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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

426Η ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ, ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20ΗΣ ΚΑΙ 21ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006
Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά µε την «Ανακοίνωση της
Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή — Νανοεπιστήµες και νανοτεχνολογίες: σχέδιο δράσης για την Ευρώπη, 2005-2009»
(2006/C 185/01)
Στις 7 Ιουνίου 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 ανωτέρω ανακοίνωση
Το ειδικευµένο τµήµα, «Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των
σχετικών εργασιών της ΕΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 28 Μαρτίου 2006, µε βάση εισηγητική έκθεση
του κ. PEZZINI.
Κατά την 426η σύνοδο ολοµέλειάς της, συνεδρίαση της 20ής Απριλίου 2006, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 117 ψήφους υπέρ και 4 αποχές την ακόλουθη γνωµοδότηση.
1. Ιστορικό
1.1 Στην προηγούµενη γνωµοδότησή της (1) σχετικά µε τις
νανοεπιστήµες και τις νανοτεχνολογίες, η ΕΟΚΕ θεώρησε ενδεδειγµένη την παράθεση µιας εισαγωγικής επεξήγησης, µε στόχο τη
συνοπτική διευκρίνιση των κατ'εξοχήν χρησιµοποιούµενων όρων,
λαµβανοµένου δε υπόψη του γεγονότος ότι η γνωµοδότηση
αφορούσε ένα εν µέρει καινούριο γνωστικό αντικείµενο το οποίο
διακρίνεται από ένα λεξιλόγιο συχνά λίγο γνωστό ή, εν πάση περιπτώσει, ελάχιστα χρησιµοποιούµενο. Κρίνεται, συνεπώς, σκόπιµο να
παρατεθούν οι ίδιοι ορισµοί ως εισαγωγή στην παρούσα γνωµοδότηση.
1.1.1
Επιπλέον, δεδοµένου ότι κατά το 2006 — παράλληλα µε
το έκτο πρόγραµµα-πλαίσιο — εξακολουθούν να εφαρµόζονται και
πολλά άλλα ευρωπαϊκά προγράµµατα τα οποία πρωτοξεκίνησαν
γύρω στο 2000, θεωρήθηκε καλό να επισηµανθούν στις υποσηµειώσεις τα κυριότερα προγράµµατα που έχουν αντίκτυπο στις N&N,
και ιδιαίτερα εκείνα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα
νέα κράτη µέλη τα οποία δεν είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εν τη γεννέσει του το θέµα ούτε και τη συζήτηση σχετικά µε
τους επιδιωκόµενους στόχους, πριν από το 2004.
1.2 Ορισµοί (2)
1.2.1
Νανο: Υποδεικνύει το ένα δισεκατοµµυριοστό ενός
συνόλου. Στην προκειµένη περίπτωση, όταν αναφερόµαστε σε διαστάσεις, χρησιµοποιούµε το πρόθεµα «νανο» για να υποδείξουµε το
ένα δισεκατοµµυριοστό του µέτρου.
(1) EE C 157 της 28.06.05.
(2) Ένθα ανωτέρω.

1.2.2 Μικρο: Υποδεικνύει το ένα εκατοµµυριοστό ενός
συνόλου. Εν προκειµένω, το ένα εκατοµµυριοστό του µέτρου.
1.2.3 Νανοεπιστήµες: Οι νανοεπιστήµες αντιπροσωπεύουν µία
νέα προσέγγιση των παραδοσιακών επιστηµών (Φυσικής, Χηµείας,
Βιολογίας, Ηλεκτρονικής) όσον αφορά τη βασική δοµή και συµπεριφορά της ύλης σε επίπεδο ατόµων και µορίων και αποτελούν στην
πράξη τις επιστήµες που εξετάζουν τις δυνατότητες των ατόµων
στους διάφορους επιστηµονικούς κλάδους (3).
1.2.4 Νανοτεχνολογίες: Οι νανοτεχνολογίες καθιστούν δυνατό
το χειρισµό των ατόµων και των µορίων κατά τρόπο ώστε να
δηµιουργηθούν νέες επιφάνειες και νέα αντικείµενα τα οποία —
χάρη στη διαφορετική τους σύνθεση και στη νέα διάταξη των
ατόµων — προσλαµβάνουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που µπορούν
να χρησιµοποιηθούν στην καθηµερινή µας ζωή (4). Οι νανοτεχνολογίες είναι συνεπώς οι τεχνολογίες του δισεκατοµµυριοστού του
µέτρου.
1.2.5 Παράλληλα µε τον ορισµό που προαναφέρθηκε,
θεωρείται σκόπιµο να παρατεθεί άλλος ένας, πιο πλήρης
νοήµατος από επιστηµονική άποψη. Με τον όρο νανοτεχνολογία
υποδεικνύεται µία πολυεπιστηµονική προσέγγιση της δηµιουργίας
υλικών, συσκευών και συστηµάτων µε έλεγχο της ύλης σε νανοκλίµακα. Σύµφωνα µε την εν λόγω πολυεπιστηµονική προσέγγιση,
για την απόκτηση νανοτεχνολογικής εξειδίκευσης, απαιτείται µια
ευρεία βάση γνώσεων στον τοµέα της ηλεκτρονικής, της φυσικής
και της χηµείας.
(3) Συνέντευξη του Επιτρόπου BUSQUIN (σύνοψη στη δηµοσίευση IP/04/
820 της 29ης Ιουνίου 2004).
(4) Πρβ. υποσηµείωση 2.
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1.2.6
Νανοµηχανική: Οι διαστάσεις ενός αντικειµένου αρχίζουν
να αποκτούν σηµασία για τον προσδιορισµό των ιδιοτήτων του
όταν η κλίµακα των διαστάσεων περνά από ένα νανόµετρο σε
µερικές δεκάδες νανόµετρα (πρόκειται για αντικείµενα αποτελούµενα από µερικές δεκάδες έως µερικές χιλιάδες άτοµα). Σε αυτή την
κλίµακα διαστάσεων, ένα αντικείµενο αποτελούµενο από 100 άτοµα
σιδήρου έχει φυσικές/χηµικές ιδιότητες εντελώς διαφορετικές από
ένα αντικείµενο αποτελούµενο από 200 άτοµα σιδήρου, ακόµη και
εάν αµφότερα κατασκευάζονται µε τα ίδια άτοµα. Κατ' αναλογία, οι
µηχανικές και ηλεκτροµαγνητικές ιδιότητες ενός στερεού που
αποτελείται από νανοσωµατίδια διαφέρουν ριζικά από τις ιδιότητες
ενός παραδοσιακού στερεού ίδιας χηµικής σύνθεσης και επηρεάζονται από τις ιδιότητες των επιµέρους µονάδων που το συνθέτουν.
1.2.7
Μικροηλεκτρονική: Κλάδος της ηλεκτρονικής που ασχολείται µε την ανάπτυξη ολοκληρωµένων κυκλωµάτων τα οποία
υλοποιούνται σε µία «ενιαία περιοχή ηµιαγωγού» εξαιρετικά περιορισµένων διαστάσεων. Η µικροηλεκτρονική τεχνολογία είναι πλέον
σε θέση να κατασκευάζει µεµονωµένα εξαρτήµατα µε διαστάσεις
περίπου 0,1 µικρόµετρο, δηλαδή 100 νανόµετρα (5).
1.2.8
Νανοηλεκτρονική: Επιστήµη που ασχολείται µε τη
µελέτη και την παραγωγή κυκλωµάτων χρησιµοποιώντας τεχνολογίες και υλικά διαφορετικά από το «πυρίτιο» τα οποία
λειτουργούν βάσει αρχών αισθητά διαφορετικών από τις υφιστάµενες (6).
1.2.9
Η νανοηλεκτρονική αρχίζει να καθίσταται ένα από τα
θεµέλια των νανοτεχνολογιών, ακριβώς όπως συµβαίνει επί του
παρόντος µε την ηλεκτρονική η οποία απαντάται στο σύνολο των
επιστηµονικών κλάδων και των βιοµηχανικών διεργασιών (7).
1.2.10 Βιοµιµητική (8): Η επιστήµη η οποία µελετά τους
νόµους στους οποίους βασίζονται οι συναρµογές των µορίων που
υπάρχουν στη φύση. Η γνώση των νόµων αυτών θα µπορέσει να
συντελέσει στη δηµιουργία τεχνητών νανοκινητήρων, βασισµένων
στις ίδιες αρχές µε εκείνες που ισχύουν στη φύση (9).
1.3 Συµπεράσµατα και Συστάσεις
1.3.1
Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή της για τις
προτάσεις που υπεβλήθησαν από την Επιτροπή µε στόχο την
υλοποίηση, έως το 2009, ενός σχεδίου δράσης στον τοµέα των
N&N, ειδικότερα όσον αφορά τα εξής:
— την απαίτηση περί σεβασµού µιας βιώσιµης, ανταγωνιστικής,
σταθερής και αειφόρου µορφής ανάπτυξης·
— την αισθητή επιτάχυνση, σε παγκόσµιο επίπεδο, των επενδύσεων
για την πραγµατοποίηση έρευνας µε αντικείµενο τη νανοµετρική
κλίµακα και τις εφαρµογές της·
— την ανάγκη ανάλυσης των κινδύνων και των ευκαιριών που
συνεπάγεται η προσέγγιση βάσει νανοµετρικής κλίµακας, καθώς
και τον επείγοντα χαρακτήρα της διαµόρφωσης ενός κοινού
οράµατος — συγκροτηµένου, µακρόπνοου και καθολικά
αποδεκτού — εκ µέρους των αρµοδίων για τη λήψη πολιτικοθεσµικών αποφάσεων, των κοινωνικών εταίρων και, τέλος, του
(5) Κέντρο Μικρο και Νανοηλεκτρονικής της Πολυτεχνικής Σχολής του
Μιλάνου (Centro micro e nanoelettronica del Politecnico di Milano).
Καθ. Alessandro Spinelli.
(6) Ένθα ανωτέρω.
(7) Οι επενδύσεις στον τοµέα της νανοηλεκτρονικής ανέρχονται επί του
παρόντος σε 6 δισεκατοµµύρια ευρώ (€) τα οποία κατανέµονται ως εξής:
1/3 σε εφαρµογές νανο και µικρο, 1/3 στη διαγνωστική, 1/3 σε υλικά
(Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ∆ Έρευνα).
(8) Από την ελληνική λέξη µίµηση, µίµηση της φύσης.
(9) Όπως π.χ. η αυτόνοµη κίνηση των σπερµατοζωαρίων.
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ευρέος κοινού και των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Τούτο αποσκοπεί στη διασφάλιση της επιτυχίας των Ν&Ν σε συνάρτηση
µε τη χρησιµότητά τους για την υγεία, την ασφάλεια και την
ποιότητα ζωής των πολιτών·
— την επιβεβληµένη δηµιουργία εξοπλισµού και υποδοµών
υψηλού επιπέδου, ολοκληρωµένων ευρωπαϊκών δικτύων, κοινών
τραπεζών δεδοµένων·
— την αναγκαία προετοιµασία εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού στον επιστηµονικό, τεχνικό και παραγωγικό τοµέα, αλλά
και βιοµηχανικών στελεχών ικανών να αλληλεπιδρούν µε τον
κλάδο των νανοεπιστηµών και των νανοτεχνολογιών·
— τη σκοπιµότητα δηµιουργίας ενός ευρωπαϊκού πόλου προαγωγής και συντονισµού (Focal Point), ο οποίος θα ήταν
σκόπιµο να καταστεί σταθερός και προενεργός συνοµιλητής,
κυρίως µεταξύ της βιοµηχανίας και της επιστηµονικής
κοινότητας τόσο στο εσωτερικό της Ένωσης όσο και σε διεθνές
επίπεδο, και να υποστηρίζεται από συγκεκριµένη αρµόδια
υπηρεσία.
1.3.1.1 Οι συµµετέχοντες στο Focal Point, εκτός από υψηλό
επίπεδο ευαισθητοποίησης έναντι του γενικού πλαισίου εντός του
οποίου εµπίπτει η ανάπτυξη των N&N, θα πρέπει να διαθέτουν
εκτεταµένες και αποδεδειγµένες επιστηµονικές και διοικητικές
ικανότητες.

1.3.1.2 Και στην περίπτωση των N&N ισχύει ότι «η στήριξη της
έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης εκ µέρους της ΕΕ
αποφέρει σηµαντική ευρωπαϊκή πρόσθετη αξία. Έτσι, ανοίγονται
δυνατότητες οι οποίες υπερβαίνουν σαφώς τις δυνατότητες των
µεµονωµένων κρατών µελών, ενώ έχουν επιτραπεί ήδη εξελίξεις στην
Ευρώπη µε παγκόσµιο αντίκτυπο» (10). Εξ ου και η σηµασία ενός
κοινοτικού Focal Point για τη διαχείριση του εν λόγω τοµέα, µε
σαφή κατανοµή των αρµοδιοτήτων.

1.3.2 Έναντι της επανάστασης που αντιπροσωπεύουν οι N&N, η
ΕΟΚΕ είναι πεπεισµένη ότι η δυνατότητα της Ευρώπης να καταστεί
πρωτοπόρος στην παγκόσµια αγορά — εντός ενός πλαισίου στο
οποίο κάνουν διαρκώς, και επιθετικά, την εµφάνισή τους νέοι
παράγοντες — θα εξαρτηθεί από την ικανότητα που θα επιδείξει
όσον αφορά το συντονισµό και τη δηµιουργία µιας ευρωπαϊκής
κρίσιµης µάζας στον τοµέα των νανοτεχνολογιών, εδραζόµενης σε
στέρεες βάσεις.

