωγή µε µικρότερη απώλεια
φυσικών πόρων) είναι στην ΕΕ 560 εκατ. m3 εκ των οποίων 41
εκατ. m3 ήταν παραδοσιακή υλοτοµία για την παραγωγή καυσόξυλου. Το 62 % της ετήσιας παραγωγής προορίζεται για τη βιοµηχανία και οικιακή χρήση, πάνω από 7 % του οποίου χρησιµοποιείται
παραδοσιακά για καυσόξυλα οικιακής χρήσης. Πάνω από το 10 %
της συνολικής παραγωγής βρίσκεται σε προστατευµένα δάση ή είναι
εκτός των περιοχών που αποτελούν αντικείµενο εµπορικής εκµετάλλευσης.

2.16.1 Αυτό σηµαίνει ότι σχεδόν το 30 % της παραγωγής
παραµένει ανεκµετάλλευτο και το απόθεµα ξυλείας της ΕΕ τα
τελευταία 50 χρόνια αυξάνεται συνεχώς. Μέρος αυτού του αχρησιµοποίητου αποθέµατος ξυλείας (170 εκατ. m3) είναι ξυλεία κακής
ποιότητας που µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο για την παραγωγή
ενέργειας. Από αυτά, τα 30 εκατ. m3 µπορούν να αξιοποιηθούν για
την παραγωγή ενέργειας από ξύλο εκτός των λοιπών χρήσεων ως
ξυλείας πρώτης ύλης. Κάθε χρόνο παραµένουν στα δάση 173 εκατ.
m3 ξυλείας, κατάλληλα για την παραγωγή ενέργειας, που είναι
κατάλοιπα της υλοτοµίας και άλλών δασικών προϊόντων. Για
τεχνικούς, οικονοµικούς, και οικολογικούς λόγους θα µπορούσαν
να χρησιµοποιηθούν 70 εκατ. m3, από τις ποσότητες αυτές, µε την
µορφή καταλοίπων υλοτοµίας και ριζών.

2.16.2 Τα υποπροϊόντα της δασικής βιοµηχανίας (µαύρη
αλισίβα, φλοιός, πριονίδια) και το ανακυκλωµένο ξύλο παρέχουν
µεγάλες δυνατότητες και σε πολλές χώρες χρησιµοποιούνται ήδη
αποτελεσµατικά, ειδικότερα στο πλαίσιο µιας ολοκληρωµένης
δασικής βιοµηχανίας. Η χρήση ενέργειας από τα υποπροϊόντα και
το ανακυκλωµένο ξύλο µπορεί να φτάσει το 30-50 % της χρήσης
στρογγυλής ξυλείας (ισοδυναµεί µε 100-167 εκατ. m3 στρογγυλής
ξυλείας).

2.16.3 Αυτό σηµαίνει ότι το βιώσιµο δυναµικό ενέργειας από
ξύλο της ΕΕ είναι περίπου 267 εκατ. m3, εκ των οποίων τµήµα των
βιοµηχανικών υποπροϊόντων ήδη αξιοποιείται. Αυτή η ποσότητα
ξυλείας ισοδυναµεί µε 50 Mtoe ενέργειας. Το ανεκµετάλλευτο
δυναµικό ενέργειας από ξύλο των δασών µας ανέρχεται σε τουλάχιστον 100 εκατ. m3. Με την αύξηση της χρήσης στρογγυλής
ξυλείας στη δασική βιοµηχανία αυξάνεται και η ποσότητα των
υποπροϊόντων. Μικρές ποσότητες ενέργειας από ξύλο µπορούν να
παραχθούν σε συνδυασµό µε τη διευθέτηση τεχνητού τοπίου. Η
Επιτροπή Ξυλείας FAO/UNECE αναπτύσσει µεθόδους για τον
έλεγχο της χρήσης των καύσιµων από ξύλο και δοκιµάζει ένα
σύστηµα συγκέντρωσης στοιχείων σε δέκα χώρες.

2.16.4 Το 2001, η κατανάλωση ενέργειας της ΕΕ (σε επίπεδο
25 κρατών µελών) ήταν 1.668 Mtoe (µεγάτονοι ισοδύναµου πετρελαίου), εκ των οποίων µόνο οι 101,3 Mtoe είχαν παραχθεί από
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Στις περισσότερες χώρες — εκτός
τεσσάρων- το µεγαλύτερο τµήµα παράχθηκε µε βιοµάζα από
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Σε έντεκα χώρες το ποσοστό της
βιοµάζας ήταν πάνω από 75 %. Το ποσοστό ήταν ιδιαίτερα υψηλό
στα άλλα νέα κράτη µέλη εξαιρουµένων της Μάλτας και της
Κύπρου.
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3. Αέρια που προκαλούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου και
η χρήση του ξύλου ως υποκατάστατου

3.1 Το σηµαντικότερο έµµεσο κόστος των ορυκτών πηγών
ενέργειας είναι οι κλιµατικές αλλαγές. Το διοξείδιο του άνθρακα
είναι το σηµαντικότερο από τα αέρια που προκαλούν το φαινόµενο
του θερµοκηπίου. Ορισµένες χώρες προσπάθησαν να λύσουν το
πρόβληµα των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα µε την επιβολή
φορολογίας επί του CO2. Οι εκποµπές θείου, οξειδίου του αζώτου
και άλλων µορίων προκαλούν επίσης εξωτερικό κόστος. Το ξύλο
είναι καύσιµο ουδέτερο από απόψεως διοξειδίου του άνθρακα και
δεν συµβάλλει στις καθαρές εκποµπές στην ατµόσφαιρα. Περιέχει
µόνο λίγο θείο και άζωτο σε σύγκριση µε άλλα καύσιµα. Κύρια
πηγή εκποµπών µορίων του ξύλου είναι η µικρής κλίµακας παραδοσιακή χρήση.

3.2 Η ευηµερία του πλανήτη σήµερα βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στη χρήση φυσικών πόρων που δεν ανανεώνονται. Τούτο
αφορά κυρίως την παραγωγή και τη χρήση ενέργειας όπου πρώτη
ύλη είναι κυρίως τα ορυκτά καύσιµα, όπως ο λιγνίτης, ο άνθρακας,
το πετρέλαιο, ο ασφαλτούχος σχιστόλιθος και το φυσικό αέριο.

3.3 Η χρήση ενέργειας ευθύνεται σε µεγάλο βαθµό (59 %) για
τις εκποµπές αερίων που προκαλούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου
στον κόσµο. Στην χρήση ενέργειας οφείλονται οι εκποµπές
διοξειδίου του άνθρακα, η περιεκτικότητα του οποίου στον αέρα
αυξάνεται συνεχώς εδώ και πολλές δεκαετίες.

3.4 Η χρήση ορυκτών καύσιµων προκαλεί εκποµπές και άλλων
ουσιών που βλάπτουν το περιβάλλον όπως διοξείδιο του θείου,
οξείδιο του αζώτου και άλλα µόρια διαφόρων µεγεθών. Η χρήση
του ξύλου ως υποκατάστατου καύσιµου µειώνει αυτές τις εκποµπές.
Τα καύσιµα από ξύλο αντικαθιστούν τα ορυκτά καύσιµα για την
παραγωγή ενέργειας τα οποία είναι ιδιαιτέρως επιβλαβή για το
περιβάλλον.

3.5 Η χρήση του ξύλου σε διάφορα προϊόντα είναι αποτελεσµατικό µέσο για τη µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα,
εφόσον η κατασκευή προϊόντων από ξύλο απαιτεί γενικά λιγότερη
ενέργεια απ' ό,τι η κατασκευή ανταγωνιστικών υλικών. Το ξύλο
αποτελεί υποκατάστατο των µη ανανεώσιµων φυσικών πόρων. Η
ανταγωνιστικότητα των προϊόντων από ξύλο σε σχέση µε τα
προϊόντα ενεργειακής έντασης, όπως ο χάλυβας και το σκυρόδεµα
βελτιώνεται µε την εµπορία των εκποµπών.

3.6 Η χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας αντί των ορυκτών
καύσιµων µειώνει τις εκποµπές αερίων που προκαλούν το φαινόµενο
του θερµοκηπίου. Η µείωση εξαρτάται από το είδος του καύσιµου
και τις µεθόδους παραγωγής που αντικαθίστανται από ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας. ∆ιαφορετικά ορυκτά καύσιµα έχουν διαφορετικούς
συντελεστές CO2. Για τη µείωση των εκποµπών, είναι ιδιαίτερα
σηµαντικό να χρησιµοποιούνται µέθοδοι παραγωγής ενέργειας όπου
οι εκποµπές ανά µονάδα κόστους είναι χαµηλές.
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3.7 Η παραγωγή µόνον ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά
καύσιµα είναι η χειρότερη λύση από περιβαλλοντικής απόψεως. Σε
πολλές βιοµηχανικές διεργασίες, απαιτείται µεγάλη ποσότητα
θερµότητας, ατµού και ηλεκτρισµού, ούτως ώστε να προσφέρεται η
παραγωγή ενέργειας σε συνδυασµό µε τις βιοµηχανικές µεθόδους.

3.8 Η δασική βιοµηχανία κατασκευής µηχανολογικού εξοπλισµού και η χηµική δασοκοµία χρησιµοποιούν πρωτίστως το
ξύλο για την κατασκευή προϊόντων από ξύλο ή από χαρτί. Από τη
διεργασία αυτή προκύπτουν υποπροϊόντα που είναι κατάλληλα ως
καύσιµα για την παραγωγή ενέργειας. Η σύγχρονη βιοµηχανία
χαρτοπολτού και τα πριονιστήρια είναι γενικά καθαροί παραγωγοί
ενέργειας, δηλαδή παράγουν περισσότερη ενέργεια από όση χρησιµοποιούν. Τα υποπροϊόντα τα οποία δεν απαιτούνται για την
παραγωγή ενέργειας µπορούν να πωληθούν στην αγορά βιοκαυσίµων, µε την προϋπόθεση να υπάρχει παρόµοια αγορά.

3.9 Το σηµαντικότερο υποπροϊόν του πολτού µε θειικό άλας
είναι η λιγνίνη που περιέχει µαύρη αλισίβα και που µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας. Η
µαύρη αλισίβα θα χρησιµεύσει στο µέλλον ως πρώτη ύλη καύσιµου
για τα αυτοκίνητα. Τούτο προϋποθέτει επιπλέον έρευνα και
ανάπτυξη. Η παραγωγή αιθανόλης από λιγνοκυταρρινούχα υλικά
και η αεριοποίηση αποτελούν άλλες πιθανές µορφές ενέργειας.

3.10 Τα νέα κράτη µέλη διαθέτουν σηµαντικό δυναµικό για την
επέκταση της δασικής βιοµηχανίας καθώς και για τη χρήση του
ξύλου ως πρώτη ύλη για την παραγωγή προϊόντων από ξύλο και
ενέργειας.

3.11 Η αγορά βιοκαυσίµων είναι γενικά τοπική ή περιφερειακή
λόγω παραδείγµατος χάριν του κόστους µεταφοράς. Η επεξεργασία,
για παράδειγµα των υποπροϊόντων επιπλοποιίας και πριονιστηρίων
µε τη µορφή κύβων, βιοελαίου από πυρόλυση ή µπρικετών µπορούν
εύκολα να ανοίξουν νέες ευρύτερες αγορές. Θα πρέπει επίσης να
αναπτυχθούν δίκτυα διανοµής και να εξασφαλιστεί η λειτουργία
τους, προκειµένου να διευκολυνθεί η χρήση τους από τους καταναλωτές. Η νέα ταξινόµηση CEΝ διευκολύνει την διανοµή και το
εµπόριο.

3.12 Οι πυρκαγιές των δασών αποτελούν µεγάλο πρόβληµα
κυρίως για τα κράτη της Μεσογείου όπως είναι η Πορτογαλία, η
Ισπανία. η Γαλλία, η Ιταλία και η Ελλάδα. Κίνδυνος υπάρχει επίσης,
σε µικρότερο βαθµό, και στις χώρες της Βορείου Ευρώπης. Η
φροντίδα των περιοχών αυτών και η συλλογή των υλικών, που
αυξάνουν τον κίνδυνο των δασικών πυρκαγιών, µειώνουν τις οικονοµικές απώλειες. Οι αιτίες των πυρκαγιών είναι πολλές, αλλά
πρέπει να επισηµανθούν τρεις ιδιαίτερα σηµαντικοί λόγοι: η
κατάσταση των δασών —τα κατάλοιπα της υλοτοµίας πρέπει να
αποµακρύνονται από τα δάση για να µειωθεί ο κίνδυνος
πυρκαγιάς—, η ανθρώπινη συµπεριφορά, και η έλλειψη
συστηµάτων ελέγχου και κατάσβεσης. Οι πυρκαγιές των δασών είναι
µεγάλες φυσικές καταστροφές, που πρέπει να προλαµβάνονται µε
κάθε δυνατό µέσο τόσο στα κράτη µέλη όσο και την ΕΕ.
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4. ∆ιεθνής πολιτική και ανάπτυξη

4.1 Το 2005, η αγορά ενέργειας επλήγη σκληρά από την
αύξηση της τιµής του πετρελαίου και από την αδυναµία ικανότητας
επεξεργασίας των προϊόντων πετρελαίου. Παράλληλα, αυξήθηκε η
τιµή της ηλεκτρικής ενέργειας. Ένας από τους λόγους αυτής της
αύξησης είναι η εµπορία των δικαιωµάτων των εκποµπών, ο συνολικός αντίκτυπος της οποίας είναι προς το παρόν αδύνατο να
εκτιµηθεί. Εξάλλου, η ελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
δεν εξελίχθηκε όπως αναµενόταν.

4.2 Τα διεθνές πολιτικό κλίµα είναι καθοριστικής σηµασίας
παράγοντας για την αύξηση της χρήσης των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας. Η ΕΕ δεσµεύτηκε, σύµφωνα µε το πρωτόκολλο του
Κιότο, που τέθηκε σε ισχύ στις 18 Φεβρουαρίου 2005, να µειώσει
κατά 8 % τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα σε σχέση µε τις
τιµές του 1992. Η ευθύνη για τη µείωση ανατέθηκε στα κράτη
µέλη, ανάλογα µε την ικανότητα της κάθε χώρας να µειώσει τις
εκποµπές. Το σύστηµα εµπορίας εκποµπών της ΕΕ αποτελεί τµήµα
της στρατηγικής της ΕΕ για το κλίµα, και συνδέεται εν µέρει µόνο
µε το πρωτόκολλο του Κιότο.

4.3 Η εµπορία εκποµπών στο εσωτερικό της ΕΕ άρχισε την
1η Ιανουαρίου 2005. Η πρώτη περίοδος καλύπτει τα έτη 2005–
2007 και αφορά µόνο το διοξείδιο του άνθρακα. Η εσωτερική
κατανοµή εντός της ΕΕ εξαρτάται από την ικανότητα του συνόλου
των 15 χωρών να µειώσουν τις εκποµπές. Σε αντίθετη περίπτωση,
κάθε κράτος µέλος της ΕΕ των 15 πρέπει να µεριµνήσει να µειώσει
το επίπεδο των εκποµπών κατά 8 % όπως και τα άλλα κράτη.
Ορισµένα κράτη µέλη έχουν µάλιστα πιο φιλόδοξες απαιτήσεις για
τα έτη 2008–2012. Η διεθνής κατάσταση µετά το 2012 παραµένει
ασαφής. Ορισµένα κράτη µέλη της ΕΕ έχουν εξαγγείλει διαφορετικούς στόχους για το σύνολο της ΕΕ και διαφορετικούς για τη
χώρα τους.

4.4 Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κοινή δασική πολιτική, αλλά
τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τα δικά τους δασικά προγράµµατα και
πολιτική. Το Συµβούλιο Υπουργών της ΕΕ υιοθέτησε το 1998 τη
δασική στρατηγική της ΕΕ. Βάση της δασικής στρατηγικής αποτελεί
η αρχή της επικουρικότητας, σύµφωνα µε την οποία η δασική
πολιτική υπάγεται κυρίως στην αρµοδιότητα των κρατών µελών.
Τον Μάρτιο του 2005, η Επιτροπή δηµοσίευσε ανακοίνωση για την
εφαρµογή της δασικής στρατηγικής (14). Στην ανακοίνωσή της, η
Επιτροπή επισηµαίνει ότι η ενέργεια από ξύλο παρέχει προστιθέµενη
αξία στην αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ. Η ΕΟΚΕ εξέδωσε τη γνωµοδότησή της (15) για την ανακοίνωση της Επιτροπής τον Οκτώβριο
του 2005. Η Επιτροπή επεξεργάζεται ένα σχέδιο δράσης για την
βιώσιµη δασοκοµία στην ΕΕ, το οποίο προβλέπεται να είναι έτοιµο
το 2006.
(14) COM(2005) 84 τελικό, 10.3.2005
(15) CESE 1252/2005, ΕΕ C 28, 3.2.2006, σελ. 57-65.
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4.5 Η δασικές εκτάσεις της ΕΕ έχουν αυξηθεί κατά 20 % από το
1998 και ο αριθµός των ιδιωτών ιδιοκτητών δασικών εκµεταλλεύσεων έχει αυξηθεί από 12 εκατοµµύρια σε 16. Σε πολλά νέα κράτη
µέλη, τα περισσότερα δάση είναι ιδιοκτησία του κράτους. Είναι
απαραίτητο να βελτιωθούν οι ικανότητες της ιδιωτικής δασοκοµίας
στα νέα και τα µελλοντικά κράτη µέλη. Η αγορά ξυλείας σε πολλά
κράτη δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς. Η ανάπτυξη των δασοκοµικών
δραστηριοτήτων στις χώρες αυτές είναι προς το παρόν ανεπαρκής,
αλλά υπάρχουν ευοίωνες προοπτικές υπό τον όρο ότι οι ενδιαφερόµενες χώρες θα χαράξουν αποτελεσµατική και αποδοτική δασική
πολιτική. Η παραγωγή ενέργειας από ξύλο προϋποθέτει ευρεία κινητοποίηση ολόκληρου του δασικού τοµέα, ιδιαίτερα δε στην αρχή
της παραγωγικής αλυσίδας.

4.6 Στην ΕΕ υπάρχουν πολλές µικρές δασικές εκµεταλλεύσεις, η
οργάνωση και η συνεργασία των οποίων πρέπει να ενισχυθεί
προκειµένου να αναπτυχθεί η δασοκοµία και να καταστεί αποδοτικότερη η παραγωγή ενέργειας από ξύλο. Η ΕΕ µπορεί να συµβάλει
στην επίτευξη τούτου ενισχύοντας τις οργανώσεις του δασικού
τοµέα να αυξήσουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους.

4.7 Οι ανταγωνιστικές µορφές ενέργειας συχνά έχουν
αναπτυχθεί σε πλαίσια µονοπωλιακών καταστάσεων, όπου είναι
ιδιαίτερα δύσκολο να δηµιουργηθούν λειτουργικές τοπικές, περιφερειακές ή εθνικές αγορές καύσιµων από ξύλο.

4.8 Η αγορά καύσιµων είναι παγκόσµια και ο ηλεκτρισµός
µπορεί να µεταφερθεί σε µεγάλες ποσότητες πέραν των συνόρων
των χωρών. Η Ευρώπη όµως δεν είναι — και δεν µπορεί να γίνειπλήρως αυτάρκης όσον αφορά την παραγωγή ενέργειας. Για τη
βελτίωση του ενεργειακού εφοδιασµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
πρέπει να τεθούν στόχοι για την αύξηση της παραγωγής ενέργειας
στην ΕΕ και για τη µείωση της εξάρτησής της από εισαγωγές.

5. Καύσιµα από ξύλο και προώθηση της χρήσης τους

5.1 Το ξύλο διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο όσον αφορά τον
ενεργειακό εφοδιασµό στις χώρες που έχουν µεγάλες δασικές
εκτάσεις. Επειδή το δυναµικό των δασών που χρησιµοποιείται στη
βιοµηχανία µετά βίας υπερβαίνει το 50 %, τίθεται το θέµα της
χρησιµοποίησης των υποπροϊόντων και της αξιοποίησης αυτού του
ανεκµετάλλευτου δυναµικού για την παραγωγή ενέργειας. Από
πλευράς βιώσιµης ανάπτυξης, η ανανεώσιµη ενέργεια από ξύλο είναι
πάντα προτιµότερη από την ενέργεια που παράγεται από ορυκτά
καύσιµα. Συµβάλλει, επίσης, στην ορθή και βιώσιµη διαχείριση των
δασών ιδιαίτερα δε κατά τη φάση αναγέννησης των δασών και της
αραίωσης των νέων δασικών συστάδων.
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5.2 Το ξύλο είναι φυσικός ανανεώσιµος πόρος, και τα προϊόντα
ξυλείας λειτουργούν, επίσης, ως δεξαµενές άνθρακα. Η ανακύκλωση
προϊόντων ξυλείας συνεχώς αυξάνεται.

5.3 Στο τέλος των διαφόρων διαδικασιών ανακύκλωσης, τα
προϊόντα από ξύλο µπορούν να χρησιµοποιηθούν για καύση και
την παραγωγή ενέργειας. Παράλληλα, όλα τα προϊόντα της δασικής
βιοµηχανίας και της βιοµηχανίας ξυλείας µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως πρώτη ύλη για την παραγωγή ενέργειας. Η δασοκοµία
και η παραγωγή ενέργειας αποτελούν έναν αποτελεσµατικό και
οικολογικό συνδυασµό.

5.4 Το ξύλο είναι κατάλληλο ως καύσιµο για την παραγωγή
ενέργειας σε κατοικίες, σε πολυκατοικίες, στην αστική θέρµανση,
και για τις ανάγκες σε ενέργεια της βιοµηχανίας. Αποτελεσµατική
παραγωγή ηλεκτρισµού µπορεί να επιτευχθεί από το συνδυασµό
αστικής θέρµανσης ή βιοµηχανικής θέρµανσης και παραγωγής
ατµού, από την αποκαλούµενη δηλαδή συνδυασµένη παραγωγή
ηλεκτρισµού και θερµότητας.

5.5 Ο φόρος επί του διοξειδίου του άνθρακα αποτελεί το
κατάλληλο µέσο για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της
ενέργειας από ξύλο στην αγορά ενέργειας. Εξάλλου, η χρήση
ενέργειας από ξύλο µπορεί να αυξηθεί µέσω ενισχύσεων της παραγωγής καύσιµων, δηλαδή, µε την παροχή στους ιδιοκτήτες δασών
ενισχύσεων για δαπάνες υλοτοµίας που συνδέονται µε έργα τα
οποία δεν ανταγωνίζονται τον εφοδιασµό της βιοµηχανίας σε
πρώτες ύλες. Ωστόσο, παρόµοιος φόρος δεν θα πρέπει να
συντελέσει στη µείωση του αποθέµατος σε ξυλεία διότι αυτό θα
σήµαινε και περιορισµό της συµβολής των δασών στη µείωση του
CO2. Συµπληρωµατικά θα πρέπει να επιβραβεύονται οι ιδιοκτήτες
που αυξάνουν το απόθεµα σε ξυλεία, και κατά συνέπεια τη
δέσµευση του CO, µε φορολογικές διευκολύνσεις.

5.6 Τα µέσα που προωθούν τη χρήση του ξύλου ως καυσίµου
συµβάλλουν, επίσης, στην αύξηση της ζήτησης πρώτων υλών µε
βάση το ξύλο και οι οποίες, κατόπιν επεξεργασίας, µπορούν να
µετατραπούν σε σανίδες για τις ανάγκες του οικοδοµικού τοµέα. Η
θερµότητα παράγεται σε περιφερειακό επίπεδο µόνον εκεί όπου
υπάρχουν ανάγκες σε ενέργεια και, κατά συνέπεια, η µηχανική
δασική βιοµηχανία, η οποία µπορεί να χρησιµοποιήσει ανακυκλωµένο ξύλο, πρέπει να αναπτυχθεί µε τρόπο ολοκληρωµένο για
την παραγωγή ενέργειας.

5.7 Η δασική βιοµηχανία έχει το µόνιµο πλεονέκτηµα ότι στις
εγκαταστάσεις παραγωγής υπάρχει ήδη διοικητική µέριµνα, που
µπορεί να αξιοποιηθεί για την απόκτηση και χρήση καύσιµων από
ξύλο.

5.8 Η ανταγωνιστικότητα της ενέργειας από ξύλο µπορεί να
βελτιωθεί, επίσης, µε φορολογικές διευκολύνσεις, για παράδειγµα,
µε τη µείωση του φόρου προστιθέµενης αξίας επί των κόκκων από
πολτό ξύλου, των καυσόξυλων του λιανικού εµπορίου, ή επί του
ηλεκτρισµού που παράγεται από ξύλο.

5.9 Για να επιτευχθεί γρήγορα η παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από την καύση ξύλου, ενδείκνυται οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από ξύλο να πληρώνονται σε ανταγωνιστικές τιµές.
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Οι επενδυτές εγκαταστάσεων παραγωγής πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εκτιµούν την διαθεσιµότητα της ανανεώσιµης πρώτης
ύλης από ξύλο και την αποδοτικότητα της επένδυσης στην
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

5.10 Για την αύξηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην
αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας ορισµένα από τα κράτη µέλη
χρησιµοποίησαν συστήµατα ενισχύσεων τα οποία βασίζονται σε
ποσοστώσεις ή σε τιµολόγια τροφοδοσίας (ασφαλείς σταθερές τιµές
για τις ανανεώσιµες ενέργειες). Τα συστήµατα αυτά σε πολλές
χώρες δεν είναι έτοιµα για να προωθήσουν τη χρήση ενέργειας από
ξύλο. Η θέσπιση οικολογικής επισήµανσης για την ηλεκτρική
ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και
κυρίως από ξύλο, θα προωθήσει τη χρήση της ενέργειας από ξύλο.

5.11 Στα πρώτα στάδια, πρέπει να ενισχυθούν οι επενδύσεις που
προορίζονται για µονάδες παραγωγής ενέργειας από ξύλο καθώς
και οι επενδύσεις για την αγορά µηχανηµάτων και άλλου ειδικού
τεχνικού εξοπλισµού που απαιτείται για την παραγωγή επειδή το
κόστος κατασκευής αυτών των εγκαταστάσεων είναι πολύ υψηλό.

5.12 Πρέπει, επίσης, να ενισχυθεί η έρευνα και η ανάπτυξη.
Τούτο αφορά ιδιαίτερα τη διαχείριση της δασοκοµίας, της τεχνολογίας, την παραγωγή ενέργειας, και τη χρήση καύσιµων από ξύλο.
Χρειάζεται να αναπτυχθούν σενάρια και προγνώσεις για τη δασοκοµία, προκειµένου να διασφαλιστούν τόσο η βιωσιµότητα των
δασών όσο και ο ρόλος τους για την βιοποικιλότητα. Πρέπει,
επίσης, να ενθαρρυνθεί η αξιοποίηση των υποπροϊόντων της βιοµηχανίας χαρτοπολτού για την παραγωγή περισσότερο επεξεργασµένων µορφών ενέργειας όπως είναι τα υγρά καύσιµα για τα
αυτοκίνητα.

5.13 Η χρήση του ξύλου ως καύσιµου µπορεί να αυξηθεί, εάν
τεθούν, για παράδειγµα, αυστηρά όρια για τον περιορισµό των
εκποµπών θείου. Επίσης, τα καύσιµα από ξύλο µπορούν να
προωθηθούν µε τη φορολόγηση των εκποµπών τέφρας ή άλλων
αποβλήτων που δηµιουργούνται από άλλα καύσιµα.

5.14 Η αγορά καύσιµων από ξύλο και ειδικότερα των καυσόξυλων είναι τοπική, αλλά η αύξηση της χρήσης ενέργειας από ξύλο
στην ΕΕ αυξάνει τις θέσεις απασχόλησης και την αγορά
µηχανηµάτων και εξοπλισµού, εφόσον ο εξοπλισµός που απαιτείται
για την µηχανική ανάκτηση της ξυλείας από τα δάση είναι παρόµοιος σε όλες τις χώρες. Απαιτούνται ειδικά µηχανήµατα και εξοπλισµός για να παραχθούν οι κόκκοι από πολτό ξύλου, οι
µπριγκέτες (πλιθάνθρακες) και άλλα επεξεργασµένα καύσιµα από
ξύλο. Για την παραγωγή ενέργειας απαιτούνται πολλοί λέβητες και
άλλα εξαρτήµατα, µε µεγάλη οικονοµική αξία και δυναµικό
ανάπτυξης. Η αυξηµένη χρήση ενέργειας από ξύλο παρέχει µεγαλύτερες δυνατότητες για εξαγωγή τεχνολογίας και εκτός ΕΕ.

5.15 Η µεταφορά τεχνολογίας και η διάδοση γνώσεων απαιτεί
ευρεία ενηµερωτική εκστρατεία. Η δράση αυτή µπορεί να αναληφθεί
σε µεγάλο βαθµό από διάφορους ανεξάρτητους οργανισµούς.
∆ιάφορες εκστρατείες µπορούν να χρηµατοδοτηθούν εν µέρει ή εξ
ολοκλήρου από δηµόσιους πόρους.
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5.16 Η αποτελεσµατική χρήση των οικονοµικών πόρων
επιτυγχάνεται µε τη λήψη αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο, όπου η ΕΕ
θα έχει συντονιστικό ρόλο.
6. Απασχόληση και ανάπτυξη της υπαίθρου
6.1 Το ξύλο είναι ένας φυσικός ανανεώσιµος πόρος που αξιοποιείται για την ανάπτυξη της υπαίθρου και για τη δηµιουργία
θέσεων απασχόλησης. Ο άµεσος αντίκτυπος στην απασχόληση είναι,
µε συντηρητικές εκτιµήσεις, πάνω από 1 000 ανθρωποέτη για
1 εκατοµµύριο m3 ξυλείας και ο συνολικός αντίκτυπος είναι
1 500-2 000 ανθρωποέτη (16). Στους αριθµούς αυτούς δεν περιλαµβάνονται τα καυσόξυλα για οικιακή χρήση.
6.2 Όταν τα εισαγόµενα καύσιµα αντικαθίστανται από καύσιµα
από ξύλο, σηµαίνει ότι το κόστος των καύσιµων, που συνίσταται σε
ξένα κεφάλαια, αντικαθίσταται από τοπική εργασία και άλλες
τοπικές ή περιφερειακές εισροές. Ο συνολικός αντίκτυπος εξαρτάται
από την ποσότητα των εισαγόµενων καύσιµων που µπορούν να
αντικατασταθούν από καύσιµα που παράγονται σε τοπικό ή σε περιφερειακό επίπεδο.
6.3 Η αντικατάσταση εισαγόµενων καύσιµων από καύσιµα από
ξύλο παρέχει πριν απ' όλα απασχόληση στον τοπικό πληθυσµό της
υπαίθρου. Οι επιχειρήσεις είναι µικρές και η ανάπτυξή τους απαιτεί
βελτίωση των δεξιοτήτων και αναπτυξιακές ενισχύσεις. Η ανάπτυξη
δασικών εκµεταλλεύσεων και πρότυπων επιχειρήσεων είναι καθοριστικής σηµασίας για την αύξηση της ξυλείας και της ξυλείας για
παραγωγή ενέργειας.
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6.4 Τα καυσόξυλα για οικιακή χρήση έχουν ακόµη σήµερα
µεγάλη σηµασία για την ύπαιθρο των νέων κρατών µελών, όπου η
βιοµηχανική εκµετάλλευση του ξύλου είναι πολύ περιορισµένη. Η
αξιοποίηση της ενέργειας από ξύλο αποτελεί χρήσιµο συµπλήρωµα
για τα υποπροϊόντα που προκύπτουν από τη λειτουργία των µικρών
πριονιστηρίων.
6.5 Για να επιτευχθεί η ενεργός συµµετοχή των εκατοµµυρίων
µικρών ιδιοκτητών δασικών εκτάσεων στην αγορά ενέργειας από
ξύλο, πρέπει να συνεργαστούν µε προσανατολισµό την αγορά, π.χ.,
µε συνεταιρισµούς ή κοινοπραξίες. Τούτο θεωρείται ευρέως ότι
είναι το κλειδί για την εκµετάλλευση του «κοιµώµενου» δυναµικού
των δασών. Σηµαντικά θα συµβάλλει, επίσης, η βελτίωση της συνεργασίας ιδιαίτερα στην αρχή της αλυσίδας παραγωγής ξυλείας καθώς
και η συνεργασία των διαφόρων φορέων. Ειδικότερα, στα περισσότερα νέα κράτη µέλη αλλά και στις υποψήφιες χώρες οι οργανώσεις
των ιδιοκτητών δασών δεν είναι επαρκώς αναπτυγµένες. Σε πολλά
από τα παλαιά κράτη µέλη, οι οργανώσεις των ιδιοκτητών δασικών
εκτάσεων και άλλες οργανώσεις έχουν αποδείξει ότι είναι ο αποτελεσµατικότερος τρόπος για την κατάρτιση των ιδιοκτητών δασικών
εκτάσεων και για την παρότρυνσή τους να εµπορεύονται ανανεώσιµη ενέργεια από ξύλο στην αγορά ξυλείας. Η ορθή συνεργασία
µπορεί να επιφέρει σηµαντική εξοικονόµηση πόρων κατά την αγορά
πρώτων υλών από ξυλεία.
6.6 Η αύξηση της χρήσης του ξύλου ως καυσίµου και η επεξεργασία του µπορεί να συµβάλει στη δηµιουργία πολλών νέων θέσεων
απασχόλησης και στη βιοµηχανία παραγωγής µηχανολογικού εξοπλισµού.