1.3.3 Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ είναι ζωτικής σηµασίας να
κατορθώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταρτίσει ένα σχέδιο δράσης
για τις N&N, το οποίο να εκφράζει µια ενιαία ώθηση από πλευράς
διακυβέρνησης και να ενσωµατώνει το κοινοτικό, το εθνικό και το
περιφερειακό επίπεδο, µε σεβασµό προς την αρχή της επικουρικότητας. Ειδικότερα, ένα τέτοιο σχέδιο δράσης θα πρέπει να εξασφαλίζει τα εξής:
— τη διεξαγωγή εναργούς και ανοικτού διαλόγου µε την κοινωνία
των πολιτών µε στόχο την απόκτηση επίγνωσης για τις N&N
βάσει αντικειµενικής αξιολόγησης των δυνητικών κινδύνων και
ευκαιριών
(10) Πρβλ. γνωµοδότηση INT/269, µε εισηγητή τον κ. Wolf.
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— τη διαρκή επίδειξη προσοχής για την προάσπιση των ηθικών και
περιβαλλοντικών πτυχών, καθώς και των πτυχών που άπτονται
της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων και των καταναλωτών·
— την καθιέρωση ενός ενιαίου κοινοτικού πόλου αναφοράς, µε
στόχο την επίτευξη ισχυρού συντονισµού µεταξύ των διαφόρων
πολιτικών και των ποικίλων επιπέδων δράσης·
— την έκφραση µιας και µοναδικής φωνής, σε διεθνές επίπεδο, για
την προαγωγή πρωτοβουλιών περί υιοθέτησης κοινών δηλώσεων
και «κωδίκων συµπεριφοράς», µε στόχο την υπεύθυνη χρήση
των N&N, καθώς και για την εξασφάλιση της συνεργασίας στον
τοµέα της βασικής επιστηµονικής έρευνας·
— την καταπολέµηση της δηµιουργίας χάσµατος όσον αφορά τις
N&N (ήτοι, του αποκλεισµού από την απόκτηση γνώσεων στον
τοµέα των N&N), από κοινού µε τις αναπτυσσόµενες χώρες·
— τη νοµική και κανονιστική ασφάλεια των προσπαθειών που
αναλαµβάνονται για την έρευνα, την εφαρµογή και την καινοτοµία στην αγορά των N&N·
— τη διαµόρφωση ενός χρονοδιαγράµµατος και µιας
επιβεβληµένης τελευταίας προθεσµίας για την ανάληψη των
προβλεποµένων δράσεων, τόσο σε κοινοτικό επίπεδο όσο και σε
επίπεδο κρατών µελών, εκ παραλλήλου µε µηχανισµούς ελέγχου
της πραγµατοποίησής τους και µε σαφή κατανοµή των αρµοδιοτήτων.
1.3.4
Η ΕΟΚΕ ζητεί το συνδυασµό του κοινοτικού σχεδίου
δράσης µε εθνικά σχέδια δράσης, τα οποία να εξασφαλίζουν επί
µονίµου βάσεως το συντονισµό και τη συγκριτική αξιολόγηση των
συγκλίσεων και των συνεργιών στους διάφορους τοµείς: στον τοµέα
των υποδοµών, της εκπαίδευσης και κατάρτισης, της αξιολόγησης
των κινδύνων, της επιµόρφωσης για την προάσπιση της ασφάλειας
της εργασίας, της τυποποίησης των κανονιστικών διατάξεων και των
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και, τέλος, στον τοµέα του διαλόγου µε
την κοινωνία των πολιτών και, ειδικότερα, µε τους καταναλωτές.

1.3.5
Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι η ευρωπαϊκή βιοµηχανία θα πρέπει
να πολλαπλασιάσει και να επιταχύνει τις προσπάθειές της για την
έρευνα και την εφαρµογή των N&N, προωθώντας επίπεδα επενδύσεων τουλάχιστον ίσα προς εκείνα των πιο προηγµένων ανταγωνιστών της. Τούτο µπορεί να επιτευχθεί δια της ανάληψης των
ακόλουθων δράσεων: ανάπτυξη ευρωπαϊκών τεχνολογικών πλατφορµών· παροχή κινήτρων για την προστασία και τη βιοµηχανική
εκµετάλλευση των N&N· προαγωγή κατάρτισης ειδικά επικεντρωµένης στις µικρότερες επιχειρήσεις· δηµιουργία ευρωπαϊκών
δικτύων για την καινοτοµία και την εφαρµογή των N&N· υποστήριξη της πολυεπιστηµονικής εξειδίκευσης των εργαζοµένων και των
τεχνικών στελεχών, των νανοτεχνολόγων «σε επίπεδο επιχείρησης»
και των εργαστηρίων εκπόνησης προτύπων και πιστοποίησης· καθιέρωση ενός κοινού πλαισίου στον τοµέα της τεχνικής τυποποίησης
και των δικαιωµάτων πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας.

1.3.6
Η ΕΟΚΕ είναι της γνώµης ότι η διετής έκθεση, η οποία
αποσκοπεί στην παρακολούθηση και στην εποπτεία τόσο της εφαρµογής του παρόντος σχεδίου δράσης όσο και της συνοχής του µε
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τις άλλες σχετικές πολιτικές της ΕΕ, θα πρέπει να συνοδεύεται από
ένα πλαίσιο ετήσιας αξιολόγησης της τήρησης του προβλεποµένου
χρονοδιαγράµµατος και να συµπεριλαµβάνει τις εκθέσεις των
κρατών µελών σχετικά µε την υλοποίηση των εθνικών σχεδίων
δράσης.
1.3.7 Η εν λόγω έκθεση κρίνεται σκόπιµο να υποβάλλεται,
πέραν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, και
στην ίδια την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή.

2. Αιτιολόγηση
2.1 Οι νανοεπιστήµες και οι νανοτεχνολογίες (N&N) αποτελούν
έναν τοµέα ταχέως αναπτυσσόµενο και πολλά υποσχόµενο για τη
µετουσίωση της βασικής έρευνας σε επιτυχηµένες καινοτοµίες.
Πρόκειται για έναν τοµέα εξαιρετικής σηµασίας τόσο για την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας στο
σύνολό της όσο και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και
υπηρεσιών που είναι σε θέση να βελτιώσουν την ευηµερία και την
ποιότητα ζωής των πολιτών και της κοινωνίας.
2.2 Αποτελεί πλέον γενική πεποίθηση των αναλυτών ότι τα
υλικά, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που βασίζονται στις N&N θα
µπορέσουν να δηµιουργήσουν έως το 2015 µια παγκόσµια αγορά
αξίας εκατοντάδων δισεκατοµµυρίων ευρώ ετησίως (11), υπό την
προϋπόθεση ότι θα καταστεί εφικτό, αφενός, να µετουσιωθεί η
επιστηµονική αριστεία σε εµπορικώς αξιοποιήσιµα προϊόντα, διεργασίες και υπηρεσίες και, αφετέρου, να αποφευχθεί — όπως επισηµαίνει η ίδια η Επιτροπή (12) — «η επανάληψη του “ευρωπαϊκού
παραδόξου” που παρατηρήθηκε σε άλλες τεχνολογίες».
2.3 Προς το σκοπό αυτό, κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, κρίνεται
σκόπιµο να επιδιωχθούν τα εξής:
— επίταση και συντονισµός των προσπαθειών στον τοµέα της
έρευνας και ανάπτυξης, µε την πραγµατοποίηση σηµαντικότερων επενδύσεων·
— δηµιουργία ειδικών υποδοµών υψηλού επιπέδου·
— προσεκτική αξιολόγηση των κινδύνων καθ'όλη τη διάρκεια του
κύκλου ζωής τόσο από επιστηµονικής πλευράς όσο και από
πλευράς εφαρµογών,
— διαρκής επίδειξη µεγάλου σεβασµού έναντι των ηθικών αρχών·
— προαγωγή ενός ευνοϊκού και προορατικού περιβάλλοντος για
την καινοτοµία σε ολόκληρο τον παραγωγικό ιστό της οικονοµίας, και ιδιαίτερα στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις·
— κατάρτιση εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού·
— προσαρµογή του κανονιστικού καθεστώτος και των διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας·
— ενθάρρυνση της συνεργασίας µεταξύ δηµοσίων και ιδιωτικών
οργανισµών.
(11) Πρβλ. «Νανοεπιστήµες και νανοτεχνολογίες, πολυλειτουργικά υλικά
βασισµένα στη γνώση & νέες διεργασίες και συστήµατα παραγωγής»,
«ανακοίνωση στο Euronanoforum που πραγµατοποιήθηκε τον
Σεπτέµβριο του 2005» στο Εδιµβούργο.
(12) COM(2005) 243 τελ. και COM(2005) 24 τελ.

C 185/4

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2.4 Η ΕΟΚΕ είχε ήδη τη δυνατότητα να εκφράσει την άποψή
της επί του θέµατος (13), συνιστώντας µεταξύ άλλων τα εξής:
— την ανάπτυξη συνδυασµένων προσπαθειών στον τοµέα της ΕΤΑ,
αλλά και της επιστηµονικής και τεχνολογικής κατάρτισης, µε
ισχυρές αλληλεπιδράσεις µεταξύ της βιοµηχανίας και της ακαδηµαϊκής κοινότητας· την επίδειξη ιδιαίτερης προσοχής στην
ανάπτυξη βιοµηχανικών και πολυτοµεακών εφαρµογών· την
ενίσχυση του συντονισµού των πολιτικών, των δοµών και των
δικτύων αρµοδίων φορέων· την προάσπιση των ηθικών και περιβαλλοντικών πτυχών, καθώς και των πτυχών που άπτονται της
υγείας και της ασφάλειας· την καθιέρωση ενδεδειγµένης
τεχνικής τυποποίησης·
— τη δηµιουργία ισχυρών δεσµών µεταξύ των N&N και της
κοινωνίας, προκειµένου να διασφαλισθεί ότι τα αποτελέσµατα
της έρευνας θα έχουν θετική συνεισφορά στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονοµίας, στην ανθρώπινη υγεία, στο
περιβάλλον, στην ασφάλεια και στην ποιότητα ζωής των
πολιτών·
— τη διάθεση επαρκών πόρων στο πλαίσιο των δηµοσιονοµικών
προοπτικών για την περίοδο 2007 — 2013 και, ειδικότερα,
στο έβδοµο Πρόγραµµα-Πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (7ο ΠΠ) και την ενίσχυση των ευρωπαϊκών
τεχνολογικών πλατφορµών·
— την ανάληψη κοινοτικού σχεδίου δράσης σε υψηλό επίπεδο,
συνοδευόµενου από συγκεκριµένο «οδικό χάρτη» και χρονοδιάγραµµα και βασισµένου σε µια προσέγγιση ολοκληρωµένη
έναντι εκείνης των κρατών µελών, µε στόχο να επιτευχθεί η
αναγκαία συσπείρωση όλων των φορέων της κοινωνίας των
πολιτών γύρω από ένα κοινό όραµα·
— τη δηµιουργία ευρωπαϊκών υποδοµών υψηλού επιπέδου για την
έρευνα και τη µεταφορά τεχνολογίας, προσανατολισµένων στην
καινοτοµία και στην αγορά·
— τη βελτιστοποίηση των καθεστώτων πνευµατικής ιδιοκτησίας
και τη δηµιουργία, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενός γραφείου
αρωγής για τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας που
άπτονται των νανοτεχνολογιών («Nano-IPR Helpdesk»)
προκειµένου να ικανοποιηθούν τόσο οι ανάγκες των ερευνητών,
των επιχειρήσεων και των ερευνητικών κέντρων όσο και,
προπαντός, εκείνες της κοινωνίας των πολιτών·
— την ενδυνάµωση της διεθνούς συνεργασίας, µε συνεχή διάλογο
όσον αφορά τις παραµέτρους που άπτονται της ηθικής και του
κινδύνου, την ασφάλεια και τα πρότυπα, τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και τη µετρολογία·
— την ανάληψη δράσεων που αποβλέπουν στην ανάπτυξη βιοµηχανικών διεργασιών σχετικών προς τις N&N και στην ευαισθητοποίηση όσον αφορά τη χρήση τους, µε τη δηµιουργία ευρωπαϊκού κέντρου ανταλλαγής πληροφοριών («clearing house»)
προκειµένου να διευκολυνθεί η εµπορία των προϊόντων, η
µεταφορά τεχνολογίας και η ανταλλαγή των καλύτερων πρακτικών·
— την επιδίωξη συνεχούς διαλόγου µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και µε την κοινή γνώµη, εδραζόµενου σε στέρεες βάσεις
ως προς τη διάδοση της επιστηµονικής γνώσης, προκειµένου να
(13) CESE 1629/2004 (ΕΕ C 157 της 28.6.2005).
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παρασχεθεί στους πολίτες η βεβαιότητα ότι διενεργούνται
έλεγχοι µε στόχο τον εντοπισµό των δυνητικών κινδύνων για
την υγεία και το περιβάλλον, καθώς και για να αποφευχθούν
τυχόν εσφαλµένες αντιλήψεις σχετικά µε τις νανοτεχνολογικές
εξελίξεις.
2.5 Οι N&N στα νέα κράτη µέλη
2.5.1 Κατά τη διάρκεια των πέντε τελευταίων ετών η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στήριξε µε κοινοτική χρηµατοδότηση περίπου 30 κέντρα
αριστείας που σχετίζονται µε τις διάφορες θεµατικές προτεραιότητες του κοινοτικού προγράµµατος-πλαίσιο για την έρευνα:
πολλά από τα κέντρα αυτά που ασχολούνται µε την ανάπτυξη των
N&N (14) συνδέονται µε πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα και
επιχειρήσεις των νέων κρατών µελών.
2.5.2 Η ΕΟΚΕ θεωρεί σηµαντικό να εξακολουθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινό Κέντρο Ερευνών, κατά την άσκηση της δραστηριότητάς
του, να αναπτύσσει δράση για την υποστήριξη και την προώθηση
των κέντρων αριστείας των νέων κρατών µελών και των υποψηφίων
προς ένταξη χωρών, ιδιαίτερα στον τοµέα των N&N, ενσωµατώνοντας ρητά το εν λόγω θέµα στα προγράµµατα εργασίας του.
2.5.3 Η EOKE είναι της γνώµης ότι η Επιτροπή θα πρέπει να
υποστηρίξει συγχρόνως και την ανάπτυξη ευρωπαϊκών δικτύων για
την καινοτοµία, την εφαρµογή και την πρωτοτυποποίηση των N&N,
κυρίως όσον αφορά τις µικρότερες επιχειρήσεις οι οποίες συγκροτούν τη συντριπτική πλειονότητα του υφισταµένου βιοµηχανικού
ιστού της Ευρώπης.
2.5.4 Θα πρέπει, ειδικότερα, να προβλεφθούν εξειδικευµένα
πακέτα υπηρεσιών προκειµένου να επικουρηθούν οι επιχειρηµατίες
όσον αφορά τον εντοπισµό των ευκαιριών και των περιορισµών που
συνεπάγονται οι εφαρµογές των N&N, αλλά και να πολλαπλασιασθούν οι επιτυχηµένες πρωτοβουλίες, όπως η «Gate2Growth» (15) και η «Minanet» (16). Κρίνεται, εποµένως, σκόπιµο να
προσδιορισθούν νέες πηγές και µέθοδοι χρηµατοδότησης επιχειρηµατικού κινδύνου, καθώς και συστήµατα παροχής εγγυήσεων
συµπληρωµατικά προς τα ήδη υφιστάµενα.
2.5.5 Η ΕΟΚΕ θεωρεί επίσης ότι η κοινοτική πρωτοβουλία
PHANTOMS που έγκειται σε ένα δίκτυο αριστείας για τις νανοτεχνολογίες, το οποίο δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο του κοινοτικού
προγράµµατος IST (Information Society Technologies — Τεχνολογίες της Κοινωνίας των Πληροφοριών) — FET (Future Emerging
Technologies — Μελλοντικές και Νεοεµφανιζόµενες Τεχνολογίες)
για τις τεχνολογίες της κοινωνίας των πληροφοριών, θα ήταν
ευκταίο να αναπτυχθεί περισσότερο και να αποκτήσει µεγαλύτερη
διαφάνεια,
(14) Μεταξύ των κυριοτέρων κέντρων αριστείας µπορούν να αναφερθούν τα
εξής:: το Κέντρο Μοριακής Ανάλυσης DESMOL, το Κέντρο Υψηλής
Πίεσης και το Κέντρο CELDIS του Ινστιτούτου Φυσικής της Πολωνικής
Ακαδηµίας των Επιστηµών· το Ερευνητικό Κέντρο KFKI-CMRC και το
Ίδρυµα Ερευνών για τη στερεά κατάσταση, τη φυσική και την οπτική
της Ουγγρικής Ακαδηµίας των Επιστηµών· το Κέντρο Έρευνας και
Τεχνολογίας Προηγµένων Υλικών (CAMART) του Ινστιτούτου Φυσικής
Στερεάς Κατάστασης (Συµπυκνωµένης Ύλης) του Πανεπιστηµίου της
Λεττονίας.
15
( ) Η κοινοτική πρωτοβουλία Gate2Growth παρέχει ένα πακέτο υπηρεσιών
και δικτύων µε στόχο να καταστεί ταχύτερη και λιγότερο δαπανηρή η
πρόσβαση στις επενδύσεις για νέες καινοτόµες επιχειρήσεις, µέσω πανευρωπαϊκών θεµατικών δικτύων επενδυτών και µεσαζόντων, όπως το
δίκτυο I-TecNet.
16
( ) Η Minanet είναι µια τράπεζα δεδοµένων µε επιγραµµική πρόσβαση (online) σχετικά µε ευρωπαϊκά ερευνητικά σχέδια στον τοµέα των µικροσυστηµάτων και των νανοτεχνολογιών. Σε αυτή τη βάση δεδοµένων
περιλαµβάνονται σχέδια στον τοµέα των N&N που αναπτύσσονται στην
Τσεχική ∆ηµοκρατία, στην Πολωνία, στη Σλοβακία, στην Ουγγαρία, στη
Βουλγαρία, στη Λιθουανία, στη Λεττονία, στην Κύπρο και στη
Ρουµανία.
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2.5.6
Επιπλέον, όσον αφορά ειδικότερα την ανάγκη περαιτέρω
ενθάρρυνσης των δραστηριοτήτων στον τοµέα της έρευνας και της
καινοτοµίας στα νέα κράτη µέλη και στις υποψήφιες προς ένταξη
χώρες, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι καλό θα ήταν να αναπτυχθούν συνεργίες,
υποβοηθούµενες από την πρωτοβουλία EUREKA και την οργάνωση
COST, στο πλαίσιο των οποίων αναπτύσσονται ήδη δραστηριότητες
N&N από µια πλειάδα τέτοιων χωρών.

2.6 Το διεθνές πλαίσιο
2.6.1
Η συνολική δαπάνη στην οποία προέβησαν οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις και ο οικονοµικός κόσµος για στην έρευνα και
την ανάπτυξη στον τοµέα των N&N, σε παγκόσµια κλίµακα,
υπολογίσθηκαν — τον Ιανουάριο του 2005 — σε περίπου 7 δισεκατοµµύρια ευρώ ετησίως (17) (εκ των οποίων πλέον του ήµισυ
προήλθε από δηµόσια χρηµατοδότηση). Η κατανοµή του ποσού
αυτού πραγµατοποιήθηκε ως εξής: περίπου 35 % στη Βόρεια
Αµερική, 35 % στην Ασία, 28 % στην Ευρώπη και 2 % στον
υπόλοιπο κόσµο.
2.6.1.1
Σε επίπεδο κατά κεφαλήν δαπάνης, παρότι στα τέλη της
δεκαετίας του '90 οι διαφορές από πλευράς δηµόσιας επένδυσης
ήταν ελάχιστες (περίπου 1 ευρώ στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, και το
ήµισυ του ποσό αυτού στην ΕΕ), το 2005 οι ΗΠΑ δαπάνησαν κατά
κεφαλήν 5 ευρώ, η Ιαπωνία 6,5 ευρώ και η ΕΕ 3,5 ευρώ. Σύµφωνα
µε τις προβλέψεις, η κατά κεφαλήν δαπάνη αναµένεται να ανέλθει,
το 2011, σε 9 ευρώ στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία και σε 6,5 ευρώ
στην ΕΕ (18).
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οµοσπονδιακό επίπεδο, θεωρείται ότι η δαπάνη για την απόκτηση
νέων γνώσεων και νέων υποδοµών στον τοµέα των N&N «υπήρξε
ενδεδειγµένη και ικανοποιητική για τη µακροπρόθεσµη επίτευξη
αξιοσηµείωτης οικονοµικής αποδοτικότητας».
2.6.4 Στην Ιαπωνία, η ετήσια δαπάνη ανήλθε κατά το 2003
περίπου σε 630 εκατοµµύρια ευρώ, εκ των οποίων το 73 %
προήλθε από το Υπουργείο Παιδείας και το 21 % από το
Υπουργείο Οικονοµικών, Εµπορίου και Βιοµηχανίας. Από πλευράς
κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου για τις νανοτεχνολογίες, η
Mitsui αποφάσισε να επενδύσει σχεδόν 700 εκατοµµύρια ευρώ
κατά τη διάρκεια της επόµενης τετραετίας, ενώ το Ταµείο Κρίσιµων
Τεχνολογιών θα διαθέσει περίπου 30 δισεκατοµµύρια ευρώ για την
έρευνα στον τοµέα των N&N (20).
2.6.5 Πάντοτε στην Ασία, η Ταϊβάν — όπου 800 επιχειρήσεις
ασχολούνται µε τις N&N — προβλέπει επίσης να επενδύσει περισσότερα από 600 εκατοµµύρια ευρώ, από σήµερα έως το 2008.
Στόχος είναι να ανέλθει η παραγωγή σε 7,5 δισεκατοµµύρια ευρώ
κατά το 2006, µε την ταυτόχρονη αύξηση του αριθµού των
επιχειρήσεων σε 1.500 και την ανάπτυξη νέων προϊόντων αξίας 25
δισεκατοµµυρίων ευρώ κατά το 2012, ιδίως στους διάφορους
τοµείς της νανοηλεκτρονικής.
2.6.5.1 Αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη της εν λόγω
οικονοµικής επέκτασης συνιστά η επίλυση των προβληµάτων που
άπτονται της πνευµατικής και της βιοµηχανικής ιδιοκτησίας.

2.6.2
Οι δαπάνες της βιοµηχανίας, σε παγκόσµια κλίµακα,
υπερβαίνουν τα 3 δισεκατοµµύρια ευρώ ετησίως, εκ των οποίων το
46 % αναλογεί σε αµερικανικές επιχειρήσεις, το 36 % σε ασιατικές
επιχειρήσεις, το 17 % σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και λιγότερο από
το 1 % σε επιχειρήσεις από τον υπόλοιπο κόσµο. Περίπου 1.500
εταιρείες έχουν εκδηλώσει ζωηρό ενδιαφέρον για την έρευνα και
την ανάπτυξη των N&N: εξ αυτών το 80 % αντιστοιχεί σε νέες
καινοτόµες επιχειρήσεις (start-up), εκ των οποίων περισσότερες από
τις µισές είναι βορειοαµερικανικές. Η δηµοσιογραφική κάλυψη
νανοτεχνολογικών θεµάτων εκ µέρους των ΜΜΕ αυξήθηκε, και από
περίπου 7.000 άρθρα ετησίως υπολογίζεται επί του παρόντος σε
12.000 άρθρα (19).

2.6.6 Η δε Νότια Κορέα, αποτελεί µια από τις πρώτες χώρες
της οποίας οι επιχειρήσεις διέθεσαν µε επιτυχία στην αγορά
προϊόντα βασισµένα σε N&N (21). Η Νότια Κορέα, της οποίας οι
δυνατότητες ανάπτυξης της εγχώριας αγοράς στον τοµέα των νανοτεχνολογιών υπολογίζονται σε περίπου 2 δισεκατοµµύρια ευρώ,
έθεσε σε εφαρµογή ένα πρόγραµµα στον τοµέα των N&N, το
επονοµαζόµενο «Next Generation Core Development Program»
(Βασικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα Επόµενης Γενεάς), µε προϋπολογισµό 168 εκατοµµυρίων ευρώ και µε προτεραιότητες µεταξύ των
οποίων περιλαµβάνονται τα νανοϋλικά, τα νανοστοιχεία και οι νανοβιοτεχνολογίες.

2.6.3
H οµοσπονδιακή κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών
επένδυσε σε µια πενταετία, από τα τέλη του 2000 έως σήµερα,
περισσότερα από 4 δισεκατοµµύρια δολλάρια ΗΠΑ στις νανοτεχνολογίες. Μόνον κατά το 2006, η κυβέρνηση Μπους αιτήθηκε 1 δισεκατοµµύριο δολλάρια ΗΠΑ για την έρευνα σε N&N στο πλαίσιο
των ένδεκα οµοσπονδιακών ερευνητικών ιδρυµάτων. Όπως επισηµαίνεται στην έκθεση του 2005 µε τίτλο «5-Years Assessment on
Nanotechnology Initiative» (πενταετής αξιολόγηση της πρωτοβουλίας για τη νανοτεχνολογία) «οι Ηνωµένες Πολιτείες πρωτοστατούν στην Ε&Α στον τοµέα της νανοτεχνολογίας», µε ετήσια
δαπάνη για την πραγµατοποίηση δηµοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων της τάξεως των 3 δισεκατοµµυρίων δολλαρίων ΗΠΑ, ποσό
αντίστοιχο προς το ένα τρίτο περίπου της παγκόσµιας δαπάνης.

2.6.7 Στην Αυστραλία, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών,
συστάθηκαν περισσότερες από 30 επιχειρήσεις N&N και ο αριθµός
τους εξακολουθεί να αυξάνεται κατά 50 % ετησίως. Οι δηµόσιες
και οι ιδιωτικές δαπάνες για έρευνα στον τοµέα των N&N
ανέρχονται σχεδόν σε 60 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως και εστιάζονται πρωτίστως στα νέα υλικά, στη νανοβιοτεχνολογία και στις
ιατρικές και θεραπευτικές εφαρµογές της.

2.6.3.1
Οι Ηνωµένες Πολιτείες κατέχουν επίσης την πρώτη θέση
όσον αφορά τον αριθµό των νέων καινοτόµων επιχειρήσεων (startup), των δηµοσιεύσεων και των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. Σε
(17) Lux Research and Technology Review on Nanotechnology 2005.
(18) Πρβλ.:
http://cordis.europa.eu.int/nanotechnology;
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, Γ∆ Έρευνα, Μονάδα G4 (8.12.2005).
(19) Lux Research and Technology Review on Nanotechnology 2005.