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

(16) Βλέπε κατάλογο των πηγών
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα «Ο ρόλος της κοινωνίας
των πολιτών στις σχέσεις ΕΕ-Κίνας»
(2006/C 110/12)
Με επιστολή της της 7ης Φεβρουαρίου 2005 και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η βρετανική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Οικονοµική
και Κοινωνική Επιτροπή να καταρτίσει γνωµοδότηση µε θέµα «Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών στις σχέσεις
ΕΕ-Κίνας».
Το τµήµα «Εξωτερικές σχέσεις», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών της ΕΟΚΕ, υιοθέτησε
τη γνωµοδότησή του στις 20 Φεβρουαρίου 2006 µε βάση την έκθεση του εισηγητή, κ. Sharma, και του
συνεισηγητή, κ. Etty.
Κατά την 425η σύνοδο ολοµέλειάς της, που πραγµατοποιήθηκε στις 15 και 16 Μαρτίου 2006 (συνεδρίαση της
15ης Μαρτίου 2006), η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 93 ψήφους υπέρ, 2 ψήφους
κατά και 3 αποχές την ακόλουθη γνωµοδότηση.
1. Ιστορικό
1.1 Η παρούσα διερευνητική γνωµοδότηση καταρτίστηκε
κατόπιν αιτήσεως της βρετανικής Προεδρίας. Η ανάπτυξη στρατηγικής εταιρικής σχέσης µε την Κίνα συγκαταλέγεται στις προτεραιότητες της βρετανικής Προεδρίας. Ο Επίτροπος κ. Mandelson
τόνισε επίσης την ανάγκη να αναπτυχθούν µε την Κίνα σχέσεις, οι
οποίες θα βασίζονται στα ανθρώπινα δικαιώµατα και στην έννοια
µιας πιο αναπτυγµένης πλουραλιστικής κοινωνίας των πολιτών.
1.2 Η ΕΕ βασίζεται σε αξίες κοινές σε όλα τα κράτη µέλη της,
τις οποίες επιβεβαιώνει και προωθεί στις σχέσεις της µε τον
υπόλοιπο κόσµο. Οι αξίες αυτές περιλαµβάνουν τον σεβασµό της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δηµοκρατίας, της
ισότητας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Με βάση τις αξίες αυτές, η ΕΕ προσπαθεί να οικοδοµήσει εταιρικές
σχέσεις µε τρίτες χώρες και διεθνείς, περιφερειακούς ή παγκόσµιους
οργανισµούς που συµµερίζονται τις αρχές της οικουµενικότητας
και του αδιαιρέτου των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών.
1.3 Η Ευρώπη έχει µεγάλο πολιτικό και οικονοµικό συµφέρον
να υποστηρίξει την επιτυχή µετατροπή της Κίνας σε µια σταθερή,
ευηµερούσα και ανοιχτή χώρα που ασπάζεται πλήρως τη δηµοκρατία, τις αρχές της ελεύθερης αγοράς και το κράτος δικαίου.
1.4 Η Κίνα βίωσε µια εξαιρετικά ταχεία οικονοµική ανάπτυξη
και αλλαγή των κοινωνικών διαρθρώσεων, η οποία συνέβαλε µεν
στην αύξηση του εισοδήµατος ορισµένων τµηµάτων του
πληθυσµού, αλλά συνοδεύθηκε από αυξανόµενες ανισότητες όσον
αφορά τις συνθήκες διαβίωσης, περιβάλλοντος, υγείας και εργασίας
για τις λιγότερο ευνοηµένες οµάδες που έµειναν πίσω. Η ανυπαρξία
διαύλων µέσω των οποίων να µπορούν οι θιγόµενοι να εκφράσουν
νόµιµα και αποτελεσµατικά τα δικαιώµατα και τις προσδοκίες τους
οδήγησε σε ένα αυξανόµενο κύµα κοινωνικής αναταραχής, που
απειλεί τις ελπίδες της κινεζικής κυβέρνησης, τις οποίες συµµερίζεται πλήρως και η ΕΕ, για την ανάπτυξη µιας ευηµερούσας και
αρµονικής κοινωνίας.
1.5 Η ΕΟΚΕ έχει εκφράσει στο παρελθόν την άποψη ότι µια
ισχυρή και ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών συµβάλλει σηµαντικά
στη χρηστή διακυβέρνηση και στην πολιτική, οικονοµική και
κοινωνική σταθερότητα. Οι επαφές της µε την κοινωνία των πολιτών
εκτός της ΕΕ, τόσο στις αναπτυγµένες όσο και στις αναπτυσσόµενες

χώρες, επιβεβαιώνουν αυτήν την πεποίθηση. Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει,
συνεπώς, την ανάπτυξη ελεύθερων, ανεξάρτητων και αντιπροσωπευτικών µη κυβερνητικών οργανώσεων των εργοδοτών, των εργαζοµένων, των αγροτών, των καταναλωτών, των οικολόγων, των
συνεταιρισµών κλπ. Ζητεί νοµοθεσία που εγγυάται τα δικαιώµατα
αυτών των οργανώσεων και κύρωση και εφαρµογή στον νόµο και
στην πράξη των διεθνών µέσων που καλύπτουν αυτά τα δικαιώµατα.
Αυτές είναι οι θεµελιώδεις απόψεις στις οποίες στηρίζεται το
έντονο ενδιαφέρον της ΕΟΚΕ να συνεργαστεί τόσο µε την καθιερωµένη όσο και µε τη νεοεµφανιζόµενη κοινωνία των πολιτών στην
Κίνα. Η ΕΟΚΕ θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει τη συµµετοχή των
ευρωπαϊκών οµοσπονδιών των οργανώσεων που εκπροσωπούνται
στους κόλπους της σε αυτή τη συνεργασία.
1.6 Σκοπός της παρούσας γνωµοδότησης είναι να εξετάσει τη
φύση, τη λειτουργία και το επιχειρησιακό πλαίσιο εντός του οποίου
λειτουργούν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Κίνα
και να διατυπώσει συστάσεις που θα δώσουν τη δυνατότητα στην
ευρωπαϊκή και την κινεζική κοινωνία των πολιτών να βελτιώσουν τις
σχέσεις µεταξύ της ΕΕ και της Κίνας. Πριν παρουσιάσει εν
συντοµία τα κυριότερα ζητήµατα, η ΕΟΚΕ επιθυµεί να
επισηµάνει ότι οι παρατηρήσεις της θα γίνουν σε πνεύµα αµοιβαίου σεβασµού. Εάν πρόκειται για διεθνή πρότυπα υπέρ των
οποίων έχουν δεσµευθεί τόσο τα κράτη µέλη της ΕΕ όσο και η
Κίνα, οι παραβιάσεις αυτών των προτύπων δεν µπορούν να
θεωρηθούν εσωτερική υπόθεση µιας χώρας. Σε τέτοιες περιπτώσεις,
ο σεβασµός των προτύπων στον νόµο και στην πράξη αποτελεί
συλλογική ευθύνη της διεθνούς κοινότητας.

2. Γενικές παρατηρήσεις
2.1 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ)
2.1.1 Η θέση τ ω ν ΜΚ Ο στ ην Κ ίνα
2.1.1.1 Οι ΜΚΟ άρχισαν να αναπτύσσονται στην Κίνα µόνο από
τότε που ξεκίνησαν οι µεταρρυθµίσεις, το 1978. Μέχρι το τέλος
του 2004 στην Κίνα υπήρχαν 289.476 καταχωρηµένες ΜΚΟ. ∆εν
είναι γνωστό πόσες από αυτές είναι αρκετά ισχυρές για να µπορέσουν να δράσουν ως εταίροι των οργανώσεων της ΕΕ. Επιπροσθέτως, υπολογίζεται ότι σήµερα λειτουργούν στη χώρα άλλες
3.000-6.500 ξένες ΜΚΟ.
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2.1.1.2
Ο κινεζικός ορισµός των ΜΚΟ περιλαµβάνει οργανώσεις
τόσο από την κοινωνική όσο και από την οικονοµική σφαίρα, οπότε
οι εµπορικές και οι βιοµηχανικές ενώσεις θεωρούνται ΜΚΟ. Η
ΕΟΚΕ θεωρεί ότι οι οµοσπονδίες των εργοδοτών και οι συνδικαλιστικές ενώσεις αποτελούν σηµαντικό τµήµα της κοινωνίας των
πολιτών, αλλά δεν είναι ΜΚΟ µε τη στενή έννοια του όρου.

2.1.1.3
Οι κινεζικές ΜΚΟ χωρίζονται σε «κοινωνικές οργανώσεις», οι οποίες είναι οργανώσεις µε µέλη, και σε «ιδιωτικές µη
επιχειρηµατικές µονάδες», οι οποίες είναι µη κερδοσκοπικές
οργανώσεις κοινωνικών υπηρεσιών χωρίς µέλη, όπως τα ιδιωτικά
σχολεία και νοσοκοµεία.

2.1.1.4
Υπάρχουν οκτώ µεγάλες εθνικές κοινωνικές οργανώσεις,
που συχνά αναφέρονται ειδικότερα ως «λαϊκές» ή «µαζικές» οργανώσεις. Οι οργανώσεις αυτές, στις οποίες συγκαταλέγονται η ΠανΚινεζική Οµοσπονδία Συνδικαλιστικών Ενώσεων (ΠΚΟΣΕ), ο Σύνδεσµος Κοµουνιστικής Νεολαίας (ΣΚΝ) και η Παν-Κινεζική
Οµοσπονδία Γυναικών (ΠΚΟΓ), δηµιουργήθηκαν στην πραγµατικότητα από το κράτος και επιτελούν διοικητικές και άλλες
λειτουργίες για λογαριασµό του. Η ΠΚΟΣΕ, ο ΣΚΝ και η ΠΚΟΓ
λειτουργούν ως τα τµήµατα εργαζοµένων, νεολαίας και γυναικών
του Κοµουνιστικού Κόµµατος, αντιστοίχως. Είναι, συνεπώς, παραπλανητικό να αποκαλούνται αυτού του είδους οι οργανώσεις ΜΚΟ.

2.1.1.5
Για να αποκτήσουν νοµική ύπαρξη, οι κινεζικές ΜΚΟ
πρέπει να εγκριθούν και να καταχωρηθούν από το Υπουργείο Πολιτικών Υποθέσεων ή τα τοπικά του παραρτήµατα. Η καταχώρηση
των ΜΚΟ διέπεται από τρεις κανονισµούς:
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— ΜΚΟ µε παρόµοιους τοµείς αρµοδιότητας δεν επιτρέπεται να
συνυπάρχουν στην ίδια γεωγραφική περιοχή. Για παράδειγµα,
αν υπάρχει ήδη µία ένωση αναπήρων στο Πεκίνο, τότε δεν
επιτρέπεται να καταχωρηθεί εκεί καµία νέα ένωση αυτού του
είδους.

2.1.1.7 Ως αποτέλεσµα αυτών των κανόνων, πολλές ΜΚΟ στο
επίπεδο της βάσης αδυνατούν να καταχωρηθούν, είτε επειδή δεν
καταφέρνουν να βρουν κρατικές υπηρεσίες πρόθυµες να δράσουν
ως επαγγελµατική µονάδα διαχείρισής τους είτε επειδή έχει ήδη
καταχωρηθεί άλλη ΜΚΟ µε παρόµοια αποστολή στη γεωγραφική
περιοχή όπου προτίθενται να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους.
Για να αποκτήσουν νοµική ύπαρξη, ορισµένες ΜΚΟ έχουν καταχωρηθεί στα Γραφεία Βιοµηχανίας και Εµπορίου σαν επιχειρήσεις,
παρόλο που επιδίδονται σε κοινωφελείς δραστηριότητες και που
δεν είναι κερδοσκοπικές.

2.1.1.8 Μερικές ΜΚΟ, πάλι, προτιµούν να µην καταχωρηθούν
καθόλου. Παρότι η µη καταχώρηση τις καθιστά παράνοµες, η
κυβέρνηση έχει αφήσει πολλές τέτοιες οργανώσεις ανενόχλητες,
κυρίως επειδή θεωρεί τις δραστηριότητές τους αβλαβείς. Ωστόσο,
το µη νόµιµο καθεστώς τους σηµαίνει ότι αυτές οι ΜΚΟ είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις περιοδικές προσπάθειες της κυβέρνησης «να
εκκαθαρίσει και να συµµορφώσει» τον τοµέα των ΜΚΟ. Υπάρχουν
σηµαντικές ενδείξεις ότι τον τελευταίο χρόνο οι κινεζικές αρχές
επιδίδονται πιο ενεργά στην παρακολούθηση και τον έλεγχο της
δραστηριότητας αυτών των ΜΚΟ, πιστεύοντας ότι οι µη εγκεκριµένες ΜΚΟ είναι στην πραγµατικότητα ή εν δυνάµει αντικυβερνητικές οργανώσεις, που µπορεί να αποδειχθούν αποσταθεροποιητική δύναµη.

— τον κανονισµό για την καταχώρηση και τη διαχείριση κοινωνικών οργανώσεων (1998),
— τον προσωρινό κανονισµό για την καταχώρηση και τη διαχείριση ιδιωτικών µη επιχειρηµατικών µονάδων (1998),

2.1.1.9 Η ΕΟΚΕ πληροφορείται ότι αυτόν τον καιρό καταρτίζεται ένας νέος κανονισµός για τις ΜΚΟ, ο οποίος θα απαιτήσει,
για πρώτη φορά, να καταχωρηθούν και όλες οι ξένες ΜΚΟ.

— τον κανονισµό για τη διαχείριση ιδρυµάτων (2004).
2.1.1.6
Οι ισχύοντες κανονισµοί δυσχεραίνουν την καταχώρηση
ορισµένων ΜΚΟ, για δύο κυρίως λόγους:
— Οι ΜΚΟ υποχρεούνται να βρουν µία «επαγγελµατική µονάδα
διαχείρισης», η οποία θα δρα ως εποπτικός τους φορέας. Μόνο
αφού λάβει την έγκριση του εποπτικού της φορέα, µπορεί µια
ΜΚΟ να υποβάλει αίτηση καταχώρησης στις υπηρεσίες του
Υπουργείου Πολιτικών Υποθέσεων. Ο επόπτης πρέπει να είναι
κρατικό όργανο ή οργανισµός που έχει εξουσιοδοτηθεί από
τέτοιο όργανο. Πρέπει επίσης να είναι «σχετικός» µε τις δραστηριότητες που προτείνει η ΜΚΟ, δηλαδή να έχει αρµοδιότητες
στο ίδιο πεδίο όπου λειτουργεί η ΜΚΟ. Για παράδειγµα, ένας
λογοτεχνικός σύλλογος θα πρέπει να εποπτεύεται από το
Γραφείο Πολιτισµού, όχι από την Επιτροπή Παιδείας. Από την
άλλη πλευρά, τα κρατικά όργανα δεν είναι υποχρεωµένα να
δέχονται αιτήσεις εποπτείας από ΜΚΟ του πεδίου τους. Για
παράδειγµα, το Γραφείο Πολιτισµού µπορεί να αρνηθεί την
εποπτεία του σε ένα λογοτεχνικό σύλλογο που επιθυµεί να
καταχωρηθεί.

2.1.1.10 Συχνά στην Κίνα γίνεται διάκριση µεταξύ «οργανωµένων από την κυβέρνηση» και «λαϊκών» ΜΚΟ. Οι πρώτες
(ΚΜΚΟ) ιδρύονται από την κυβέρνηση και λαµβάνουν κρατικές
επιδοτήσεις. Το προσωπικό τους συχνά µισθοδοτείται από το
κράτος και στις ηγετικές τους θέσεις βρίσκονται συνήθως συνταξιούχοι κρατικοί αξιωµατούχοι. Αντίθετα, οι λαϊκές ΜΚΟ ιδρύονται
από µεµονωµένους πολίτες και δεν λαµβάνουν κρατική επιδότηση.
Το προσωπικό τους δεν είναι δηµόσιοι υπάλληλοι και δεν έχουν
κρατικούς αξιωµατούχους στις κορυφαίες διευθυντικές τους θέσεις.

2.1.1.11 Οι ΚΜΚΟ έχουν ενίοτε καλύτερες συνδέσεις µε την
κυβέρνηση. Λόγω των συνδέσεων αυτών, η κυβέρνηση ίσως να εµπιστεύεται τις ΚΜΚΟ περισσότερο και να υιοθετεί απέναντί τους λιγότερο παρεµβατική προσέγγιση, παρέχοντάς τους έτσι στην πράξη
µεγαλύτερη αυτονοµία. Οι ΚΜΚΟ έχουν επίσης καλύτερη
πρόσβαση στην κυβέρνηση και περισσότερες δυνατότητες συµµετοχής στη λήψη αποφάσεων.
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2.1.1.12 Η συντριπτική πλειονότητα των λαϊκών ΜΚΟ επιζητεί
τη συνεργασία µε την κυβέρνηση αντί να τονίζει την ανεξαρτησία
της. Έπειτα από πάνω από δύο δεκαετίες µεταρρύθµισης της
αγοράς, η κυβέρνηση της Κίνας έχει µειώσει τον άµεσο έλεγχό της
στις οικονοµικές και κοινωνικές δραστηριότητες· ωστόσο, διατηρεί
ακόµη σηµαντική κυριαρχία σε αυτές τις σφαίρες. Χωρίς κάποιο
βαθµό υποστήριξης και ενίσχυσης από τις υπηρεσίες και τους
υπαλλήλους του κράτους, καµία ΜΚΟ δεν µπορεί να λειτουργήσει
σωστά. Η πρόσβαση στην κυβέρνηση είναι ο µόνος τρόπος να είναι
αποτελεσµατικές οι ΜΚΟ, γι' αυτό οι ΜΚΟ της Κίνας εκτιµούν
γενικά την πρόσβαση και την επιρροή στην κυβέρνηση περισσότερο
από ό,τι την ανεξαρτησία, γνωρίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει ακόµη
τη δύναµη να τις ελέγξει και ότι θα χρησιµοποιήσει εάν περάσουν
ορισµένα όρια.

2.1.1.17 Οι ακαδηµαϊκοί αποτελούν σηµαντικές επαφές τόσο
για τις ξένες όσο και για τις κινεζικές ΜΚΟ. Οι ξένες ΜΚΟ, αλλά
και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνεργάζονται συχνά µαζί τους και
υποστηρίζουν τις ερευνητικές τους δραστηριότητες.

2.1.1.13 Στη διαχείριση των ΜΚΟ, η κυβέρνηση της Κίνας
ταλαντεύεται ανάµεσα σε δύο αλληλοσυγκρουόµενους στόχους.
Από τη µία πλευρά, ενθαρρύνει την ανάπτυξη ΜΚΟ, προκειµένου
να τους µεταβιβάσει ορισµένες λειτουργίες, τις οποίες στο µοντέλο
της σχεδιασµένης οικονοµίας επιτελούσε η ίδια. Ελπίζει, για
παράδειγµα, ότι οι ΜΚΟ θα µπορέσουν να µοιραστούν µαζί της το
βάρος της κοινωνικής πρόνοιας και θα βοηθήσουν να κινητοποιηθούν κοινωνιακοί πόροι για να συµπληρώσουν τις κοινωνικές
δαπάνες του κράτους. Από την άλλη, η κυβέρνηση φοβάται µήπως
ο ακτιβισµός των ΜΚΟ εξελιχθεί σε κοινωνικά κινήµατα, τα οποία
ίσως την αµφισβητήσουν πολιτικά και προκαλέσουν αστάθεια. Ως
αποτέλεσµα, κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες η κυβέρνηση
ξεκίνησε πολλές εκστρατείες «εκκαθάρισης και συµµόρφωσης» για
να παγιώσει τον έλεγχό της επί των δραστηριοτήτων των ΜΚΟ
όποτε αισθανόταν ότι διέφευγαν του ελέγχου της. Παρά τις περιοδικές αυτές εκστρατείες, η τάση ανάπτυξης και διεύρυνσης της
κοινωνίας των πολιτών δεν ανακόπηκε, όπως µαρτυρεί η συνεχιζόµενη αύξηση του αριθµού των ΜΚΟ.

2.2 Ο σηµερινός ρόλος της κοινωνίας των πολιτών στις σχέσεις
ΕΕ-Κίνας

2.1.1.14 Στις επίσηµες εκδόσεις, η κυβέρνηση δηλώνει ότι διευκολύνει το έργο των εκατοντάδων ξένων ΜΚΟ, που αναπτύσσουν
δραστηριότητες σε πάνω από 20 διαφορετικούς τοµείς στην Κίνα,
χορηγώντας τους νόµιµο καθεστώς.
Ωστόσο, δείχνει επίσης έντονη ανησυχία για τις ΜΚΟ που έχουν
την έδρα τους στο εξωτερικό και για τις εταίρους οργανώσεις τους
στην Κίνα. Πολλές κινεζικές ΜΚΟ αναφέρουν ότι υπήρξαν στόχος
εντατικού ελέγχου. Εφιστούν επίσης την προσοχή στο γεγονός ότι
τα θέµατα του περιβάλλοντος και του φύλου θεωρούνται τώρα από
τις αρχές «ευαίσθητα».
2.1.1.15 Η κυριότερη δικαιολογία της κυβέρνησης είναι ότι η
κοινωνική σταθερότητα και η δηµιουργία µιας «αρµονικής
κοινωνίας» αποτελούν απόλυτες προτεραιότητες. Τους ίδιους
λόγους προβάλλει και για τις συλλήψεις αντιφρονούντων και τη
λογοκρισία του ∆ιαδικτύου. Η ΕΟΚΕ σηµειώνει ότι δυτικές εταιρείες έχουν πωλήσει στην Κίνα εργαλεία ασφαλείας και «τοίχους
προστασίας» (firewalls) για τον έλεγχο και τον περιορισµό της
ελεύθερης έκφρασης και ενηµέρωσης. Μερικές από αυτές τις εταιρείες έχουν φθάσει µάλιστα µέχρι το σηµείο να υπογράψουν
δεσµεύσεις «αυτοπειθαρχίας», όπου υπόσχονται να τηρούν τους
νόµους της Κίνας για τη λογοκρισία.
2.1.1.16 Προξενεί κατάπληξη το γεγονός ότι, παρόλο που η
διαφθορά αποτελεί διαδεδοµένο και επίκαιρο θέµα στην Κίνα, οι
τοπικές ΜΚΟ δεν έχουν αρχίσει ακόµη να ασχολούνται µε αυτό το
ζήτηµα.

2.1.1.18 Το Χονγκ Κονγκ εξακολουθεί να διαθέτει µία
σφύζουσα κοινότητα ΜΚΟ, οι οποίες αναπτύσσουν δραστηριότητα
τόσο στην παροχή υπηρεσιών όσο και στην προάσπιση διάφορων
στόχων. Και στις δύο περιπτώσεις διατηρούν επαφές µε ΜΚΟ σε
γειτονικές περιοχές της ηπειρωτικής Κίνας.

2.2.1 Τόσο η ΕΕ όσο και η Κίνα έχουν δηλώσει ότι επιθυµούν
να προωθήσουν τις διεπαφές ανάµεσα στις οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών τους. Το «Έγγραφο πολιτικής για την ΕΕ»
της Κίνας του 2003 δηλώνει ότι «θα πρέπει να ενθαρρυνθούν οι
προσωπικές ανταλλαγές και οι ανταλλαγές µεταξύ των µη κυβερνητικών οργανώσεων της Κίνας και της ΕΕ».

2.2.2 Παρότι υπήρξαν ανταλλαγές µεταξύ οργανώσεων της
κοινωνίας των πολιτών της ΕΕ και της Κίνας, οι ανταλλαγές αυτές
δεν έχουν ακόµη σηµαντικό αντίκτυπο στις διµερείς σχέσεις. Στη
γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ για τις σχέσεις ΕΕ-Κίνας του 2003
διατυπώνονταν αρκετές συστάσεις για την ενίσχυση του διαλόγου
της κοινωνίας των πολιτών. Στο σηµείο 4.7, για παράδειγµα, η
ΕΟΚΕ συνιστούσε στην ΕΕ «να υποστηρίξει και να ενθαρρύνει τον
διάλογο µεταξύ της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών, των
οµάδων οικονοµικών και κοινωνικών συµφερόντων στην Κίνα και
στην ΕΕ επί θεµάτων όπως η κοινωνική δικαιοσύνη (µείωση της
φτώχειας, ισότητα ευκαιριών, µεγαλύτερη συµµετοχή, περιβαλλοντική προστασία κλπ.) και να διευρύνει τον διάλογο σε θέµατα
σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τη χρηστή διακυβέρνηση και
τις πολιτικές για τις µειονότητες».

2.2.3 Στο σηµείο 4.14, η ΕΟΚΕ πρότεινε να µην χρησιµοποιηθούν οι µελλοντικές επισκέψεις της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής στην Κίνα «µόνο για την ενίσχυση των επαφών µε
το Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο της Κίνας, αλλά και για
την ανανέωση και τη διεύρυνση των επαφών µε το σύνολο των
ΜΚΟ στην Κίνα (και, ειδικότερα µε τις ελεύθερες και ανεξάρτητες
εξ αυτών) που δραστηριοποιούνται σε τοµείς όπως η υγεία και η
προστασία του περιβάλλοντος, όπως ακριβώς έγινε κατά τη
διάρκεια της επίσκεψης του Ιουλίου 2002».

2.2.4 Μέχρι στιγµής δεν έχει γίνει καµία σηµαντική πρόοδος σε
σχέση µε αυτά τα θέµατα. Κατά την επίσκεψη της ΕΟΚΕ στην Κίνα
τον Οκτώβριο του 2005, οι Πρόεδροι της ΕΟΚΕ και του κινεζικού
ΟΚΣ υπέγραψαν µια προσθήκη στην Κοινή ∆ήλωση των Προέδρων
του 2002. Στην προσθήκη αυτή προτείνεται να καθιερωθεί ένας
µηχανισµός ετήσιων συναντήσεων για την εντατικοποίηση των
επαφών της κοινωνίας των πολιτών της ΕΕ και της Κίνας. Προτείνεται επίσης να ζητηθεί από την επόµενη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Κίνας
να ζητήσει τη σύσταση Στρογγυλής Τραπέζης της Κοινωνίας των
Πολιτών ΕΕ-Κίνας.
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2.2.5
Οι προτάσεις αυτές αποτελούν συγκεκριµένα βήµατα για
την ενίσχυση των συνδέσµων µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών της
ΕΕ και της Κίνας. Μπορούν δυνητικά να δώσουν στην κοινωνία των
πολιτών τη δυνατότητα να διαδραµατίσει πιο σηµαντικό ρόλο στις
σχέσεις ΕΕ-Κίνας, «συµπεριλαµβανοµένων των Ειδικών ∆ιοικητικών
Περιφερειών του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο».
2.2.6 ∆ ικα ιώ µατ α τ ω ν εργ α ζ ο µένω ν, συ νδικ αλιστ ικές
ελευ θερ ίες , τ ρ ιµ ερ ή ς διάλο γ ο ς και β ιο µ η χαν ι κές
σχέσεις
2.2.7
Η νοµοθεσία για τα δικαιώµατα των εργαζοµένων και τις
συνδικαλιστικές ελευθερίες στην Κίνα είναι πιο περιοριστική από
ό,τι οι κανονισµοί για τις ΜΚΟ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η ίδια η ΕΟΚΕ έχουν επιστήσει
επανειληµµένα την προσοχή σε αυτούς τους περιορισµούς, που
παραβιάζουν τα διεθνή πρότυπα εργασίας, υπέρ των οποίων έχουν
δεσµευθεί τόσο η Κίνα όσο και τα κράτη µέλη της ΕΕ. Η Κίνα, ειδικότερα, παραβιάζει τακτικά τις Συµβάσεις αριθ. 87 και 98 της ∆ΟΕ
για την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωµα συλλογικής
διαπραγµάτευσης.
2.2.8
Η κυβέρνηση της Κίνας ισχυρίζεται ότι υπάρχει ολοκληρωµένη νοµοθεσία που καλύπτει τα δικαιώµατα των εργαζοµένων
και τις συνδικαλιστικές ελευθερίες· ωστόσο, υπάρχει σοβαρό χάσµα
ανάµεσα στη νοµοθεσία και στην επικρατούσα πρακτική. Η
κυβέρνηση της Κίνας το αναγνώρισε αυτό πολύ πρόσφατα. Μία
επιτροπή του Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου της Κίνας µελέτησε την
κατάσταση σε 200 επιχειρήσεις και κατέληξε στο συµπέρασµα ότι
στο 80 % αυτών των εταιρειών τα δικαιώµατα των εργαζοµένων,
όπως ορίζονται στη νοµοθεσία, υφίστανται σοβαρές παραβιάσεις.
Τα προβλήµατα είναι οξύτερα στην ελαφρά βιοµηχανία και στον
οικοδοµικό/κατασκευαστικό και στον εξορυκτικό τοµέα.
2.2.9
Κατά τη γνώµη της ΕΟΚΕ, µια πλήρης συζήτηση του
ρόλου της κοινωνίας των πολιτών στις σχέσεις ΕΕ-Κίνας πρέπει να
περιλαµβάνει και τη συζήτηση αυτών των δυσκολιών. Είναι σηµαντικό να εκφράσει η ΕΟΚΕ τις απόψεις της για αυτές και να
διατυπώσει προτάσεις για συνεργασία ΕΕ-Κίνας σε αυτόν τον τοµέα,
προκειµένου να συµβάλει στη βελτίωση της κατάστασης. Οι
προτάσεις αυτές θα πρέπει να µελετηθούν και να συζητηθούν στο
πλαίσιο της συνεργασίας ΕΟΚΕ-κινεζικού ΟΚΣ.
2.2.10 Ως µέλος της ∆ΟΕ, η Κίνα οφείλει να σέβεται τα δικαιώµατα που κατοχυρώνονται από τις Συµβάσεις αριθ. 87 και 98. Τα
δικαιώµατα αυτά είναι ενσωµατωµένα στη ∆ήλωση της Φιλαδέλφειας, η οποία αποτελεί τµήµα του Συνταγµατικού Χάρτη της ∆ΟΕ.
Οι παραβιάσεις αυτών των δικαιωµάτων από κράτη µέλη που δεν
έχουν ακόµα κυρώσει της Συµβάσεις 87 και 98 µπορούν να
συζητηθούν στο πλαίσιο του εποπτικού συστήµατος της ∆ΟΕ και,
πιο συγκεκριµένα, στην Επιτροπή Ελευθερίας του Συνεταιρίζεσθαι
του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου. Βάση για τις αξιολογήσεις αυτής
της επιτροπής είναι η εκτενής νοµολογία για την ελευθερία του
συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωµα συλλογικής διαπραγµάτευσης, η
οποία αναπτύσσεται εδώ και πολλές δεκαετίες και θεωρείται παγκοσµίως ότι αποτελεί αποτέλεσµα αντικειµενικών, αµερόληπτων και
ανεξάρτητων νοµικών αναλύσεων.
2.2.11 Η Κίνα έχει επικριθεί επανειληµµένα τα τελευταία χρόνια,
µερικές φορές µάλιστα έντονα, για παραβιάσεις των δικαιωµάτων
που κατοχυρώνονται από τις Συµβάσεις 87 και 98. Η σηµαντικότερη διαφορά ανάµεσα στη νοµοθεσία της Κίνας για τις συνδικαλι-
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στικές ενώσεις και τη Σύµβαση 87 είναι το συνδικαλιστικό
µονοπώλιο που έχει χορηγηθεί στην Παν-Κινεζική Οµοσπονδία
Συνδικαλιστικών Ενώσεων (ΠΚΟΣΕ). Η Σύµβαση δεν αποκλείει την
ύπαρξη µίας και µοναδικής συνδικαλιστικής ένωσης που να εκπροσωπεί τα συµφέροντα των εργαζοµένων· εάν αυτή είναι η επιθυµία
των εργαζοµένων, είναι απόλυτα συµβατή µε το πρότυπο της ∆ΟΕ.
Αυτό που αντιβαίνει στη Σύµβαση είναι η διά νόµου καθιέρωση
συνδικαλιστικού µονοπωλίου, η οποία καθιστά παράνοµες τις
προσπάθειες των εργαζοµένων που επιθυµούν να συγκροτήσουν µία
εναλλακτική οργάνωση εκτός του πλαισίου της ΠΚΟΣΕ.

2.2.12 Ο Νόµος για τις Συνδικαλιστικές Ενώσεις καθορίζει
επίσης τον πολιτικό προσανατολισµό της µοναδικής ένωσης,
ορίζοντας, µεταξύ άλλων, ότι οφείλει να υποστηρίζει την ηγεσία
του Κοµουνιστικού Κόµµατος της Κίνας. Καθιερώνει, επιπλέον, την
αρχή του «δηµοκρατικού συγκεντρωτισµού», η οποία, όπως εφαρµόζεται στην Κίνα, είναι άγνωστη σε οποιαδήποτε δηµοκρατική
οργάνωση.
2.2.13 Νόµος για τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις δεν υπάρχει
στην Κίνα. Υπάρχουν ρυθµίσεις για τις συλλογικές συµβάσεις, οι
οποίες έχουν χαρακτήρα περισσότερο διαβούλευσης παρά διαπραγµάτευσης. Οι «συλλογικές διαβουλεύσεις» θεωρούνται το
καταλληλότερο µέσο για τη ρύθµιση των διαφορών συµφερόντων
µεταξύ εργαζοµένων και εργοδοτών. Τίποτα στις ρυθµίσεις αυτές
δεν αντικατοπτρίζει τις βασικές συνιστώσες της Σύµβασης αριθ. 98
της ∆ΟΕ για το δικαίωµα συλλογικής διαπραγµάτευσης, όπως η
προαγωγή των συλλογικών διαπραγµατεύσεων από την κυβέρνηση
και η αρχή ότι κανένα από τα διαπραγµατευόµενα µέρη δεν πρέπει
να παρεµβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις του άλλου.
2.2.14 Όσον αφορά την εφαρµογή του δικαιώµατος
οργάνωσης, στην πράξη δεν επιτρέπεται να υπάρχει καµία
ανεξάρτητη συνδικαλιστική ένωση στην Κίνα και κάθε προσπάθεια
σύστασής της καταστέλλεται σθεναρά. Οι υποκινητές τέτοιων
προσπαθειών αντιµετωπίζουν σύλληψη, συνήθως ποινή φυλάκισης
και µερικές φορές «αναµόρφωση µέσω της εργασίας» (εγκλεισµό σε
στρατόπεδα ή ψυχιατρεία). Παρά την καταστολή αυτή, υπάρχει
σαφής τάση για ανάληψη συλλογικής δράσης εκτός της ΠΚΟΣΕ,
συµπεριλαµβανοµένης
της
οργάνωσης
δραστηριοτήτων.
Ανεξάρτητοι ακτιβιστές και ΜΚΟ που υποστηρίζουν τους εργαζόµενους που προσπαθούν να υπερασπιστούν τα νόµιµα δικαιώµατά
τους διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην υποστήριξη του
κράτους δικαίου στην Κίνα, αλλά υπέστησαν όλο και µεγαλύτερη
διοικητική και αστυνοµική πίεση κατά τη διάρκεια του 2005.
Η προαναφερθείσα έκθεση του Λαϊκού Κογκρέσου σηµειώνει, όσον
αφορά την εφαρµογή του νόµου του 1995 για τις συλλογικές
συµβάσεις στην πράξη, ότι στο 80 % των εταιρειών του ιδιωτικού
τοµέα οι συµβάσεις δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του
νόµου. Εάν υπάρχει σύµβαση, η ισχύς της είναι συνήθως µικρότερη
του ενός έτους. Οι συµβάσεις περιέχουν περισσότερα άρθρα για τις
υποχρεώσεις των εργαζοµένων παρά για τα δικαιώµατά τους.
Σύµφωνα µε την έκθεση, η κατάσταση είναι ελαφρώς καλύτερη στις
εταιρείες κρατικής ιδιοκτησίας.
2.2.15 Ένα πεδίο των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, το οποίο
αναφέρεται συχνά στις διαφηµίσεις για τις συνθήκες εργασίας όπου
δεν υπάρχει συνδικαλιστική δραστηριότητα, είναι η υγεία και η
ασφάλεια στον χώρο εργασίας. Ένα πολύ γνωστό παράδειγµα είναι
η εξορυκτική βιοµηχανία.
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2.2.16 Πρόκειται για ένα ενδιαφέρον πεδίο για συζήτηση και
συνεργασία κατά τη διερεύνηση του ρόλου που θα µπορούσε να
διαδραµατίσει η κοινωνία των πολιτών στις σχέσεις ΕΕ-Κίνας. Το
ζήτηµα της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας είναι,
φυσικά, διαφορετικής φύσεως από τα θεµελιώδη δικαιώµατα των
εργαζοµένων και τις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Η Κίνα δεν έχει
κυρώσει καµία από τις σχετικές Συµβάσεις της ∆ΟΕ, πολλές από τις
οποίες δεν έχουν κυρωθεί άλλωστε ούτε από τα κράτη µέλη της ΕΕ.
Προφανώς, το δικαίωµα οργάνωσης είναι χρήσιµο για την
εφαρµογή ορισµένων διατάξεων των πολιτικών για την υγεία και
την ασφάλεια στον χώρο εργασίας.
2.2.17 Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΟΚΕ επικροτεί την απόφαση της
κυβέρνησης της Κίνας να διορίσει 100.000 αντιπροσωπείες
ασφάλειας των εργαζοµένων στα 24.000 ανθρακωρυχεία της Κίνας
και την προθυµία της να συµβάλει στην κατάρτισή τους.
2.2.18 Σε σχέση µε τα δικαιώµατα των εργαζοµένων και τις
συνδικαλιστικές ελευθερίες, το Οικονοµικό και Κοινωνικό
Συµβούλιο του ΟΗΕ, στην αντίδρασή του στην πρώτη έκθεση της
Κίνας σχετικά µε την εφαρµογή του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα
Οικονοµικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά ∆ικαιώµατα, επεσήµανε
ιδιαίτερα τα ακόλουθα θέµατα ανησυχίας, επιπροσθέτως της απαγόρευσης του δικαιώµατος οργάνωσης και των επικίνδυνων συνθηκών
εργασίας:
— διακρίσεις στην απασχόληση και στο επάγγελµα,
— χρήση της αναγκαστικής εργασίας ως σωφρονιστικού µέτρου,
χωρίς κατηγορία, δίκη ή δυνατότητα έφεσης,
— επικίνδυνη παιδική εργασία,
— παραβιάσεις των δικαιωµάτων των εσωτερικά διακινούµενων
εργαζοµένων,
— µισθούς που δεν επαρκούν για την εξασφάλιση αξιοπρεπούς
επιπέδου διαβίωσης, ιδίως στις αγροτικές περιοχές, και το
µόνιµο πρόβληµα των καθυστερήσεων πληρωµής, ιδίως στον
οικοδοµικό τοµέα.
2.3 Οργανώσεις υπεράσπισης των δικαιωµάτων των εργοδοτών
2.3.1
Οι Συµβάσεις αριθ. 87 και 98 της ∆ΟΕ δεν προστατεύουν
µόνο τα δικαιώµατα των εργαζοµένων, αλλά και τα δικαιώµατα των
εργοδοτών. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 η Συνοµοσπονδία
Εργοδοτών της Κίνας (ΣΕΚ) προσπαθεί να αναπτύξει µερικές
βασικές λειτουργίες µιας αντιπροσωπευτικής οργάνωσης των εργοδοτών. Μέχρι στιγµής η πρόοδος είναι βραδεία, αν και όχι λόγω
κρατικής παρέµβασης. Οι κυριότεροι λόγοι του πολύ περιορισµένου
ρόλου της είναι η οικονοµική αδυναµία, η κυριαρχία των µεγάλων
κρατικών επιχειρήσεων και η ανυπαρξία συστήµατος βιοµηχανικών
σχέσεων στο οποίο θα µπορούσε να διαδραµατίσει κάποιο ρόλο. Οι
θυγατρικές των ξένων πολυεθνικών δεν διαδραµατίζουν κανένα
ρόλο στη ΣΕΚ.
2.3.2
Η ΣΕΚ δεν φαίνεται να έχει τη διάθεση να επιδοθεί πλήρως
στην εκπροσώπηση των συµφερόντων των µελών της. Πιστεύει ότι
το Κόµµα είναι ικανό να εκπροσωπεί όλα τα συµφέροντα στην Κίνα
χωρίς αντιφάσεις και, κατά συνέπεια, ορίζει τον ρόλο της µε µετριοπαθείς όρους: να καθοδηγεί τα µέλη της στην εφαρµογή των
µακροοικονοµικών και µικροοικονοµικών ρυθµίσεων της
κυβέρνησης, να βοηθά στην επίλυση ειδικών προβληµάτων και να
ζητά δίκαιη µεταχείριση όταν είναι αναγκαίο. Η άλλη µεγάλη
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οργάνωση εργοδοτών, η Παν-Κινεζική Οµοσπονδία Βιοµηχανίας και
Εµπορίου, έχει τις ίδιες απόψεις.
Είναι ενδιαφέρον, ωστόσο, να σηµειώσουµε ότι υπάρχουν ορισµένες
νέες οργανώσεις, όπως η Παν-Κινεζική Οµοσπονδία Ιδιοκτητών
Επιχειρήσεων, οι οποίες εκπροσωπούν τα συµφέροντα των «νεοκαπιταλιστών». Υπάρχουν επίσης ορισµένες κοινωνικο-επαγγελµατικές
οργανώσεις που εκπροσωπούν ακαδηµαϊκά και επαγγελµατικά
συµφέροντα, οι οποίες εξασφαλίζουν τη στενή σύνδεση των επαγγελµατιών µε την κυβέρνηση και παρέχουν ένα χώρο συνάντησης και
συζήτησης ιδεών και προόδου.

2.4 Βιοµηχανικές σχέσεις και τριµερής διάλογος
2.4.1 Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΟΚΕ οφείλει να επαναλάβει την
ανησυχία της για τη συνεχιζόµενη και αυξανόµενη κοινωνική
δυσφορία και αναταραχή. Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία, το
2004 εκδηλώθηκαν γύρω στις 74.000 σοβαρές διαµαρτυρίες των
εργαζοµένων, στις οποίες συµµετείχαν πάνω από 3,7 εκατοµµύρια
άτοµα. Το 2003 η κυβέρνηση µέτρησε 58.000 ενέργειες. Από το
1994, που ήταν 10.000, ο αριθµός αυτός συνεχώς αυξάνεται. Η
ευρεία κοινωνική αναταραχή αποτελεί σηµαντική απειλή για τη
σταθερότητα. Προφανώς, το Κόµµα και η κυβέρνηση εξακολουθούν
να πιστεύουν ότι η συνεχιζόµενη µεγάλη οικονοµική ανάπτυξη και
οι προσπάθειές τους να περιορίσουν τις πιο κραυγαλέες ανισότητες
θα είναι αποδεκτές από το εργατικό δυναµικό της Κίνας. Έτσι,
πρέπει να ακροβατούν ανάµεσα στη ραγδαία ανάπτυξη και τη
σταθερότητα.
2.4.2 Η ΕΟΚΕ παραµένει πεπεισµένη ότι η ανάπτυξη από νωρίς
ενός σύγχρονου συστήµατος βιοµηχανικών σχέσεων µε ελεύθερους
και ανεξάρτητους φορείς είναι µία από τις κρίσιµες διασφαλίσεις
της σταθερής οικονοµικής µετάβασης. Οι γνήσιες τριµερείς διαβουλεύσεις, που συµφωνούν µε τον ορισµό της Σύµβασης αριθ. 144
της ∆ΟΕ, ο οποίος βασίζεται στην έννοια των αυτόνοµων οργανώσεων των εργαζοµένων και των εργοδοτών, θα µπορούσαν να
αποτελέσουν ακρογωνιαίο λίθο αυτού του συστήµατος.
2.4.3 Υπό τις παρούσες συνθήκες, ο ρόλος της κοινωνίας των
πολιτών στη διαδικασία ανάπτυξης αυτού του συστήµατος δεν
µπορεί να είναι παρά πολύ περιορισµένος.
Από την πλευρά των εργοδοτών, οι θυγατρικές των ξένων πολυεθνικών και το Ευρωπαϊκό Εµπορικό Επιµελητήριο στο Πεκίνο θα
µπορούσαν να συµµετάσχουν περισσότερο σε αυτή τη διαδικασία.
Ωστόσο, µέχρι στιγµής δεν έχουν επιδείξει µεγάλη δέσµευση. Ίσως
το µέσο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, για το οποίο η
κυβέρνηση της Κίνας έχει δείξει κάποιο ενδιαφέρον µέχρι σήµερα,
να µπορέσει να διαδραµατίσει κάποιο ρόλο.
Οι συνδικαλιστικές ενώσεις στην ΕΕ είναι γενικά απρόθυµες να
συνεργαστούν µε την ΠΚΟΣΕ όσο η οργάνωση αυτή δεν φαίνεται
διατεθειµένη να εισέλθει στον χώρο της εκπροσώπησης των συµφερόντων των µελών τους. Υπάρχει ενδιαφέρον για την υποστήριξη
δραστηριοτήτων στην Κίνα σε σχέση µε την ενηµέρωση των εργαζοµένων για τα δικαιώµατά τους, την κατάρτισή τους σε πεδία όπως
η επαγγελµατική υγεία και ασφάλεια και την παροχή νοµικής συνδροµής στο δικαστήριο. Μερικές φορές υπάρχει συνεργασία µε
τοπικές ΜΚΟ. Αν οι δραστηριότητες αυτές οδηγήσουν τελικά στην
καθιέρωση κατάλληλου συστήµατος βιοµηχανικών σχέσεων, τότε
αποτελούν τα πρώτα (και αναγκαστικά πολύ επιφυλακτικά) βήµατα
µιας πολύ µακράς πορείας.
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3. Συµπεράσµατα και συστάσεις
3.1 Είναι σαφές ότι δεν θα είναι εύκολο να επιτευχθεί ουσιαστική συνεργασία της ΕΕ και της Κίνας στο επίπεδο της κοινωνίας
των πολιτών. Οι δύο πολιτισµοί και τα δύο πολιτικά συστήµατα
είναι πολύ διαφορετικά και µέχρι στιγµής δεν υπάρχει πολύ καλή
αλληλοκατανόηση. Όσο έχουν έτσι τα πράγµατα, υπάρχει κίνδυνος
να απαντήσει η Κίνα στις ανησυχίες της ΕΕ λέγοντας ότι η δική µας
εµπειρία δεν έχει σχέση µε την εκεί κατάσταση: το να της λέµε να
«µας µοιάσει περισσότερο» δεν θα αποδώσει. Ωστόσο, η συνεργασία
θα είναι επωφελής και πρέπει να ξεκινήσει.
3.2 Η ΕΕ πρέπει να κατανοήσει καλύτερα τον περίπλοκο τρόπο
ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών στην Κίνα. Παρότι η έµφαση
στη συνεργασία µε πραγµατικά ανεξάρτητες οργανώσεις της κινεζικής κοινωνίας των πολιτών είναι κατανοητή και θα πρέπει να
διατηρηθεί, η ΕΕ πρέπει να καταλάβει ότι ακόµη και οι λαϊκές (σε
αντιδιαστολή προς τις οργανωµένες από την κυβέρνηση) ΜΚΟ
συχνά έχουν άτυπους δεσµούς µε την κυβέρνηση και αποδίδουν
µεγαλύτερη σηµασία στην πρόσβαση στην κυβέρνηση παρά στη
δική τους ανεξαρτησία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να
συνεχίσει να διερευνά το δυναµικό ορισµένων µαζικών κρατικών
οργανώσεων, όπως η Παν-Κινεζική Οµοσπονδία Γυναικών, για την
προαγωγή της δηµοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και του
κράτους δικαίου στην Κίνα. Τα τελευταία χρόνια οι κρατικές ΜΚΟ
(ΚΜΚΟ), οι µαζικές οργανώσεις και τα τοπικά τους παραρτήµατα
ξεκίνησαν µερικές νέες πρωτοβουλίες και καινοτόµα σχέδια σε αυτά
τα µέτωπα.
3.3 Συνιστάται, συνεπώς, να υιοθετήσει η ΕΕ µια πολυσχιδή
προσέγγιση και να συνεργαστεί ταυτόχρονα µε διάφορους τύπους
ΜΚΟ, αναπτύσσοντας διαφορετικό τρόπο συνεργασίας µε την
καθεµία ανάλογα µε τη δύναµη και την αρµοδιότητά της. Θα
πρέπει, επίσης, να διευρύνει τις επαφές της µε οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών στο περιφερειακό και το τοπικό επίπεδο.
Η πρόσθετη συµφωνία για την ενίσχυση της συνεργασίας των ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Κοινωνικών Συµβουλίων (ΟΚΣ) και του
κινεζικού οµολόγου τους προσπαθεί να εντατικοποιήσει τις σχέσεις
εργασίας τους καθιερώνοντας ετήσιες συναντήσεις προεδρικού
επιπέδου, όπου η αντιπροσωπεία κάθε πλευράς θα αποτελείται από
εκπροσώπους διάφορων οικονοµικών και κοινωνικών συνιστωσών
της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών. Περιλαµβάνει, επίσης, την
κοινή πρόταση να ζητηθεί από τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Κίνας να
συστήσει διµερή Στρογγυλή Τράπεζα µε βάση την υφιστάµενη
συνεργασία των ευρωπαϊκών και του κινεζικού ΟΚΣ. Αν γίνει δεκτή
αυτή η πρόταση, συνιστάται να µην περιλαµβάνει η κινεζική αντιπροσωπεία µόνο µέλη των κρατικών οργανώσεων, αλλά και
σηµαντική εκπροσώπηση των οργανώσεων της κοινωνίας των
πολιτών και να προβλέπεται η δυνατότητα των εκπροσώπων να
συναντούν ανεξάρτητες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στο
περιθώριο των συνεδριάσεων της Στρογγυλής Τραπέζης.
3.4 Όσον αφορά το κράτος δικαίου στην Κίνα, πολλοί εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών που συναντήθηκαν µε την αντιπροσωπεία της ΕΟΚΕ συνέστησαν να δοθεί προτεραιότητα στην
επιβολή των υφιστάµενων νόµων και όχι στη σύνταξη νέων. Πολλά
προβλήµατα και ελλείψεις στη διακυβέρνηση, στην προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και στον εκδηµοκρατισµό µπορούν να
αποδοθούν στην έλλειψη σεβασµού και συµµόρφωσης µε τις υφιστάµενες νοµικές διατάξεις. Συνιστάται, συνεπώς, στην ΕΕ, κατά την
προάσπιση των βελτιώσεων σε αυτά τα πεδία, να δώσει µεγαλύτερη
έµφαση στην ανάγκη σεβασµού των υφιστάµενων νόµων. Το να
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ζητήσει από την κυβέρνηση της Κίνας να τηρεί τους νόµους που η
ίδια έχει συντάξει µπορεί να δώσει ακόµη µεγαλύτερη δύναµη στην
προάσπιση της ΕΕ.
3.5 Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει ότι η κυβέρνηση της Κίνας παραµένει
πολύ ανήσυχη για τη διατήρηση της πολιτικής και κοινωνικής
σταθερότητας και φοβάται µήπως η ανεξέλεγκτη δραστηριότητα
των ΜΚΟ οδηγήσει σε αστάθεια. Συνιστάται να συνεχίσει η ΕΕ τις
προσπάθειές της να τονίσει στην κυβέρνηση της Κίνας ότι η σταθερότητα δεν είναι ασύµβατη µε µια δυναµική κοινωνία των πολιτών,
εφόσον υπάρχει σεβασµός του κράτους δικαίου. Αυτό µπορεί να το
κάνει χρησιµοποιώντας δικά της παραδείγµατα, ιδίως από τα νέα
κράτη µέλη της από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, για να
δείξει στην κυβέρνηση της Κίνας ότι µια καλά αναπτυγµένη
κοινωνία των πολιτών µπορεί να συντελέσει στη βελτίωση της
διακυβέρνησης και στην αύξηση της σταθερότητας.
3.6 ∆εδοµένης της άκρας ευαισθησίας των εργασιακών θεµάτων
στην Κίνα αυτή τη στιγµή, η κυβέρνηση της Κίνας ίσως να µην είναι
πρόθυµη να χαλαρώσει τον έλεγχό της επί των οργανώσεων των
εργαζοµένων. Μόνο εάν θίγεται συστηµατικά στον διεθνή διάλογο
µε την Κίνα το βασικό ζήτηµα της συνδικαλιστικής ελευθερίας,
µπορούµε να ελπίζουµε ότι η κυβέρνηση θα χαλαρώσει την πυγµή
της επί των συνδικαλιστικών ενώσεων.
3.7 Ενόψει της βούλησης της κινεζικής κυβέρνησης να
αναπτυχθούν εµπορικές και βιοµηχανικές ενώσεις, συνιστάται να
επωφεληθεί η ΕΕ από αυτή την ευκαιρία για να βοηθήσει τις εµπορικές και βιοµηχανικές ενώσεις της Κίνας να διδαχθούν από την
πείρα των ευρωπαϊκών οµολόγων τους. Η θετική εξέλιξη σε
οποιοδήποτε τµήµα της κοινωνίας των πολιτών θα µπορούσε να
εξαπλωθεί τελικά και σε άλλα τµήµατα.
3.8 Στο πλαίσιο της πιθανής µείωσης της αναπτυξιακής
βοήθειας της ΕΕ για την Κίνα, τόσο οι επικεφαλής των κινεζικών
ΜΚΟ όσο και οι εκπρόσωποι των ξένων ΜΚΟ στην Κίνα υποστηρίζουν ότι η ΕΕ θα πρέπει να διατηρήσει τουλάχιστον το σηµερινό
επίπεδο της χρηµατοδοτικής της στήριξης για τις οργανώσεις της
κινεζικής κοινωνίας των πολιτών. Σήµερα οι οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών λαµβάνουν πολύ περιορισµένη χρηµατοδοτική βοήθεια από την κυβέρνηση της Κίνας, ενώ ούτε η χορηγία
δραστηριοτήτων των ΜΚΟ από τον ιδιωτικό τοµέα είναι αρκετά
αναπτυγµένη. Συνιστάται, συνεπώς, να εξετάσει η ΕΕ τη δυνατότητα
διατήρησης ή ακόµη και αύξησης της χρηµατοδοτικής της στήριξης
για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Κίνα, αλλά
στοχοθετώντας τη σε δράσεις που προωθούν επίσης τα θεµελιώδη
δικαιώµατα και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων. Η ΕΟΚΕ επικροτεί
τα προγράµµατα στήριξης που παρέχει και που προτείνει η
Επιτροπή για την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών στην Κίνα
και συνιστά στην ΕΕ να εξετάσει τη δυνατότητα αύξησης της χρηµατοδοτικής της στήριξης για τις οργανώσεις της κινεζικής κοινωνίας
των πολιτών, αλλά τονίζει ότι είναι σηµαντικό να προβλέπεται και
στήριξη για τις οργανώσεις της βάσης, µε τη µορφή µικροεπιδοτήσεων µε απλοποιηµένη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, µεταξύ
άλλων και για την παροχή τεχνικής βοήθειας για τη σύνταξη αυτών
των αιτήσεων.
3.9 Εξίσου σηµαντικό είναι να συνεχιστεί η στήριξη της ΕΕ για
προγράµµατα αύξησης των ικανοτήτων των κινεζικών ΜΚΟ. Ο
σχεδιασµός αυτών των προγραµµάτων θα πρέπει να βελτιωθεί έτσι
ώστε να ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες των κινεζικών ΜΚΟ
και να περιλαµβάνει διαβούλευση µαζί τους.
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3.10 Οι εκπρόσωποι της κινεζικής κοινωνίας των πολιτών
υποστηρίζουν, επίσης, ότι η ΕΕ θα πρέπει να αυξήσει την επιρροή
της για να προωθήσει τις εταιρικές σχέσεις µεταξύ κρατικών και
επιχειρηµατικών ΜΚΟ στην Κίνα. Θα πρέπει να ενθαρρύνει την
κυβέρνηση της Κίνας να δηµιουργήσει διαύλους µέσω των οποίων
οι ΜΚΟ θα µπορούν να εκφράζουν στην κυβέρνηση τις απόψεις
τους για δηµόσια θέµατα. Αυτό είναι ένα ζήτηµα στο οποίο η ΕΕ
θα πρέπει να ανταποκριθεί. Στη γνωµοδότησή της του 2003 για τις
σχέσεις ΕΕ-Κίνας, η ΕΟΚΕ δήλωνε ότι η επιτυχής εκπροσώπηση
συµφερόντων από τις ΜΚΟ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο στη
βάση της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι (σηµείο 3.13). Παρόλο
που η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι είναι περιορισµένη σήµερα
στην Κίνα, υπάρχει ακόµη περιθώριο για αύξηση της συµµετοχής
των ΜΚΟ στη λήψη των αποφάσεων. Η ΕΕ µπορεί να δείξει στην
κυβέρνηση και στις ΜΚΟ της Κίνας πώς οι οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών στην Ευρώπη επιτελούν λειτουργίες
προάσπισης, παρακολουθούν τις επιδόσεις της κυβέρνησης και
παρέχουν τη συµβολή τους στη δηµόσια πολιτική, ώστε να
µπορέσει η Κίνα να αντλήσει θετικά διδάγµατα από την ευρωπαϊκή
πείρα.
3.11 Παρά τους διάφορους περιορισµούς της ελευθερίας του
Τύπου, τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης της Κίνας διαδραµατίζουν τα
τελευταία χρόνια καθοριστικό ρόλο στην προαγωγή της ανάπτυξης
της κοινωνίας των πολιτών. Συνιστάται να διερευνήσει η ΕΕ
τρόπους υποστήριξης της συνέχισης του ενεργού ρόλου των µέσων
µαζικής ενηµέρωσης στην Κίνα, µεταξύ άλλων µέσω της ενδεχόµενης ανταλλαγής επισκέψεων Ευρωπαίων και Κινέζων δηµοσιογράφων.
3.12 Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει ότι η κοινωνία των πολιτών στο
Χονγκ Κονγκ εξακολουθεί να διαδραµατίζει έναν άκρως απαραίτητο
ρόλο στην υπεράσπιση της δηµοκρατίας και των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων στο Χονγκ Κονγκ και να χρησιµεύει ως σηµαντική
πηγή έµπνευσης και υποστήριξης για την κοινωνία των πολιτών
στην ηπειρωτική Κίνα. Συνιστάται να διατηρηθούν οι επαφές και η
συνεργασία µε την κοινωνία των πολιτών του Χονγκ Κονγκ.
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3.13 Συνιστάται να παρακολουθεί η ΕΟΚΕ συστηµατικά, µαζί µε
άλλες σηµαντικές ευρωπαϊκές οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών, και να παροτρύνει να την ακολουθήσει και η Επιτροπή, τις
παραβιάσεις των θεµελιωδών δικαιωµάτων, παράλληλα µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το κινεζικό ΟΚΣ.
3.14 Η συζήτηση του δικαιώµατος οργάνωσης και του δικαιώµατος συλλογικής διαπραγµάτευσης θα πρέπει να κατέχει κεντρική
θέση στις εργασίες της ΕΟΚΕ µε το κινεζικό ΟΚΣ για θέµατα
ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Η Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει τον διάλογό της µε την κυβέρνηση
της Κίνας προκειµένου να τη βοηθήσει να ξεπεράσει τη βαθιά καχυποψία της έναντι των «αντικυβερνητικών οργανώσεων», του
«φαινοµένου Αλληλεγγύη» και των «έγχρωµων επαναστάσεων». Θα
πρέπει να προσπαθήσει να δώσει θετικό περιεχόµενο στα «διάφορα
είδη συνεργασίας των εργαζοµένων» που έχει αναγνωρίσει η Κίνα
ως σηµαντικό σηµείο στις προτάσεις της για την οικονοµική συνεργασία και το εµπόριο στο έγγραφο πολιτικής της για την ΕΕ του
Οκτωβρίου 2003. Ο διαρθρωµένος διάλογος ΕΕ-Κίνας για την
εργασία, την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις, που
συµφώνησαν ο Επίτροπος κ. Špidla και ο Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης της Κίνας, ίσως να παράσχει µια καλή
ευκαιρία για αυτό. Η ΕΟΚΕ θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει µε
παρόµοιο τρόπο τις δικές της επαφές µε το ΟΚΣ της Κίνας.
3.15 Η ΕΟΚΕ θα διερευνήσει τον ρόλο που µπορούν να διαδραµατίσουν η εταιρική κοινωνική ευθύνη και οι διεθνείς κώδικες δεοντολογίας για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις (ιδίως οι κατευθυντήριες
γραµµές του ΟΟΣΑ) στη συµβολή των ξένων εταιρειών στην
ανάπτυξη συστήµατος βιοµηχανικών σχέσεων στην Κίνα.
Συνιστάται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον ρόλο που µπορούν να
διαδραµατίσουν οι συνδικαλιστικές ενώσεις, οι οργανώσεις των
εργοδοτών και, όπου ενδείκνυται, οι ΜΚΟ στην προαγωγή πιο
ασφαλών και πιο υγιεινών συνθηκών στον χώρο εργασίας.

Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 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 πρόληψη της νεανικής
εγκληµατικότητας, οι τρόποι αντιµετώπισής της και ο ρόλος της δικαιοσύνης των ανηλίκων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση»
(2006/C 110/13)
Στις 10 Φεβρουαρίου 2005 και σύµφωνα µε το άρθρο 29, παράγραφος 2 του Εσωτερικού της Κανονισµού, η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή αποφάσισε να καταρτίσει γνωµοδότηση µε θέµα«Η πρόληψη της
νεανικής εγκληµατικότητας, οι τρόποι αντιµετώπισής της και ο ρόλος της δικαιοσύνης των ανηλίκων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση».
Το ειδικευµένο τµήµα «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώµατα του πολίτη», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών της ΕΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 22 Φεβρουαρίου 2006 µε βάση
εισηγητική έκθεση του κ. ZUFIAUR NARVAIZA.
Κατά την 425η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 15ης και 16ης Μαρτίου 2006 (συνεδρίαση της 15ης Μαρτίου 2006),
η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 98 ψήφους υπέρ, καµία ψήφο κατά και 1 αποχή
την ακόλουθη γνωµοδότηση.
1. Εισαγωγή
1.1.
Η εγκληµατικότητα των νέων είναι σήµερα ένα από τα
φαινόµενα που απασχολούν όλο και περισσότερο τις ευρωπαϊκές
κοινωνίες και αποτελεί, από τον περασµένο αιώνα, ένα από τα
εγκληµατολογικά προβλήµατα που υφίστανται διεθνώς συνεχή
παρατήρηση. Πρέπει, ωστόσο, να επισηµανθεί ότι οι συµπεριφορές
των νέων συχνά αποκτούν µεγαλύτερη κοινωνική σηµασία από τις
συµπεριφορές των ενηλίκων, ιδίως εάν είναι αρνητικές, και έτσι
δηµιουργείται µια ιδιαίτερα αρνητική κοινωνική αντίληψη για τους
ανήλικους παραβάτες. Είναι επίσης σκόπιµο να επισηµανθεί ότι στις
περισσότερες περιπτώσεις τα θύµατα της νεανικής εγκληµατικότητας είναι οι ίδιοι οι νέοι. Η σηµασία αυτή που αποδίδει η
ευρωπαϊκή κοινωνία στο φαινόµενο της νεανικής εγκληµατικότητας
επιβάλλει να αναπτυχθούν αποτελεσµατικές απαντήσεις, οι οποίες
θα πρέπει να οικοδοµηθούν κυρίως γύρω από τρεις πυλώνες ή
γραµµές δράσης: πρόληψη, ποινικά/παιδαγωγικά µέτρα και
κοινωνική επανένταξη ενσωµάτωση των ανήλικων και των νεαρών
παραβατών.
1.2 Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, θα πρέπει να δοθεί περισσότερη
προσοχή στον στόχο του σχεδιασµού µιας κοινής στρατηγικής για
την καταπολέµηση της νεανικής εγκληµατικότητας στους κόλπους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), όχι µόνο επειδή αφορά ένα ιδιαίτερα
ευαίσθητο τµήµα του πληθυσµού της (τους ανηλίκους και τους
νέους, συχνά δε, µεταξύ αυτών, εκείνους που ανήκουν σε οµάδες µε
κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισµού), αλλά και επειδή η πρόληψη και
η παρέµβαση στους ανήλικους και τους νέους παραβάτες σήµερα
συνεπάγεται ήδη από µόνη της, πέρα από την προσπάθεια κοινωνικής τους επανένταξης, και πρόληψη της εγκληµατικότητας των
αυριανών ενηλίκων. Αν και υπάρχουν ήδη ορισµένα ευρωπαϊκά
προγράµµατα και πολιτικές που µπορούν να έχουν έµµεσα αντίκτυπο στην πρόληψη της νεανικής εγκληµατικότητας (η Ευρωπαϊκή
Στρατηγική για την Απασχόληση που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λουξεµβούργου τον Νοέµβριο του 1997, η
Ευρωπαϊκή Κοινωνική Ατζέντα που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο της Νίκαιας τον ∆εκέµβριο του 2000, το Ευρωπαϊκό
Σύµφωνο για τη Νεολαία και την Προώθηση της Ενεργού Συµµετοχής στα Κοινά που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
των Βρυξελλών τον Μάρτιο του 2005 κ.ά.), όπως και διάφορες
συµφωνίες και ψηφίσµατα για τη νεολαία (1), που επίσης ευνοούν
(1) Ψήφισµα του Συµβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των
κρατών µελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συµβουλίου της 14ης
∆εκεµβρίου 2000, για την κοινωνική ένταξη των νέων (ΕΕ C 374 της
28/12/2000)· Ψήφισµα του Συµβουλίου και των αντιπροσώπων των
κυβερνήσεων των κρατών µελών, συνελθόντων στα πλαίσια του
Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2000, σχετικά µε το πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα της νεολαίας (ΕΕ C 168 της
13/7/2002)· Λευκό Βιβλίο της Επιτροπής, της 21ης Νοεµβρίου 2001,
«Μια νέα πνοή για την ευρωπαϊκή νεολαία» (COM(2001) 681 τελικό)·
Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο σχετικά µε τις ευρωπαϊκές
πολιτικές για τη νεολαία (COM(2005) 206 τελικό).