2.6.8 Η Κίνα, σύµφωνα µε έκθεση που δηµοσιεύθηκε τελευταίως στο Πεκίνο σχετικά µε την εξέλιξη των νανοτεχνολογιών στην
Κίνα κατά το διάστηµα 2005-2010, και µε προβλέψεις έως το
2015 (22), «περιλαµβάνεται µεταξύ των πρωτοπόρων σε παγκόσµια
(20) Όσον αφορά τις ιδιωτικές επενδύσεις σε N&N, σχεδόν 60 ιαπωνικές
επιχειρήσεις δαπανούν περίπου 170 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως για
Ε&Α σε νανοτεχνολογίες, ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε αύξηση κατά
20 % από το 2003.
(21) Η εταιρεία Samsung άρχισε, ήδη από το 2002, να διαθέτει τσιπ µνήµης
φλας (flash memory chips) που περιέχουν 90 εξαρτήµατα νανοµετρικών διαστάσεων.
(22) Beijin Report 2005 on Nanotech Development to 2010-2015
(Έκθεση 2005 του Πεκίνου σχετικά µε την ανάπτυξη των νανοτεχνολογιών έως το διάστηµα 2010-2015).
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κλίµακα από την άποψη της καταχώρισης νέων νανοτεχνολογικών
εταιρειών, των δηµοσιεύσεων και των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας
στον τοµέα των N&N και διαθέτει µια εσωτερική αγορά για τα
προϊόντα και τα συστήµατα N&N» η οποία υπολογίζεται ότι υπερβαίνει ήδη τα 4,5 δισεκατοµµύρια ευρώ και αναµένεται να ανέλθει
σε περισσότερα από 27 δισεκατοµµύρια ευρώ κατά το 2010 και σε
περισσότερα από 120 δισεκατοµµύρια ευρώ κατά το 2015 (23).
2.6.9
Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι το διεθνές πλαίσιο καταδεικνύει πόσο
σηµαντική είναι η εξασφάλιση ενός προορατικού περιβάλλοντος,
ευνοϊκού για την έρευνα και την καινοτοµία, σε όλες τις χώρες της
ΕΕ, προκειµένου να είναι σε θέση να συµµετάσχουν επιτυχώς στις
επενδύσεις για έρευνα και ανάπτυξη στον εν λόγω τοµέα.
3. Παρατηρήσεις
3.1 Η ΕΟΚΕ ανέκαθεν υποστήριζε ότι απαιτείται να καταβληθεί
µεγάλη προσπάθεια µε στόχο την αύξηση, τόσο σε απόλυτες όσο
και σε σχετικές τιµές, των επενδύσεων για Ε&Α στην Ευρώπη,
ενόψει της υλοποίησης του «στόχου του 3 %» της Βαρκελώνης.
Λαµβανοµένων δε υπόψη των διεθνών τάσεων, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η
εν λόγω προσπάθεια καθίσταται πρωτίστως αναγκαία στον τοµέα
των N&N.
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— την αύξηση των επενδύσεων για την έρευνα, την καινοτοµία και
την κατάρτιση στον τοµέα των N&N, τόσο στο κοινοτικό
επίπεδο όσο και στο επίπεδο των κρατών µελών και των περιφερειών τους, πάντοτε όµως βάσει µιας ισχυρής διαδικασίας
συντονισµού σε ευρωπαϊκή κλίµακα εκ µέρους της Επιτροπής
και µε την ανάληψη µεγαλύτερης δέσµευσης από τη βιοµηχανία·
— τη δηµιουργία, στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ, ενός ευρωπαϊκού
πόλου συντονισµού (Focal Point), ο οποίος να λειτουργεί ως
σταθερός και προενεργός συνοµιλητής, τόσο στο εσωτερικό της
Ένωσης όσο και στο επίπεδο της διεθνούς συνεργασίας και του
διαλόγου, µε ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο «Νανο-Ιανός» («NanoJanus») (28), το οποίο θα πρέπει να διαθέτει ενδεδειγµένο προϋπολογισµό·
— τη δέουσα προετοιµασία εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού
µε πολυεπιστηµονικές δεξιότητες στον επιστηµονικό, τεχνικό
και παραγωγικό τοµέα, καθώς και την ενίσχυση της παρουσίας
βιοµηχανικών στελεχών εξοικειωµένων µε την προσέγγιση των
N&N·
— την επιδίωξη εναργούς και ανοικτού διαλόγου µε την κοινωνία
των πολιτών, προκειµένου να διασφαλισθεί η αποδοχή και η
επιτυχία των νανοτεχνολογιών και των νανοεπιστηµών, όχι
µόνον εν ονόµατι της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, αλλά
και σε συνάρτηση µε τη χρησιµότητά τους για την υγεία, την
ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των πολιτών·

3.1.1
Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι η εν λόγω προσπάθεια θα µπορούσε
να αποδυναµωθεί, σε περίπτωση µη ενσωµάτωσής της σε µια
ισχυρή ευρωπαϊκή διαδικασία συντονισµού των εθνικών και
περιφερειακών ερευνητικών προγραµµάτων στον τοµέα των N&N,
µεταξύ άλλων διαµέσου και των µηχανισµών ERA-NET και ERA —
NET PLUS (24). Η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να συνδυασθεί µε
την ανάληψη δράσεων ευαισθητοποίησης και υποστήριξης των
ερευνητικών κέντρων, των βιοµηχανιών και των πανεπιστηµίων, στο
πλαίσιο των προγραµµάτων των COST (25), ESF (26), EUREKA (27)
και µε την παροχή δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

— την καθιέρωση, ήδη από το στάδιο του σχεδιασµού των προγραµµάτων και των εφαρµογών τους, µηχανισµών για την αξιολόγηση των τοξικολογικών και των οικοτοξικολογικών
κινδύνων, καθώς και ενδεδειγµένων µέσων κατάρτισης για την
κάλυψη των σχετικών αναγκών·

3.1.2
Η EOKE θεωρεί ότι ο ευρωπαϊκός συντονισµός και η
συνεργασία που προαναφέρθηκαν θα πρέπει να άπτονται επίσης των
δράσεων των κρατών µελών που αποσκοπούν στην ανάπτυξη
διατοµεακών υποδοµών και πόλων ικανότητας και αριστείας στον
τοµέα των N&N, µε επιπρόσθετο στόχο τη σύνδεσή τους σε ένα
πανευρωπαϊκό δίκτυο τόσο για τη µεγιστοποίηση των συνεργιών
όσο και για την αποτροπή περιττών αλληλοεπικαλύψεων.

— την εξέταση των προτάσεων σχετικά µε την έρευνα και τη
δηµόσια χρηµατοδότηση υπό το πρίσµα ενός συστήµατος
επιτήρησης της ηθικής δεοντολογίας, όπως ήδη προβλέπεται
για το πρόγραµµα-πλαίσιο, και µε συστηµατική επισήµανση των
θεµάτων ηθικής που ενδέχεται να ανακύψουν όσον αφορά τις
N&N·

3.2 Σε κοινοτικό επίπεδο
3.2.1
Η ΕΟΚΕ είναι πεπεισµένη ότι για να είναι το εν λόγω
σχέδιο δράσης λειτουργικό και αξιόπιστο θα πρέπει να συνοδεύεται
από ένα χρονοδιάγραµµα και από µια επιβεβληµένη τελευταία
προθεσµία, κατά τρόπο ώστε να καθίσταται περισσότερο επιτακτική
και επαληθεύσιµη η επιτελεσθείσα πρόοδος όσον αφορά τα εξής:
(23) Σύµφωνα µε την προαναφερθείσα έκθεση, το µερίδιο της Κίνας στην
παγκόσµια αγορά θα υπερβεί το 6 % το 2010 και το 16 % το 2015. Η
πορεία προς τα τελικά προϊόντα θα εξαρτηθεί πολύ περισσότερο από τη
σύγκλιση των εφαρµογών στον τοµέα των νανοβιοτεχνολογιών παρά
στον τοµέα των νανοεπιστηµών, καθώς και από τις εφαρµοσµένες
έρευνες στα τρία µεγάλα εθνικά ερευνητικά κέντρα και σε περισσότερα
από 20 ινστιτούτα νανοτεχνολογίας.
(24) Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας: Συνεργασία και συντονισµός των εθνικών
και περιφερειακών δράσεων στον τοµέα της έρευνας. Το Πρόγραµµα
ERA-NET – χρηµατοδοτούµενο µε 148 εκατ. ευρώ – προβλέπει την
ανά εξάµηνο πρόσκληση υποβολής προσφορών, έως το 2005, για
σχέδια τα οποία προβλέπουν τη συµµετοχή των αρµοδίων αρχών τουλάχιστον τριών κρατών µελών. Για τα επόµενα έτη προβλέπεται η
εφαρµογή του προγράµµατος ERA-NET Plus, το οποίο ενισχύει το
προγενέστερο πρόγραµµα.
(25) COST: ∆ιακυβερνητική οργάνωση µε στόχο την προώθηση της συντονισµένης επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας (Ε&Τ).
(26) ESF: Ευρωπαικό Ίδρυµα Επιστηµών.
(27) EUREKA: Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την εµπορική αξιοποίηση
προηγµένων τεχνολογιών.

— τη διαφύλαξη της ενδεδειγµένης ισορροπίας µεταξύ, αφενός,
της επιταγής για κοινωνική ανάπτυξη, διάδοση της επιστηµονικής γνώσης και προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος
και, αφετέρου, των απαιτήσεων που τίθενται όσον αφορά την
πνευµατική και τη βιοµηχανική ιδιοκτησία.
3.2.2 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει σθεναρά την αισθητή αύξηση των
επενδύσεων για την έρευνα, την καινοτοµία και την κατάρτιση στον
τοµέα των N&N, σε κοινοτικό επίπεδο, εκ παραλλήλου και σε στενό
συντονισµό µε τα κράτη µέλη και τις περιφέρειές τους.
3.2.2.1 Η ΕΟΚΕ τονίζει επ'αυτού ότι — αντίθετα από ό,τι
συµβαίνει σε άλλους τοµείς έρευνας — το συνολικό ύψος των
χρηµατοδοτικών πόρων που χορηγούνται στις N&N εξισούται προς
το ύψος των κονδυλίων που διατίθενται από τα κράτη µέλη (οι
κοινοτικές πιστώσεις για την έρευνα εν γένει αντιπροσωπεύουν
ποσοστό 4-5 % της συνολικής ευρωπαϊκής δαπάνης στον τοµέα
της έρευνας, ενώ οι πιστώσεις που προέρχονται από τα κράτη µέλη
ανέρχονται σε ποσοστό 87 %).
(28) Πρβλ. Nanotechnology National Office (Εθνική Υπηρεσία Νανοτεχνολογίας), η οποία συστάθηκε το 2003 στις ΗΠΑ δυνάµει του νόµου
περί ανάπτυξης των νανοτεχνολογιών.
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3.2.3
Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ για
την περίοδο 2007 — 2013, η θεµατική προτεραιότητα που είναι
αφιερωµένη στις N&N θα πρέπει να τύχει χρηµατοδότησης όχι
χαµηλότερης του 10 % των πόρων που έχουν χορηγηθεί στο ειδικό
πρόγραµµα «Συνεργασία».
3.2.3.1
Στο πλαίσιο του προγράµµατος «Ικανότητα» θα πρέπει
να παρασχεθούν στις ΜΜΕ ικανοποιητικά περιθώρια για την έρευνα
και την καινοτοµία στον τοµέα των N&N και, ειδικότερα, για τις
νανοτεχνολογικές περιοχές, τις υποδοµές αριστείας και την πρόβλεψη (foresight) όσον αφορά τις N&N.
3.2.3.2
Στο πλαίσιο του ειδικού προγράµµατος «Πρόσωπα», η
κατάρτιση και η κινητικότητα των ερευνητών στον τοµέα των N&N
θα πρέπει να τύχουν της δέουσας αντιµετώπισης· τούτο απαιτείται
επίσης να ισχύσει, αφενός, για τις δραστηριότητες του Κοινού
Κέντρου Ερευνών όσον αφορά την ασφάλεια και τη µετρονοµία και,
αφετέρου, για τις τεχνολογικές προοπτικές.

C 185/7

— της υποβολής προσφορών CEN-STAR (29) για σχέδια που
αφορούν την έρευνα πριν και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
θέσπισης τεχνικών κανόνων·
— της ανάληψης πρότυπων δράσεων επίδειξης για τη βιοµηχανική
εφαρµογή των N&N.
3.2.8 Η Επιτροπή θα πρέπει να ενισχύσει, ήδη από τώρα, το
µηχανισµό επιτήρησης της ηθικής δεοντολογίας, µε στόχο τη
διασφάλιση συστηµατικής επισήµανσης των θεµάτων ηθικής που
ενδέχεται να ανακύψουν όσον αφορά τις N&N και, ειδικότερα, στον
τοµέα της ιατρικής, των γεωργικών προϊόντων διατροφής και της
κοσµητικής.

3.3 Σε επίπεδο κρατών µελών

3.2.4
Από τη δική του πλευρά, το πρόγραµµα-πλαίσιο για την
ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία θα πρέπει να είναι σε θέση
να αφιερώσει — αρχής γενοµένης από το 2007, και παρά τον
περιορισµένο προϋπολογισµό που διαθέτει — ένα τµήµα των
παρεµβάσεών του στη διαµόρφωση επιχειρηµατικού πνεύµατος
εστιασµένου στις οργανωτικές εφαρµογές της έρευνας στον τοµέα
των N&N.

3.3.1 Η EOKE εξαίρει τη σηµασία του συνδυασµού του Κοινοτικού Σχεδίου δράσης µε εθνικά προγράµµατα δράσης, τα οποία
θα πρέπει να υποβληθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο
Συµβούλιο και στην Επιτροπή εντός του πρώτου εξάµηνου του
2006: ο στόχος έγκειται στη διασφάλιση συγκλίσεων και συνεργιών
όσον αφορά τις υποδοµές, την κατάρτιση και την εκπαίδευση, αλλά
και όσον αφορά την τυποποίηση των κανονιστικών διατάξεων και
των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, την αξιολόγηση των κινδύνων,
καθώς και το διάλογο µε την κοινωνία των πολιτών, µε τους καταναλωτές και µε τα ΜΜΕ.

3.2.5
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ενθέρµως τη δηµιουργία ευρωπαϊκών
τεχνολογικών πλατφορµών — κατά το υπόδειγµα εκείνων που
υφίστανται ήδη στον τοµέα της νανοηλεκτρονικής ή της νανοϊατρικής: πράγµατι η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι οι εν λόγω πλατφόρµες
αποτελούν εξαιρετικά ενδεδειγµένα µέσα για την προώθηση, υπό το
πρίσµα µιας κοινής συµµετοχικής πρόβλεψης (foresight), της ενεργοποίησης όλων των δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων των ποικίλων
τοµέων (επιστηµονικού, εκπαιδευτικού, τεχνολογικού, βιοµηχανικού,
χρηµατοοικονοµικού) έναντι σχεδίων και πρωτοβουλιών κοινοτικών,
εθνικών/περιφερειακών ή συνδυασµένων.

3.3.2 Η EOKE είναι της γνώµης ότι τα κράτη µέλη θα πρέπει,
αφενός, να διαθέτουν στις N&N σηµαντικότερο τµήµα των
δηµοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων που έχουν στη διάθεσή τους
και, αφετέρου, να υποβάλουν, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα,
εκθέσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο
σχετικά µε την πρόοδο που σηµειώθηκε όσον αφορά τις επενδύσεις
και την υλοποίηση των εθνικών προγραµµάτων.