την οµαλή διαδικασία ένταξης αυτού του τµήµατος του πληθυσµού
στην τοπική του κοινωνία, λείπουν εντούτοις µέσα και µέτρα ειδικά
σχεδιασµένα για το φαινόµενο της παραβατικότητας των ανηλίκων.
1.3. Η ανάλυση της κατάστασης του ζητήµατος στις χώρες της
ΕΕ δεν είναι απλή υπόθεση, επειδή η καθεµία ορίζει την έννοια της
νεανικής εγκληµατικότητας µε βάση διαφορετικές παραµέτρους.
Έτσι, σε ορισµένες χώρες, στην έννοια αυτή εντάσσονται οι συµπεριφορές ανηλίκων που εµπίπτουν σε κάποιο από τα σχήµατα που
προβλέπει η νοµοθεσία ή ο ποινικός τους κώδικας. Σε άλλες χώρες,
όπου το σύστηµα της δικαιοσύνης των ανηλίκων οικοδοµείται µε
βάση το πρότυπο της διαπαιδαγώγησης ή της ευηµερίας, διευρύνεται το πεδίο των συµπεριφορών που διώκονται από το σύστηµα
δικαίου τους όταν έχουν διαπραχθεί από ανηλίκους, ώστε να συµπεριλάβει πράξεις που, αν είχαν διαπραχθεί από ενήλικες, θα
διώκονταν µόνο διοικητικά ή αστικά ή και δεν θα διώκονταν
καθόλου (2). Υπάρχουν, επίσης, σηµαντικές διαφορές στο σύστηµα
των κυρώσεων: ενώ ορισµένες χώρες έχουν αναπτύξει ποινικό δίκαιο
για τους ανηλίκους µε ειδικό σύστηµα κυρώσεων, άλλες εφαρµόζουν στους ανηλίκους τις ίδιες ποινές µε τους ενήλικες, προβλέποντας εντούτοις ορισµένα όρια και ελαφρύνσεις. Σε όλα αυτά
προστίθεται η διαφορετική οριοθέτηση της ηλικιακής ζώνης καταλογισµού ποινικής ευθύνης στους νέους, όπου, ενώ για το ανώτατο
όριο παρατηρείται µεγαλύτερη οµοιότητα (το 18ο έτος, µε δυνατότητα επέκτασης µέχρι το 21ο έτος σε ορισµένες χώρες), δεν
συµβαίνει το ίδιο και για το κατώτατο όριο, όπου υπάρχουν
έκδηλες διαφορές (αφού ποικίλλει ανάµεσα στο 7ο και το 16ο
έτος) (3).
1.4 Λαµβάνοντας υπόψη τους περιορισµούς που δηµιουργούν
αυτές οι αποκλίσεις, πρέπει να πούµε ότι, σύµφωνα µε τις
(2) Όπως στην περίπτωση των αποκαλούµενων πλέον «αδικηµάτων λόγω
κατάστασης» («status offences») όπως η φυγή από το σπίτι, η άστεγη
διαβίωση στους δρόµους κλπ.
(3) Για το ανώτατο όριο υπάρχει µεγαλύτερη προσέγγιση µεταξύ των χωρών
της ΕΕ, καθώς το ποινικό σύστηµα για τους ανηλίκους εφαρµόζεται σε
όλες τις περιπτώσεις πλήρως µέχρι την ηλικία των 18 ετών, αν και
υπάρχουν χώρες που προβλέπουν τη δυνατότητα εφαρµογής του, σε
διάφορους βαθµούς και ανάλογα µε την περίπτωση, µέχρι την ηλικία
των 21 ετών (Αυστρία, Γερµανία, Ελλάδα, Ιταλία, Κάτω Χώρες και
Πορτογαλία). Για το κατώτατο όριο, οι διαφορές της ηλικίας ποινικής
ευθύνης είναι πιο έντονες: η Ιρλανδία το τοποθετεί στο 7ο έτος, η
Σκωτία και η Ελλάδα στο 8ο, η Αγγλία, η Ουαλία και η Γαλλία στο 10ο,
οι Κάτω Χώρες και η Πορτογαλία στο 12ο, η Πολωνία στο 13ο, η
Αυστρία, η Εσθονία, η Γερµανία, η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Λετονία, η
Λιθουανία, η Σλοβενία και η Ισπανία στο 14ο, η Τσεχική ∆ηµοκρατία, η
∆ανία, η Φινλανδία, η Σλοβακία και η Σουηδία στο 15ο και το Βέλγιο
στο 16ο. Πρέπει να σηµειωθεί, ωστόσο, ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, για τις ηλικίες µεταξύ 7 και 13-15 ετών, τα προβλεπόµενα
µέτρα δεν είναι κυρίως ειπείν ποινικά ή είναι πιο ευνοϊκά από εκείνα που
προβλέπονται µεταξύ αυτής της ηλικιακής ζώνης και των 18-21 ετών,
ενώ σε πολλές περιπτώσεις αποκλείεται εντελώς ο εγκλεισµός σε καταστήµατα κράτησης.
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συγκριτικές στατιστικές των κρατών µελών της ΕΕ, η νεανική παραβατικότητα ανέρχεται κατά µέσον όρο στο 15 % της συνολικής
γενικής παραβατικότητας, παρότι σε ορισµένες χώρες µπορεί να
φθάσει µέχρι και το 22 %. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να επισηµανθεί ότι ο αποκαλούµενος «άδηλος αριθµός» της εγκληµατικότητας (ποσοστό ή αριθµός αξιόποινων πράξεων που δεν περιέρχεται σε γνώση των αρχών επίσηµου κοινωνικού ελέγχου, δηλαδή
της αστυνοµίας και των δικαστηρίων) οφείλεται στο µεγαλύτερο
µέρος του στην παραβατικότητα των ανηλίκων, κυρίως λόγω της
ελαφράς κατά κανόνα φύσης των πράξεων, αλλά συχνά και επειδή
τα θύµατα είναι επίσης ανήλικοι και τείνουν να προσφεύγουν λιγότερο σε αυτά τα όργανα.
1.5 Ανεξάρτητα από το αποτέλεσµα που δείχνουν οι εκάστοτε
στατιστικές, το βέβαιο είναι πως είναι ευρέως διαδεδοµένη σήµερα
στις ευρωπαϊκές χώρες η αντίληψη ότι υπάρχει προοδευτική αύξηση
της νεανικής εγκληµατικότητας και ότι οι παραβάσεις που διαπράττουν οι νέοι είναι όλο και πιο σοβαρές. Ενώπιον της κατάστασης
αυτής, οι πολίτες ζητούν αποτελεσµατικότερους µηχανισµούς
ελέγχου, πράγµα που κάνει πολλές χώρες να αυξήσουν την αυστηρότητα της νοµοθεσίας τους για τους ανηλίκους. Όλα αυτά συντείνουν στην αναγκαιότητα µέτρων συντονισµού και προσανατολισµού, τα οποία να διευκολύνουν την ευρωπαϊκή διαχείριση του
φαινοµένου, αλλά και κατάλληλων πολιτικών ενηµέρωσης, οι οποίες
να συντελούν στην αποδραµατοποίηση της υπερβολικά αρνητικής
αντίληψης, που αναφέραµε στην πρώτη παράγραφο της παρούσας
γνωµοδότησης, και στην τοποθέτησή της στη σωστή της βάση.
1.6 Χωρίς να υποτιµάµε επ' ουδενί τη σηµασία της εξέτασης των
αιτίων του φαινοµένου της νεανικής εγκληµατικότητας (θέµα στο
οποίο αφιερώνεται, έστω και συνοπτικά, το επόµενο κεφάλαιο) ή
την αναγκαιότητα εµβάθυνσης στις πολιτικές πρόληψης (στις
οποίες γίνεται επίσης αναφορά σε διάφορα σηµεία του παρόντος
εγγράφου, αλλά οι οποίες θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να προσανατολίζονται προς την εξάλειψη αυτών των αιτίων), ο κύριος
στόχος της παρούσας γνωµοδότησης είναι να αναλύσει,
αφενός, την κατάσταση εκείνων των ανηλίκων οι οποίοι, λόγω
της αντιβαίνουσας στην ποινική νοµοθεσία συµπεριφοράς
τους, παραπέµπονται στο αντίστοιχο σύστηµα δικαιοσύνης
των ανηλίκων και, αφετέρου, τα µέσα παρέµβασης που
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να επιτευχθεί η προστασία
τους, η αναµόρφωσή τους και η επανένταξή τους στην
κοινωνία και να αποφευχθεί έτσι η υποτροπή τους στις ίδιες
αποκλίνουσες συµπεριφορές.

2. Τα αίτια της νεανικής εγκληµατικότητας
2.1 Είναι πολλά και ποικίλα τα αίτια ή οι περιστάσεις που
µπορούν να κάνουν έναν ανήλικο να παρανοµήσει, χωρίς ωστόσο
να υπάρχει γενική συναίνεση περί αυτών µεταξύ των µελετητών του
θέµατος. Όµως, ξεκινώντας από εκείνα που είναι γενικά τα πλέον
αποδεκτά και εστιάζοντας ειδικότερα σε εκείνα που αφορούν οικονοµικούς και κοινωνικοπεριβαλλοντικούς παράγοντες — διότι αυτά
κυρίως είναι ίσως τα πιο ενδιαφέροντα για τους σκοπούς της
παρούσας γνωµοδότησης — µπορούµε να επισηµάνουµε τα εξής:
2.1.1
Προέλευση των ανηλίκων από διαλυµένες οικογένειες
(broken homes) ή ακόµη και περιστασιακές δυσκολίες συµβιβασµού
της οικογενειακής και της επαγγελµατικής ζωής, αµφότερες καταστάσεις όπου εµφανίζονται όλο και συχνότερα περιπτώσεις αδιαφορίας και έλλειψης ορίων και ελέγχου όσον αφορά τα παιδιά.
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Αυτό ωθεί µερικές φορές ορισµένους νέους να προσπαθήσουν να
αντισταθµίσουν αυτές τις ελλείψεις µε την ένταξη σε οµάδες ή
συµµορίες νέων, οι οποίες χαρακτηρίζονται και από κάποια πολύ
ευδιάκριτη µορφή συγγένειας (ιδεολογική, µουσική, εθνοτική,
αθλητική κλπ.), αλλά το κυριότερο χαρακτηριστικό τους είναι
συνήθως η παρεκβατική συµπεριφορά. Στους κόλπους αυτού του
είδους των οµάδων παράγεται υψηλό ποσοστό αντικοινωνικών
(βανδαλισµοί, γκράφιτι) ή άµεσα βίαιων και εγκληµατικών συµπεριφορών.

2.1.2 Κοινωνικοοικονοµική περιθωριοποίηση ή φτώχεια, που
επίσης δυσχεραίνει την κανονική διαδικασία κοινωνικοποίησης του
ανηλίκου. Η περιθωριοποίηση αυτή εµφανίζεται σε µεγαλύτερο
ποσοστό µεταξύ των νέων που ανήκουν σε οικογένειες µεταναστών
(µε ιδιαίτερα ευάλωτους τους ασυνόδευτους ανήλικους µετανάστες)
και σε ορισµένα γκέτο των µεγαλουπόλεων, συχνά τόπους µε
απάνθρωπο πολεοδοµικό σχεδιασµό, που ευνοεί την εµφάνιση
αισθηµάτων άγχους και επιθετικότητας στους κατοίκους τους.

2.1.3 Συχνές απουσίες και αποτυχία στα µαθήµατα, η οποία
δηµιουργεί ήδη στο σχολείο µια κοινωνική «ετικέτα» ή «στιγµατισµό», που σε πολλές περιπτώσεις διευκολύνει τον δρόµο προς τις
αντικοινωνικές συµπεριφορές ή προς την παραβατικότητα.

2.1.4 Ανεργία, τα µεγαλύτερα ποσοστά της οποίας συναντώνται
µεταξύ των νέων, προξενώντας σε πολλές περιπτώσεις καταστάσεις
απογοήτευσης και απελπισίας, οι οποίες αποτελούν επίσης πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη αποκλινουσών συµπεριφορών (4).

2.1.5 Μετάδοση εικόνων και πράξεων βίας από ορισµένες
εκποµπές των µέσων µαζικής ενηµέρωσης ή ορισµένα βιντεοπαιχνίδια απευθυνόµενα σε ανηλίκους, η οποία συµβάλλει στον
ενστερνισµό από τους ανηλίκους ενός συστήµατος αξιών όπου η
βία αποτελεί αποδεκτό µέσο προσφυγής.

2.1.6 Κατανάλωση ναρκωτικών και τοξικών ουσιών, η οποία σε
πολλές περιπτώσεις αναγκάζει τον εθισµένο να παρανοµήσει για να
εξασφαλίσει τα οικονοµικά µέσα που θα του επιτρέψουν να ικανοποιήσει τον εθισµό του. Επιπλέον, υπό την επήρεια της κατανάλωσής τους ή των καταστάσεων στέρησης µειώνονται ή αίρονται
εντελώς οι συνήθεις ανασταλτικές τροχοπέδες. Εδώ πρέπει επίσης
να αναφερθεί η άµετρη κατανάλωση οινοπνεύµατος (ακόµη και αν
γίνεται σποραδικά), η οποία παρατηρείται µε ιδιαίτερη συχνότητα
κατά τη διάπραξη πράξεων βανδαλισµού και παραβάσεων κατά της
οδικής ασφάλειας.

2.1.7 ∆ιαταραχές της προσωπικότητας και της συµπεριφοράς,
συνδεόµενες ή ανεξάρτητες από τον παράγοντα που αναφέρεται
στην προηγούµενη παράγραφο, οι οποίες συνδυάζονται συνήθως µε
άλλους κοινωνικούς ή περιβαλλοντικούς παράγοντες, που κάνουν
τον νέο να ενεργεί παρορµητικά ή απερίσκεπτα, χωρίς να λαµβάνει
υπόψη τους κοινωνικά αποδεκτούς κανόνες συµπεριφοράς.
(4) Για αυτόν τον παράγοντα και για τη φτώχεια, που αναφέρθηκε στο
σηµείο 2.1.2, αξίζει να αναφέρουµε εδώ τη µελέτη «Thematic Study on
Policy Measures concerning Disadvantaged Youth», που εκπονείται αυτόν
τον καιρό από τη Γενική ∆ιεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικών
Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό τον συντονισµό του Institute
for Regional Innovation and Social Research (IRIS).
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2.1.8
Ανεπαρκής διδασκαλία και µετάδοση αξιών της κοινωνίας
και του πολίτη, όπως ο σεβασµός των κανόνων, η αλληλεγγύη, η
γενναιοδωρία, η ανοχή, ο σεβασµός των άλλων, η αίσθηση της
αυτοκριτικής, η συµπόνια, η επιµελής εργασία κλπ., οι οποίες στις
«παγκοσµιοποιηµένες» κοινωνίες µας έχουν αντικατασταθεί µε πιο
ωφελιµιστικές αξίες όπως ο ατοµικισµός, η ανταγωνιστικότητα και
η υπέρµετρη κατανάλωση αγαθών, που προξενούν σε ορισµένες
περιπτώσεις κάποια κοινωνική ανοµία.
2.2 Αυτό το σύνολο παραγόντων υπάρχει λίγο-πολύ σε όλες τις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κοινωνίες µε υψηλό επίπεδο
ευηµερίας, αλλά µε στοιχεία αποδιάρθρωσης και έλλειψης κοινωνικής συνοχής, τα οποία εξηγούν αυτόν τον τύπο αντικοινωνικών ή
αποκλινουσών συµπεριφορών.
2.3 Για την πρόληψη της βίαιης συµπεριφοράς και την αντιµετώπιση της νεανικής εγκληµατικότητας, οι κοινωνίες πρέπει να
υιοθετήσουν στρατηγικές που συνδυάζουν µέτρα πρόληψης, µέτρα
παρέµβασης και µέτρα καταστολής. Οι στρατηγικές πρόληψης και
παρέµβασης πρέπει να στοχεύουν στην κοινωνικοποίηση και την
ενσωµάτωση όλων των ανηλίκων και των νέων, πρωτίστως µέσω της
οικογένειας, της κοινότητας, της οµάδας των συνοµηλίκων, του
σχολείου, της επαγγελµατικής κατάρτισης και της ένταξης στην
αγορά εργασίας.
Τα δικαστικά και κατασταλτικά µέτρα ή απαντήσεις θα πρέπει, σε
κάθε περίπτωση, να βασίζονται στις αρχές της νοµιµότητας, του
τεκµηρίου της αθωότητας, του δικαιώµατος υπεράσπισης, των
πλήρων δικονοµικών εγγυήσεων, του σεβασµού της ιδιωτικής ζωής,
της αναλογικότητας και της ευελιξίας,. Τόσο η ίδια η δικαστική
διαδικασία όσο και η επιλογή του µέτρου και έπειτα η εκτέλεσή
του θα πρέπει να διαπνέονται από την αρχή του υπέρτατου
συµφέροντος του ανηλίκου (5).

των Ηνωµένων Εθνών για την πρόληψη της εγκληµατικότητας των
νέων» ή «Κατευθυντήριες γραµµές του Ριάντ» του 1990, οι
«Κανόνες των Ηνωµένων Εθνών για την προστασία των ανηλίκων
που έχουν καταδικαστεί σε στέρηση της ελευθερίας τους» του
1990 και η Σύσταση αριθ. R (87) 20 της Επιτροπής Υπουργών
του Συµβουλίου της Ευρώπης σχετικά µε τις κοινωνικές αντιδράσεις
στη νεανική εγκληµατικότητα) συντελούν από τη δεκαετία του
1980 στην προοδευτική αλλαγή των συστηµάτων δικαιοσύνης των
ανηλίκων των ευρωπαϊκών χωρών, καθιερώνοντας το λεγόµενο
πρότυπο της υπευθυνότητας. Στο πλαίσιο αυτής της διεργασίας
πρέπει να επισηµανθεί ιδιαιτέρως η Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του
Παιδιού, η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις
20 Νοεµβρίου 1989, η οποία έχει επικυρωθεί από όλα τα κράτη
µέλη της ΕΕ — και έχει µετατραπεί, έτσι, σε κανόνα υποχρεωτικής
εφαρµογής για αυτά τα κράτη — και η οποία αφιερώνει στο θέµα
που εξετάζουµε τα άρθρα της 37 και 40. Με το πρότυπο της υπευθυνότητας επιτυγχάνεται η ενίσχυση της νοµικής θέσης του
ανηλίκου και η δικαιοσύνη των ανηλίκων προσεγγίζει περισσότερο
την ποινική δικαιοσύνη για τους ενήλικες, αναγνωρίζοντας στον
ανήλικο τα ίδια δικαιώµατα και εγγυήσεις µε εκείνους. Πρόκειται
για σύζευξη του παιδαγωγικού και του δικαστικού στοιχείου, µε
την εφαρµογή ενός προτύπου που δίνει έµφαση στις εγγυήσεις και
µέτρων κατ' εξοχήν παιδαγωγικού περιεχοµένου. Η πρόθεση ήταν,
συνοπτικά, η «διαπαιδαγώγηση µέσω της ευθύνης».

3.3 Το πρότυπο αυτό, που προέκυψε από τους προαναφερθέντες κανόνες, έχει αρχίσει να συµπεριλαµβάνεται προοδευτικά
στις νοµοθεσίες των 25 κρατών που απαρτίζουν σήµερα την
Ένωση.

3.3.1
αρχές:
3. Οι
περιορισµοί
των
δικαιοσύνης των ανηλίκων

παραδοσιακών
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Το πρότυπο της υπευθυνότητας βασίζεται στις εξής

συστηµάτων

3.1 Τα κλασικά συστήµατα δικαιοσύνης των ανηλίκων δυσκολεύτηκαν πολύ να ανταποκριθούν και να προσαρµοστούν στη
σύγχρονη µορφή της παραβατικότητας. Στην πράξη, τα ευρωπαϊκά
µας συστήµατα ποινικής δικαιοσύνης για ανηλίκους ήταν πραγµατικά αργά, αναποτελεσµατικά και ελλειµµατικά από οικονοµική
άποψη: οι µεγάλοι χρόνοι αναµονής ήταν σύνηθες φαινόµενο και
το ποσοστό των υπότροπων ανηλίκων ήταν πολύ υψηλό. Ταυτόχρονα, οι παραδοσιακές πηγές ανεπίσηµου κοινωνικού ελέγχου
(σχολείο, οικογένεια, χώρος εργασίας κλπ.) προοδευτικά εξασθένιζαν.
3.2 Από το αποκαλούµενο προστατευτικό πρότυπο, που
εµφανίσθηκε στις αρχές του 20ού αιώνα — ένα πρότυπο πατερναλιστικό, που θεωρούσε τον ανήλικο παραβάτη κοινωνικό ασθενή,
συµφύροντας και συγχέοντάς τον µε άλλους απροστάτευτους
ανηλίκους — ορισµένες χώρες (και ιδιαίτερα οι σκανδιναβικές)
πέρασαν στο αποκαλούµενο πρότυπο της διαπαιδαγώγησης ή της
ευηµερίας, ένα κοινωνικό ή κοινοτικό πρότυπο απάντησης στην
παραβατικότητα των νέων, το οποίο όµως, καθώς βρισκόταν στο
περιθώριο του δικαστικού συστήµατος, στερούσε από τον ανήλικο
τις απαραίτητες δικονοµικές εγγυήσεις.
3.2.1
∆ιάφορες διεθνείς συµβάσεις και συνθήκες που σχετίζονται µε τη δικαιοσύνη των ανηλίκων (οι «Στοιχειώδεις κανόνες
των Ηνωµένων Εθνών για την απονοµή δικαιοσύνης σε ανηλίκους»
ή «Κανόνες του Πεκίνου» του 1985, οι «Κατευθυντήριες γραµµές
(5) Άρθρο 40 της Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, η οποία
εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 20 Νοεµβρίου 1989.

— Προτεραιότητα στην πρόληψη και όχι στην καταστολή: ο
καλύτερος τρόπος καταπολέµησης της νεανικής παραβατικότητας είναι να εµποδιστεί η εµφάνιση νεαρών παραβατών,
πράγµα για το οποίο απαιτούνται κατάλληλα προγράµµατα
κοινωνικής, επαγγελµατικής, οικονοµικής και εκπαιδευτικής
αρωγής (µεταξύ των οποίων δεν πρέπει να λησµονούµε εκείνα
που έχουν στόχο να διευκολύνουν και να καταστήσουν πιο
προσιτή την κατάλληλη χρήση του ελεύθερου χρόνου και των
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων).
— Πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο αναγκαίο η χρήση του
παραδοσιακού δικαστικού συστήµατος και να εφαρµοστούν νέα
συστήµατα δικαιοσύνης, ειδικά επικεντρωµένα και σχεδιασµένα
για το φαινόµενο της παραβατικότητας των ανηλίκων,
αφήνοντας σε άλλους τοµείς (της περίθαλψης και της πρόνοιας)
την αντιµετώπιση άλλων καταστάσεων που ενδέχεται να αντιµετωπίζουν οι ανήλικοι (εγκατάλειψη, κακοποίηση, αδυναµία
προσαρµογής κλπ.).
— Μείωση της τιµωρητικής παρέµβασης του κράτους µε ταυτόχρονη ενεργοποίηση προληπτικών στρατηγικών στους τοµείς
της κοινωνικής πρόνοιας για τους ανηλίκους, της κοινωνικής
πολιτικής, της αγοράς εργασίας, της προσφοράς ψυχαγωγικών
δραστηριοτήτων και της δηµοτικής πολιτικής γενικά και
παράλληλη ενίσχυση του ρόλου της κοινότητας και άλλων
οµάδων της κοινωνικής ζωής (όπως η οικογένεια, οι κοινωνικοί
λειτουργοί, το σχολείο, η τοπική κοινότητα, οι κοινωνικές
οργανώσεις κ.ά.) στην επίλυση της σύγκρουσης και στην
αναζήτηση βιώσιµων εναλλακτικών λύσεων.
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— Μείωση των στερητικών της ελευθερίας µέτρων ή κυρώσεων
στο ελάχιστο δυνατό και περιορισµός τους µόνο σε εξαιρετικές
περιπτώσεις.
— Αύξηση της ευελιξίας και της διαφοροποίησης της ποινικής
αντίδρασης, µε ευέλικτα µέτρα τα οποία να µπορούν να
προσαρµόζονται στην κατάσταση του ανηλίκου και να
διαµορφώνονται ανάλογα µε τις συνθήκες, την εξέλιξη και την
πρόοδο της αντιµετώπισης ή της εκτέλεσης του µέτρου, ως
εναλλακτικές επιλογές αντί της στέρησης της ελευθερίας.
— Εφαρµογή στους ανήλικους παραβάτες όλων των δικαιωµάτων
και των εγγυήσεων που αναγνωρίζονται στους ενήλικες στην
ποινική διαδικασία (σωστή, αµερόληπτη και δίκαιη δίκη).
— Επαγγελµατική κατάρτιση και εξειδίκευση των οργάνων
επίσηµου κοινωνικού ελέγχου που συµµετέχουν στο σύστηµα
δικαιοσύνης των ανηλίκων. Είναι από κάθε άποψη απαραίτητο
να παρασχεθεί ειδική κατάρτιση σε όλους τους παράγοντες που
συµµετέχουν στην απονοµή δικαιοσύνης σε ανηλίκους
(αστυνοµία, δικαστές, εισαγγελείς, δικηγόρους και επαγγελµατίες που εκτελούν τις κυρώσεις).

4. Οι νέες τάσεις της δικαιοσύνης των ανηλίκων
4.1 Υπάρχουν, λοιπόν, άλλες δυνατές εναλλακτικές λύσεις για
την αντιµετώπιση της νεανικής παραβατικότητας, πέρα από το
παραδοσιακό σύστηµα του εγκλεισµού. Έτσι, οι νέοι διεθνείς
προσανατολισµοί στρέφονται — χωρίς να καταργούν τα
απαραίτητα παιδαγωγικά µέτρα στέρησης της ελευθερίας όταν είναι
απολύτως απαραίτητο — προς συστήµατα υποκατάστασης ή
συµπλήρωσής τους, ώστε η αντιµετώπιση των ανηλίκων να είναι πιο
αποτελεσµατική και, προπαντός, πιο παιδαγωγική για την
προσωπική και την κοινωνικοεπαγγελµατική τους ανάπτυξη.
4.2 Οι ευρωπαϊκές ορθές πρακτικές στον τοµέα της δικαιοσύνης
των ανηλίκων µπορούν να χωριστούν σε τρεις κύριους άξονες: την
πρόληψη, την παιδαγωγική παρέµβαση στην τοπική κοινότητα του
ανηλίκου ή σε κέντρα και την κοινωνικοεπαγγελµατική ενσωµάτωση.
4.2.1
Αφήνοντας κατά µέρος την πρόληψη, για την οποία
έχουµε ήδη µιλήσει, η παιδαγωγική παρέµβαση θα πρέπει να
παρέχεται κατά προτίµηση σε υπηρεσίες ή ιδρύµατα του ίδιου
κοινωνικού περιβάλλοντος του ανηλίκου και να προσπαθεί να του
χορηγήσει εκείνες τις δεξιότητες ή τις ανάγκες κατάρτισης των
οποίων η έλλειψη τον έκανε να έρθει σε σύγκρουση µε το ποινικό
δίκαιο στο παρελθόν. Θα πρέπει να διεξάγεται πλήρης µελέτη του
ανηλίκου από επαγγελµατίες διάφορων τοµέων, προκειµένου να
προσδιοριστεί ποιες είναι αυτές οι ελλείψεις και πώς θα του
χορηγηθούν τα στοιχεία εκείνα που θα επιτρέψουν τη µείωση του
κινδύνου υποτροπής στην αποκλίνουσα συµπεριφορά του. Για τον
ίδιο σκοπό, απαιτείται συνεργασία και µε την οικογένεια του
ανηλίκου, προκειµένου να επιδιωχθεί η δέσµευση και η συµµετοχή
της στη διαδικασία διαπαιδαγώγησης και επανένταξης.
4.2.2
Εξάλλου, οι ανήλικοι παραβάτες ανήκουν — µαζί µε
άλλες οµάδες όπως τα άτοµα µε αναπηρίες, οι εθνοτικές µειονότητες, οι ηλικιωµένοι κλπ. — στις κατηγορίες που υφίστανται ή
κινδυνεύουν µε κοινωνικό αποκλεισµό: οι ιδιαίτερες ελλείψεις και
δυσκολίες τους, τις οποίες αναφέραµε ανωτέρω, τους κάνουν να
χρειάζονται ειδική υποστήριξη στην αναζήτηση της προσωπικής
τους αυτονοµίας· διαφορετικά, καταλήγουν σε αποτυχία και στη
συνακόλουθη έλλειψη προσαρµογής στο περιβάλλον, πράγµα που
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αυξάνει τους κινδύνους υποτροπής και ένταξης τελικά στο ποινικό
σύστηµα των ενηλίκων.

4.2.3 Γι' αυτό, αυτοί οι νέοι χρειάζονται βοήθεια και
καθοδήγηση κατά τη διαδικασία ενσωµάτωσής τους µε πολλούς και
διάφορους τρόπους (ενσωµάτωση κοινωνική, πολιτιστική, γλωσσική
κλπ.). ∆εν υπάρχει ένας και µοναδικός τρόπος να διασφαλιστεί η
κοινωνική ενσωµάτωση των νεαρών παραβατών, όπως δεν υπάρχουν
ούτε αλάνθαστες µέθοδοι που να εγγυώνται ότι ένα απόλυτα
ενταγµένο άτοµο δεν µπορεί να προβεί σε αντικοινωνικές συµπεριφορές. Ωστόσο, υπάρχει ευρεία συναίνεση ως προς την ιδέα ότι η
επαγγελµατική ένταξη αποτελεί βασικό τρόπο προσέγγισης των
νεαρών παραβατών σε χώρους οικονοµικής και κοινωνικής ενσωµάτωσης και σταθερότητας.

4.3 Όσον αφορά την εξέλιξη των συστηµάτων δικαιοσύνης των
ανηλίκων και επιστρέφοντας σε όσα αναφέραµε στα σηµεία 3.2 και
3.3, πρέπει να επισηµάνουµε, πρώτον, ότι στη θέση της αποζηµιωτικής αντίληψης της δικαιοσύνης (της πληρωµής για την
προκληθείσα ζηµία) έχει εµφανιστεί µια αντίληψη αποκατάστασης
ή επανόρθωσης (restorative justice/ επανορθωτική δικαιοσύνη), η
οποία γεννήθηκε µε το πολιτικο-εγκληµατολογικό κίνηµα υπέρ του
θύµατος (θυµατολογία) και της αποκατάστασης του ρόλου του
στην ποινική διαδικασία. Η επανορθωτική δικαιοσύνη είναι µια
προσέγγιση της δικαιοσύνης που περιλαµβάνει το θύµα, τον κατηγορούµενο και την κοινότητα στην αναζήτηση λύσεων για τις
συνέπειες της σύγκρουσης που προκλήθηκε από την παράβαση,
προκειµένου να προωθήσει την αποκατάσταση της ζηµίας, τη
συµφιλίωση των µερών και την ενίσχυση της έννοιας της συλλογικής ασφάλειας. Η επανορθωτική δικαιοσύνη προσπαθεί να
προστατεύσει τόσο το συµφέρον του θύµατος (ο δράστης πρέπει να
αναγνωρίσει τη ζηµία που του προξένησε και να προσπαθήσει να
την αποκαταστήσει) όσο και το συµφέρον της κοινότητας (που είναι
να επιτευχθεί η αναµόρφωση του δράστη, να προληφθεί η
υποτροπή και να µειωθεί το κόστος της ποινικής δικαιοσύνης) και
του κατηγορούµενου (αποφεύγει την είσοδο στο ποινικό σύστηµα,
αλλά τηρούνται οι συνταγµατικές του εγγυήσεις).

4.4 Επιπλέον, η αποκατάσταση ασκεί ειδική παιδαγωγική δράση
σε αυτόν τον τελευταίο, διότι, φέρνοντάς τον σε άµεση αντιπαράθεση µε το θύµα, τον κάνει να προβληµατιστεί σε σχέση µε την
ενοχή του και µπορεί να τον αποτρέψει από παρόµοιες συµπεριφορές στο µέλλον. Αποτελεί, συνεπώς, ιδανικό πρότυπο για το
σύστηµα δικαιοσύνης των ανηλίκων, λόγω του ελάχιστα στιγµατιστικού της χαρακτήρα, της υψηλής παιδαγωγικής της αξίας και της
ήσσονος κατασταλτικής της φύσης.

4.5 Εν συντοµία, τις δύο τελευταίες δεκαετίες, η δίκη, οι τύποι
των κυρώσεων και οι ποινές έχουν αλλάξει πραγµατικά στο πεδίο
της δικαιοσύνης των ανηλίκων. Κερδίζουν έδαφος οι µη τιµωρητικές κυρώσεις, όπως η υπηρεσία στην κοινότητα, η αποζηµίωση
και αποκατάσταση, η διαµεσολάβηση µε το θύµα ή µε την
κοινότητα προέλευσης, η πρακτική επαγγελµατική κατάρτιση ή οι
ειδικές αγωγές για την τοξικοεξάρτηση και άλλες εθιστικές διαταραχές, όπως ο αλκοολισµός. Τα µέτρα αυτού του τύπου απαιτούν
επίβλεψη και συνεχή έλεγχο της προόδου και των επιτευγµάτων
του ανηλίκου. Σήµερα η χρήση αυτών των ποινών καθίσταται όλο
και πιο συνηθισµένη και παίρνει πολύ συχνά τη µορφή εγκλεισµού
µε ανοιχτό ή ηµιανοιχτό καθεστώς, επίβλεψης και συνεχούς
ελέγχου, εποπτευόµενης ελευθερίας, ηλεκτρονικού ελέγχου των
µετακινήσεων κ.ά. ή συνδυασµού διάφορων µέτρων. Παρ' όλα αυτά,
η στέρηση της ελευθερίας, σε κέντρο αναµόρφωσης ή στη φυλακή,
εξακολουθεί να χρησιµοποιείται ακόµη πολύ συχνά.
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4.6 Από την άλλη πλευρά, η δηµόσια σηµασία των νέων
φαινοµένων που έχουν αρχίσει να εµφανίζονται ιδίως στις ευρωπαϊκές µεγαλουπόλεις (οργανωµένο έγκληµα, συµµορίες νέων,
βανδαλισµοί στους δρόµους, βία στον αθλητισµό, παρενόχληση
από τους «νταήδες» στο σχολείο, άσκηση βίας κατά των γονέων,
ξενοφοβικές συµπεριφορές εξτρεµιστικών οµάδων, σύνδεση µεταξύ
των νέων µορφών εγκληµατικότητας και της µετανάστευσης, τοξικοεξάρτηση κλπ.) έκαναν να παρατηρείται τα τελευταία χρόνια σε
ορισµένες ευρωπαϊκές χώρες µια τάση προς την αύξηση της
αυστηρότητας του ποινικού δικαίου των ανηλίκων, µε την αύξηση
των µέγιστων ποινών που µπορούν να επιβληθούν, την καθιέρωση
διάφορων µορφών εγκλεισµού σε κέντρα κλειστού καθεστώτος ή
ακόµη και την απαίτηση ορισµένων ευθυνών από τους γονείς του
ανήλικου παραβάτη.

4.6.1
Πρέπει να αναφερθούν σχετικά οι µεταρρυθµίσεις του
ποινικού δικαίου των ανηλίκων στις Κάτω Χώρες το 1995 και στη
Γαλλία το 1996, όπως και η Criminal Justice Act του 1994 στη
Βρετανία, η οποία αυξάνει από 1 σε 2 έτη τη µέγιστη ποινή που
µπορεί να επιβληθεί σε ανηλίκους 15-18 ετών και θεσπίζει τον
εγκλεισµό από 6 µήνες έως 2 έτη σε κέντρα κλειστού καθεστώτος
και για τους ανηλίκους 12-14 ετών. Θεσπίστηκε επίσης το αποκαλούµενο parenting order, βάσει του οποίου οι γονείς ανηλίκων που
έχουν διαπράξει αδίκηµα ή ανηλίκων που έχουν εγγραφεί στα αστυνοµικά µητρώα, για παράδειγµα, για αδικαιολόγητες απουσίες από
το σχολείο µπορούν να υποχρεωθούν να παρακολουθούν µαθήµατα
µία φορά την εβδοµάδα επί τρεις µήνες κατά µέγιστο όριο. Οι
γονείς που αθετούν κατ' επανάληψη τις εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις µπορούν να τιµωρηθούν µε πρόστιµο έως 1.000 στερλίνες.

4.6.2
Το πρόβληµα µε τις διατάξεις αυτού του τύπου είναι ότι
συνεπάγονται αποποίηση της ευθύνης από πλευράς του ανηλίκου,
ενώ, σύµφωνα µε τις σύγχρονες αντιλήψεις του ποινικού δικαίου
περί «υπευθυνότητας», θα έπρεπε ο ίδιος να παροτρυνθεί να
προσπαθήσει να επανορθώσει ή να αντισταθµίσει τη ζηµία που
προξένησε. Εκτός αυτού, σε ορισµένες περιπτώσεις οι γονείς (ιδίως
εκείνοι που έχουν περιορισµένα οικονοµικά µέσα και άρα λιγότερες
δυνατότητες προσοχής και επίβλεψης των παιδιών τους) τιµωρούνται αδικαιολόγητα, εάν δεν καταφέρουν να προσκοµίσουν
απόδειξη που να τους απαλλάσσει της ευθύνης. Στην πραγµατικότητα, αυτό που χρειάζονται οι γονείς είναι βοήθεια για να εκπαιδεύσουν κατάλληλα τα παιδιά τους και όχι να µεταφέρεται σε
αυτούς µια ενοχή που δεν τους ανήκει.

4.6.3
Σε µερικές χώρες, πάλι, επανεµφανίζονται αντιλήψεις που
τη δεκαετία του 1980 θεωρούνταν ξεπερασµένες, όπως ο εγκλεισµός σε κέντρα κλειστού καθεστώτος τα οποία προορίζονται επίσης
για την παροχή κοινωνικής πρόνοιας σε απροστάτευτους ανηλίκους.
Επανέρχεται, δηλαδή, η ανάµιξη ανηλίκων που υπόκεινται στο
σύστηµα πρόνοιας και ανηλίκων που υπόκεινται στο ποινικό
σύστηµα για τους ανηλίκους.

5. Η σηµερινή αντιµετώπιση στους κόλπους της ΕΕ

5.1 Ενώ το Συµβούλιο της Ευρώπης είχε ήδη επανειληµµένα την
ευκαιρία να εξετάσει ειδικά το θέµα της δικαιοσύνης των ανηλίκων
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(ιδίως στην προαναφερθείσα Σύσταση αριθ. R (87) 20 της Επιτροπής Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης σχετικά µε τις
κοινωνικές αντιδράσεις στη νεανική εγκληµατικότητα και, πιο
πρόσφατα, στη Σύσταση αριθ. (2003) 20 της Επιτροπής
Υπουργών σχετικά µε νέους τρόπους αντιµετώπισης της νεανικής
εγκληµατικότητας και τον ρόλο της δικαιοσύνης των ανηλίκων (6)),
δεν συνέβη το ίδιο και µε τα όργανα της ΕΕ, τα οποία το έχουν
προσεγγίσει µόνο ακροθιγώς κατά την εξέταση άλλων, γενικότερων
θεµάτων όπως η πρόληψη του εγκλήµατος.

5.2 Τα βασικά κείµενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας επιτρέπουν να προσεγγίσουµε το αντικείµενο
της παρούσας γνωµοδότησης µε δύο τρόπους: βάσει του Τίτλου VI
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), που αφορά τις
«∆ιατάξεις για την αστυνοµική και δικαστική συνεργασία σε
ποινικές υποθέσεις», και βάσει του Τίτλου XI της Συνθήκης περί
ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΣΕΚ), µε τίτλο«Κοινωνική
πολιτική, παιδεία, επαγγελµατική εκπαίδευση και νεολαία».

5.2.1 Στο πεδίο της αστυνοµικής και δικαστικής συνεργασίας σε
ποινικές υποθέσεις, πρέπει να αναφερθούµε στις διατάξεις των
άρθρων 29 και εξής της ΣΕΕ, που καθιερώνουν ως στόχο της
Ένωσης την παροχή υψηλού επιπέδου προστασίας στους πολίτες
εντός ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Στις
διατάξεις αυτές προβλέπονται τρόποι διακυβερνητικής συνεργασίας
για ποινικές υποθέσεις σε αστυνοµικό και σε δικαστικό επίπεδο, µε
στόχο, µεταξύ άλλων, την πρόληψη και την καταπολέµηση της
εγκληµατικότητας, οργανωµένης ή µη. Στο πλαίσιο αυτό, η
Επιτροπή δηµοσίευσε στις 30 Απριλίου 2004 το Πράσινο Βιβλίο
σχετικά µε την προσέγγιση, την αµοιβαία αναγνώριση και την
εκτέλεση ποινικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτό
το έγγραφο διαβούλευσης, η Επιτροπή θέλει να εξετάσει αν η
ύπαρξη διαφορετικών συστηµάτων στην ΕΕ θέτει προβλήµατα στη
δικαστική συνεργασία των κρατών µελών και να εντοπίσει τους
φραγµούς στην εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης.
Το έγγραφο αυτό δεν κάνει καµία αναφορά στη νεανική εγκληµατικότητα και στα συστήµατα δικαιοσύνης των ανηλίκων· ωστόσο,
τίποτα δεν θα εµπόδιζε να εφαρµοστούν και σε αυτά τόσο οι
επιδιωκόµενοι στόχοι — οι οποίοι απαριθµούνται στην εισαγωγή
του εγγράφου — όσο και οι αναφορές στις ποινές, τόσο τις στερητικές της ελευθερίας όσο και τις εναλλακτικές, και στη (δια)µεσολάβηση.

5.2.2 Μπορούµε, επίσης, να αναφέρουµε εδώ το πρόγραµµαπλαίσιο AGIS (7), που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
στις 22 Ιουλίου 2002 και το οποίο προωθεί την αστυνοµική, τελωνειακή και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις και στηρίζει
τις προσπάθειες των επαγγελµατιών, για να συµβάλει στην
ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτικής σε αυτό το πεδίο. ∆υνάµει του
προγράµµατος αυτού έχουν αναληφθεί ορισµένες πρωτοβουλίες για
την αµοιβαία αναγνώριση των νοµοθεσιών και των ορθών πρακτικών
στον τοµέα της εγκληµατικότητας και της δικαιοσύνης των
ανηλίκων.
(6) Μπορούµε επίσης να αναφέρουµε εδώ το Ψήφισµα (66) 25 σχετικά µε
µεθόδους αντιµετώπισης µικρής διαρκείας για νεαρούς παραβάτες κάτω
των 21 ετών, το Ψήφισµα (78) 62 σχετικά µε τη νεανική εγκληµατικότητα και τις κοινωνικές αλλαγές, τη Σύσταση (88) 6 σχετικά µε τις
κοινωνικές αντιδράσεις στη νεανική εγκληµατικότητα νέων από οικογένειες µεταναστών και τη Σύσταση (2000) 20 σχετικά µε τον ρόλο της
ψυχοκοινωνικής παρέµβασης σε µικρή ηλικία για την πρόληψη της εγκληµατικότητας.
(7) Το πρόγραµµα αυτό συνεχίζει και διευρύνει το έργο των παλαιότερων
προγραµµάτων που εφαρµόζονταν βάσει του Τίτλου VI: Grotius II
Criminal, Oisin II, Stop II, Hippocrates και Falcone.
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5.2.3
Στο πλαίσιο του Τίτλου VI της ΣΕΕ θα πρέπει, ακόµη, να
αναφέρουµε την απόφαση του Συµβουλίου της ΕΕ της 28ης Μαΐου
2001 για τη δηµιουργία Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Πρόληψης του
Εγκλήµατος (8), το οποίο καλύπτει µεν όλες τις µορφές εγκληµατικότητας, αλλά δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην εγκληµατικότητα των
νέων (9), στην εγκληµατικότητα των πόλεων και στην εγκληµατικότητα από τα ναρκωτικά.

(το πρώτο που συµπεριέλαβε την εσωτερική ασφάλεια στις χώρες
µέλη). Σύµφωνα µε το Ευρωβαρόµετρο αυτό, ένα 45 % των ευρωπαίων πολιτών θεωρεί ότι η πολιτική για την πρόληψη της νεανικής
εγκληµατικότητας θα πρέπει να αποτελεί κοινή αρµοδιότητα των
εθνικών αρχών και των οργάνων της ΕΕ.

5.2.4
Στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής, της παιδείας, της
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και της νεολαίας, το άρθρο 137 της
ΣΕΚ υπογραµµίζει τη δράση των κοινοτικών οργάνων υπέρ της
αφοµοίωσης των αποκλειοµένων από την αγορά εργασίας
προσώπων, όπως και υπέρ της καταπολέµησης του κοινωνικού
αποκλεισµού. Χωρίς αµφιβολία, όπως επισηµάνθηκε και προηγουµένως, η κοινωνικοεπαγγελµατική ένταξη και η κοινωνική
ενσωµάτωση αποτελούν δύο θεµελιώδεις άξονες για την πρόληψη
και την καταπολέµηση της νεανικής εγκληµατικότητας. Στο πεδίο
αυτό, τα διαδοχικά Ευρωπαϊκά Συµβούλια και τα κοινοτικά όργανα
έχουν υιοθετήσει πολυάριθµες στρατηγικές, σχέδια και προγράµµατα, µερικά από τα οποία αναφέραµε ήδη στο σηµείο 1.2 και
µεταξύ των οποίων πρέπει να υπογραµµιστεί ιδιαιτέρως, λόγω της
άµεσης σχέσης του µε τους ανήλικους παραβάτες, το Επιχειρησιακό πρόγραµµα για την καταπολέµηση των διακρίσεων (10), το
οποίο υπάγεται στον Στόχο 1 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταµείου.

6.2 Όπως επισηµάναµε ανωτέρω, υπάρχουν ήδη διάφοροι
διεθνείς κανόνες, στο πλαίσιο του ΟΗΕ και του Συµβουλίου της
Ευρώπης, που προσεγγίζουν το θέµα της νεανικής εγκληµατικότητας και της δικαιοσύνης των ανηλίκων. Ωστόσο, η δεσµευτική
τους ισχύς είναι πολύ µικρή ή µηδενική (µε την εξαίρεση της
Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, που έχουµε ήδη
επισηµάνει) και περιλαµβάνουν µόνο µερικά κοινά ελάχιστα
πρότυπα για όλη τη διεθνή κοινότητα. Ξεκινώντας ίσως από τις
βάσεις που έθεσαν αυτοί οι κανόνες, η Ευρωπαϊκή Ένωση,
δεδοµένου του αναπτυξιακού της επιπέδου και του µεγαλύτερου
βαθµού εσωτερικής της οµοιογένειας, θα πρέπει να φιλοδοξεί και
να στοχεύει στη βελτίωση και στην αύξηση της πραγµατικής εφαρµογής αυτών των διεθνώς καθιερωµένων αρχών στην επικράτειά
της.

5.3 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από την πλευρά του, έχει
αναπτύξει στην πορεία του χρόνου ευρεία — αν και προγραµµατικού χαρακτήρα — δραστηριότητα στο πλαίσιο της προστασίας
των ανηλίκων, υιοθετώντας άφθονα σχετικά ψηφίσµατα, µεταξύ των
οποίων υπογραµµίζουµε τον αποκαλούµενο Ευρωπαϊκό Χάρτη των
∆ικαιωµάτων του Παιδιού, που υιοθετήθηκε από το ΕΚ στο
ψήφισµά του A3-0172/1992 της 8ης Ιουλίου και στα σηµεία 8.22
και 8.23 του οποίου αναγνωρίζεται ένα σύνολο εγγυήσεων υπέρ
των ανηλίκων που υποβάλλονται σε ποινική δίκη, καθώς και οι
αρχές και τα κριτήρια που πρέπει να διέπουν τις επιβλητέες
κυρώσεις και τα µέσα που πρέπει να χρησιµοποιούνται για την αντιµετώπιση των ανήλικων παραβατών.

6. Η σκοπιµότητα ενός ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για
τη δικαιοσύνη των ανηλίκων
6.1 Όπως αναφέραµε και προηγουµένως, µεγάλο µέρος των
ευρωπαίων πολιτών βλέπει τη νεανική εγκληµατικότητα µε
ανησυχία. Ακόµη περισσότερο, υπάρχει σαφής συνείδηση ότι
πρόκειται για κοινό πρόβληµα όλων των ευρωπαϊκών χωρών και ότι
θα ήταν σκόπιµο να αντιµετωπιστεί από τα όργανα της Ένωσης. Η
συνείδηση αυτή αντικατοπτρίστηκε στο Ευρωβαρόµετρο του 2001
(8) ΕΕ L 153 της 8.6.2001
(9) Παράδειγµα των εργασιών που αναπτύσσει το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο
Πρόληψης του Εγκλήµατος είναι η έκθεση «A review of the knowledge on
juvenile violence: trends, policies and responses in the EU Member States
[Επισκόπηση των γνώσεων σχετικά µε τη νεανική βία: τάσεις, πολιτικές
και απαντήσεις στα κράτη µέλη της ΕΕ]», Fitzgerald, Stevens and Hale,
2004.
(10) Για να αναφέρουµε ένα παράδειγµα της εφαρµογής του στο πεδίο της
δικαιοσύνης των ανηλίκων, στην Ισπανία η ΜΚΟ Fundaciσn Diagrama
(φορέας που διαχειρίζεται σε πολλές Αυτόνοµες Περιφέρειες δικαστικά
µέτρα στέρησης της ελευθερίας που επιβάλλονται σε ανήλικους
παραβάτες) συνδιαχειρίζεται µε τις περιφέρειες αυτές ένα επιχειρησιακό
πρόγραµµα για τους ανηλίκους που εκτίουν ή έχουν εκτίσει στερητικές
της ελευθερίας ποινές ή µέτρα, τα οποία έχουν επιβληθεί από το
σύστηµα αναµόρφωσης ανηλίκων. Ο στόχος αυτού του προγράµµατος
είναι να χαράξει, µε εξατοµικευµένο και ολοκληρωµένο τρόπο,
αρχίζοντας µάλιστα πριν βγει ο ανήλικος από το κέντρο εγκλεισµού,
µια διαδροµή κοινωνικοεπαγγελµατικής ένταξης για αυτούς τους νέους,
επιτυγχάνοντας αξιόλογα αποτελέσµατα.

6.3 Οι χώρες που απαρτίζουν την ΕΕ, από την άλλη πλευρά, θα
µπορούσαν να ωφεληθούν, κατά τη διαµόρφωση των πολιτικών
τους για την αντιµετώπιση της νεανικής εγκληµατικότητας — µε
τις διάφορες συνιστώσες τους της πρόληψης, της δικαιοσύνης, της
προστασίας και της ενσωµάτωσης — από τις εµπειρίες και τις ορθές
πρακτικές που υπάρχουν σε άλλα κράτη µέλη, ιδίως τη στιγµή που
παρατηρείται όλο και µεγαλύτερη οµοιότητα στις διάφορες αιτίες
και µορφές εκδήλωσης της νεανικής παραβατικότητας σε αυτά τα
κράτη (τοξικοεξάρτηση, ξενοφοβικές συµπεριφορές, βία στον αθλητισµό, χρήση νέων τεχνολογιών για τη διάπραξη αδικηµάτων,
βανδαλισµοί στις πόλεις κλπ.).

6.4 Επίσης, παράγοντες που απορρέουν από τη διεργασία της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, όπως η κατάργηση των συνόρων και η
ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, συνάδουν µε την ιδέα της
σκοπιµότητας κοινών κανόνων για τη δικαιοσύνη των ανηλίκων: οι
νέοι µπορούν να µετακινούνται ελεύθερα µεταξύ των κοινοτικών
χωρών — πόσο µάλλον µεταξύ των παραµεθόριων περιοχών, που
καλύπτουν χιλιάδες χιλιόµετρα στα 25 κράτη µέλη. Η µεγαλύτερη
οµοιογένεια ή/και ο µεγαλύτερος συντονισµός των σχετικών
εθνικών νοµοθεσιών και πολιτικών θα µπορούσε να αποτρέψει ή να
περιορίσει ορισµένους νέους κινδύνους ή καταστάσεις που
συνδέονται µε αυτή τη µεγαλύτερη κινητικότητα (όπως, για
παράδειγµα, τη δυνατότητα να καταδικαστεί ένας νεαρός
παραβάτης που κατοικεί σε µία χώρα της ΕΕ για ένα αδίκηµα σε µια
άλλη χώρα της ΕΕ).

6.5 Από την άλλη πλευρά, δεδοµένου ότι οι χώρες συχνά
«χρησιµοποιούν» τα συστήµατα δικαιοσύνης τους για τους ανηλίκους σαν «τράπεζα δοκιµής» για µελλοντικές µεταρρυθµίσεις της
ποινικής νοµοθεσίας για τους ενήλικες, ο συντονισµός και η
προσέγγιση των συστηµάτων δικαιοσύνης των ανηλίκων θα
µπορούσαν να διευκολύνουν, µε τη σειρά τους, την προσέγγιση
αυτών των εθνικών ποινικών νοµοθεσιών, στόχος ο οποίος — όπως
ήδη αναφέραµε — συγκαταλέγεται πλέον στους σκοπούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον οποίο έχουν σηµειωθεί σηµαντικές εξελίξεις
(ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, αµοιβαία αναγνώριση και εκτέλεση
των ποινικών αποφάσεων κλπ.). Εξάλλου, στον τοµέα της νεανικής
εγκληµατικότητας οι νοµοθεσίες είναι σχετικά πρόσφατες (οι
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αρχαιότερες χρονολογούνται από τις αρχές του 20ού αιώνα), οπότε
η έναρξη µιας διαδικασίας προσέγγισης δεν θα προξενούσε τόσες
αντιδράσεις και τόσα προβλήµατα όσα τα ποινικά συστήµατα για
τους ενηλίκους, τα οποία έχουν διανύσει µακρά διαδροµή και έχουν
επηρεαστεί από βαθύτατα ριζωµένους ιστορικούς, πολιτιστικούς και
νοµικούς παράγοντες.
6.6 ∆εν θα πρέπει, επίσης, να παραβλεφθεί ο αντίκτυπος που θα
µπορούσε να έχει ένα κοινοτικό πλαίσιο αναφοράς για τον περιορισµό ή την αποτροπή των τάσεων οπισθοδρόµησης στην αντιµετώπιση της νεανικής παραβατικότητας και του ποινικού συστήµατος
για τους ανηλίκους, οι οποίες, όπως αναφέραµε ανωτέρω, παρατηρούνται σήµερα σε ορισµένα κράτη µέλη της ΕΕ.
6.7 Σε τελική ανάλυση, τόσο από προληπτική και κοινωνική
οπτική όσο και από κατασταλτική και δικαστική, τα κοινά φαινόµενα που εµφανίζονται σε αυτό το πεδίο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνιστούν την έναρξη µιας διαδικασίας διαµόρφωσης ενός κοινού πλαισίου για την αντιµετώπιση του θέµατος. Το
ζήτησε άλλωστε πρόσφατα το Συµβούλιο της Ευρώπης, επισηµαίνοντας στη σύστασή του 2003 (20) «την ανάγκη να θεσπιστούν
ευρωπαϊκοί κανόνες σχετικά µε τις κυρώσεις και τα µέτρα που
εφαρµόζονται στην Κοινότητα, καθώς και ειδικοί και χωριστοί
ευρωπαϊκοί σωφρονιστικοί κανόνες για τους ανηλίκους».

7. Μερικές προτάσεις για
δικαιοσύνης των ανηλίκων

µία

ευρωπαϊκή

πολιτική

7.1 Από τα όσα εκτέθηκαν στα προηγούµενα σηµεία της
παρούσας γνωµοδότησης µπορούν να εξαχθούν οι ακόλουθες
κατευθυντήριες γραµµές και προσανατολισµοί:
7.1.1
Σε όλες τις χώρες µέλη της ΕΕ υπάρχουν λίγο-πολύ όµοια
φαινόµενα, τα οποία χρειάζονται επίσης όµοιες απαντήσεις: κρίση
των παραδοσιακών πηγών ανεπίσηµου κοινωνικού ελέγχου
(οικογένεια, σχολείο, εργασία), εµφάνιση στα µεγάλα αστικά κέντρα
γκέτο όπου σηµαντικό ποσοστό των κατοίκων αντιµετωπίζει κίνδυνο
κοινωνικού αποκλεισµού, νέες µορφές νεανικής παραβατικότητας
(βία στο σπίτι και στο σχολείο, συµµορίες νέων, βανδαλισµοί στους
δρόµους), κατάχρηση ναρκωτικών και οινοπνεύµατος κλπ.
7.1.2
Από τις δεκαετίες του 1970 και 1980 και λόγω της
εµφάνισης των διεθνών κανόνων που αναφέρονται στο σηµείο 3.2.1
της παρούσας γνωµοδότησης, άρχισε να πραγµατοποιείται µια
βαθµιαία προσέγγιση των προτύπων των κρατών µελών της ΕΕ για
τη δικαιοσύνη των ανηλίκων και να επικρατεί το λεγόµενο πρότυπο
της υπευθυνότητας, συνήθως σε συνδυασµό µε το πρότυπο της
επανορθωτικής δικαιοσύνης ή της αποκατάστασης. Αυτό δεν
εµποδίζει, ωστόσο, να εξακολουθούν να υπάρχουν ανάµεσά τους
σηµαντικές διαφορές (µεταξύ των οποίων διακρίνεται, όπως είδαµε,
η διαφορετική ηλικία καταλογισµού ποινικής ευθύνης στους νέους).
7.1.3
Πολλοί και διάφοροι λόγοι, στους οποίους αναφερθήκαµε
λεπτοµερώς στην πορεία του παρόντος εγγράφου — παρόµοιες
κοινωνικοοικονοµικές και πολιτικές καταστάσεις µεταξύ των κρατών
µελών, νοµικές παραδόσεις πολύ παρεµφερείς σε ορισµένες περιπτώσεις και τουλάχιστον ασύµβατες σε άλλες, κοινωνικές πολιτικές
µε έµµεσο αντίκτυπο στην πρόληψη της νεανικής εγκληµατικότητας
που χρηµατοδοτούνται ή υποστηρίζονται ήδη από τους κοινοτικούς
προϋπολογισµούς — συνιστούν να τείνουµε προς µια βαθµιαία
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οµογενοποίηση των προτύπων και των συστηµάτων πρόληψης,
προστασίας, παρέµβασης και αντιµετώπισης του φαινοµένου της
νεανικής εγκληµατικότητας και της δικαιοσύνης των ανηλίκων.
7.1.4 Υπάρχουν, τέλος, στο πεδίο που µας απασχολεί, διάφοροι
άλλοι παράγοντες που συγκλίνουν υπέρ της σκοπιµότητας αυτής
της διεργασίας προσέγγισης, συντονισµού και ανταλλαγής:
7.1.4.1 Η παρέµβαση στον τοµέα της νεανικής εγκληµατικότητας και της δικαιοσύνης των ανηλίκων δεν πρέπει να µένει
µόνο στο νοµικό επίπεδο (όπου τα διαφορετικά νοµικά πρότυπα και
παραδόσεις ενδέχεται να αποτελέσουν εµπόδιο στη διεργασία), αλλά
να είναι πολυτοµεακή και πολυοργανική και να ενσωµατώνει και
άλλους γνωστικούς κλάδους (όπως οι κοινωνικές επιστήµες και οι
επιστήµες της συµπεριφοράς), καθώς και διάφορα όργανα, αρχές
και οργανώσεις (κρατικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές,
διάφορες κοινωνικές υπηρεσίες, τον αστυνοµικό και τον δικαστικό
µηχανισµό, µη κερδοσκοπικές οργανώσεις, ιδιωτικές επιχειρήσεις
µέσω σχεδίων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ενώσεις οικογενειών,
οικονοµικούς και κοινωνικούς φορείς κλπ.), τα οποία συχνά δρουν
µε ελάχιστα συντονισµένο τρόπο.
7.1.4.2 Η κοινωνία των πληροφοριών, οι τεχνολογικές εξελίξεις,
η διαπερατότητα των συνόρων και άλλοι ανάλογοι παράγοντες
διαδραµατίζουν χωρίς αµφιβολία σηµαντικό ρόλο στη γενίκευση
των φαινοµένων που αναφέρθηκαν στο σηµείο 7.1.1 (11), χωρίς
ωστόσο να πρέπει να παραγνωριστεί το απλό «µεταδοτικό αποτέλεσµα» αυτών των συµπεριφορών (που ενισχύεται µε την αναµετάδοση των γεγονότων από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης), όλων τους
αλλαγών εξαιρετικά ραγδαίων, έναντι των οποίων οι ευρωπαϊκές
χώρες δεν µπορούν να µείνουν απαθείς.
7.2 Ξεκινώντας λοιπόν από αυτές τις βάσεις, η ΕΟΚΕ θεωρεί
σκόπιµο να αναληφθούν οι ακόλουθες ενέργειες για την ανάπτυξη
µιας κοινοτικής πολιτικής σχετικά µε την νεανική εγκληµατικότητας
και τη δικαιοσύνη των ανηλίκων:
7.2.1 Κατ' αρχάς, είναι απαραίτητο να αποκτήσουµε ενηµερωµένα και συγκρίσιµα στατιστικά δεδοµένα για την κατάσταση
της νεανικής εγκληµατικότητας στις 25 χώρες της ΕΕ. Θα µπορέσουµε έτσι να µάθουµε µε αξιόπιστο τρόπο τι έχουµε να αντιµετωπίσουµε, ποια είναι η πραγµατική διάσταση του προβλήµατος και
ποιοι είναι οι διάφοροι τρόποι αντιµετώπισής του, λαµβάνοντας
υπόψη — µεταξύ των άλλων µεταβλητών — τις ενδεχόµενες
διαφορές µεταξύ ανδρών και γυναικών παραβατών.
7.2.2 Από ποιοτική άποψη, θεωρούµε επίσης σκόπιµο να
υπάρχουν ορισµένα ελάχιστα κοινά πρότυπα και προσανατολισµοί για όλα τα κράτη µέλη, τα οποία να αρχίζουν από τις πολιτικές πρόληψης, να περνούν από την αστυνοµική και τη δικαστική
αντιµετώπιση των ανηλίκων που έχουν έρθει σε σύγκρουση µε την
ποινική νοµοθεσία και να φθάνουν µέχρι την αναµόρφωση και την
κοινωνική επανένταξη αυτών των ανηλίκων. Τα πρότυπα αυτά θα
πρέπει να ξεκινούν από τις αρχές που καθορίζονται στη Σύµβαση
για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού και ιδιαίτερα στα άρθρα της 37 και
40, καθώς και από τις διεθνείς σχετικές κατευθυντήριες γραµµές
που καθορίζονται στις συµβάσεις που αναφέρονται στο σηµείο
3.2.1 της παρούσας γνωµοδότησης, και από εκεί να προχωρήσουν
στην εµβάθυνση και στην προώθηση της ανάπτυξης και της εφαρµογής τους.
(11) Είναι σκόπιµο να αναφερθεί εδώ η σηµασία που είχε, όπως φαίνεται, στα
γεγονότα στις πόλεις της Γαλλίας τον Νοέµβριο του 2005 η χρήση των
συζητήσεων µέσω του ∆ιαδικτύου (chat), του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, των ιστολογίων (blog), των κινητών τηλεφώνων κλπ.
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7.2.3
Το πρώτο βήµα για την ανάπτυξη αυτών των ελάχιστων
προτύπων θα πρέπει να είναι η όσο το δυνατόν ακριβέστερη γνώση
των διαφορετικών καταστάσεων και εµπειριών που υπάρχουν στα
διάφορα κράτη µέλη. Η διαδικασία για την απόκτηση αυτής της
γνώσης µπορεί να είναι διαφορετική, αλλά θα µπορούσε να
συνίσταται στη συγκέντρωση πληροφοριών µέσω ερωτηµατολογίων,
τα οποία θα αποσταλούν σε κάθε κράτος µέλος και θα συµπληρωθούν µέσω της διοργάνωσης συνεδριάσεων µε οµάδες εµπειρογνωµόνων και επαγγελµατιών ειδικευµένων σε αυτά τα θέµατα, κατά
τις οποίες θα πραγµατοποιηθεί ανταλλαγή εµπειριών και ορθών
πρακτικών. Οι συνεδριάσεις αυτές θα µπορούσαν να αποκτήσουν
σταθερό χαρακτήρα µε τη δηµιουργία ενός δικτύου εµπειρογνωµόνων, µε σύνθεση και λειτουργίες προσαρµοσµένες στον εκάστοτε
επιδιωκόµενο σκοπό. Τέλος, για τον καλύτερο προσανατολισµό του
προβληµατισµού και της συζήτησης για αυτά τα θέµατα και για
την επέκτασή τους σε όσο το δυνατόν περισσότερα ιδρύµατα,
οργανώσεις και άτοµα, θα ήταν σκόπιµο να δηµοσιεύσει η Επιτροπή
σχετική Πράσινη Βίβλο.
7.2.4
Ταυτόχρονα µε τις ενέργειες που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο ή τουλάχιστον ως επόµενο σκαλοπάτι στη
διαδικασία γνώσης και προσέγγισης των προτύπων δικαιοσύνης των
ανηλίκων των κρατών µελών, θα ήταν σκόπιµο να δηµιουργηθεί
ευρωπαϊκό παρατηρητήριο της νεανικής εγκληµατικότητας,
πράγµα που θα διευκόλυνε όχι µόνο τη µόνιµη µελέτη αυτού του
φαινοµένου, αλλά και τη διάδοση των αποτελεσµάτων της και την
παροχή συµβουλών και υποστήριξης στις αρχές και τα ιδρύµατα
που είναι αρµόδια για τη λήψη αποφάσεων. Θα πρέπει, δηλαδή, να
εξασφαλιστεί ότι αυτές οι προσπάθειες έρευνας και γνώσης δεν θα
καταλήξουν µόνο σε ακαδηµαϊκά πορίσµατα, αλλά θα χρησιµεύσουν
ως βοηθητικά εργαλεία για την υιοθέτηση πραγµατικών πολιτικών
και στρατηγικών (12).
7.3 Με την επιφύλαξη όλων των ανωτέρω και δεδοµένου ότι τα
διάφορα ζητήµατα που σχετίζονται µε τη νεανική εγκληµατικότητα
και τη δικαιοσύνη των ανηλίκων προσεγγίζονται µε διάσπαρτο
τρόπο από τις διάφορες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη, νεολαία, εκπαίδευση και
κατάρτιση, απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις), καθίσταται
απαραίτητος ο επιχειρησιακός συντονισµός όλων των εµπλεκόµενων υπουργείων και υπηρεσιών, ώστε να µπορέσει να δοθεί στο
φαινόµενο της νεανικής εγκληµατικότητας η πολυτοµεακή και
πολυοργανική αντιµετώπιση που είναι η πλέον ενδεδειγµένη, όπως
έχουµε ήδη επισηµάνει επανειληµµένα στην παρούσα γνωµοδότηση.
7.4 Οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει το φαινόµενο της
νεανικής εγκληµατικότητας, όπως και ο ίδιος ο δυναµικός και µεταβαλλόµενος χαρακτήρας του, επιβάλλουν την όσο το δυνατόν πιο
εξειδικευµένη κατάρτιση και τη συνεχή επιµόρφωση και ενηµέρωση
των επαγγελµατιών και των φορέων που µετέχουν σε όλη τη διαδικασία παρέµβασης έναντι αυτών των ανηλίκων: των δικαστών, των
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εισαγγελέων, των δικηγόρων, των αστυνοµικών, των δηµόσιων
υπαλλήλων, των διαµεσολαβητών, των εκπαιδευτικών, των δικαστικών επιµελητών κλπ. Τα κοινοτικά όργανα πρέπει να διαδραµατίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό το καθήκον, µέσω των µηχανισµών που έχουν ήδη αναφερθεί (δίκτυα εµπειρογνωµόνων,
παρατηρητήριο κλπ.) και άλλων, συµπληρωµατικών, όπως τα
προγράµµατα ανταλλαγής επαγγελµατιών µεταξύ των κρατών
µελών, η εργασία σε δίκτυο, οι νέες µορφές κατάρτισης εξ αποστάσεως όπως η ηλεκτρονική µάθηση (e-learning) κλπ. Για τον
σκοπό αυτό, θα πρέπει να εφαρµοστούν κοινοτικά προγράµµατα, τα
οποία θα προσπαθούν να καλύψουν αυτές τις ειδικές ανάγκες
κατάρτισης. Επιπλέον, ας µην ξεχνάµε ότι η ίδια η πρόοδος που θα
συντελεσθεί στην ΕΕ στον τοµέα της δικαιοσύνης των ανηλίκων θα
συµβάλει στην αύξηση του ενδιαφέροντος για αυτόν τον γνωστικό
τοµέα και θα ενθαρρύνει την εµφάνιση εξειδικευµένων µελετών στα
ευρωπαϊκά πανεπιστήµια, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε
όλη αυτή τη διαδικασία.
7.5 ∆εδοµένου, επίσης, ότι το πρόβληµα που εξετάζουµε έχει
προφανή σύνδεση µε την κοινωνία και τους πολίτες, δεν πρέπει να
παραβλεφθεί σε όλη αυτή τη διαδικασία η συµµετοχή όλων εκείνων
των οργανώσεων και των επαγγελµατιών της κοινωνίας των πολιτών
που συνδέονται άµεσα µε αυτό το πεδίο (οργανώσεις του «τριτογενούς τοµέα», ενώσεις, οικογένειες, ΜΚΟ κλπ.), προκειµένου να
συµβάλουν στον σχεδιασµό και έπειτα στην εφαρµογή όποιων προγραµµάτων και στρατηγικών αναπτυχθούν στους κόλπους της ΕΕ.
7.6 Όσον αφορά την κοινωνική ενσωµάτωση και επανένταξη των
ανήλικων και των νεαρών παραβατών (τον τρίτο πυλώνα που αναφέρεται στο σηµείο 1.1), οι κοινοτικές πολιτικές που θα υιοθετηθούν
θα πρέπει να λάβουν επίσης υπόψη των ρόλο των συνδικαλιστικών
ενώσεων και των οργανώσεων των εργοδοτών και τις δικές τους
ειδικές διαδικασίες διαλόγου στη θέσπιση των τρόπων που θα
καταστήσουν εφικτή την κοινωνικοεργασιακή και την επαγγελµατική
ένταξη και ενσωµάτωση των ανηλίκων που βρίσκονται σε κατάσταση
κοινωνικού αποκλεισµού. Απαιτείται, συνεπώς, δέσµευση όλων των
εµπλεκόµενων φορέων, καθώς η κοινωνικοεργασιακή ενσωµάτωση
είναι ένας από τους βασικούς τρόπους επανένταξης αυτών των
ανηλίκων στην κοινωνία µας.
7.7 Τέλος, η ΕΟΚΕ έχει επίγνωση του γεγονότος ότι, για να
εφαρµοστούν όλες αυτές οι πολιτικές, είναι απαραίτητοι οι
αντίστοιχοι δηµοσιονοµικοί πόροι. Γι' αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
θα πρέπει να προβλέψει κονδύλια του προϋπολογισµού για τη
στήριξη της προστασίας των ανηλίκων, την πρόληψη της νεανικής
εγκληµατικότητας και την αντιµετώπιση των ανήλικων παραβατών,
τόσο στο πλαίσιο των ήδη υφιστάµενων προγραµµάτων ή
κονδυλίων (όπως εκείνα που αποσκοπούν στην εξάλειψη της περιθωριοποίησης και του κοινωνικού αποκλεισµού ή στη στήριξη και
στην κοινωνικοεργασιακή ενσωµάτωση της νεολαίας) (13) όσο και
µέσω ειδικών προγραµµάτων για τους στόχους που επισηµάναµε.