3.2.6
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ζωτικής σηµασίας τις επενδύσεις για
εκπαίδευση και κατάρτιση προηγµένης µορφής. Τα νέα κοινοτικά
προγράµµατα για το διάστηµα που έπεται του 2006 θα πρέπει να
προβλέπουν ρητώς γραµµές δράσης µε στόχο την πολυεπιστηµονική υποστήριξη των N&N.
3.2.7
Η Επιτροπή θα πρέπει από την πλευρά της να διευκολύνει
τη βιοµηχανική αξιοποίηση µε την ανάληψη, έως το 2007 και στο
πλαίσιο του προγράµµατος εργασίας για τις N&N του 7ου ΠΠ, των
ακόλουθων δράσεων:
— της ίδρυσης γραφείου αρωγής για τα δικαιώµατα πνευµατικής
ιδιοκτησίας που άπτονται των νανοτεχνολογιών (Nano-IPR
Helpdesk), όπως είχε προτείνει η ΕΟΚΕ στην προηγούµενη
γνωµοδότησή της µε θέµα τις N&N·
— της δηµιουργίας ευρωπαϊκού κέντρου ανταλλαγής πληροφοριών
(clearing house) για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και για
την εποπτεία των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και των καινοτόµων
εφαρµογών στην παγκόσµια αγορά·
— της σύστασης ψηφιακής βιβλιοθήκης, όπως προτείνεται στην
ανακοίνωση που αποτελεί το θέµα της παρούσας γνωµοδότησης·

3.3.3 Οι εκθέσεις αυτές θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στη
διετή κοινοτική έκθεση και να αναφέρονται, ειδικότερα, στα εξής:
— στη διαµόρφωση ενός κανονιστικού και νοµοθετικού πλαισίου
το οποίο να ευνοεί τον νέο κύκλο βιοµηχανικών εφαρµογών
των N&N, τις νέες επιχειρηµατικές ιδέες, τις νέες δεξιότητες και
τις ανάγκες κατάρτισης των επιχειρηµατιών, των εργαζοµένων
και των τεχνικών, τα πρότυπα, την πιστοποίηση των προϊόντων,
καθώς και το σεβασµό των ηθικών αρχών και της διαφάνειας,
κυρίως όσον αφορά την ιατρική/επιστηµονική κατάρτιση, την
παροχή δυνατότητας πρόσβασης και την ισότητα ευκαιριών·
— στην ενθάρρυνση των καινοτόµων εφαρµογών N&N, σε περιφερειακό επίπεδο, µε την ανάπτυξη δικτύων εργαστηρίων για την
εκπόνηση πρωτοτύπων, την πιστοποίηση και την αξιολόγηση
των κινδύνων, τα οποία να είναι προσιτά στο σύνολο των
επιχειρήσεων, των φορέων, των πανεπιστηµίων και των ερευνητικών κέντρων· προς το σκοπό αυτό κρίνεται σκόπιµο, αφενός,
να ληφθούν ειδικά χρηµατοοικονοµικά µέτρα για την εκκίνηση
επιχειρήσεων (start-up) και για τα κεφάλαια επιχειρηµατικού
κινδύνου, ιδιαίτερα στις Περιφέρειες του Ταµείου Συνοχής, και,
αφετέρου, να δηµιουργηθούν πόλοι ενηµέρωσης — ανοικτοί
και για το ευρύ κοινό — σχετικά µε τους κινδύνους και τις
ευκαιρίες που αντιπροσωπεύουν οι N&N·
(29) CEN: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης. STAR: Έρευνα περί τυποποίησης.
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— στην ανάληψη δράσεων για την αποτροπή της δηµιουργίας
«νανο-χάσµατος», ιδίως στις περιοχές παρέµβασης των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και του Ταµείου Συνοχής, αλλά και στις νησιωτικές και στις αποµακρυσµένες περιφέρειες, προβλέποντας συγχρόνως και τη λήψη µέτρων προκειµένου να αποφευχθεί ο
αποκλεισµός των λιγότερο ανεπτυγµένων τρίτων χωρών από την
ανάπτυξη των N&N.
3.3.4
Η EOKE θεωρεί ότι τα κράτη µέλη οφείλουν να επιδιώξουν τη διαφύλαξη ορθής ισορροπίας µεταξύ δύο απαιτήσεων:
αφενός, της ανάγκης συνεργασίας και διάδοσης της επιστηµονικής
γνώσης και των εφαρµογών της όσον αφορά την προστασία της
υγείας και του περιβάλλοντος και, αφετέρου, της επιταγής για
προάσπιση του απορρήτου των εφευρέσεων και της πνευµατικής και
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας.

3.3.5
Κατά την άποψη της EOKΕ καθίστανται, και σε αυτό το
πλαίσιο, προφανή τα µειονεκτήµατα που συνεπάγεται η έλλειψη
κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας και ενιαίας κοινοτικής νοµοθεσίας στον εν λόγω τοµέα. Τούτο αφορά τόσο την ανάγκη να
διευκρινισθεί ποιες νέες ανακαλύψεις στον τοµέα των νανοβιοτεχνολογιών είναι δυνατόν να κατοχυρωθούν µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας
στα κράτη µέλη όσο και τη δυνατότητα ευχερέστερης πρόσβασης
των ενδιαφεροµένων πλευρών στις πληροφορίες σχετικά µε τις νέες
ανακαλύψεις και µε τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας.

3.4 Σε διεθνές επίπεδο

3.4.1
Η ΕΟΚΕ επικροτεί πλήρως τις κατευθυντήριες γραµµές
που προτείνονται στο σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη συγκροτηµένης συνεργασίας και δοµηµένου διαλόγου σε διεθνές
επίπεδο. Η ΕΟΚΕ προτείνει συµπληρωµατικά, εντούτοις, την
προσθήκη των ακόλουθων προτάσεων:
— την τακτική διοργάνωση διεθνών φόρουµ, υπό την αιγίδα της
ΕΕ, µε στόχο τον πολλαπλασιασµό των ευκαιριών για διάλογο,
ανταλλαγές και επικοινωνία, προκειµένου να ενισχυθεί
περαιτέρω «η διεθνής επιστηµονική, βιοµηχανική και ακαδηµαϊκή κοινότητα»·
— την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών ηγετικών ικανοτήτων για την
προαγωγή των πρωτοβουλιών περί υιοθέτησης κοινών
δηλώσεων και «κωδίκων συµπεριφοράς», µε στόχο την υπεύθυνη
ανάπτυξη και χρήση των N&N·
— τη δηµιουργία, εντός της ΕΕ και έως το 2008, ηλεκτρονικού
αρχείου των επιστηµονικών και τεχνικών δηµοσιεύσεων που
πραγµατοποιούνται ανά τον κόσµο στον τοµέα των N&N·
— την ενσωµάτωση, στις κατευθυντήριες γραµµές της ευρωπαϊκής
πολιτικής συνεργασίας για την ανάπτυξη, δράσεων µε στόχο
την ανάπτυξη της παραγωγικής ικανότητας (capacity building)
των συνοµιλητών που προέρχονται από τις αναπτυσσόµενες
χώρες, την κατάρτιση του επιστηµονικού προσωπικού, καθώς
και την αποδοχή των τεχνολογιών στον τοµέα των N&N από
τις τοπικές αρχές: όλα τα ανωτέρω έχουν ως σκοπό να αποτραπεί η δηµιουργία χάσµατος όσον αφορά τις N&N (ήτοι, ο
αποκλεισµός από την απόκτηση γνώσεων στον τοµέα των
N&N)·

8.8.2006

— την προαγωγή φιλικών προς το χρήστη συνεργιών στον τοµέα
των N&N τόσο µε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες — όπως η πρωτοβουλία EUREKA — όσο και µε διεθνείς — όπως η πρωτοβουλία Human Frontiers.

3.5 Σε επίπεδο επιχειρήσεων, εργαζοµένων και κοινωνίας των
πολιτών
3.5.1 Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, οι επιχειρήσεις — και ειδικότερα οι ΜΜΕ — µπορούν να αποκοµίσουν τεράστια οφέλη από την
ερευνητική δραστηριότητα στον τοµέα των N&N και από την άµεση
διάδοσή της στη µεταφορά τεχνολογίας, κυρίως χάρη στην
υιοθέτηση τεχνολογιών µε ενεργειακή και περιβαλλοντική αποδοτικότητα, νανοτεχνολογιών στον τοµέα της πληροφορικής και νέων
υλικών που εφαρµόζονται σε διαδικασίες, προϊόντα και υπηρεσίες,
καθώς και σε συγκλίνουσες τεχνολογίες στους τοµείς των Ν&Ν,
της βιολογίας και της πληροφορικής.
3.5.2 Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι η ευρωπαϊκή βιοµηχανία θα πρέπει να
πολλαπλασιάσει και να επιταχύνει τις προσπάθειές της στον τοµέα
της έρευνας και της εφαρµογής των N&N, προωθώντας επίπεδα
επενδύσεων τουλάχιστον ίσα προς εκείνα των πιο προηγµένων ανταγωνιστών της: το εν λόγω εγχείρηµα θα µπορούσε να ενθαρρυνθεί
σηµαντικά από τη διαµόρφωση ενός ευνοϊκού κανονιστικού και
νοµοθετικού πλαισίου τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό/περιφερειακό επίπεδο.
3.5.3 Η EOKE είναι πεπεισµένη ότι η προσέγγιση αυτή, η οποία
εµπεριέχει την ευρεία συµµετοχή των επιχειρήσεων, είναι ζωτικής
σηµασίας για την έρευνα, την ανάπτυξη και την εφαρµογή των
N&N, υπό τον όρο ότι θα προβλεφθούν δράσεις υποστήριξης σε
ευρωπαϊκό, εθνικό/περιφερειακό και, προπαντός, σε συνδυασµένο
επίπεδο, µε στόχο τα εξής:
— τη διασφάλιση της παροχής πληροφοριών, µε διαφάνεια,
απλότητα και σαφήνεια, σχετικά µε τη «νανοτεχνολογική
ανίχνευση» (nanotechnology scouting) των αποτελεσµάτων της
έρευνας που είναι εφαρµόσιµα, επί µονίµου βάσεως και µε
ασφάλεια, για τους εργαζοµένους, τους τεχνικούς, τους καταναλωτές, το περιβάλλον και την υγεία· τα εν λόγω αποτελέσµατα πρέπει να διασφαλίζονται βάσει πιστοποίησης πλήρως
αποδεκτής τόσο από την κοινωνία όσο και από την αγορά·
— το σχεδιασµό δράσεων κατάρτισης εστιασµένων στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις — και, ιδιαίτερα,
οι µικρότερες εξ αυτών — µε στόχο την υιοθέτηση και τη
συνειδητή και υπεύθυνη χρήση των N&N, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που θέτουν οι νέες διαδικασίες παραγωγής στο πλαίσιο
των οποίων εφαρµόζονται (30)·
— την υποστήριξη δράσεων πολυεπιστηµονικής κατάρτισης και
επιµόρφωσης του τεχνικού και επιστηµονικού προσωπικού
σχετικά µε το νέο σχεδιασµό και την οργάνωση της επιχείρησης
που εφαρµόζει νέες νανοτεχνολογικές παραγωγικές διαδικασίες
και συναφείς υπηρεσίες στους διάφορους τοµείς, καθώς και
σχετικά µε τις αναγκαίες προφυλάξεις για την εξάλειψη των
τοξικολογικών και οικοτοξικολογικών κινδύνων·
(30) Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της τόσο για τις δηµοσιεύσεις που
πραγµατοποιούνται και διατίθενται ευρέως από τη Γ∆ Καινοτοµία – είτε
σε έντυπη µορφή είτε και σε CD – όσο και για τα παιδαγωγικά µέσα
που χρησιµοποιούνται στις εν λόγω δηµοσιεύσεις και απευθύνονται σε
ένα ενδιαφερόµενο µεν, αλλά ελάχιστα προετοιµασµένο, κοινό.
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— τη διερεύνηση, κατά τρόπο σαφή και προκαθορισµένο, των
ευκαιριών και των περιορισµών από την άποψη της βιοµηχανικής και της πνευµατικής ιδιοκτησίας για τη διασφάλιση ορθής
ισορροπίας µεταξύ της συνεργασίας και του ανταγωνισµού,
µεταξύ της προστασίας του απορρήτου ως προς την παραγωγή
και της διάδοσης των επιτευγµάτων στον τοµέα των N&N,
µεταξύ της πραγµατοποίησης δηµοσιεύσεων και της ελεύθερης
διακίνησης των νέων γνώσεων εντός της ευρωπαϊκής και της
διεθνούς επιστηµονικής κοινότητας και της προστασίας των
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας·
— τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων — και ιδιαίτερα των µικρότερων εξ αυτών ή εκείνων που είναι εγκατεστηµένες σε νησιωτικές και αποµακρυσµένες περιοχές — στα
ινστιτούτα του ΚΚΕρ (31), στα εργαστήρια εκπόνησης προτύπων
και στις υποδοµές πιστοποίησης, µετρήσεων και δοκιµών.
Σηµαντική θα αποδειχθεί, επίσης, η πρόσβαση σε εθνικούς και
ευρωπαϊκούς οργανισµούς τεχνικής τυποποίησης, δυνάµενους
να διαµορφώνουν πρότυπα τα οποία τυγχάνουν διεθνούς
αναγνώρισης και αποδοχής·
— την ενίσχυση, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων (ΕΤΕ), του
CIP (32) και των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων της Κοινότητας, της
πρόσβασης των επιχειρήσεων — και ιδιαίτερα των ΜΜΕ — σε
δράσεις χρηµατοοικονοµικής ενίσχυσης για τη χορήγηση κεφαλαίων εκκίνησης επιχειρήσεων (start-up) και κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου, καθώς και σε δράσεις για την προαγωγή
της εξάπλωσης (spin-off) της ακαδηµαϊκής κοινότητας µε στόχο
τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων και νέων θέσεων απασχόλησης
στον τοµέα των N&N, αλλά και δικτύων για την αγορά, την
παραγωγή και τη διανοµή υπηρεσιών N&N·
— τη σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ των πανεπιστηµίων, των
ερευνητικών κέντρων και των επιχειρήσεων — ιδιαίτερα των
ΜΜΕ — µε τη δηµιουργία κέντρων εµπειρογνωµοσύνης, υπό
κοινή διαχείριση, για τους διάφορους τοµείς εφαρµογής, µε την
ενσωµάτωση ειδικών νανοτεχνολόγων στις επιχειρήσεις και µε
τη διοργάνωση εκπαιδευτικών µαθηµάτων στο πλαίσιο των νέων
δράσεων που προβλέπονται από το πρόγραµµα «Marie Curie».
3.5.4
Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ότι, ιδίως στον τοµέα των N&N, οι
εργαζόµενοι και τα τεχνικά και επιστηµονικά στελέχη αντιπροσωπεύουν και πρέπει να εξακολουθήσουν να αντιπροσωπεύουν το
ισχυρό σηµείο των κοινωνικά υπεύθυνων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.
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3.5.4.1 Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει, εν προκειµένω, τη σηµασία της
ανάληψης δράσεων για την εξασφάλιση ασφαλούς περιβάλλοντος
και ακίνδυνων παραγωγικών διαδικασιών, καθώς και ενδεδειγµένων
παρεµβάσεων για την επιµόρφωση ειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού, κυρίως στον τοµέα των διαγνωστικών και των θεραπευτικών
εφαρµογών της ιατρικής, µε ιδιαίτερη αναφορά στις παραµέτρους
της πρόληψης και της εκ των προτέρων αξιολόγησης των κινδύνων.
Τούτο είναι δυνατό να επιτευχθεί µε τη βοήθεια τεχνικών εγχειριδίων συµπεριφοράς, αποδεκτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
3.5.4.2 Ο αντίκτυπος στους εργαζοµένους της νέας οργάνωσης
της εργασίας που είναι αναγκαία για την εφαρµογή των N&N στις
παραγωγικές δραστηριότητες, αφενός, και των απαιτήσεων που
τίθενται όσον αφορά την κατάρτισή τους, αλλά και την προστασία
της υγείας τους και την ασφάλειά τους, αφετέρου, θα πρέπει να
αποτελέσουν αντικείµενο εµπεριστατωµένων αξιολογήσεων και
µελετών εκ µέρους του Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος του ∆ουβλίνου για
τη Βελτίωση των Συνθηκών ∆ιαβίωσης και Εργασίας.
3.5.5 Ο ευρωπαϊκός διάλογος για τις N&N θα πρέπει να έχει
παγιωθεί µε όλες τις ενδιαφερόµενες πλευρές έως το 2007, δια της
δηµιουργίας ενός συµβουλευτικού οργάνου ή φόρουµ, το οποίο θα
πρέπει να διαθέτει την αναγκαία ενάργεια και διαφάνεια και να
µπορεί να προταθεί ως ικανός και αναγνωρισµένος συνοµιλητής
έναντι των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και της κοινωνίας των
πολιτών.
3.5.6 Οι επιτυχηµένες πρότυπες πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση των πολιτών θα πρέπει να έχουν εδραιωθεί έως το 2007,
να προβάλλονται ήδη κατά την πρόσβαση στη δικτυακή πύλη
«Europa» και να δηµοσιοποιούνται επίσης στα άλλα όργανα και,
κυρίως, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. Στο
πλαίσιο των εν λόγω πρωτοβουλιών θα πρέπει επιπλέον να εξασφαλισθεί και µια διεθνής απήχηση µε τη θεσµοθέτηση, κατά το 2008,
του «∆ιατοµεακού Ευρωπαϊκού Βραβείου σε Ν&N» το οποίο
προβλέπεται να απονέµεται σε ετήσια βάση επ'ευκαιρία της «Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας των N&N».
3.5.7 Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει διαµορφώσει, έως το 2007,
συγκεκριµένες µεθοδολογίες για την επισήµανση των κινδύνων
λόγω της εφαρµογής ή/και της χρήσης N&N και να έχει προτείνει,
εντός του πρώτου εξαµήνου του 2008, τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραµµές επί του θέµατος.

Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2006
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

(31) ΚΚΕρ = Κοινό Κέντρο Ερευνών
(32) CIP = Πρόγραµµα «Καινοτοµία και Ανταγωνιστικότητα» (Πρβλ. γνωµοδότηση CESE INT/270, µε εισηγητή τον κ. Wqalschke και
συνεισηγήτρια την κα Fusco).
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για τα παρακάτω θέµατα:
«Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου περί του ειδικού προγράµµατος που θα υλοποιηθεί µε άµεσες
δράσεις από το Κοινό Κέντρο Ερευνών µε το οποίο τίθεται σε εφαρµογή το 7ο πρόγραµµα πλαίσιο
(2007-2013) δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας»
«Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου σχετικά µε το ειδικό πρόγραµµα “Συνεργασία” για την εκτέλεση
του 7ου προγράµµατος πλαισίου (2007-2013) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τις δραστηριότητες
έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης»
«Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου σχετικά µε το ειδικό πρόγραµµα “Ιδέες” µε το οποίο τίθεται σε
εφαρµογή το 7ο πρόγραµµα πλαίσιο (2007-2013) δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και
επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας»
«Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου σχετικά µε το ειδικό πρόγραµµα “Άνθρωποι” µε το οποίο τίθεται
σε εφαρµογή το έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο (2007-2013) δράσεων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και
επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας»
«Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου σχετικά µε το ειδικό πρόγραµµα “Ικανότητες” µε το οποίο τίθεται
σε εφαρµογή το 7ο πρόγραµµα πλαίσιο (2007-2013) δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης
και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας»
«Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου περί του ειδικού προγράµµατος που θα υλοποιηθεί µε άµεσες
δράσεις από το Κοινό Κέντρο Ερευνών ώστε να εκτελεσθεί το έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο (2007-2011)
δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας
(Ευρατόµ)»
«Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου σχετικά µε το ειδικό πρόγραµµα µε το οποίο τίθεται σε εφαρµογή
το έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο (2007-2011) δραστηριοτήτων έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας (Ευρατόµ)»
COM(2005) 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445 τελικά
(2006/C 185/02)
Στις 14 Νοεµβρίου 2005, το Συµβούλιο αποφάσισε, σύµφωνα µε το άρθρο 166 της Συνθήκης για την ίδρυση
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
µε θέµα τις ανωτέρω προτάσεις
Το τµήµα «Εσωτερική αγορά, παραγωγή και κατανάλωση» στο οποίο ανατέθηκαν οι προπαρασκευαστικές εργασίες
για το θέµα, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 28 Μαρτίου 2006. Εισηγητής ήταν ο κ. WOLF και
συνεισηγητής ο κ. PEZZINI.
Κατά την 426η σύνοδο ολοµέλειάς της στις 20 και 21 Απριλίου 2006 (συνεδρίαση της 20ής Απριλίου), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 132 ψήφους υπέρ και 2 κατά την ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Σύνοψη
1.1 Οι προτάσεις της Επιτροπής αφορούν το περιεχόµενο ή τα
θέµατα της έρευνας που καλύπτονται από τις προτάσεις της σχετικά
µε το 7ο πρόγραµµα πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική
ανάπτυξη (2007-2013) και το 7ο πρόγραµµα πλαίσιο της Ευρατόµ
(2007-2011), που έχει ήδη σχολιάσει η ΕΟΚΕ. Συνεπώς, η
παρούσα γνωµοδότηση συµπληρώνει τη γνωµοδότηση που έχει ήδη
εκπονηθεί για τα δύο προγράµµατα πλαίσιο.
1.2 Στη γνωµοδότηση αυτή, η ΕΟΚΕ συνιστά να διατεθούν
χωρίς περικοπές οι προτεινόµενες από την Επιτροπή, άµεσα αναγκαίες, επενδύσεις στους τοµείς της έρευνας και ανάπτυξης και να
µην επιτραπεί να µεταβληθούν σε παίγνιο ή θύµα των διαπραγµατεύσεων για το µελλοντικό γενικό προϋπολογισµό της ΕΕ.
1.3 Η υλοποίηση του στόχου που περιλαµβάνεται στη
στρατηγική της Λισσαβόνας να εξελιχθεί η Ε.Ε. στον σηµαντικότερο

οικονοµικό χώρο προϋποθέτει σαφή ενίσχυση των επενδύσεων στην
έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. Στο χώρο αυτό, η Ε.Ε. είναι
εκτεθειµένη στον παγκόσµιο ανταγωνισµό όχι µόνο µε τις ΗΠΑ, την
Ιαπωνία και την Κορέα, αλλά και µε την Κίνα, την Ινδία και τη
Βραζιλία. Οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία ανακήρυξαν πρόσφατα την Ε&Α
σε εθνική προτεραιότητα για την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς τους και διέθεσαν τους πόρους που απαιτούνται για να
επιτύχουν το στόχο αυτό. Εντούτοις, λαµβανοµένων υπόψη των
συνεχών παγκόσµιων εξελίξεων, ο στόχος, ο οποίος ορίσθηκε από
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης προς στήριξη της
στρατηγικής της Λισσαβόνας και ο οποίος δεν έχει ακόµη
επιτευχθεί, για επενδύσεις στην Ε&Α ποσοστού 3 % επί του ΑΕγχΠ
της ΕΕ αποτελεί έναν «κινούµενο στόχο». Όποιος δεν επιτύχει
εγκαίρως το στόχο αυτό, θα χάσει την πρωτιά.
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1.4 ∆εδοµένου ότι το Συµβούλιο έχει εντωµεταξύ αποφασίσει
σχετικά µε το ύψος του γενικού προϋπολογισµού της Ε.Ε. και τον
αντίκτυπο αυτού επί του προϋπολογισµού για την έρευνα, η ΕΟΚΕ
επαναλαµβάνει τη σύστασή της για την σαφή αύξηση του προϋπολογισµού για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη — σε
στους το 8 % — και για την έναρξη της αύξησης από τώρα και σε
καµία περίπτωση µετά από εφτά χρόνια.
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1.10 Η ΕΟΚΕ παραπέµπει, τέλος, στην προηγούµενη σύστασή
της για τον δραστικό περιορισµό των διοικητικών επιβαρύνσεων
των αιτούντων, την απλούστευση των διαδικασιών και την εξασφάλιση, ταυτόχρονα, της µέγιστης δυνατής συνέχειας σε ό,τι αφορά
τα µέσα ενίσχυσης και τις διαδικασίες για την ανάθεση έργων.

2. Εισαγωγή
1.5 Το επίκεντρο των προτάσεων της Επιτροπής είναι το ειδικό
πρόγραµµα «συνεργασία». Η EOKE υποστηρίζει την ενίσχυση των
ερευνητικών θεµάτων που περιλαµβάνονται σε αυτό, όπως η
ανεργία, υγεία, η τεχνολογία πληροφοριών, η νανοτεχνολογία, το
περιβάλλον, οι µεταφορές, οι οικονοµικές, κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήµες, καθώς και τα νέα θέµατα διάστηµα και ασφάλεια.
Το σηµείο αυτό σχολιάζεται διεξοδικά στο κεφάλαιο 4, όπου και
συνιστώνται συγκριτικές ενισχύσεις σε µεµονωµένες περιπτώσεις.

1.6 Η ΕΟΚΕ συνιστά εν γένει να µην επιλεγεί µια άκαµπτη
κατανοµή του προϋπολογισµού στα διάφορα θέµατα, αλλά να
επιτρέπει όσο το δυνατόν περισσότερη ευελιξία. Κατά αυτό τον
τρόπο, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η ικανότητα της Επιτροπής να
µπορεί κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του προγράµµατος να ανταποκρίνεται σε ενδιάµεσες µετατοπίσεις του ενδιαφέροντος, σε νέα
θέµατα που προκύπτουν ή, λόγω του εγκάρσιου χαρακτήρα
ορισµένων προγραµµατικών θεµάτων, σε αναδιαρθρώσεις που
ενδέχεται να καταστούν απαραίτητες και µάλιστα ταχέως και χωρίς
περαιτέρω πολιτικά µέτρα.

1.7 Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει την υποστήριξή της προς το ειδικό
πρόγραµµα «ιδέες». Θεωρεί δε ότι οι προκύψει που προκύπτουν σε
σχέση µε το πρόγραµµα αυτό, εκτός από τον κατάλληλο εξοπλισµό,
συνίστανται κατά κύριο λόγο στη διαδικασία για την επιλογή των
αιτήσεων για την παροχή στήριξης και στη διαχείρισή του.
Χαιρετίζει δε το γεγονός ότι το δύσκολο αυτό καθήκον θα ανατεθεί
στο αυτόνοµο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Έρευνας (European Research
Council, ERC).

1.8 Η ΕΟΚΕ έχει τονίσει σε επανειληµµένες περιπτώσεις ότι το
κλειδί για την προαγωγή της επιτυχίας και της ανταγωνιστικότητας
των ευρωπαϊκών δράσεων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης,
εκτός από τον εφοδιασµό µε υψηλής ποιότητας εξοπλισµό, την
χρηµατοδοτική υποστήριξη και τη δηµιουργία των απαραίτητων
συνθηκών, είναι η επάρκεια κορυφαίων δηµιουργικών επιστηµόνων.
Το ειδικό πρόγραµµα «άνθρωποι» αφορά τα µέτρα µε τα οποία η
Επιτροπή θα µπορούσε να πλησιάσει την υλοποίηση του στόχου
αυτού. Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει απερίφραστα τα µέτρα αυτά και
παραπέµπει, επιπλέον, στις προηγούµενες παρατηρήσεις της σχετικά
µε τον ευρωπαϊκό χάρτη των ερευνητών που δηµοσιεύτηκε από την
Επιτροπή.

1.9 Το ειδικό πρόγραµµα «Ικανότητες» είναι ένα πολύ καλό
παράδειγµα των επικουρικών καθηκόντων της Κοινότητας. Αφορά
ιδιαιτέρως τις ερευνητικές υποδοµές (όπως είναι µεγάλα µηχανήµατα, επιστηµονικά εργαλεία, υπολογιστές, κλπ.) των οποίων η
παροχή και αξιοποίηση υπερβαίνει τις δυνατότητες των µεµονωµένων κρατών µελών. Όµως, και το επιµέρους πρόγραµµα
«έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ» που περιλαµβάνεται στο ειδικό
πρόγραµµα ανταποκρίνεται σε προηγούµενες συστάσεις της ΕΟΚΕ
για την ενίσχυση της συµµετοχής των ΜΜΕ στη διαδικασία για την
προαγωγή της καινοτοµίας.