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

(12) Ήδη στις 21 Φεβρουαρίου 2003 µία πολυµελής οµάδα ευρωβουλευτών υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόταση ψηφίσµατος
(Β5-0155/2003) σχετικά µε τη θέσπιση ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου
για τα φαινόµενα αποκλίνουσας συµπεριφοράς των νέων.

(13) Παραδείγµατα τέτοιων προγραµµάτων ή σχεδίων που εφαρµόζονται
σήµερα είναι τα προγράµµατα AGIS, ∆ΑΦΝΗ II, Equal και το
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για την Καταπολέµηση των ∆ιακρίσεων.
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
και την Επιτροπή των Περιφερειών «Η στρατηγική i2010 — Ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας για
την ανάπτυξη και την απασχόληση»
COM(2005) 229 τελικό
(2006/C 110/14)
Την 1η 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 «Μεταφορές, ενέργεια, υποδοµές και κοινωνία των πληροφοριών», στο οποίο ανατέθηκε η
προετοιµασία των σχετικών εργασιών της ΕΟΚΕ, επεξεργάσθηκε τη γνωµοδότησή του στις 31 Ιανουαρίου 2006
µε βάση την εισηγητική έκθεση του κ. LAGERHOLM.
Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή κατά την 425η σύνοδο ολοµέλειάς της 15ης — 16ης Μαρτίου
2006 (συνεδρίαση της 16ης Μαρτίου 2006), υιοθέτησε µε 141 ψήφους υπέρ, 1 κατά και 5 αποχές, την ακόλουθη
γνωµοδότηση.
1. Περίληψη
1.1 H EOKE επικροτεί την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στρατηγική i2010 διότι τη θεωρεί σηµαντική
συνιστώσα για το πλαίσιο της µελλοντικής στρατηγικής σχετικά µε
την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ε.Ε. Συµφωνεί επίσης πλήρως
µε τις τρεις προτεραιότητες που εκτίθενται στην πρόταση, που είναι
οι εξής: πρώτον, η δηµιουργία ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου της
Πληροφορίας που θα προσφέρει καθολική πρόσβαση και πλούσιο
ψηφιακό περιεχόµενο· δεύτερον, βελτίωση των επιδόσεων της
έρευνας και της καινοτοµίας στον τοµέα των Τεχνολογιών των
Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τέλος, την προβολή
µιας περιεκτικής Κοινωνίας της Πληροφορίας που θα βελτιώνει την
ποιότητα ζωής.
1.2 Εφόσον ο τοµέας των ΤΠΕ αποτελεί σηµαντικότατο σκέλος
της διαδικασίας της Λισσαβόνας, η EOKE επιθυµεί να τονίσει ότι
είναι ανάγκη να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες τόσο για την
υποστήριξη όσο και για την άσκηση πίεσης στα κράτη µέλη —
ιδίως σε εκείνα που υπολείπονται, ώστε να επιταχύνουν το ρυθµό
ανάπτυξης για να ανταποκριθούν στις προϋποθέσεις επίτευξης των
στόχων της στρατηγικής της Λισσαβόνας µέχρι το 2010. Χωρίς τη
χορήγηση σηµαντικών οικονοµικών µέσων, κυρίως για την Ε&Α
στον τοµέα των ΤΠΕ, οι στόχοι που τίθενται στην ανακοίνωση δεν
θα επιτευχθούν. Οι πολιτικές για την Ε&Α και την καινοτοµία έχουν
τεράστια σηµασία τόσο για τον κλάδο των ΤΠΕ όσο και για τους
χρήστες του. Η διάθεση µεγάλου κονδυλίου έχει ζωτική σηµασία,
όµως είναι εξίσου σηµαντική η ανάγκη να εξασφαλισθεί ισχυρότατη
ανταπόκριση για τα προγράµµατα Ε&Α από τη βιοµηχανία,
προκειµένου να διασφαλισθούν µεγαλύτερα οφέλη για τους ευρωπαίους καταναλωτές.
1.3 Η ανακοίνωση αντιµετωπίζει ορθά τα ζητήµατα της
σύγκλισης και της διαλειτουργικότητας, τα οποία αποτελούν µια
από τις σηµαντικότερες πτυχές της στρατηγικής για τους τελικούς
χρήστες. Η ΕΟΚΕ έχει πεισθεί ότι οι ρυθµίσεις πρέπει να βελτιώνουν
τη διαλειτουργικότητα ενώ θα διατηρούν τη προσέγγιση της τεχνολογικής ουδετερότητας και παρά τις δυσκολίες πρέπει να επιλύουν
οποιεσδήποτε πιθανές αντιθέσεις µεταξύ διαλειτουργικότητας και
τεχνολογικής ουδετερότητας. Σύµφωνα µε την άποψη της ΕΟΚΕ, οι
εργασίες στον τοµέα της E&A και της τυποποίησης έχουν µεγάλο
παραγωγικό δυναµικό και θα πρέπει να παραµείνουν στραµµένες
προς την αγορά και να περιλαµβάνουν όλα τα σηµαντικά εµπλεκόµενα µέρη.
1.4 Η EOKE τονίζει ότι η γεφύρωση του «ψηφιακού χάσµατος»
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειµένου να υλοποιηθεί το

εγγενές κοινωνικό και οικονοµικό δυναµικό του τοµέα των ΤΠΕ.
Μόνο όταν υπάρχουν νοµική και τεχνική πρόσβαση στην πληροφορία, καθολική και οικονοµικά προσιτή πρόσβαση στις ευρυζωνικές υπηρεσίες, οι κατάλληλες δεξιότητες για τους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές και όταν υπάρχουν φιλικά για το χρήστη προγράµµατα
θα µπορέσει να γεφυρωθεί το «ψηφιακό χάσµα». Αυτό σηµαίνει
επίσης ότι κατά τη χάραξη πολιτικής πρέπει να λαµβάνονται υπόψη
οι ειδικές ανάγκες των κοινωνικά µειονεκτούντων ατόµων, έτσι ώστε
να διασφαλίζεται µια ενταξιακή και ισότιµη κοινωνία της πληροφορίας. Είναι ανάγκη επίσης να καλλιεργηθεί ένα πνεύµα διύλισης
της πληροφορίας και ελέγχου της εγκυρότητας της γνώσης. Το
Εκπαιδευτικό Σύστηµα της Ευρώπης δεν έχει ανταποκριθεί έως
σήµερα στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής. Γι' αυτό το λόγο, η
ΕΟΚΕ συνιστά τη διασύνδεση της στρατηγικής i2010 µε τη
βελτίωση των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστηµάτων — ιδιαίτερα
µέσω της ενίσχυσης της χρηµατοδότησής τους. Μόνον υπό τις
προϋποθέσεις αυτές, θα καταστεί δυνατή η επωφελής εκµετάλλευση
των δυνατοτήτων που παρέχει η κοινωνία της πληροφορίας, όχι
µόνο ως προς την ανάπτυξη και την απασχόληση, αλλά και σε
επίπεδο προσωπικής εξέλιξης.
1.5 Επιπλέον, η αντίληψη της καθολικής και οικονοµικά
προσιτής πρόσβασης πρέπει να υποστηριχθεί µε συγκεκριµένη
τεχνική πρόοδο, που συνίσταται στην αναβάθµιση και ανάπτυξη των
τηλεπικοινωνιακών υποδοµών, οι οποίες αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της κοινωνίας της πληροφορίας. Η ΕΟΚΕ επιθυµεί επίσης
να τονίσει τη σηµασία που έχει η αύξηση της επίγνωσης σχετικά µε
τα θέµατα της ασφάλειας, εφόσον η εµπιστοσύνη στην τεχνολογία
της πληροφορίας αποτελεί προϋπόθεση για τη συχνή χρήση της και
έχει ιδιαίτερη σηµασία για την πλήρη εκµετάλλευση του δυναµικού
της όσον αφορά τον παγκόσµιο ιστό. Για να αυξηθεί η επίγνωση, οι
δηµόσιες αρχές σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να
ενθαρρύνουν τη συνεργασία µε τις επιχειρήσεις προκειµένου να
παταχθεί το έγκληµα στον κυβερνοχώρο.
2. Εισαγωγή: κύρια σηµεία της πρότασης
2.1 Με την παρούσα πρόταση (COM(2005) 229 τελικό), η
Επιτροπή δίνει συνέχεια στο πρόγραµµα δράσης eEurope 2005 (1),
που ακολούθησε το πρόγραµµα δράσης eEurope 2002 (2). Το
τελευταίο αυτό πρόγραµµα δροµολογήθηκε τον Ιούνιο 2000 για
(1) eEurope 2005: Κοινωνία της πληροφορίας για όλους COM(2002)
263.
(2) eEurope 2002: Προσβασιµότητα στις δηµόσιες ιστοθέσεις και το περιεχόµενό τους, COM(2001) 529.
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«Η ΕΟΚΕ χαιρετίζει και θεωρεί την πρωτοβουλία eEurope ως
τη σηµαντικότερη και δυσκολότερη προσπάθεια της ΕΕ να εξοικειώσει τους πολίτες της και να προσαρµόσει, όσο γίνεται
γρηγορότερα, τις επιχειρήσεις και τους δηµόσιους οργανισµούς, στις νέες συνθήκες που δηµιούργησε η ψηφιακή εποχή
και η νέα οικονοµία. Τη θεωρεί, επίσης, µία προσπάθεια που
δεν αποτελεί µόνο την αφετηρία, την εκκίνηση για την ως άνω
εξοικείωση και προσαρµογή. Μία προσπάθεια, ενισχυτική των
σχετικών διεργασιών, που ήδη αναπτύσσονται — µε αργούς
όµως ρυθµούς — στο επίπεδο της αγοράς και της
κοινωνίας» (5).

να υποστηριχθεί η στρατηγική της Λισσαβώνας προκειµένου η ΕΕ
να καταστεί έως το 2010, η πιο ανταγωνιστική και η πιο δυναµική
οικονοµία του κόσµου, που θα βασίζεται στη γνώση, ικανή για
βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη, µε περισσότερες και καλύτερες
θέσεις απασχόλησης και µεγαλύτερη συνοχή. Η επικείµενη ολοκλήρωση του προγράµµατος δράσης eEurope 2005, οι νέες προκλήσεις που συνεπάγονται οι Τεχνολογίες των Πληροφοριών και των
Επικοινωνιών (ΤΠΕ), επειδή ο κόσµος ωριµάζει και παγκοσµιοποιείται ολοένα και περισσότερο καθώς και η ενδιάµεση
αναθεώρηση της στρατηγικής της Λισσαβώνας καθιστούν επιτακτική
την ανάγκη για την κατάστρωση µίας περιεκτικής και σφαιρικής
στρατηγικής για την περαιτέρω ανάπτυξη του τοµέα.

«Η ΕΟΚΕ είναι ανυποχώρητη στη θέση της ότι όλες οι δράσεις
που σχετίζονται µε την προώθηση της χρήσης του ∆ιαδικτύου,
την κατάκτηση της κοινωνίας της πληροφορίας και του νέου
στρατηγικού στόχου της Ένωσης θα πρέπει να έχουν ως
επίκεντρό τους τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, τον ευρωπαίο
πολίτη, την ευρωπαϊκή κοινωνία και οικονοµία. Η κατάκτηση
της κοινωνίας της πληροφορίας -προθαλάµου της κοινωνίας
της γνώσης- αποκτά ουσιαστικό περιεχόµενο από τη στιγµή
που υπηρετεί την ως άνω αρχή» (6).

2.2 Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο τοµέας των ΤΠΕ αποτελεί ισχυρό
µοχλό ανάπτυξης και απασχόλησης και συνεπώς διαδραµατίζει
καίριο ρόλο όσον αφορά τη χάραξη πολιτικών στο επίπεδο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η
ψηφιακή σύγκλιση της κοινωνίας της πληροφορίας, των υπηρεσιών
των ΜΜΕ, των δικτύων και του εξοπλισµού αποτελούν σηµαντική
πρόκληση για την χάραξη πολιτικής, εφόσον καθιστούν απαραίτητη
µία προορατική και ολοκληρωµένη πολιτική προσέγγιση καθώς και
µία πολιτική σύγκλισης, εκτός από την ικανότητα ταχείας προσαρµογής των πλαισίων των κανονιστικών ρυθµίσεων.

«Η ΕΟΚΕ γνωρίζει και διαισθάνεται το µέγεθος και το πλήθος
των προβληµάτων που συνδέονται µε την ανάπτυξη του
συγκεκριµένου προγράµµατος δράσης. ∆ιαισθάνεται, ειδικότερα, τις δυσκολίες που υπάρχουν στην κάλυψη των αποστάσεων και των κενών που δηµιούργησε η µη έγκαιρη αντίδραση της Ευρώπης στις νέες τεχνολογικές προκλήσεις.» (7).

2.3 Η Επιτροπή προτείνει ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο, i2010
— Ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας 2010, καθορίζοντας τους
γενικούς πολιτικούς προσανατολισµούς. Προωθείται ανοιχτή και
ανταγωνιστική ψηφιακή οικονοµία και υπογραµµίζονται οι ΤΠΕ ως
µοχλοί κοινωνικής ένταξης και ποιότητας ζωής. Ένα βασικό
στοιχείο της ανανεωµένης εταιρικής σχέσης της Λισσαβώνας για την
ανάπτυξη και την απασχόληση, η στρατηγική i2010 θα βασίζεται
στην ολοκληρωµένη προσέγγιση της κοινωνίας της πληροφορίας
και στα οπτικοακουστικά µέσα.
2.4 Η Επιτροπή, βασιζόµενη σε µία συνολική ανάλυση των
προκλήσεων που αντιµετωπίζει η κοινωνία της πληροφορίας και
στην ευρεία διαβούλευση µε τους ενδιαφερόµενους για τις παλαιότερες πρωτοβουλίες και τα προηγούµενα µέσα (3), προτείνει να
καθορισθούν τρεις προτεραιότητες. Ο πρώτος στόχος είναι η
δηµιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου πληροφορίας που θα
προσφέρει οικονοµικά προσιτές και ασφαλείς ευρυζωνικές επικοινωνίες, ποικιλία και πλούσια περιεχόµενα και ψηφιακές υπηρεσίες
που θα εφαρµόζουν την αρχή της διαλειτουργικότητας των εξοπλισµών και των πλατφορµών. Ο δεύτερος στόχος είναι η επίτευξη
επιδόσεων σε παγκόσµιο επίπεδο, όσον αφορά την έρευνα και την
καινοτοµία, στον τοµέα των ΤΠΕ. Τέλος, ο τρίτος στόχος είναι η
καταβολή προσπαθειών για την ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας, που θα βασίζεται στην ένταξη, θα προσφέρει δηµόσιες
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, και θα βελτιώνει την ποιότητα ζωής.

3. Γενικές παρατηρήσεις
3.1 Στη γνωµοδότησή της για το πρόγραµµα δράσης
eEurope (4), που προηγήθηκε του προτεινόµενου προγράµµατος
δράσης i2010, η ΕΟΚΕ διατυπώνει τις εξής παρατηρήσεις:
(3) Π.χ. οι πρωτοβουλίες eEurope και η ανακοίνωση για το µέλλον της
ευρωπαϊκής κανονιστικής πολιτικής στον οπτικοακουστικό τοµέα COM(2003) 784.
(4) Εισηγητής της εν λόγω γνωµοδότησης, ο κ. Χριστόφορος Κορυφίδης
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«Για την ΕΟΚΕ ο κίνδυνος του αποκλεισµού ατόµων, ή οµάδας
ατόµων ή και ολόκληρων περιοχών από τη συνολική προσπάθεια είναι µεγάλος και πολυσύνθετος, δεδοµένου ότι η
πρόσβαση στις καθολικές υπηρεσίες εκτός υπολογιστή θα
περιπέσει σταδιακά σε αχρηστία µε την ανάπτυξη της παροχής
υπηρεσιών µέσω υπολογιστών. Για το λόγο αυτόν η ΟΚΕ
συµφωνεί µε όσους προωθούν την αντίληψη να συµπεριληφθούν στο συνολικό πρόγραµµα, αλλά και στις συγκεκριµένες δράσεις, µέσα για την αντιµετώπιση αυτών των
κινδύνων.» (8).
3.2 Οι παρατηρήσεις αυτές καθώς και άλλες (9) της ΕΟΚΕ σε
συνδυασµό µε την τελική έκθεση και τα λοιπά έγγραφα της Επιτροπής για το πρόγραµµα eEurope 2002, οδήγησαν την ΕΟΚΕ στα
εξής συµπεράσµατα όσον αφορά την ανακοίνωση της Επιτροπής για
την «Στρατηγική i2010 — Ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας
για την ανάπτυξη και την απασχόληση».

3.3 Η ΕΟΚΕ χαιρετίζει µε ικανοποίηση την ανακοίνωση για τη
στρατηγική i2010 που παρουσιάζει η Επιτροπή. Αποτελεί σηµαντικό βήµα για τη διαµόρφωση της µελλοντικής στρατηγικής για
την κοινωνία πληροφορίας στην Ε.Ε..
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

ΕΕ C 123 της 25.4.2001 σελ.36
οµοίως (σηµείο 3.1.4).
οµοίως (σηµείο 3.2).
οµοίως (σηµείο 3.2.2)
βλ. τις σχετικές γνωµοδοτήσεις της ΕΟΚΕ µεταξύ των οποίων: ΕΕ C 123
της 25.4.2001, ΕΕ C 139 της 11.5.2001, ΕΕ C 80 της 3.4.2002 , ΕΕ
C 94 της 18.4.2002 , ΕΕ C 116 της 20.4.2000, ΕΕ C 61 της
14.3.2001, ΕΕ C 133 της 6.6.2003, ΕΕ C 36 της 25.8.2.2002, ΕΕ C
311 της 7.11.2001, ΕΕ C 85 της 6.4.2003, ΕΕ C 36 της 8.2.2002 ΕΕ
C 241 της 7.10.2002, ΕΕ C 221 της 7.8.2001, ΕΕ C 133 της
6.6.2003, κ.λ.π.
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3.4 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την άποψη της Επιτροπής ότι η πρωτοβουλία eEurope πρέπει να συνεχισθεί και να ενισχυθεί και µετά το
2005.

3.5 Κατά την τελευταία δεκαετία, η Ευρώπη πραγµατοποίησε
σηµαντική πρόοδο επωφελούµενη από την ανάπτυξη της σύγχρονης
τεχνολογίας της πληροφορίας (ΤΠ) τόσο από την άποψη της χρησιµοποίησης των ΤΠ όσο και από την άποψη της διατήρησης ενός
ισχυρού τοµέα ΤΠ και τηλεπικοινωνιών. Η εξέλιξη αυτή ενισχύθηκε
από σηµαντικές πολιτικές πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Επιτροπή
και ιδίως από το πρόγραµµα δράσης eΕυρώπη που ήταν λειτουργικό όσον αφορά την εν λόγω εξέλιξη. Πρέπει όµως να γίνουν
πολλά ακόµη έτσι ώστε να επωφεληθεί όλη η κοινωνία και να
δρέψει τους καρπούς της εξέλιξης που σηµειώθηκε στην κοινωνία
της πληροφορίας και της γνώσης.

3.6 Η ΕΟΚΕ συµµερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι η
επενδύσεις στον τοµέα των ΤΠΕ, αφενός εξηγούν τις διαφορές της
παραγωγικότητας µεταξύ ΗΠΑ και Ε.Ε., και αφετέρου ότι η αύξηση
των επενδύσεων στις ΤΠΕ µπορεί να επιταχύνει την παραγωγικότητα
και στην Ευρώπη και εποµένως να οδηγήσει σε µεγαλύτερη
ανάπτυξη, σε περισσότερες θέσεις απασχόλησης και σε µεγαλύτερη
ευηµερία.

3.7 Η παγκοσµιοποίηση θέτει την Ε.Ε. ενώπιον νέων προκλήσεων. Η Κίνα, η Ινδία και η Νότιος Αµερική είναι οικονοµίες που
αναπτύσσονται γρήγορα. Η ανάπτυξη του τοµέα των ΤΠΕ και της
βιοµηχανίας των τηλεπικοινωνιών είναι επίσης ταχεία. Η Ε.Ε. πρέπει,
για να αντιµετωπίσει τον παγκόσµιο ανταγωνισµό, να καταρτίσει
ισχυρές στρατηγικές για τον τοµέα ΤΠΤ.

3.8 Η σηµασία του τοµέας των ΤΠΕ για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης εκτίθεται στη στρατηγική της Λισσαβόνας. Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίηση της για τη i2010, ως
τµήµα της στρατηγικής για την επίτευξη του στόχου της Λισσαβόνας, να καταστεί δηλαδή η ΕΕ η πιο ανταγωνιστική και η πιο
δυναµικά βασισµένη στη γνώση οικονοµία του κόσµου έως το
2010.

3.8.1
Εφόσον ο τοµέας των ΤΠΕ αποτελεί ένα τόσο σηµαντικό
µέρος της διαδικασίας της Λισσαβόνας, η EOKE επιθυµεί να τονίσει
ότι είναι ανάγκη να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες τόσο για την
υποστήριξη όσο και για την άσκηση πίεσης στα κράτη µέλη —
ιδίως σε εκείνα που υπολείπονται — ώστε να επιταχύνουν το ρυθµό
ανάπτυξης για να ανταποκριθούν στις προϋποθέσεις επίτευξης των
στόχων της στρατηγικής της Λισσαβόνας µέχρι το 2010.

3.9 Ο τοµέας των ΤΠΕ είναι «General Purpose Technology»
Μια GPT καθιστά δυνατή την εικονική µετατροπή όλης της
κοινωνίας ενόσω διαδίδεται σε πληθώρα εφαρµογών οι οποίες είναι
συχνά παγιωµένες. Ένα άλλο παράδειγµα για την GPT τον 20ο
αιώνα ήταν η µηχανή καύσης. Όταν ανακαλύφθηκε το αυτοκίνητο,
η παρατεταµένη οικονοµική ανάπτυξη των δυτικών οικονοµιών κατά
τη διάρκεια του εικοστού αιώνα δεν οφείλετο τόσο στη βιοµηχανία
του αυτοκινήτου αλλά στις υποδοµές που κατασκευάστηκαν για να
καταστεί δυνατή η χρήση του αυτοκινήτου — οδικά δίκτυα και
τοµείς νέων υπηρεσιών που άλλαξαν ουσιαστικά τον τρόπο ζωής,
και συστήµατα διανοµής των εµπορευµάτων.
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3.9.1 Η χρήση νέων τεχνολογιών δεν δηµιουργεί αφεαυτής
προστιθέµενη αξία ή κέρδος, αυτό συµβαίνει µόνο όταν αναδιοργανωθούν οι µέθοδοι εργασίας και παραγωγής. Συχνά, τα κέρδη της
παραγωγικότητας δεν εµφανίζονται παρά πολύ αργότερα µετά την
εισαγωγή της καινοτοµίας. Το ίδιο ισχύει και για των τοµέα ΤΠΕ.
Είναι σηµαντικό να αντιληφθεί κανείς ότι το πλήρες δυναµικό των
ΤΠΕ (µια GPT) αναπτύσσεται µόνο µε την γενική υιοθέτηση των
τεχνολογιών αυτών από όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς,
επιχειρήσεις, εργαζόµενοι, πολίτες και δηµόσιες αρχές σε όλα τα
επίπεδα διακυβέρνησης, Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι η γεφύρωση του
ψηφιακού χάσµατος αποτελεί προϋπόθεση προκειµένου να
αναπτύξει το δυναµικό του ο τοµέας ΤΠΕ.

3.10 Στην ανακοίνωση η Επιτροπή επιµένει, πάνω από όλα, στην
αύξηση των επενδύσεων για να ενισχυθεί η προσφορά. Η ΕΟΚΕ
φρονεί ότι θα ήταν ευκταίο να έχουν αναλυθεί διεξοδικότερα από
την Επιτροπή οι συνθήκες για την υλοποίηση παρόµοιων επενδύσεων. Η ΕΟΚΕ είναι της γνώµης ότι αυτό αφορά και την καινοτοµία
και τη διασπορά της τεχνολογίας.

3.10.1 Εάν χάρη στη νέα τεχνολογία πρόκειται να επιτευχθούν
αποτελεσµατικότητα και κέρδη παραγωγικότητας, τότε η εργασία
πρέπει να οργανωθεί µε τέτοιο τρόπο προκειµένου να αξιοποιηθούν
καλύτερα οι προσφερόµενες από τη νέα τεχνολογία δυνατότητες.
Αυτό απαιτεί αλλαγές στη διαχείριση της επιχείρησης και την καθιέρωση ανοικτών και καινοτόµων δοµών εργασίας, µέσω του κοινωνικού διαλόγου. Αυτό παρέχει επίσης στον εργαζόµενο ευρύτερες
αρµοδιότητες και περιεχόµενο εργασίας. Θα ήταν ενδιαφέρον να
είχε εξετάσει βαθύτερα την εν λόγω διάσταση η Επιτροπή.

3.10.2 Για να καθιερωθεί η κοινωνία και η οικονοµία της
γνώσης, πρέπει να εξετασθεί η χρήση του τοµέα ΤΠΕ στη βιοµηχανία και στον τοµέα των υπηρεσιών µέσα στο γενικό πλαίσιο
αλλαγής των συνθηκών παραγωγής και εργασίας. Μια εξέταση
παραδειγµάτων επιτυχηµένης χρήσης των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις
δείχνει ότι οι επιτυχίες που σηµειώθηκαν ήταν πάντοτε σε
συνδυασµό µε την προηγούµενη εισαγωγή νέων µορφών οργάνωσης
εργασίας µε οριζόντιες ιεραρχίες, στις οποίες δίνεται εµπιστοσύνη
στην εµπειρία και στις γνώσεις των υπαλλήλων και όπου η εµπειρογνωµοσύνη και η συναπόφαση αποτελούν ένα σύνολο.

3.10.3 Η στρατηγική της Επιτροπής δίνει µεγάλη έµφαση στην
αύξηση των επενδύσεων για να προωθηθούν οι προµήθειες. Πιθανόν
να ήταν σκοπιµότερο να διεξαχθεί διεξοδικότερη συζήτηση σχετικά
µε το ποιες πρέπει να είναι οι συνθήκες πλαίσιο και οι απαιτήσεις
του χρήστη ώστε οι επενδύσεις αυτές να αποτελέσουν επιτυχηµένες
καινοτοµίες.

3.11 Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να εξετάζει στην
ανακοίνωση το θέµα της παραγωγής στατιστικών για την κοινωνία
της πληροφορίας. Τα στατιστικά µέσα που χρησιµοποιήθηκαν µέχρι
σήµερα, µόλις και µετά βίας µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη
νέα τεχνολογία της επικοινωνίας και τους κλάδους της. Η πολιτική
για τον εν λόγω τοµέα απαιτεί τυποποιηµένες και διεθνώς συγκρίσιµες πληροφορίες για τη χρήση και την ανάπτυξη υπηρεσιών και
τεχνολογίας. Μολονότι δεν διεξάγεται στην Επιτροπή παρόµοια
συζήτηση, η ΕΟΚΕ γνωρίζει και επιδοκιµάζει τις πρωτοβουλίες που
ανέλαβε η Επιτροπή για τα θέµατα αυτά.
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4. Ειδικές παρατηρήσεις

4.1 Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι καθοριστική σηµασίας προϋπόθεση
για την επίτευξη του στόχου της ανακοίνωσης είναι η αναβάθµιση
και η ανάπτυξη της υποδοµής των τηλεπικοινωνιών, διότι αυτή
αποτελεί τη σπονδυλική στήλη της κοινωνίας της πληροφορίας.
Όταν διαµορφωθούν οι µελλοντικές πολιτικές πρωτοβουλίες έχει
βασική σηµασία να δοθεί µεγάλο βάρος στη δυνατότητα λήψης
µέτρων για την προώθηση των επενδύσεων και του αποτελεσµατικού ανταγωνισµού εντός των διαφόρων τοµέων και µεταξύ όλων
των παραγόντων στην αλυσίδα της προστιθέµενης αξίας. Οι
συνθήκες ανταγωνισµού πρέπει να είναι ισότιµες για όλους τους
ενδιαφερόµενους. Η ΕΟΚΕ τονίζει συνεπώς ότι πρέπει να επιδειχθεί
ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά την παρουσία ισχυρών φορέων και
άλλων ειδικών συνθηκών ανταγωνισµού που ισχύουν για τις ΤΠΕ
και ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις που αναπτύσσουν, παράγουν και
διαθέτουν στην αγορά προϊόντα λογισµικού.

4. 2 Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να τονίσει τη σηµασία της ταχείας
υλοποίησης της ευρυζωνικής κάλυψης προκειµένου να καταστεί
δυνατή η χρησιµοποίηση των προηγµένων εφαρµογών της νέας
τεχνολογίας.

4.2.1
Είναι δύσκολο να δοθεί ειδικός και γενικά αποδεκτός
ορισµός για το τι εννοείται ως ευρυζωνική κάλυψη, χρειάζεται όµως
κάποιος έστω και περιορισµένος ορισµός για να διεξαχθεί λεπτοµερής συζήτηση µε θέµα την ανάπτυξη. Αυτό θα έπρεπε να το έχει
διασαφηνίσει η Επιτροπή στην ανακοίνωση. Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι
πρέπει να ληφθεί ως βάση ότι µε τον όρο ευρυζωνική κάλυψη
εννοείται η ασύγχρονη ταχύτητα µεταφοράς άνω των 2 mb ανά
δευτερόλεπτο και ότι µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα µπορούν
τα 512 kb ανά δευτερόλεπτο να γίνουν αποδεκτά ως ευρυζωνική
κάλυψη.

4.3 Είναι θετικό που η Επιτροπή θεωρεί ότι χρειάζεται κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την ηλεκτρονική επικοινωνία. Πρόκειται
για επείγουσα ανάγκη προκειµένου να δηµιουργηθούν πολλά
κίνητρα για επενδύσεις και καινοτοµίες.

4.4 Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να τονίσει ότι η σύγκλιση δηµιουργεί νέες
απαιτήσεις για το πώς πρέπει να διαµορφωθεί η πολιτική για να
αυξηθεί η χρήση της ΤΠ. Σύγκλιση σηµαίνει ότι οι χρήστες θα
µπορούν να κάνουν χρήση του ίδιου περιεχοµένου και υπηρεσιών,
(π.χ. φωνητικής επικοινωνίας, δεδοµένων υψηλής ταχύτητας και
βίντεο), µέσω ευρέος φάσµατος διαφορετικών πλατφορµών
(ασύµµετρου ψηφιακού συνδροµητικού βρόχου (adsl), καλωδιακής,
δορυφορικής, ηλεκτρικού δικτύου, 3G, κ.λπ.), για τα διάφορα
τερµατικά, στα οποία µπορεί να περιλαµβάνονται τα πάντα, από
κοινούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, τηλεόραση έως ολοκληρωµένους µικροεπεξεργαστές στα οχήµατα, οικιακές συσκευές και
χιλιάδες άλλες εφαρµογές. Η αξία της σύγκλισης καθορίζεται από
το αν προσφέρονται στους πελάτες υπηρεσίες ποιότητας και εάν θα
έχουν πρόσβαση σε συνδέσεις µε υψηλή ταχύτητα µεταφοράς.

4.4.1
Είναι σηµαντικό, όταν διαµορφωθούν οι νέες ρυθµίσεις ή
τα νέα πρότυπα, να ληφθούν υπόψη η ταχεία ανάπτυξη των νέων
εφαρµογών και η εισαγωγή νέων επαναστατικών τεχνολογιών, όπως
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π.χ. η επισήµανση των προϊόντων µε ολοκληρωµένα κυκλώµατα ή η
φωνητική επικοινωνία µέσω του ∆ιαδικτύου. Η ΕΟΚΕ έχει πεισθεί
ότι οι ρυθµίσεις θα πρέπει να βελτιώνουν τη διαλειτουργικότητα,
το σηµαντικότερο για τους τελικούς χρήστες θέµα, ενώ θα τηρούν
µια ουδέτερη τεχνολογικά προσέγγιση, παρά τις δυσκολίες για την
επίλυση των οποιωνδήποτε αντιθέσεων µεταξύ διαλειτουργικότητας
και ουδετερότητας.

4.5 Ο τοµέας των ΤΠΕ βρίσκεται στο στάδιο σηµαντικού
µετασχηµατισµού που θα του επιτρέψει να ανταποκριθεί στις
προκλήσεις της σύγκλισης. Πρόκειται για την ευρυζωνική επέκταση,
την τεχνολογική αλλαγή, τη µεταβολή της συµπεριφοράς των
πελατών, την ανάδειξη νέων επιχειρησιακών προτύπων και την
ανάπτυξη του ανταγωνισµού µεταξύ πλατφορµών.

4.5.1 Η ανακοίνωση αντιµετωπίζει ορθά τα ζητήµατα της
σύγκλισης και της διασύνδεσης. Σύµφωνα µε την άποψη της ΕΟΚΕ
οι εργασίες στον τοµέα της E&A και της τυποποίησης έχουν
µεγάλο παραγωγικό δυναµικό. Η τυποποίηση πρέπει να παραµείνει
στραµµένη προς την αγορά, να συµπεριλαµβάνει όλους τους ενδιαφερόµενους και να έχει ως γνώµονα τις ανάγκες των χρηστών. Η
ΕΟΚΕ παραπέµπει σχετικά σε προγενέστερες εµπειρίες όσον αφορά
τα πρότυπα της κινητής τηλεφωνίας, το πρωτόκολλο ΙΡ και την
τεχνική και εµπορική εξέλιξη που ακολούθησε.

4.6 Η ανάπτυξη πιο ολοκληρωµένων δικτύων που βασίζονται
στη διεύθυνση πρωτοκόλλου Ίντερνετ τόσο στον ιδιωτικό όσο και
στον δηµόσιο τοµέα θα έχει µακροπρόθεσµες συνέπειες διότι θα
επηρεάσει αµοιβαία όλες τους ενδιαφερόµενους: επιχειρήσεις, αρχές
και πολίτες. Οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών θα χρειαστούν µεγαλύτερες επενδύσεις για να αντιµετωπίσουν τις απαιτήσεις της
σύγκλισης, να αναβαθµίσουν τα υπάρχοντα δίκτυα, να απλοποιήσουν τις δοµές και να αναπτύξουν την επόµενη γενιά δικτύων. Η
ΕΟΚΕ φρονεί ότι έχει αποφασιστική σηµασία για την ανάπτυξη της
ευρωπαϊκής κοινωνίας της πληροφορίας η δηµιουργία από την
Κοινότητα και από κάθε κράτος µέλος ενός ευνοϊκού κλίµατος για
την πραγµατοποίηση µεγάλων επενδύσεων.

4.7 Βασικό θέµα στη συζήτηση για την κοινωνία της πληροφορίας είναι η ασφάλεια όταν πρόκειται για την ανάπτυξη συµπεριφορών και εµπιστοσύνης στη χρήση της τεχνολογίας. Η προθυµία
της επιχείρησης να αξιοποιήσει τις ΤΠΕ εξαρτάται από το πώς αντιλαµβάνεται την ασφάλεια και την εµπιστοσύνη στις ηλεκτρονικές
συναλλαγές. Η προθυµία των καταναλωτών να δίνουν τον αριθµό
της πιστωτικής κάρτας τους στις ιστοσελίδες επηρεάζεται σε µεγάλο
βαθµό από την εµπιστοσύνη που τους έχουν. Η εµπιστοσύνη των
χρηστών στις ΤΠΕ έχει επίσης αποφασιστική σηµασία για να γίνει
αποδεκτή και να διαδοθεί ευρέως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

4.7.1 H ασφάλεια της πληροφορίας και τα εγκλήµατα που
συνδέονται µε το ∆ιαδίκτυο αποτελoύν µεγάλο πρόβληµα που
αφορά τις επιχειρήσεις, τη δηµόσια διοίκηση και κάθε πολίτη. Η
ΕΟΚΕ τονίζει ότι η πολιτική για την κοινωνία της πληροφορίας
πρέπει να διαµορφώνεται µε τρόπο που να αυξάνει την εµπιστοσύνη
ώστε όλοι οι παράγοντες να τολµούν να χρησιµοποιήσουν το
πλήρες δυναµικό του δικτύου (10).
(10) Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδειχθεί επίσης και στις λύσεις ασφάλειας
που παρέχονται από τα λειτουργικά συστήµατα και λογισµικά ανοικτής
πηγής για την καταπολέµηση της πειρατείας και των παρεµβολών στα
δίκτυα.
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4.7.2
Παράλληλα µε τα αυξανόµενα ολοκληρωµένα πληροφοριακά δίκτυα, η κοινωνία εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από τη
λειτουργία του συστήµατος σε 24ωρη βάση. Κατά συνέπεια, η
λειτουργία των φυσικών υποδοµών απειλείται όταν τεθεί σε
αµφισβήτηση η ασφάλεια της πληροφορίας και των δικτύων. Είναι
φυσικό να υπάρχουν περιττά πράγµατα στο σύστηµα.

µπορούν να αξιοποιηθούν από τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, π.χ.
µέσω της ενίσχυσης της Ε&Α, της τυποποίησης και των προγραµµάτων κατάρτισης µπορούν σύµφωνα µε τη γνώµη της ΕΟΚΕ
να αποτελέσουν βασικό παράγοντα για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

4.7.3
Για τους χρήστες των ΤΠΕ είναι σηµαντικό να αντιµετωπιστεί η εγκληµατικότητα στο ∆ιαδίκτυο. Πρέπει, όσο είναι
δυνατόν, να πραγµατοποιηθεί µέσω διεθνούς εναρµόνισης να γίνεται
αυστηρός έλεγχος όσον αφορά τη συµµόρφωση στη νοµοθεσία
προκειµένου να καταστεί σαφές ότι η εγκληµατικότητα δεν
αποδίδει. Η πρωτοβουλία για την πάταξη της εγκληµατικότητας
στο ∆ιαδίκτυο πρέπει παρόλα αυτά να σταθµισθεί προκειµένου να
µην αποβεί εις βάρος του βιοµηχανικού τοµέα ή να οδηγήσει σε
παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωµάτων όπως του απαραβίαστου
του ιδιωτικού βίου. Παρόµοιες σταθµίσεις είναι σηµαντικές µεταξύ
άλλων για την σηµερινή εξέταση σχετικά µε τις εξελίξεις για τη
φύλαξη δεδοµένων (11).

4.10 Η πολιτική για την Ε&Α και την καινοτοµία έχει άµεση
σηµασία τόσο για τον κλάδο ΤΠΕ όσο και για τους χρήστες του.
Αυτό που είναι σηµαντικό δεν είναι µόνο να έχει πρόσβαση σε ένα
µεγαλύτερο προϋπολογισµό για την Ε&Α και την καινοτοµία, αλλά
και να λειτουργεί έτσι ώστε οι ευρωπαίοι πολίτες και ο βιοµηχανικός τοµέας να απολαµβάνουν όσο το δυνατόν περισσότερα
αποτελέσµατα και πλεονεκτήµατα από το πρόγραµµα της Ε&Α.
Βάσει των ανωτέρω έχει επίσης µεγάλη σηµασία η συµµετοχή των
σηµαντικότερων παραγόντων στο πρόγραµµα της έρευνας, ιδιαίτερα
εκείνων που επηρεάζουν έντονα την τελική εφαρµογή των τεχνολογιών: βιοµηχανίες, κατασκευαστές και πάροχοι υπηρεσιών.

4.7.4
Με το πρόβληµα της ασφάλειας έχει ασχοληθεί η
Επιτροπή σε πολλές ανακοινώσεις και συστάσεις και γι' αυτό
συστάθηκε ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Ασφάλειας των ∆ικτύων και
των Πληροφοριών. Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι πρέπει να δηµιουργηθεί
µέσω του εν λόγω Οργανισµού ένα κοινό πλαίσιο όπου δηµόσιοι
και ιδιωτικοί φορείς θα µπορούν να συνεργάζονται για την
προστασία των συστηµάτων πληροφόρησης, λαµβάνοντας υπόψη
τις ταχύτατες τεχνολογικές αλλαγές και χωρίς να επιβάλλουν
περιττές διοικητικές ή δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις .

4.11 Το ανεξάρτητο «Συµβούλιο πενταετούς αξιολόγησης» των
τεχνολογιών της κοινωνίας της πληροφορίας στα πλαίσια του έκτου
προγράµµατος συµπεραίνει στην έκθεση του που δηµοσιεύθηκε
πρόσφατα ότι η ευρωπαϊκή έρευνα και ανάπτυξη στον τοµέα των
τεχνολογιών της κοινωνίας της πληροφορίας συµβάλλει σε τεράστιο
βαθµό στις προσπάθειες που καταβάλλονται προκειµένου να
καταστεί η Ευρώπη η πιο ανταγωνιστική οικονοµία που βασίζεται
στη γνώση, αλλά και ότι η Ευρώπη θα πρέπει επίσης να αυξήσει τις
επενδύσεις της εάν επιθυµεί να διαθέτει «κρίσιµη µάζα» όσον αφορά
τις εν λόγω τεχνολογικές εφαρµογές. Στην έκθεση οι συντάκτες
αναφέρουν ότι είναι αναγκαίο να µειωθεί η γραφειοκρατία, που
απειλεί να καταπνίξει την έρευνα. Η ΕΟΚΕ συµµερίζεται την εν
λόγω ανάλυση.

4.7.5
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η απόκτηση µεγαλύτερης επίγνωσης
για την ασφάλεια έχει βασική σηµασία για την αύξηση της
ασφάλειας της πληροφορίας και του δικτύου. Για να αυξηθεί η
επίγνωση σχετικά µε την ασφάλεια πρέπει οι τοπικές, εθνικές και
ευρωπαϊκές αρχές να προτρέψουν την ανάπτυξη µιας εντατικότερης
συνεργασίας µε το βιοµηχανικό τοµέα για την καταπολέµηση της
εγκληµατικότητας στο ∆ιαδίκτυο.
4.8 Επίσης και σε άλλους τοµείς χρειάζεται να ενισχυθεί η εµπιστοσύνη στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Υπάρχει πλήθος οδηγιών
και εθνικών νόµων για το ηλεκτρονικό εµπόριο και τον ιδιωτικό
βίο, πράγµα που δεν διευκολύνει καθόλου το να γνωρίζει κανείς το
τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. Ειδικότερα µάλιστα που η
εφαρµογή του νόµου και η επιβολή κυρώσεων δεν έχουν ακόµη
ωριµάσει.
4.8.1
Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόταση
της Επιτροπής σχετικά µε την αξιολόγηση της οδηγίας µε θέµα την
e-επιχείρηση και την προστασία του ιδιωτικού βίου. Συχνά οι
απλουστεύσεις είναι εφικτές, εφόσον οδηγούν σε µεγαλύτερη
διαφάνεια. Μια εκτεταµένη ενοποίηση είναι χρήσιµη, π.χ. όταν τα
κράτη µέλη πρόκειται να αντιµετωπίσουν την ανταλλαγή
ανεπίκλητων ηλεκτρονικών µηνυµάτων.
4.9 Συνεπώς δεν είναι µόνο οι πτυχές ασφάλειας και κατανόησης των ισχυόντων κανόνων που εµποδίζουν τις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις να επωφεληθούν πλήρως των δυνατοτήτων που τους
παρέχει η εξέλιξη των ΤΠΕ. Ένα σηµαντικό στοιχείο είναι η έλλειψη
επαρκών προγραµµάτων φιλικών για το χρήστη. Η χορήγηση
ενισχύσεων για την ανάπτυξη προϊόντων ΤΠΕ και υπηρεσιών που να
(11) EE C 68/16 της 21.3.2006 (Εισηγητής, ο k. Hernadez Bataller ).

4.12 Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι ένας από τους κεντρικούς πυλώνες
της πολιτικής στον τοµέα ΤΠΕ είναι η γενικότερη χρησιµοποίησή
τους από τις δηµόσιες αρχές. Πράγµατι, ως απαιτητικοί και ικανοί
χρήστες καθώς και αγοραστές των ΤΠΕ, οι δηµόσιες αρχές
αποτελούν βασικό εργαλείο πολιτικής για την επίτευξη των στόχων
του προγράµµατος δράσης i2010. Θα µπορούσε, στο πλαίσιο
αυτό, να γίνει χρήση διαφόρων µέτρων όπως είναι οι ηλεκτρονικές
δηµόσιες συµβάσεις, η χρήση ΤΠΕ για την ελάφρυνση του διοικητικού βάρους των επιχειρήσεων (ηλεκτρονική διακυβέρνηση), η
ηλεκτρονική υγεία, η ηλεκτρονική µάθηση και οι δηµόσιες δαπάνες
για τον τοµέα Ε&Α.

4.13 Είναι σηµαντικό να εξετασθούν οι συνέπειες τόσο, του
«ψηφιακού χάσµατος» όσο και λόγω της αυξηµένης χρήσης του
τοµέα ΤΠΕ. Θα υπάρξουν τόσο οικονοµικοί και κοινωνικοί όσο και
πολιτιστικοί αντίκτυποι. Για να αναπτυχθεί το πλήρες δυναµικό της
κοινωνίας της πληροφορίας αποτελεί προϋπόθεση να αυξηθούν οι
δεξιότητες της ΤΠ, και αυτό να ισχύσει τόσο για τις επιχειρήσεις,
τους πολίτες όσο και για τους εργαζόµενους. Πρόκειται για την δια
βίου µάθηση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων.

4.14 Η ΕΟΚΕ, µε βάση τις µέχρι τώρα σχετικές επεξεργασίες
της, κρίνει ότι τα βασικά αδύνατα σηµεία της οικοδόµησης µιας
ολοκληρωµένης και αποτελεσµατικής ευρωπαϊκής κοινωνίας της
πληροφορίας-µιας κοινωνίας που θα οδηγεί στην Ευρώπη της
γνώσης-σχετίζονται: µε την ελλειµµατική αντίληψη που υπάρχει, σε
µεγάλο τµήµα των ευρωπαίων πολιτών, σ'ό,τι αφορά στο ρόλο, την
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αξία και τις δυνατότητες της έγκυρης πληροφορίας και γνώσης,
στη διαµόρφωση του σύγχρονου κόσµου της παραγωγής και της
αγοράς. µε το γεγονός ότι δεν έχει καλλιεργηθεί συστηµατικά και
µαζικά µια «παιδεία διύλισης της πληροφορίας και ελέγχου της
εγκυρότητας της γνώσης (12)»· µια παιδεία, δηλαδή, που θα διέλυε
τη σύγχυση που δηµιουργούν τα νέα µεγέθη, καθώς οι ρυθµοί και
οι ταχύτητες µε τις οποίες διακινούνται σήµερα οι πληροφορίες·
4.14.1 Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει ότι οι εν λόγω αδυναµίες προέρχονται από το έλλειµµα που παρατηρείται στην απόδοση των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστηµάτων, σ'ό,τι αφορά στην ανταπόκρισή
τους στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής. Συνεπώς εκείνο που
συνιστά είναι η όσο γίνεται στενότερη και αποτελεσµατικότερη
διασύνδεση της στρατηγικής i2010 µε τη βελτίωση των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστηµάτων-ιδιαίτερα µέσω της ενίσχυσης
της χρηµατοδότησής τους.
4.14.2 Ο διπλασιασµός του αριθµού των εργαζοµένων που
καταρτίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία σε διάφορα επίπεδα, είναι
σαφές ότι θα συµβάλει στην ανάπτυξη. Η κατάρτιση αυτή πρέπει να
προσελκύσει ίσο αριθµό εργαζοµένων τόσο µε υψηλές όσο και µε
χαµηλές δεξιότητες. Τόσο οι εργοδότες όσο και οι εργαζόµενοι
µπορούν να διαδραµατίσουν στην περίπτωση αυτή σηµαντικό ρόλο.
4.14.3 Ο δηµόσιος τοµέας σε διάφορα επίπεδα οφείλει επίσης
να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο, ενθαρρύνοντας και ενσωµατώνοντας τη δια βίου κατάρτιση πράγµα που συνδέεται σαφώς µε
τους γενικούς πολιτικούς στόχους της Ε.Ε. σύµφωνα µε τη διαδικασία της Λισσαβόνας στην οποία περιλαµβάνεται επίσης η βιώσιµη
ανάπτυξη. Συγχρόνως θα πρέπει οι άνεργοι να έχουν πρόσβαση στα
εκπαιδευτικά προγράµµατα της κοινωνία της πληροφορίας που
υποστηρίζονται από το δηµόσιο προκειµένου να βρουν απασχόληση.
4.14.4 Στην περίπτωση αυτή η ΕΟΚΕ επιθυµεί να επαναλάβει
την άποψη που ανέπτυξε σε παλαιότερη γνωµοδότηση (13) της και
να υπογραµµίσει έντονα την ανάγκη να δηµιουργηθούν ευνοϊκές
συνθήκες ώστε η e-µάθηση να αποτελέσει µέρος κάθε εκπαίδευσης
και όλων των επιπέδων κατάρτισης.
4.15 Πάντως, η πρόσβαση των κοινωνικά µειονεκτούντων
ατόµων δεν είναι µόνο θέµα δράσεων κατάρτισης. Πολλές κοινωνικές οµάδες εξαιτίας οικονοµικών ή γεωγραφικών λόγων ή λόγω
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ειδικών αναγκών, (π.χ. όσοι έχουν µειωµένη όραση ή είναι
ηλικιωµένοι) συχνά αποκλείονται από τη χρήση σύγχρονων µέσων
επικοινωνίας. Η άρση των εµποδίων αυτών θα αποτελέσει σηµαντικό
κριτήριο δηµιουργίας µιας επιτυχηµένης και ισότιµης κοινωνίας της
πληροφορίας.
4.15.1 Μια άλλη πρόκληση είναι η δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού
χώρου πληροφορίας για όλους, που θα ενισχύει το δικαίωµα συµµετοχής όλων των πολιτών και θα προωθεί την πολιτισµική και τη
γλωσσική ποικιλία. Για να επιτευχθεί η δηµιουργία του χώρου
αυτού, πρέπει να εκδηµοκρατισθεί η ροή των πληροφοριών και η
καινοτοµία και να δοθούν εγγυήσεις για την ελεύθερη πρόσβαση
στην πληροφόρηση. Έχοντας υπόψη την αυξανόµενη ψηφιοποίηση
του τοµέα της πληροφόρησης και τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις
όσον αφορά την παρακολούθηση και τον περιορισµό της ροής των
πληροφοριών, πρέπει να δοθούν νοµικές εγγυήσεις ότι η πληροφόρηση στο δηµόσιο τοµέα θα είναι προσιτή σε όλους και ότι θα
ληφθούν υπόψη τα συµφέροντα του δηµοσίου όσον αφορά την
πρόσβαση σε πληροφορίες που προστατεύονται από το δικαίωµα
της πνευµατικής ιδιοκτησίας. Η ικανότητα καινοτοµίας µπορεί να
επηρεασθεί ευρέως από τους κανόνες προστασίας της πνευµατικής
ιδιοκτησίας, από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, δικαιώµατα πνευµατικής
ιδιοκτησίας µέχρι την προστασία των λογισµικών προγραµµάτων
και των βάσεων δεδοµένων. Από τη µια πλευρά, οι κανόνες
προστασίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας, και από την άλλη, τα
δικαιώµατα ατοµικής πρόσβασης στον πολιτισµό και στην γνώση,
πρέπει να εξισορροπηθούν µε τρόπο που να επιτρέπεται η
προσωρινή προστασία για την προώθηση της καινοτοµίας και των
επενδύσεων, ενώ θα επιτρέπεται συγχρόνως η όσο το δυνατόν
ευρύτερη πρόσβαση στην πληροφορία και στη γνώση, σύµφωνα µε
τη στρατηγική της Λισσαβόνας.
4.16 Μόνο όταν υπάρχουν νοµική και τεχνική πρόσβαση στην
πληροφορία, καθολική και οικονοµικά προσιτή πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες, όταν υπάρχουν οι κατάλληλες δεξιότητες για
τους Η/Υ και τα προγράµµατα είναι φιλικά στο χρήστη, µόνο τότε
θα µπορέσει να γεφυρωθεί το «ψηφιακό χάσµα». Μόνο τότε θα
µπορέσουµε να αξιοποιήσουµε τις δυνατότητες που προσφέρονται
από την κοινωνία της πληροφορίας σε όρους ανάπτυξης και απασχόλησης αλλά και προσωπικής εξέλιξης.

Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2006
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Αnne –Μαrie SIGMUND

(12) Με τον όρο νοείται η ανάπτυξη, µέσω της εκπαίδευσης, ατοµικών µηχανισµών διύλισης της πληροφορίας και ελέγχου της εγκυρότητάς της (ΕΕ
C 157 της 25/05/1998, σηµείο 2.3.8)
(13) Γνωµοδότηση ΕΟΚΕ «Ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης: φύση,
περιεχόµενο και προοπτικές» (Εισηγητής, ο κ. Χριστόφορος Κορυφίδης,
ΕΕ C 139 της 11/05/2001, σηµείο 4.5) Η ΟΚΕ θεωρεί την πρωτοβουλία «eLearning» ως τη βασική ευρωπαϊκή προσπάθεια για εισαγωγή
των ευρωπαίων στην ψηφιακή εποχή και ειδικότερα, ως προσπάθεια
προώθησης της χρήσης του ∆ιαδικτύου, δικτύωσης των εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων και ανάπτυξης της εικονικής κινητικότητας. Για το λόγο
αυτόν συνιστά την όσο γίνεται γρηγορότερη άρση των εµποδίων, που
δεν επιτρέπουν την αποτελεσµατική ανάπτυξη της πρωτοβουλίας.
Μεταξύ των εµποδίων αυτών σηµαντική θέση κατέχουν το κόστος και η
ποιότητα της σχετικής ηλεκτρονικής υποδοµής, το τηλεπικοινωνιακό
κόστος διασύνδεσης, το ψηφιακό περιεχόµενο και η γλωσσική πραγµατικότητα του ∆ιαδικτύου.
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα «Eνδοοικογενειακή βία
σε βάρος γυναικών»
(2006/C 110/15)
Στις 14 Ιουλίου 2005 η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή αποφάσισε, µε βάση το άρθρο 29,
εδάφιο 2 του Εσωτερικού της Κανονισµού, να εκδώσει γνωµοδότηση για το ακόλουθο θέµα: «Eνδοοικογενειακή
βία σε βάρος γυναικών»
Το ειδικευµένο τµήµα «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώµατα του πολίτη» στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών της ΕΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 22 Φεβρουαρίου 2006 µε βάση
την εισηγητική έκθεση της κυρίας HEINISCH.
Κατά την 425η σύνοδο ολοµέλειάς της, στις 15 και 16 Μαρτίου 2006 (συνεδρίαση της 16ης Μαρτίου 2006) η
ΕΟΚΕ υιοθέτησε µε 99 ψήφους υπέρ και 2 αποχές την ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Συµπεράσµατα και συστάσεις

1.1 Η ενδοοικογενειακή βία, είτε φυσική είτε ηθική, που ασκούν
άνδρες σε βάρος γυναικών αποτελεί µια από τις σοβαρότερες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, του δικαιώµατος στη ζωή
καθώς και στη φυσική και ψυχολογική ακεραιότητα. Επειδή τα αίτια
αυτής της µορφής βίας έγκεινται στην άνιση κατανοµή της εξουσίας
µεταξύ των δύο φύλων, που χαρακτηρίζει ακόµα και σήµερα τις
κοινωνίες µας, το φαινόµενο αυτό αφορά τις γυναίκες όλων των
κοινωνικών τάξεων. Με τον τρόπο αυτό τίθενται εµπόδια στην
ανάπτυξη κάθε δηµοκρατικής κοινωνίας στο σύνολό της. Για το
λόγο αυτό, βασικός στόχος κάθε ευρωπαϊκής πολιτικής που
στηρίζεται στο σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων, πρέπει να
είναι η εξάλειψη αυτών των φαινοµένων βίας, καθώς και η
δηµιουργία αποτελεσµατικών διαδικασιών εκπαίδευσης για την
πρόληψη, την ποινική δίωξη και την υποστήριξη.

συχνότητα των φαινοµένων ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος
γυναικών, των ατοµικών και κοινωνικών συνεπειών της καθώς
και του οικονοµικού κόστους που συνεπάγεται.
— ∆εδοµένου η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί κυρίως πρόβληµα
που συνδέεται µε την ισότητα των φύλων και ότι αρµόδιο
όργανο της Επιτροπής για την ισότητα των δύο φύλων είναι η
Γ∆ «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ίσες ευκαιρίες»,
προτείνουµε να ανατεθεί ο συντονισµός της εκπόνησης µιας
πανευρωπαϊκής στρατηγικής σε όργανο της Επιτροπής.
Η έκκληση αυτή απευθύνεται στην Επιτροπή, Γ∆ «Απασχόληση,
κοινωνικές υποθέσεις ίσες ευκαιρίες».

1.2 Η ασφάλεια και η ισότιµη µεταχείριση των γυναικών, ως
αναπόσπαστα θεµελιώδη ατοµικά δικαιώµατα, πρέπει να αποτελέσουν βασικές αρχές και ελάχιστους κανόνες σε όλα τα κράτη που
είναι ή επιθυµούν να γίνουν µέλη της ΕΕ. Κατά συνέπεια, η ΕΟΚΕ
καλεί επειγόντως τις προεδρίες του Συµβουλίου να εξακολουθήσουν να ασχολούνται εντατικά µε το θέµα «ενδοοικογενειακή βία σε
βάρος γυναικών».

1.4 Η ενδοοικογενειακή βία µπορεί να καταπολεµηθεί αποτελεσµατικά µόνο στο κατάλληλο εθνικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό,
κάθε κράτος µέλος πρέπει, στο πλαίσιο της επικείµενης πανευρωπαϊκής στρατηγικής, να εκπονήσει ένα εθνικό σχέδιο δράσης για
την καταπολέµηση της ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος γυναικών,
το οποίο να προβλέπει την ανάληψη δράσεων µε σαφείς προθεσµίες
µε σκοπό τη διασφάλιση της εφαρµογής στην πράξη της στρατηγικής. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να προβλέπεται συγκεκριµένο
χρονοδιάγραµµα και να λαµβάνονται ιδιαίτερα υπόψη οι ακόλουθες
πτυχές:

Η έκκληση απευθύνεται στις Προεδρίες της ΕΕ και στην Επιτροπή.

— Οι σχετικές ρυθµίσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά τις αρµοδιότητες
της αστυνοµίας και της δικαιοσύνης.

1.3 Μολονότι την κύρια ευθύνη για την καταπολέµηση της βίας
στο οικογενειακό περιβάλλον φέρουν τα κράτη µέλη, η ΕΟΚΕ κρίνει
αναγκαίο να χαραχθεί πανευρωπαϊκή στρατηγική, επειδή τα µέτρα
που λαµβάνονται σε εθνικό επίπεδο διαφέρουν έντονα από κράτος
σε κράτος.
— Με δεδοµένο ότι η βία σε βάρος γυναικών στο οικογενειακό
περιβάλλον αφενός αντικατοπτρίζει αφετέρου παράγει
ανισότητες µεταξύ των δύο φύλων, η ΕΟΚΕ συνιστά στην
Επιτροπή να εκπονήσει µια ολοκληρωµένη στρατηγική για την
καταπολέµηση του προβλήµατος, µε βάση τις ισχύουσες ρυθµίσεις της Συνθήκης.
— Η πανευρωπαϊκή αυτή στρατηγική πρέπει να βασίζεται στην
εκπόνηση µιας πρώτης πανευρωπαϊκής µελέτης σχετικά µε τη

— Η στατιστική καταγραφή των φαινοµένων ενδοοικογενειακής
βίας.
— Τα µέτρα για την παροχή βοήθειας και υποστήριξης σε ένα
πραγµατικό και δυνητικό θύµα αυτής της µορφής βίας, µε
στόχο την «ενδυνάµωση». Θα πρέπει επίσης να συµπεριλαµβάνονται και ειδικά µέτρα που αφορούν την αγορά εργασίας και
την συγκεκριµένη θέση εργασίας.
— Θα πρέπει να ληφθούν µέτρα που να στοχεύουν σε ειδικές
οµάδες όπως οι µετανάστριες, οι ηλικιωµένες και οι πολύ νέες
γυναίκες.
— Ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί σε προληπτικά και κατασταλτικά µέτρα που αφορούν τους θύτες.
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— Όλα τα µέτρα και σχέδια θα πρέπει να εντάσσονται και να εφαρµόζονται στο πλαίσιο δικτύου, και να συνδέουν διάφορες
υπηρεσίες και τοµείς.
— Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η χρηµατοδοτική και οργανωτική
στήριξη των ΜΚΟ δεδοµένου ότι διαδραµατίζουν σηµαντικό
ρόλο, κυρίως σε ό,τι αφορά την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος γυναικών, την οργάνωση εκστρατειών
ενηµέρωσης και κύκλων µαθηµάτων, την προσφορά βοήθειας
και υποστήριξης στα θύµατα καθώς την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που αφορούν τους θύτες, χωρίς ωστόσο να απαλλάσσεται το κράτος από τις ευθύνες του για την καταπολέµηση της
οικογενειακής βίας.
— Απαραίτητο είναι επίσης να διασφαλισθεί η επιµόρφωση του
προσωπικού που εργάζεται στη δικαιοσύνη, στην αστυνοµία,
στην εκπαίδευση, σε κέντρα ψυχολογικής υγείας, στον τοµέα
της υγείας και στον κοινωνικό τοµέα, και το οποίο είναι
αρµόδιο για τη διαπίστωση ενδοοικογενειακής βίας και την
παροχή αποτελεσµατικής βοήθειας στα ενδιαφερόµενα άτοµα.
— Θα πρέπει να ορισθεί εθνικός εισηγητής, ο οποίος θα είναι
αρµόδιος για την συγκέντρωση, ανταλλαγή και επεξεργασία
πληροφοριών και στατιστικών δεδοµένων σχετικά µε την ενδοοικογενειακή βία σε βάρος γυναικών καθώς και για την
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών µεταξύ των κρατών µελών και
των υποψήφιων κρατών µελών.
— Τα µέτρα και σχέδια που περιλαµβάνουν τα εθνικά σχέδια
δράσης θα πρέπει να διαδοθούν ευρύτατα στην κοινή γνώµη,
µέσω ενηµερωτικών εκστρατειών.
1.5 Η ΕΟΚΕ θεωρεί απολύτως απαραίτητο να διασφαλίζεται ο
έλεγχος της υλοποίησης των προγραµµατισµένων µέτρων (παρακολούθηση). Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση
στην προθυµία των θυµάτων και των µαρτύρων να καταγγείλουν
περιπτώσεις οικογενειακής βίας, γεγονός που θα αποτελέσει
απόδειξη της εµπιστοσύνης που τρέφουν τα άτοµα αυτά για την
αστυνοµία, τη δικαιοσύνη και τους κοινωνικούς θεσµούς.
Η έκκληση αυτή απευθύνεται στα κράτη µέλη.
1.6 Προκειµένου να γίνει κατανοητή η έκταση της οικογενειακής βίας σε βάρος γυναικών, να επικεντρωθεί η προσοχή της
κοινής γνώµης στο πρόβληµα αυτό και να βρεθούν αποτελεσµατικές λύσεις σε θεσµικό επίπεδο, είναι απαραίτητο να συγκεντρωθούν πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία σε επίπεδο όλων των
κρατών µελών, µολονότι οι στατιστικές δεν µπορούν ποτέ να αντικατοπτρίζουν πλήρως την έκταση παρόµοιου προβλήµατος όπως η
οικογενειακή βία.
1.7 Η ΕΟΚΕ θεωρεί επειγόντως απαραίτητο να καταρτίζονται
αξιόπιστες και συγκρίσιµες στατιστικές σχετικά µε την ενδοοικογενειακή βία σε βάρος γυναικών, σε όλα τα κράτη µέλη αλλά και στα
υποψήφια κράτη µέλη. Η εκπόνηση των απαραίτητων µέσων και
ρυθµίσεων θα πρέπει να αρχίσει αµέσως.
Η έκκληση απευθύνεται στην Επιτροπή, στην Eurostat, στο νέο
ευρωπαϊκό όργανο για την ισότητα των δύο φύλων, στα κράτη
µέλη.
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1.8 Η ΕΟΚΕ θεωρεί επείγον να αναζητηθούν νέες λύσεις για την
προληπτική αλλά και την κατασταλτική καταπολέµηση της οικογενειακής βίας σε βάρος γυναικών καθώς και για την ανταλλαγή
σχεδίων βέλτιστων πρακτικών και µέτρων µεταξύ των κρατών µελών
αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Φρονεί ότι η χρήση των µεγάλων
εθνικών µέσων ενηµέρωσης για την συνεχή διάδοση κατάλληλων
µηνυµάτων που στοχεύουν στην απενοχοποίηση των θυµάτων θα
µπορούσε να βοηθήσει τις γυναίκες ώστε να προχωρούν στην
καταγγελία των πράξεων των οποίων έγιναν θύµατα, πράγµα που
αποτελεί το πρώτο βήµα υπευθυνότητας. Τα κράτη µέλη θα έπρεπε
να επιδιώξουν τη χρησιµοποίηση των µεγάλων µέσων ενηµέρωσης
για να πληροφορούν σχετικά µε τα δικαιώµατα, τις διαδικασίες και
τις χρήσιµες δοµές βοήθειας που προβλέπονται για τα θύµατα.
Η έκκληση απευθύνεται στα κράτη µέλη της ΕΕ και στο Ευρωπαϊκό
∆ίκτυο Πρόληψης του Εγκλήµατος (EUCPN).