2.1 Οι προτάσεις της Επιτροπής, που περιλαµβάνονται σε
επτά χωριστά έγγραφα, συµπληρώνουν την πρόταση της Επιτροπής (1) για το 7ο πρόγραµµα πλαίσιο για την έρευνα και την
τεχνολογική ανάπτυξη (2007-2013) και για το 7ο πρόγραµµα —
πλαίσιο Ευρατόµ (2007-2011), και προσφέρουν αναλυτικές
πληροφορίες για το περιεχόµενο ή τα θέµατα που
καλύπτονται από τα προβλεπόµενα µέτρα στήριξης.
2.1.1 Ως εκ τούτου, η παρούσα γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ
συνιστά µία συµπληρωµατική και συµπαγή µορφή της γνωµοδότησης (2) που υποβλήθηκε ήδη µαζί µε παρατηρήσεις και
συστάσεις σχετικά µε την απόφαση για το 7ο πρόγραµµα —
πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (20072013) και για το 7ο πρόγραµµα πλαίσιο Ευρατόµ (2007-2011).
2.1.2 Για το λόγο αυτό, η παρούσα γνωµοδότηση αναφέρεται
κατά κύριο λόγο στο περιεχόµενο της έρευνας και όχι σε
διαρθρώσεις και µέσα. Έτσι, δεν υπεισέρχεται του νέου, π.χ., στο
σηµαντικό ζήτηµα της βελτιστοποίηση της το τρίγωνο τις καινοτοµίες «βασική έρευνα, συναφής έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη»
ούτε στη σύσταση οι υπάλληλοι της επιτροπής που συνοδεύουν το
πρόγραµµα να είναι εµπειρογνώµονες οι οποίοι διαθέτουν εµπειρία
σχετικά µε την µελλοντική έρευνα και µε την εκάστοτε ειδικότητα,
πράγµα το οποίο θα απαιτούσε µια υπάρχει συνέχεια σε ό,τι αφορά
στο προσωπικό. Τα θέµατα αυτά εξετάστηκαν διεξοδικά στις προαναφερθείσες γνωµοδοτήσεις (3).
2.1.3 Ωστόσο, στο σηµείο αυτό πρέπει να εξεταστεί ένα σηµαντικό θέµα που είναι η κατανοµή του προϋπολογισµού στα επιµέρους στοιχεία του προγράµµατος. Για το θέµα αυτό, η ΕΟΚΕ είχε
ήδη συστήσει να υπάρξει όσο το δυνατόν περισσότερη ευελιξία
για να µπορεί η Επιτροπή κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του
προγράµµατος να ανταποκρίνεται σε ενδιάµεσες µετατοπίσεις του
ενδιαφέροντος, σε νέα θέµατα που προκύπτουν ή, λόγω του εγκάρσιου χαρακτήρα ορισµένων προγραµµατικών θεµάτων, σε
αναδιαρθρώσεις που ενδέχεται να καταστούν απαραίτητες και
µάλιστα ταχέως και χωρίς περαιτέρω πολιτικά µέτρα.
2.2 Η Επιτροπή είχε προτείνει αύξηση για τους προϋπολογισµούς των δύο προγραµµάτων — πλαίσιο σε συνολικό ποσόν
ύψους 72,7 (4) δισ. ευρώ. Αυτό εξακολουθεί να είναι λιγότερο από
το 8 % του προτεινόµενου γενικού κοινοτικού προϋπολογισµού
2007 — 2013 ύψους 1025 δισ. ευρώ. Στην προαναφερθείσα
γνωµοδότησή της για το 7ο πρόγραµµα πλαίσιο για την έρευνα, η
ΕΟΚΕ είχε συστήσει «να διατεθούν χωρίς περικοπές οι προτεινόµενες από την Επιτροπή, άµεσα αναγκαίες, επενδύσεις στους τοµείς
της έρευνας και ανάπτυξης και να µην επιτραπεί να µεταβληθούν σε
παίγνιο ή θύµα των διαπραγµατεύσεων για τον µελλοντικό γενικό
προϋπολογισµό της ΕΕ».
(1) COM(2005) 119 τελικό/2 – 2005/0043 (COD) – 2005/0044 (CNS)
(2) EE C 65 της 17.3.2006.
(3) EE C 157, 28-6-2005 «Κατευθυντήριες γραµµές της πολιτικής της
Ένωσης υπέρ της έρευνας», και ΕΕ C 65 της 17.3.2006.
(4) Τιµές 2005 χωρίς τιµαριθµική αναπροσαρµογή. Τα αριθµητικά στοιχεία
διαφέρουν ανάλογα µε την προσαρµογή του τιµαρίθµου.
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2.2.1
Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφώνησε στις 19
∆εκεµβρίου 2005 για έναν γενικό προϋπολογισµό ύψους µόνο
862,4 (5) δισ. ευρώ. Ως εκ τούτου, και ο κοινοτικός προϋπολογισµός για την έρευνα θα µπορούσε να αποδειχθεί σηµαντικά µικρότερος από την πρόταση της Επιτροπής (6) αλλά «σύµφωνα µε την
εκτίµηση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου (7) οι πόροι της ΕΕ για την
έρευνα θα αυξηθούν, έτσι ώστε οι πραγµατικά διαθέσιµοι πόροι
θα είναι το 2013 περίπου κατά 75 % περισσότεροι από το
2006». Η Επιτροπή θα επεξεργαστεί γι' αυτό αναθεωρηµένη
πρόταση που θα αντιστοιχεί στα στοιχεία αυτά. Συνεπώς, η πολιτική
διαδικασία λήψης αποφάσεων για τα δύο προγράµµατα — πλαίσιο
δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµα.

2.2.2
Η υλοποίηση του στόχου που περιλαµβάνεται στη
στρατηγική της Λισσαβόνας να εξελιχθεί η Ε.Ε. στον σηµαντικότερο
οικονοµικό χώρο προϋποθέτει σαφή ενίσχυση των επενδύσεων στην
έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. Στο χώρο αυτό, η Ε.Ε. είναι
εκτεθειµένη στον παγκόσµιο ανταγωνισµό όχι µόνο µε τις ΗΠΑ, την
Ιαπωνία και την Κορέα, αλλά και µε την Κίνα, την Ινδία και τη
Βραζιλία. Οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία ανακήρυξαν πρόσφατα την Ε&Α
σε εθνική προτεραιότητα για την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς τους και διέθεσαν τους πόρους που απαιτούνται για να
επιτύχουν το στόχο αυτό. Εντούτοις, λαµβανοµένων υπόψη των
συνεχών παγκόσµιων εξελίξεων, ο στόχος, ο οποίος ορίσθηκε από
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης προς στήριξη της
στρατηγικής της Λισσαβόνας και ο οποίος δεν έχει ακόµη
επιτευχθεί, για επενδύσεις στην Ε&Α ποσοστού 3 % επί του ΑΕγχΠ
της ΕΕ αποτελεί έναν «κινούµενο στόχο». Όποιος δεν επιτύχει
εγκαίρως το στόχο αυτό, θα χάσει την πρωτιά.

2.3 Ενόψει της σηµερινής κατάστασης των πραγµάτων, η ΕΟΚΕ
θεωρεί απαραίτητο να επαναλάβει και να εµµείνει στις συστάσεις
της που περιλαµβάνονται στην προαναφερθείσα γνωµοδότηση, επισηµαίνοντας εκ νέου ότι: (1.) «Η αποτελεσµατική και άριστη έρευνα
και ανάπτυξη που προωθείται επαρκώς, συνιστά την καθοριστική
βάση και προϋπόθεση για την καινοτοµία, την ανταγωνιστικότητα
και την ευηµερία, και συνεπώς για την πολιτισµική ανάπτυξη και
την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών.» (2.) «Η πρόταση της Επιτροπής
είναι (…) τα ελάχιστα κονδύλια που πρέπει να διατεθούν και
που, µακροπρόθεσµα, θα πρέπει να αυξηθούν περαιτέρω, στα
πλαίσια της προσπάθειας να προστατευθεί από κινδύνους και
να ενισχυθεί η θέση της Ευρώπης, κοιτίδας της σύγχρονης
επιστήµης και τεχνολογίας.» (3.) «Εάν δεν γίνει αυτή η
προσπάθεια, οι στόχοι της Λισσαβόνας θα καταστούν
ανέφικτοι, ακόµη και µακροπρόθεσµα.»
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2.5 Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει, συνεπώς, τη σύστασή της να
αυξηθεί ο προϋπολογισµός για την έρευνα και την τεχνολογική
ανάπτυξη στο 8 % του γενικού προϋπολογισµού της ΕΕ και για
την έναρξη της αύξησης από τώρα και όχι µετά από εφτά χρόνια.
2.6 Η ΕΟΚΕ λαµβάνει γνώση της πρότασης της Επιτροπής (8)
για τη δηµιουργία ευρωπαϊκού ιδρύµατος τεχνολογίας (EIT)..
Χωρίς να υπεισέρχεται στο σηµείο αυτό στο περιεχόµενο της
πρότασης, παρατηρεί ότι οι δαπάνες που απαιτούνται για το σκοπό
αυτό δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να επιβαρύνουν τον προϋπολογισµό των υπό συζήτηση «ειδικών προγραµµάτων».
2.7 Παράλληλα, η ΕΟΚΕ παραπέµπει στην προηγούµενη
σύστασή της «να µειωθεί δραστικά ο απαιτούµενος διοικητικός
φόρτος για τους αιτούντες, να απλουστευθούν οι διαδικασίες
και ταυτόχρονα να διασφαλιστεί η µέγιστη δυνατή συνέχεια ως
προς τα µέσα χρηµατοδότησης και τις διαδικασίες χορήγησης». Η
ΕΟΚΕ θα αναφερθεί διεξοδικότερα στο σηµείο αυτό, όταν θα
ασχοληθεί µε τις προτάσεις της Επιτροπής για τους «κανόνες
συµµετοχής» (9).
3. Περιεχόµενο των προτάσεων της Επιτροπής (10)
3.1 Οι προτάσεις της Επιτροπής καλύπτουν και συγκεκριµενοποιούν ολόκληρο τον τοµέα που θα αποτελέσει αντικείµενο έρευνας
και ανάπτυξης στο έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο και το πρόγραµµα
Ευρατόµ — δηλαδή το σύνολο των θεµάτων, περιεχοµένων,
µεθόδων και βοηθητικών µέσων της έρευνας. Επιπροσθέτως, προτείνεται το ποσόν που θα πρέπει να διαθέσει γι' αυτό το Κοινό Κέντρο
Ερευνών. Επίσης, παρουσιάζονται δράσεις για την απόκτηση και την
ενίσχυση του απαραίτητου ανθρώπινου δυναµικού. Πρόκειται για
επτά συνολικά έγγραφα της Επιτροπής που παρουσιάζουν και τα
σχετικά επιµέρους προγράµµατα µε πολλές πληροφορίες.
3.2 Η συνοπτική τους διάρθρωση είναι η εξής (τα ποσοστά
αφορούν το εκάστοτε µερίδιο στον γενικό προϋπολογισµό):
A — για το πρόγραµµα πλαίσιο Ε&Α (γενικός προϋπολογισµός
72.726 εκατ. ευρώ) 2007 — 2013
Συνεργασία

61,1 %

Ιδέες

16,3 %

Άνθρωποι

9,8 %

Ικανότητες

10,3 %

∆ράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών εκτός του πυρηνικού τοµέα
2.4 Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει την επισήµανση της ότι η
ευρωπαϊκή συνεργασία στον τοµέα της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης λειτουργεί ως δραστικός καταλύτης για την
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και συνοχή. Αυτό είναι εξαιρετικά
σηµαντικό σε µια φάση που η Ε.Ε. αντιµετωπίζει προβλήµατα µε
την αποδοχή της συνταγµατικής συνθήκης εκ µέρους των πολιτών.
Η επαρκής έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη έχει καθοριστική
σηµασία όχι µόνο για την υλοποίηση των στόχων της Λισσαβόνας,
αλλά και για τη διευθέτηση ζητηµάτων και προβληµάτων που
παραµένουν ανοιχτά, όπως είναι π.χ. το θέµα της υγείας, της
τροφοδοσία µε ενέργεια, του περιβάλλοντος κλπ.
(5) Τιµές 2005.
(6) Οι σηµερινές εκτιµήσεις κυµαίνονται γύρω στα 49,5 δισ. ευρώ (π.χ. FAZ
αριθ. 11 2006, σελ. 14)
(7) Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1591505, CADREFIN 268, σηµείο
10, της 19ης ∆εκεµβρίου 2005.
(8) Ανακοινωθέν τύπου, IP/06/201, 22 Φεβρουαρίου 2006.