2. Αιτιολογική έκθεση
2.1 Η έκταση, τα αίτια και οι επιπτώσεις της βίας που ασκούν
άνδρες κατά των γυναικών
2.1.1 Κατά τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες, το θέµα «βία που
ασκούν άνδρες κατά των γυναικών» εξελίχθηκε από θέµα «ταµπού»
και ιδιωτική υπόθεση της ενδιαφερόµενης γυναίκας, σε κοινωνικό
πρόβληµα και αντικείµενο έντονων δηµοσίων συζητήσεων και υπό
το πρίσµα της ποινικής δίωξης. Καθοριστικό µέρος σε αυτήν τη νέα
αξιολόγηση είχε (και έχει) το γυναικείο και φεµινιστικό κίνηµα που
εστίαζε µε έµφαση και αδιάλειπτα την προσοχή της κοινής γνώµης
στην τεράστια έκταση της βίας που ασκείται κατά των γυναικών
στο ιδιωτικό και οικογενειακό περιβάλλον καθώς και στις
ανεπαρκείς αντιδράσεις επισήµων οργάνων και αρχών.
2.1.2 Η οικογενειακή βία κατά των γυναικών δεν αποτελεί
προσωπική υπόθεση της θιγόµενης γυναίκας αλλά κοινωνικό
πρόβληµα και συνδέεται άµεσα µε διαρθρωτικά µειονεκτήµατα και
διακρίσεις σε βάρος γυναικών σε µια ακόµη ανδροκρατούµενη
κοινωνία. Συναντάται σε όλες τις χώρες και σε όλα τα κοινωνικά
στρώµατα, αν και σε διαφορετικό βαθµό. ∆υσχεραίνει την πρόσβαση
ή την επάνοδο των γυναικών στην εργασία και/ή την ικανότητά
τους να αναλαµβάνουν πλήρως τις ευθύνες της θέσης εργασίας
τους.
2.1.3 Σύµφωνα µε την έκθεση«Violence and Health» (βία και
υγεία) που εξέδωσε το 2002 ο παγκόσµιος οργανισµός υγείας,
στην οποία αναλύονται 48 µελέτες σχετικά µε την πρόληψη της
βίας κατά των γυναικών, το 10-69 % (ανάλογα µε τη χώρα και τη
µέθοδο ανάλυσης) των γυναικών έχουν υποστεί φυσική βία από τον
σύζυγο ή σύντροφό τους. (1) στην Ευρώπη, το υπουργείο της
οµοσπονδιακής δηµοκρατίας της Γερµανίας για την οικογένεια,
τους ηλικιωµένους, τις γυναίκες και τη νεολαία, εξέδωσε το 2004
µελέτη µε τίτλο «συνθήκες διαβίωσης, ασφάλεια και υγεία των
γυναικών στη Γερµανία» η οποία, µετά από την αξιολόγηση των
στοιχείων διαφορετικών ευρωπαϊκών ερευνών, καταλήγει σε τιµές
που κυµαίνονται από 7 έως 45 % όσον αφορά τη φυσική βία που
ασκήθηκε σε γυναίκες. (2)
(1) Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (2002): Έκθεση για την παγκόσµια
κατάσταση σχετικά µε τη βία και την υγεία (www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/summary.pdf).
(2) Υπουργείο της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας για την
οικογένεια, τους ηλικιωµένους, τις γυναίκες και τη νεολαία ( 2004):
Συνθήκες διαβίωσης, ασφάλεια και υγεία των γυναικών στη Γερµανία.
Μια αντιπροσωπευτική έρευνα για την βία κατά των γυναικών στη
Γερµανία (www.bmfsfj.de).
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2.1.4
Κατά την αξιολόγηση αυτών των στατιστικών στοιχείων,
πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι αφενός τα στοιχεία αυτά είναι εξαιρετικά ανεπαρκή και αφετέρου είναι ελάχιστα έως καθόλου συγκρίσιµα: Τα στοιχεία στηρίζονται σε διαφορετικούς ορισµούς του όρου
«βία σε βάρος γυναικών», οι µέθοδοι καταγραφής, το µέγεθος της
δειγµατοληψίας διαφέρουν έντονα και τέλος, οι γυναίκες είναι σε
πολύ διαφορετικό βαθµό πρόθυµες να αναφέρουν στοιχεία σχετικά
µε τη βία των συντρόφων τους. Ωστόσο, είναι θεµιτό να ερµηνευτούν τα υφιστάµενα στοιχεία ως απόδειξη ότι η βία που ασκούν
άνδρες σε βάρος γυναικών είναι φαινόµενο που απαντά σε όλες τις
χώρες του κόσµου, ακόµα και στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, καθώς και ότι θα πρέπει να θεωρηθεί δεδοµένη, επίσης σε
όλες τις χώρες του κόσµου, µια πολύ µεγαλύτερη έκταση της βίας
αυτής απ' ό,τι δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία.

2.1.5
Είναι πλέον αδιαµφισβήτητο το γεγονός ότι η µορφή και
η έκταση της βίας των ανδρών κατά των γυναικών εξαρτάται από
την ύπαρξη πατριαρχικών µορφών εξουσίας αλλά και από την
εικόνα που δηµιουργείται κατ' αυτόν τον τρόπο στην εκάστοτε
κοινωνία σε ό,τι αφορά το ρόλο των δύο φύλων. Η ανδρική βία
κατά των γυναικών αποτελεί φαινόµενο που οφείλεται άµεσα στη
δοµή κάθε κοινωνίας και συγκεκριµένα στην ανισότητα µεταξύ
ανδρών και γυναικών. Η ελλιπής ισότητα των φύλων αποτελεί και
έναν από τους λόγους για τους οποίους αυτή η µορφή βίας δεν
έχει ακόµα διερευνηθεί επαρκώς, προλαµβάνεται και διώκεται
ανεπαρκώς. Αντιστοίχως, οι κοινωνικές διεργασίες για την ισότητα
ανδρών και γυναικών και την παροχή ίσων δικαιωµάτων και ελευθεριών στις γυναίκες συµβάλλουν ουσιαστικά στην καταστολή
αυτής της µορφής βίας. Η κοινωνική θέση της γυναίκας, η σχολική
της µόρφωση, οι επαγγελµατικές της δυνατότητες, η οικονοµική
ανεξαρτησία της από το σύντροφό της, ο βαθµός στον οποίο
συµµετέχει στα κοινωνικά δρώµενα γενικά, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για µια ζωή χωρίς βία, βασιζόµενη στην αυτοδιάθεση, µια ζωή στην οποία οι κίνδυνοι να υποβληθούν σε ενδοοικογενειακή βία έχουν περιορισθεί.

2.1.6
Επίσης τα διατιθέµενα στοιχεία αποδεικνύουν σαφώς ότι η
βία κατά των γυναικών συνεπάγεται σοβαρές ψυχικές και ψυχοκοινωνικές συνέπειες αλλά και συνέπειες για την υγεία που επιδρούν
στα συστήµατα υγείας και στην αγορά εργασίας.

2.2 Η ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών ως θέµα της
ευρωπαϊκής Ένωσης

2.2.1
Η 4η Παγκόσµια ∆ιάσκεψη των Ηνωµένων εθνών για τις
γυναίκες, που πραγµατοποιήθηκε στο Πεκίνο το 1995 και στην
οποία συµµετείχαν όλα κράτη µέλη της Ε.Ε, αποτέλεσε ορόσηµο
στην πορεία προς µία νέα θεώρηση της βίας κατά των γυναικών. Οι
εκπρόσωποι των κρατών µελών ενέκριναν, µαζί µε τα άλλα µέλη της
διάσκεψης, την τελική δήλωση του Πεκίνου και το πρόγραµµα
δράσης και αποφάσισαν να λάβουν σε αυτό το πλαίσιο και άλλα
µέτρα για την πρόληψη και την εξάλειψη της βίας κατά των
γυναικών. (3)
(3) The United Nations: Fourth World Conference on Women: Beijing
Declaration and Platform for Action (www.un.org/womenwatch/
daw/beijing/platform/index.html).
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2.2.2 Μολονότι η υλοποίηση των µέτρων αυτών εναπόκειται
στα κράτη µέλη, έχουν ληφθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ορισµένα
µέτρα για την υποστήριξη των κρατών µελών στην επίτευξη αυτού
του στόχου. Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε σε αυτό το πλαίσιο, εκτός από
την εµπορία γυναικών, στο θέµα της ενδοοικογενειακής βίας κατά
των γυναικών ( βλ. σχετικά την έκθεση «Beijing+10 1995-2005»
που εξέδωσε το 2004 το ευρωπαϊκό λόµπι γυναικών) (4).
2.2.3 Mία από τις πρόσφατες δράσεις που αναλήφθηκαν σε
ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η πρόθεση της Ε.Ε. να υλοποιήσει µια
απόφαση του Συµβουλίου της Ευρώπης που λήφθηκε κατά τη
σύνοδο κορυφής της Βαρσοβίας στις 16 και 17 Μαΐου 2005: «Το
Συµβούλιο της Ευρώπης θα λάβει µέτρα για την καταπολέµηση της
βίας κατά των γυναικών». Στα µέτρα αυτά συµπεριλαµβάνεται η
λήψη κατάλληλων µέτρων για την καταπολέµηση της ενδοοικογενειακής βίας. Για το σκοπό αυτό το Συµβούλιο της Ευρώπης θα
συγκροτήσει οµάδα εργασίας η οποία θα αξιολογήσει την πρόοδο
που σηµειώνουν τα επιµέρους κράτη στον τοµέα αυτό και θα
καταγράψει τις εξελίξεις που σηµειώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στόχος είναι να εκπονηθούν προτάσεις για την ενδεχόµενη λήψη
µέτρων (5).
2.2.4 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζει επίσης µια «έκθεση
σχετικά µε τη σηµερινή κατάσταση όσον αφορά την καταπολέµηση
της βίας κατά των γυναικών και τα µέτρα που µπορούν να ληφθούν
στο µέλλον». Την έκθεση αυτή κατήρτισε η επιτροπή για τα δικαιώµατα των γυναικών και την ισότητα των δύο φύλων (6).

2.3 Ανάλυση και προτάσεις της ΕΟΚΕ
2.3.1 Αδιαµφισβήτητα, κατά τα τελευταία χρόνια πολλά έχουν
γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά µε το θέµα: «ενδοοικογενειακή
βία κατά των γυναικών»: Όλα τα κράτη µέλη αναγνωρίζουν το
πρόβληµα που συνιστά και εφαρµόζουν προγράµµατα και µέτρα
για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης αλλά και για την
πρόληψη και καταστολή αυτής της µορφής βίας. Και τα υποψήφια
κράτη µέλη αναγνώρισαν τα ελλείµµατα στον τοµέα αυτό και
καταβάλουν προσπάθειες για τη βελτίωση της κατάστασης (7).
2.3.2 Ωστόσο, οφείλουµε να διαπιστώσουµε ότι και οι πληροφορίες που παρέχουν τα «παλαιά» κράτη µέλη είναι τµηµατικές και
δεν δύναται να συγκριθούν. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν
υπάρχουν από κοινού συµφωνηµένοι ορισµοί, κυρίως όσον αφορά
τα στατιστικά στοιχεία σχετικά µε αυτή τη µορφή βίας, δεν διατίθενται ακριβείς πληροφορίες σχετικά µε τα µέτρα που έλαβαν τα
κράτη µέλη για την ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών µε
στόχο την πρόληψη, την παρέµβαση και την καταστολή, και
επιπλέον δεν υπάρχουν δυνατότητες να αξιολογηθεί η αποτελεσµατικότητα των µέτρων αυτών.
(4) European Women's Lobby (Ευρωπαϊκό Λόµπι Γυναικών): Beijing+10.
1995-2005: Review of the Implementation of the Beijing Platform
for Action by the European Union Νοέµβριος 2004(www.womenlobby.org).
5
( ) CM-SUIVI3(2005)7; www.coe.int/t/dcr/summit/20050517_plan_action_en.asp. Η οµάδα εργασίας θα συσταθεί το 2006.
(6) Έκθεση σχετικά µε τη σηµερινή κατάσταση όσον αφορά την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και τα µέτρα που µπορούν να
ληφθούν στο µέλλον (2004/2220(INI)) της επιτροπής για τα δικαιώµατα των γυναικών και την ισότητα των δύο φύλων του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, της 9ης ∆εκεµβρίου 2005 ((A6-0404/2005)
(7) Βλ. σχετικά την έκθεση για τη θέση των γυναικών στη νοτιοανατολική
Ευρώπη (2003/2128(INI)), της επιτροπής για τα δικαιώµατα των
γυναικών και την ισότητα των δύο φύλων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 24 Μαΐου 2004 (Α5-0182/2004)
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2.3.3
Στη γνωµοδότηση αυτή η «ενδοοικογενειακή βία κατά των
γυναικών» ορίζεται ως βία µεταξύ συντρόφων, δηλαδή ως ψυχολογική ή φυσική (και σεξουαλική) βία στο άµεσο περιβάλλον
έγγαµων ή άγαµων συντρόφων, ακόµη και αν τα περιστατικά
συµβαίνουν µετά από χωρισµό αλλά συνδέονται άµεσα µε την
προηγούµενη σχέση συµβίωσης. Η βία αυτή οφείλεται σε µια διεργασία που αποσκοπεί στον έλεγχο και την κυριαρχία πάνω σε ένα
άλλο άτοµο και προσβάλει το δικαίωµα στην ελευθερία καθώς και
στην σωµατική, ψυχολογική και σεξουαλική ακεραιότητα του συντρόφου. Ιδιαίτερα όµως η ψυχολογική βία («ψυχολογική θηριωδία»)
επηρεάζει αισθητά την ικανότητα της θιγόµενης γυναίκας να
αµυνθεί ή να διακόψει τη σχέση µε τον βίαιο σύντροφό της. Στην
πλειονότητα των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, φαίνεται ότι
οι άνδρες είναι οι δράστες και οι γυναίκες θύµατα.
2.3.4
Η βία αυτή δεν πλήττει όµως µόνο το ίδιο το θύµα αλλά
και άλλα µέλη της οικογένειας και ιδιαίτερα τα παιδιά. Τα παιδιά
που γίνονται αυτόπτες µάρτυρες ενδοοικογενειακής βίας είναι
πάντα θύµατα ψυχολογικής βίας, και γίνονται συχνότερα από άλλα
παιδιά και θύµατα σωµατικής βίας. Ωστόσο, η οικογενειακή βία δεν
αποτελεί άµεση ή έµµεση βία κατά των παιδιών.
2.3.5
Η βία κατά των παιδιών, ιδιαίτερα στο άµεσο κοινωνικό
περιβάλλον αποτελεί τόσο σηµαντικό θέµα που πρέπει να εξετασθεί
ξεχωριστά και όχι σε σχέση µε την οικογενειακή βία κατά των
γυναικών.
2.3.6
Λαµβανοµένων υπόψη των ανωτέρω, θα πρέπει να
συζητηθούν κυρίως οι ακόλουθες συστάσεις:
2.3.7 Κ ατ αγ ρ αφή τ ω ν νο µ ο θ ετ ι κώ ν β άσ εω ν γ ι α τ η ν
π ρ ό λ η ψ η κ αι πο ι ν ι κή δίω ξ η τ η ς ο ι κιακή ς β ί ας
κατ ά τ ω ν γ υ ναικώ ν στ α κρ άτ η µέλη
2.3.7.1
Οι υφιστάµενες εµπειρίες αποδεικνύουν ότι η ύπαρξη
νοµικών ρυθµίσεων είναι σηµαντική και συµβάλει καθοριστικά στην
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης, στην πρόληψη αλλά και στην
καταπολέµηση αυτής της µορφής βίας µέσω της λήψης κατάλληλων µέτρων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η εξέλιξη που
σηµειώθηκε στην Αυστρία (Με τη θέσπιση του νόµου «περί
προστασίας από την ενδοοικογενειακή βία» την 1η Μαΐου 1997).
Παρόµοιες ρυθµίσεις υιοθέτησαν στο µεταξύ και άλλα ευρωπαϊκά
κράτη (8).
2.3.7.2
Για τη σχετική συζήτηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
θα είχε σηµασία η διάθεση επίκαιρων πληροφοριών σχετικά µε τις
εκάστοτε νοµικές ρυθµίσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά τη δραστηριοποίηση της αστυνοµίας, την αρµοδιότητα των δικαστηρίων και
κυρίως σχετικά µε τη δράση άλλων παραγόντων και τη δικτύωση µε
αυτούς, παράγοντες όπως π.χ. υπηρεσίες παροχής βοήθειας και
συµβουλών (ΜΚΟ).
2.3.7.3
Εξίσου σηµαντικό θα ήταν, ωστόσο, να υπάρχουν
βάσιµα στοιχεία σχετικά µε την υλοποίηση των νοµοθετικών ρυθµί(8) Albin Dearing/Max Haller:Ο αυστριακός νόµος περί προστασίας από
τη βία. Βιέννη 2000 Maria Ullmann: Η αστυνοµική αντιµετώπιση της
οικογενειακής βίας στην Αυστρία (Der polizeiliche Umgang mit
hδuslicher Gewalt in Φsterreich) In: Detlef Schrφder/Peter Petzolt
(Hrsg.): Η βία στο άµεσο κοινωνικό περιβάλλον Ι. Πρώτη ενδιάµεση
αξιολόγηση µετά τη θέσπιση του νόµου περί προστασίας από τη βία.
Φρανκφούρτη 2004, σ.7-23
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σεων στην πράξη. Οι πληροφορίες που διαθέτουµε από τα κράτη
µέλη αποδεικνύουν ότι η ύπαρξη νοµικών ρυθµίσεων και µόνο δεν
επαρκεί για την αποτελεσµατική πρόληψη και καταπολέµηση της
βίας κατά των γυναικών στο άµεσο οικογενειακό περιβάλλον.

2.3.8 Ε ξέ λ ι ξη και συ γ κέ ντ ρ ω ση στ α τ ι στ ικ ώ ν στ ο ιχεί ω ν
σχετ ικά µε τ ην οικο γενειακή βία κατά τ ων
γ υ ν αι κώ ν

2.3.8.1 Η σηµερινή κατάσταση όσον αφορά τις πληροφορίες
στατιστικού χαρακτήρα δεν είναι καθόλου ικανοποιητική. Προς το
παρόν δεν διατίθενται βάσιµα και αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία
σχετικά µε την οικογενειακή βία κατά των γυναικών, τα οποία να
έχουν εναρµονιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να είναι συγκρίσιµα.
Οι «δείκτες» που καθορίστηκαν επί δανικής προεδρίας, δεν φαίνεται
να έχουν εφαρµοστεί µέχρι σήµερα.

2.3.8.2 Εγκληµατολογικά στατιστικά στοιχεία των κρατών
µελών σχετικά µε το θέµα αυτό, µπορούν, εφόσον υπάρχουν, να
συγκεντρωθούν προς το παρόν µόνο από την Eurostat. Σύµφωνα
µε πληροφορίες της Γ∆ «∆ικαιοσύνη, Ελευθερία, Ασφάλεια», η
Eurostat επεξεργάζεται προς το παρόν ένα µέσο για τη συγκέντρωση συγκρίσιµων στατιστικών στοιχείων των αστυνοµικών αρχών.
Η Ευρωπόλ και η Ιντερπόλ δεν έχουν ακόµα ασχοληθεί µε το θέµα
αυτό. Ως ιδιαίτερα χρήσιµες για τη βελτίωση της σηµερινής
κατάστασης αποδείχθηκαν οι προσπάθειες που καταβάλλονται στο
πλαίσιο του προγράµµατος ∆ΑΦΝΗ και οι οποίες θα πρέπει
οπωσδήποτε να συνεχιστούν.

2.3.8.3 Μολονότι ο τελικός στόχος πρέπει να είναι η επιδίωξη
συγκρίσιµων στατιστικών στοιχείων σχετικά µε την «οικιακή βία»,
προς το παρόν είναι ενδεχοµένως ευκολότερο να διοργανωθούν
έρευνες ή σφυγµοµετρήσεις (έρευνα που αφορά τα θύµατα) σε
εθνικό επίπεδο, σύµφωνα µε συγκρίσιµα κριτήρια. στο σχέδιο EIDIV
«ευρωπαϊκή βάση δεδοµένων σχετικά µε την οικιακή βία µεταξύ
συντρόφων», που χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα DAPHNE,
διατυπώνονται προτάσεις σχετικά µε τη διοργάνωση «εναρµονισµένης σφυγµοµέτρησης ευρωπαϊκού επιπέδου» οι οποίες
µπορούν να εφαρµοστούν σχετικά εύκολα και σύντοµα. Σε αυτό το
πλαίσιο θα µπορούσαν να συµπεριληφθούν η συνεργασία και η
δραστηριότητα υπηρεσιών παρέµβασης (ΜΚΟ).

2.3.8.4 αντιπροσωπευτικές έρευνες θα µπορούσαν να
διεξαχθούν και στο πλαίσιο του Ευρωβαροµέτρου. Κατά αυτόν
τον τρόπο διοργανώθηκε στο πλαίσιο της προαναφερθείσας «ευρωπαϊκής εκστρατείας για την καταπολέµηση της βίας µεταξύ συζύγων
και συντρόφων» µια έρευνα του Ευρωβαροµέτρου για τη γνώµη των
ευρωπαίων (ανδρών και γυναικών) όσον αφορά την οικιακή βία.
Σύµφωνα µε πληροφορίες, θα διεξαχθεί νέα έρευνα, εντός του
2006.
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2.3.9 Υπο γ ρά µµιση τ η ς σηµ ασίας τ ης πρό ληψ ης ενδο ο ικο γενειακή ς βίας κατ ά τ ων γυναικών
2.3.9.1
Η πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας κατά των
γυναικών αποκτά καθοριστική σηµασία: Όσο είναι δύσκολο να
αποκαλυφθεί δηµόσια η βία αυτή, να σπάσει η σιωπή, να διωχθεί ως
ποινικό αδίκηµα, να παρασχεθεί βοήθεια, υποστήριξη και προστασία
στα θύµατα, τόσο σηµαντικότερο είναι να ληφθεί µέριµνα, ώστε τα
µέτρα που λαµβάνονται να µην επιτρέψουν καν την εµφάνιση αυτής
της µορφής βίας.
2.3.9.2
Στο πλαίσιο µιας πρόληψης κοινωνικού και καθολικού
χαρακτήρα, θα πρέπει, κυρίως µέσω της ενηµέρωσης και της διαφώτισης, να αποκλεισθεί εντελώς το ενδεχόµενο αποδοχής της
ανδρικής βίας κατά των γυναικών, σε µια σύγχρονη δηµοκρατική
κοινωνία. Ήδη σε πολύ µικρή ηλικία, θα πρέπει να παιδιά, αγόρια
και κορίτσια, να µαθαίνουν ότι τα αγόρια και τα κορίτσια, οι άνδρες
και οι γυναίκες είναι ισότιµα άτοµα, έχουν ίδια δικαιώµατα και
υποχρεώσεις, και ίδιες δυνατότητες. Η διαπαιδαγώγηση για την
ισότητα θα πρέπει να καλύπτει όλη τη διάρκεια της σχολικής εκπαίδευσης και να συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής.
2.3.9.3
Η ενδοοικογενειακή βία έχει σοβαρές συνέπειες για τα
παιδιά που γίνονται παρατηρητές αυτής της µορφής βίας και µεγαλώνουν σε ένα βίαιο περιβάλλον. Συνεπώς, πρέπει να βοηθηθούν τα
παιδιά έγκαιρα και µακροπρόθεσµα ώστε να εγκαταλείψουν αυτόν
τον κύκλο βίας και να µάθουν να λύνουν τα προβλήµατα µε
ειρηνικά µέσα.
2.3.9.4
Θα πρέπει να λαµβάνονται κατάλληλα κοινωνικά, οικονοµικά και νοµικά µέσα, τα οποία να µην επιτρέπουν τη δηµιουργία
συνθηκών διαβίωσης που είναι ιδιαίτερα πρόσφορες για την
εµφάνιση ενδοοικογενειακής βίας, όπως οι άσχηµες υλικές
συνθήκες, η οικονοµική εξάρτηση από το σύντροφο, η ανεπάρκεια
του χώρου στέγασης, και ιδιαίτερα ο αλκοολισµός ή η χρήση
ναρκωτικών ουσιών. Άθλιες κοινωνικές συνθήκες αυξάνουν τον
κίνδυνο της βίας για τις γυναίκες, µολονότι η ενδοοικογενειακή βία
κατά γυναικών εµφανίζεται σε όλες τις κοινωνικές τάξεις.

2.3.10 Προώθ ηση σχεδίων παρέµβαση ς και ενώσεων
συ νεργ ασίας: β ελ τ ιστ ο π ο ί η σ η
της
βο ή θ ε ι ας ,
παρέµβ αση στ ο ν θύ τ η κα ι «ενδυνάµω ση»
2.3.10.1 Κατά κανόνα, οι γυναίκες που γίνονται θύµατα οικογενειακής βίας, βρίσκουν σπάνια υποστήριξη στο άµεσο κοινωνικό
τους περιβάλλον. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ακόµα και
αρµόδιες αρχές έδειξαν ότι αγνοούν ή φάνηκαν ανίκανες να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα ή µάλλον δεν έδωσαν τη δέουσα προσοχή,
θεωρώντας ότι πρόκειται για ένα φαινόµενο που άπτεται της ιδιωτικής ζωής. Ως ιδιαίτερα αποτελεσµατική αποδείχθηκε η δραστηριότητα των κέντρων υποδοχής κακοποιηµένων γυναικών Θα πρέπει
να διατηρηθούν και να διευρυνθούν οι δυνατότητες παροχής
βοήθειας και υποστήριξης που διαθέτουν τα κέντρα αυτά. Επιπλέον,
θα πρέπει να βελτιωθεί η συνεργασία µεταξύ διαφορετικών κρατικών
και µη κρατικών οργανισµών και ιδρυµάτων, παραδείγµατος χάρη
µε τη δηµιουργία επίσηµων δοµών συνεργασίας («σχέδια παρέµβασης»).
2.3.10.2 Μέσω των σχεδίων παρέµβασης και των ενώσεων
συνεργασίας επιτυγχάνεται µια αλλαγή οπτικής: οι άνδρες εντάσσονται στη συζήτηση και στην αντιµετώπιση της βίας στη σχέση
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των δύο φύλων, αντιµετωπίζονται ως συνυπεύθυνοι και όχι µόνο ως
µέρος του προβλήµατος αλλά και ως παράγοντες που συµµετέχουν
ενεργά στην επίλυση. Οι γυναίκες που έχουν γίνει θύµατα οικογενειακής βίας δεν εγκλωβίζονται στο ρόλο του θύµατος αλλά ενδυναµώνονται. Σε αυτό το πλαίσιο απαιτείται κυρίως η δραστηριοποίηση µη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ).
2.3.10.3 Μολονότι σε αυτή τη φάση δεν είναι δυνατή η
εξαντλητική καταγραφή των προβληµάτων, οφείλουµε να επισηµάνουµε τα ακόλουθα πέντε:

2.3.11 Κ αλύτερ η συνεκτίµηση
µεταναστριών

τ ης

κατάστασης

των

2.3.11.1 Σύµφωνα µε διαθέσιµα στοιχεία, φαίνεται ότι µεταξύ
των µεταναστριών, υπάρχουν ορισµένες κατηγορίες που αντιµετωπίζουν εντονότερα το πρόβληµα της ενδοοικογενειακής βίας απ' ό,τι
άλλες συγκρίσιµες οµάδες του γηγενούς πληθυσµού και λαµβάνουν
λιγότερη κρατική ή µη κρατική βοήθεια. Οι λόγοι είναι
πολύµορφοι. Οι κυριότεροι είναι η συνεχής αποµόνωση των
κοινοτήτων των µεταναστριών, οι δυσκολίες πρόσβασης στα
ιδρύµατα της κοινωνίας των πολιτών, τα γλωσσικά εµπόδια, οι πολιτισµικές διαφορές και η άγνοια σχετικά µε τους φορείς από τους
οποίους µπορεί να ζητηθεί βοήθεια. Ορισµένες µετανάστριες
βρίσκονται παράνοµα στη χώρα διαµονής και συνεπώς αντιµετωπίζουν µια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση. Η παράνοµη διαµονή τους
και η ελλιπής ενηµέρωσή τους σε ό,τι αφορά το δικαιώµατά τους
σχεδόν τις εµποδίζει να ζητήσουν βοήθεια σε περίπτωση οικογενειακής βίας, µολονότι, από νοµική άποψη, έχουν βέβαια το ίδιο
δικαίωµα στη βοήθεια αυτή, όπως και οι γηγενείς γυναίκες ή οι
µετανάστριες που βρίσκονται νόµιµα στη χώρα διαµονής.

2.3.12 Κ αλ ύ τ ε ρ η συν ε ρ γ ασία µ ε ό λα τ α ά τ ο µ α πο υ
ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι σ τ ο ν τ ο µ έ α τ η ς υ γ ε ι ο ν ο µ ι κή ς κα ι
ψ υ χ ο λ ο γ ι κής πε ρί θ α λ ψ η ς ή σ τ ο ν κο ι ν ων ι κό
τοµέα
2.3.12.1 Οι σχετικές εθνικές πολιτικές πρέπει να συµβάλλουν
ώστε οι επαγγελµατίες στον τοµέα της υγειονοµικής και ψυχολογικής περίθαλψης ή στον κοινωνικό τοµέα να είναι σε θέση να
αναγνωρίζουν έγκαιρα τα φαινόµενα βίας. Ελλειµµατικές γνώσεις
των επαγγελµατιών σε ό,τι αφορά τα συµπτώµατα, τις µορφές και
τα στάδια του κύκλου της βίας, συµβάλλουν στη σιωπή σχετικά µε
τη βία, στην παραγνώριση των διεργασιών, στην εσφαλµένη
διάγνωση καθώς και στη λήψη εσφαλµένων µέτρων µε ενδεχοµένως
ολέθριες συνέπειες.

2.3.13 Επανεξέτ αση τ η ς απαγό ρευσης τη ς εισό δου στ ην
οικο γενειακή κατοικία κα ι επαφής µε τ α µέλη
τη ς ο ικογένειας
2.3.13.1 Η νοµοθεσία για την προστασία από ενδοοικογενειακή
βία περιλαµβάνει και την απαγόρευση της πρόσβασης και της
επαφής. Ωστόσο, η επιδιωκόµενη προστασία των θυµάτων από τους
βίαιους συντρόφους τους µπορεί να «αποδυναµωθεί» µέσω του
δικαιώµατος επίσκεψης που διαθέτουν (διαζευγµένοι) άνδρες όσον
αφορά τα παιδιά τους. Ορισµένα κράτη µέλη έχουν ήδη λάβει στις
νοµοθεσίες τους πρόνοιες σχετικά µε την αντιµετώπιση παρόµοιων
καταστάσεων.
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2.3.13.2 Πολλές γυναίκες που γίνονται θύµατα ενδοοικογενειακής βίας αναγκάζονται ακόµα και σήµερα να αναζητούν
προστασία σε ειδικά ιδρύµατα. Παρά τις προσπάθειες που
καταβάλλει το προσωπικό των ιδρυµάτων αυτών, οι διαµονή σε
αυτά µπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των
θυµάτων, και ιδιαίτερα στα παιδιά που συνοδεύουν τις µητέρες
τους. Εποµένως, θα πρέπει να δηµιουργηθούν οι νοµικές προϋποθέσεις που επιτρέπουν γενικά τον αποκλεισµό του δράστη ενδοοικογενειακής βίας από την οικογενειακή κατοικία και τη διάθεσή της
τελευταίας αποκλειστικά στα θύµατα.
2.3.14 Μεγ α λύ τ ερη σ υνεκτ ίµη ση τ η ς κα τ άσ τ α σης πο υ
αντ ιµετ ω πίζ ο υν
ηλικιω µένες
γ υναίκες
πο υ
γίνοντ αι θ ύµατ α ενδοοικογενειακής β ίας
2.3.14.1 Σύµφωνα µε στοιχεία διάφορων οργανισµών υποστήριξης των γυναικών, οι ηλικιωµένες γυναίκες δυσκολεύονται περισσότερο να ζητήσουν και να λάβουν βοήθεια σε περίπτωση βίας. Σε
αυτές τις ηλικίες οι παραδοσιακές αντιλήψεις για το ρόλο των δύο
φύλων είναι ακόµα βαθιά ριζωµένες. Στο πλαίσιο των εκστρατειών
ευαισθητοποίησης για την ενδοοικογενειακή βία θα πρέπει να
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λαµβάνονται σε µεγαλύτερο βαθµό υπόψη οι ηλικιωµένες γυναίκες,
ώστε να ενηµερώνονται όχι µόνο για τις δυνατότητες αλλά και για
το δικαίωµα που διαθέτουν να ζητήσουν βοήθεια.
2.3.15 Η κοινωνική συµµετοχή θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας
και η συµµετοχή τους ειδικά στην αγορά εργασίας
2.3.15.1 Η ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών εµποδίζει
την συµµετοχή των γυναικών στην κοινωνία γενικά και ειδικότερα
στην αγορά εργασίας, µε αποτέλεσµα την περιθωριοποίηση, τη
φτώχεια, την οικονοµική και υλική εξάρτηση. Οι σωµατικές και
ψυχικές συνέπειες της βίας δεν επιδρούν µόνο στην πρόσβαση στην
αγορά εργασίας αλλά και στην κατάσταση στη θέση εργασίας,
(συχνές απουσίες από την εργασία, ψυχική επιβάρυνση, αλλαγή
τόπου κατοικίας, κλπ.). Χρειάζεται οι οργανισµοί της αγοράς
εργασίας να αναζητήσουν συλλογικές λύσεις για το πρόβληµα
αυτό, για παράδειγµα µέσω συµφωνιών που θα συναφθούν µεταξύ
των εργοδοτών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων για να
προστατεύσουν και να υποστηρίξουν τις εργαζόµενες που είναι
θύµατα ενδοοικογενειακής βίας, όπως συµβαίνει για παράδειγµα
στη Σουηδία.

Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2006
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