2,5 %

B — για το πρόγραµµα πλαίσιο Ευρατόµ (γενικός προϋπολογισµός
3.092 εκατ. ευρώ) 2007 — 2011
Έρευνα πυρηνικής σύντηξης

69,8 %

Πυρηνική σχάση και ακτινοπροστασία

12,8 %

∆ράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών στον πυρηνικό
τοµέα
17,4 %
3.3 Η αναλυτική παρουσίαση των προτάσεων της Επιτροπής
βρίσκεται στο κεφάλαιο 3 της γνωµοδότησης για το 7ο πρόγραµµα
πλαίσιο για την έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και επίδειξη (CESE
1484/2005)
(9) COM (2005) 705 τελικό
(10) Βλέπε και κεφάλαιο 3 της ΕΕ C 65 της 17.3.2006.
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4. Παρατηρήσεις της ΕΟΚΕ
4.1 Οι ακόλουθες παρατηρήσεις στηρίζονται στο περιεχόµενο
των κεφαλαίων 4-6 της παραπάνω γνωµοδότησης για το 7ο πρόγραµµα πλαίσιο για την έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και επίδειξη
και είναι δύσκολο να κατανοηθούν χωρίς τη γνώση των εν λόγω
κεφαλαίων.
4.1.1
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να ανταποκριθεί στον εγκάρσιο χαρακτήρα πολλών στοιχείων των προγραµµάτων και να προωθήσει τον διαθεµατικό χαρακτήρα τους µε
µια υπερθεµατική προσέγγιση.
4.1.2
Επιπροσθέτως, η ΕΟΚΕ εξέτασε αν επιµέρους τοµείς των
ερευνητικών εργασιών που αφορούν παρόµοια εγκάρσια θέµατα,
όπως π.χ. οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην
ιατρική, θα πρέπει µάλλον να ενταχθούν στις ΤΠΕ ή αντίθετα, να
υπαχθούν στο ειδικό πρόγραµµα για την υγεία. Έτσι, ως προς τις
ΤΠΕ, προτείνει να ενταχθεί όντως µεγαλύτερο µέρος των προβλεποµένων σχετικών δραστηριοτήτων στα ειδικά επιµέρους προγράµµατα, π.χ. για την υγεία, την ενέργεια, τις µεταφορές ή ενδεχοµένως
και τις κοινωνικές επιστήµες, γιατί έτσι περιέρχονται στο προσκήνιο
τα αντίστοιχα προβλήµατα.
4.1.3
Στο ερώτηµα όµως αυτό δεν µπορεί να δοθεί µία
απάντηση µε γενική ισχύ, αλλά αντίθετα, η απάντηση πρέπει να
εξαρτάται σε κάθε επιµέρους περίπτωση, αφενός, από το πού
µπορούµε να περιµένουµε τις περισσότερες µεθοδικές συνέργειες
και, αφετέρου, από το πού µπορεί να εξασφαλιστεί η καλύτερη
σύνδεση µε την εκάστοτε συγκεκριµένη προβληµατική. Η ΕΟΚΕ
επαναλαµβάνει εδώ τη σύστασή της να υπάρχει σε κάθε περίπτωση
«µέριµνα για τον συντονισµό από κάποιον υπερκείµενο φορέα,
καθώς και για τις απαραίτητες εγκάρσιες διασυνδέσεις.»
4.1.4
Η ΕΟΚΕ επικροτεί, επίσης, την πρόθεση της Επιτροπής να
αντιµετωπίσει µε ευελιξία τις διαγραφόµενες απαιτήσεις, νέες
γνώσεις και προτάσεις, καθώς και απρόβλεπτες πολιτικές ανάγκες.
Η προαγωγή και ο συντονισµός της προ του ανταγωνισµού έρευνας
και ανάπτυξης από την Επιτροπή θα συµβάλουν στην ενίσχυση της
ανταγωνιστικής θέσης της ΕΕ.
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4.2.2 Τρόφιµα, γεωργία και βιοτεχνολογία (η βιοτεχνολογία
είναι επίσης µία µέθοδος που έχει σηµασία για το θέµα της υγείας
(σηµείο 4.2.1)). Η ΕΟΚΕ διακρίνει σε αυτό το πρόγραµµα τη σωστή
προσπάθεια για τη δηµιουργία και διατήρηση µίας ευρωπαϊκής
βιοοικονοµίας βασισµένης στη γνώση. Στόχος είναι η εφαρµογή
των βιοεπιστηµών και τεχνολογιών για την παραγωγή φιλικών προς
το περιβάλλον και ανταγωνιστικών προϊόντων και διαδικασιών της
γεωργίας, της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας, του κλάδου των
τροφίµων, της υγείας, της δασοκοµίας, καθώς και συγγενών βιοµηχανικών κλάδων. Ενόψει του ιδιαίτερα σκληρού ανταγωνισµού στον
τοµέα της γεωργίας µε χώρες όπως, για παράδειγµα, η Βραζιλία, ο
τοµέας αυτός έχει επίσης πολύ µεγάλη σηµασία. Ένας ενδεχόµενος
νέος κλάδος ανάπτυξης θα µπορούσε να είναι η καλλιέργεια φυτών
που βοηθούν να καθαρίσουν τα µολυσµένα εδάφη προσλαµβάνοντας βλαπτικές ουσίες ή, εναλλακτικά, φυτών που δεν
προσλαµβάνουν από τα µολυσµένα εδάφη ειδικά τις βλαπτικές
ουσίες και, ως εκ τούτου, µπορούν να χρησιµοποιούνται άφοβα.

4.2.3 Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών «ΤΠΕ».
Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του τοµέα των ΤΠΕ εµπλούτισαν και
άλλαξαν µε επαναστατικό τρόπο την επιστήµη, την τεχνολογία, τη
διοίκηση, ακόµα και την καθηµερινή ζωή των πολιτών. Ο κλάδος,
των ΤΠΕ καταλαµβάνουν, τόσο εξαιτίας των πόρων που γι αυτόν
διατίθενται από τον προϋπολογισµό όσο και εξαιτίας της ποικιλίας
των καθηκόντων που περιλαµβάνουν, το µεγαλύτερο µέρος του
προγράµµατος «Συνεργασία», µπορεί δε να υπεισέλθει ή υπεισέρχεται σε όλους τους άλλους τοµείς. Στόχος είναι η προσφορά
καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών που στηρίζονται στις ΤΠΕ και
αφορούν τους τοµείς της επιστήµης, της τεχνολογίας, της
διοίκησης και της διοικητικής µέριµνας. Το πρόγραµµα ΤΠΕ εκτείνεται λοιπόν από την ανάπτυξη νέου εξοπλισµού Η/Υ (όπου, για
παράδειγµα, η ανάπτυξη των τσιπ παρουσιάζει σηµαντική επικάλυψη µε το πρόγραµµα «Νανοτεχνολογία»), συστηµάτων εξοπλισµού και δικτύων µέχρι τα νέα εργαλεία προγραµµατισµού, ενώ
πρέπει να δοθεί επιπροσθέτως σηµασία στο να έχουν όλες οι οµάδες
του πληθυσµού πρόσβαση στις υπηρεσίες ΤΠΕ. Ταυτόχρονα, η
ΕΟΚΕ παραπέµπει στην παρατήρησή της στο σηµείο 4.1.2,
σύµφωνα µε την οποία το ζητούµενο είναι ακριβώς η εκπλήρωση
της παροχής αυτών των υπηρεσιών, δηλαδή κατά πόσον θα
συνεισφέρει το πρόγραµµα ΤΠΕ και στο µέλλον στα άλλα προγράµµατα, αν µπορεί να δικαιολογήσει τη σαφώς εξέχουσα έκτασή του.

4.2 Συνεργασία — το κεντρικό σηµείο του προγράµµατος
4.2.1
Υγεία. Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ότι είναι ανάγκη η προσέγγιση να εκτείνεται από την προετοιµασία για τις επιδηµίες και τις
πανδηµίες και την πρόληψή τους µέχρι τον συνυπολογισµό των
δηµογραφικών εξελίξεων, µε όλα τα φαινόµενα που τις συνοδεύουν
και τις µακροπρόθεσµες επιπτώσεις στην κοινωνία και την υγεία.
Εδώ συµπεριλαµβάνονται και η έρευνα που αφορά τη γήρανση και
τις αναπηρίες (ως προς την τελευταία υπάρχουν και ανεξάρτητες
πτυχές, για παράδειγµα κοινωνικές ή τεχνικές, οι οποίες υπερβαίνουν τα θέµατα υγείας). Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την άποψη της Επιτροπής ότι δεν πρέπει να παραµεληθεί και η έρευνα που αφορά τις
σπάνιες ασθένειες. Το πρόγραµµα πρέπει να περιλαµβάνει όλους
τους σχετικούς επιστηµονικούς και τεχνικούς τοµείς — και τη
βιοτεχνολογία, τη γονιδιακή έρευνα, την έρευνα των βλαστοκυττάρων και άλλες πολυτοµεακές προσεγγίσεις, καθώς και το
ζήτηµα των απαιτουµένων ποιοτικών και κοινωνικών προδιαγραφών.
Αυτό αφορά τόσο τη βιολογική και ιατρική έρευνα σε πανεπιστήµια, κλινικές και δηµόσια ερευνητικά ιδρύµατα, όσο και την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ιατρικής και
φαρµακευτικής βιοµηχανίας. Η ΕΟΚΕ συνιστά εποµένως την
έγκριση του προταθέντος πλαισίου του προγράµµατος. Η έρευνα
και η ανάπτυξη που αφορούν την υγεία είναι θέµα πρώτης προτεραιότητας, ευρωπαϊκού, αλλά και παγκόσµιου ενδιαφέροντος.

4.2.4 Νανοεπιστήµες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες
τεχνολογίες παραγωγής. Και αυτός είναι ένας νέος, εξαιρετικά
καινοτόµος τοµέας (11), που γεννήθηκε στο πεδίο έντασης µεταξύ
έρευνας βάσης και εφαρµογής, από πολλές και διάφορες πηγές και
διακλαδώσεις της φυσικής και χηµικής έρευνας και τεχνολογίας.
Έχει το δυναµικό δηµιουργίας νέων ή βελτιωµένων προϊόντων και
διαδικασιών σε πολλούς κλάδους της τεχνολογίας. Ταυτόχρονα
όµως είναι τόσο πολύπλευρος και πολυσχιδής, ώστε απαιτείται
µεγάλη εποπτεία για να αναγνωρίσει και να αξιοποιήσει κανείς κοινά
στοιχεία και εγκάρσιες διασυνδέσεις αυτού του επιστηµονικού
κλάδου, που φθάνει από την πυρηνική φυσική ως την τεχνολογία
πλάσµατος και από τη νανοµηχανική µέχρι το φινίρισµα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Εφόσον οι νανοδιαδικασίες εκτυλίσσονται
ταυτόχρονα σε µία διάσταση µικροσκοπίου που είναι πολύ δύσκολο
να την φανταστούν οι πολίτες, το θέµα αυτό απαιτεί να γίνει
εξαρχής εποικοδοµητικός διάλογος µε τους καταναλωτές,
προκειµένου να διαγνωστούν και να αποκλειστούν οι κίνδυνοι και,
από την άλλη, να διαλυθούν οι ανυπόστατες ανησυχίες. Εποµένως,
η ευρεία προσέγγιση της Επιτροπής που περιλαµβάνει και προσπάθειες µετάδοσης γνώσεων επικροτείται θερµά και χαίρει υποστήριξης.
(11) EE C 157 της 28.6.2005.
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4.2.5
Ενέργεια. Η ΕΟΚΕ έχει αναφερθεί επανειληµµένα στο
καίριο θέµα της ενέργειας και έχει εκφράσει ήδη τη γνώµη της γι'
αυτό σε πολλές ειδικές γνωµοδοτήσεις, υπογραµµίζοντας και τη
µεγάλη ανάγκη για έρευνα (12). Μεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα
υπάρχει πολύ σοβαρό ενεργειακό πρόβληµα (13). Το πρόβληµα αυτό
αφορά τόσο την αναµενόµενη µείωση των πόρων και την άνοδο της
τιµής των «κλασικών» πηγών ενέργειας, του πετρελαίου και του
φυσικού αερίου, καθώς και την ασφάλεια εφοδιασµού της Ευρώπης
µε αυτές, που βρίσκεται σε κρίσιµο στάδιο, όσο και τις επιπτώσεις
που έχει η χρησιµοποίηση της ενέργειας στο περιβάλλον και ιδίως
στο κλίµα, που λαµβάνουν µάλιστα τις περισσότερες φορές παγκόσµιες διαστάσεις. Η λύση για το ενεργειακό πρόβληµα µπορεί να
έρθει µόνον από βελτιωµένες ή νέες, και παρόλα αυτά κατά το
δυνατόν οικονοµικές τεχνολογίες. Το κλειδί γι' αυτό αποτελεί η
ενεργειακή έρευνα, που πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα θέµατα (14)
από την καλύτερη αξιοποίηση –και συσσώρευση! — φιλικών για το
περιβάλλον πηγών ενέργειας, µέχρι τις τεχνικές εξοικονόµησης και
πιο αποδοτικής χρήσης της ενέργειας, όπου συµπεριλαµβάνονται
και διαδικασίες για τον µερικό ή πλήρη διαχωρισµό και τη συσσώρευση αερίων του θερµοκηπίου. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι και η
µετάβαση σε σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής µεγάλης απόδοσης. Η
ΕΟΚΕ θεωρεί σωστές και ισορροπηµένες τις σχετικές προτάσεις της
Επιτροπής, ανησυχεί ωστόσο ιδιαιτέρως µήπως οι προβλεπόµενοι
πόροι του προϋπολογισµού δεν είναι αρκετοί σε σχέση µε τη ζωτική
σηµασία του προς επίλυση προβλήµατος, και συνιστά µία σχετική
αύξηση.

ενόψει της σηµασίας που έχει, και για τα νέα κράτη µέλη, ένα
λειτουργικό ευρωπαϊκό δίκτυο µεταφορών και ενόψει της συνεχιζόµενης αύξησης του όγκου των µεταφορών –ένα πολύ επίκαιρο και
σηµαντικό καθήκον είναι εδώ και η αποφυγή της κυκλοφοριακής
συµφόρησης– καθώς και της σηµασίας που έχει για την ευρωπαϊκή
ανταγωνιστικότητα (και των επιπτώσεών της στο περιβάλλον!). Γι
αυτό χαίρει και της ανάλογης υποστήριξης.

4.2.6
Περιβάλλον (συµπεριλαµβανοµένης της αλλαγής του
κλίµατος). Η προστασία του περιβάλλοντος είναι κεφαλαιώδους
σηµασίας για την ποιότητα και τις προϋποθέσεις της ζωής της
σηµερινής και των εποµένων γενεών. Η διαπίστωση και επίλυση των
σχετικών προβληµάτων –είτε οφείλονται στον άνθρωπο είτε στη
φύση– είναι ένας ιδιαίτερα φιλόδοξος και ενδεχοµένως ζωτικής
σηµασίας στόχος. Το καθήκον αυτό είναι στενά συνδεδεµένο µε
θέµατα που εντάσσονται σε πολλούς και διάφορους τοµείς της
έρευνας και της πολιτικής: την οικονοµική πολιτική, την ενεργειακή
πολιτική, την πολιτική για την υγεία και τη γεωργική πολιτική,
συµπεριλαµβανοµένης της παρακολούθησης και –εξαιτίας των
παγκοσµίων πτυχών– των διεθνών συµφωνιών. Ενώ η περιβαλλοντική έρευνα αποσκοπεί περισσότερο στο (να µπορεί) να αναγνωρίσει τα διάφορα προβλήµατα και τα αίτιά τους, οι λύσεις
αναζητούνται περισσότερο σε άλλους τοµείς, ιδίως στον τοµέα της
ενέργειας, και γι' αυτό πρέπει να υπάρχει ευελιξία στον προϋπολογισµό. Έχει ιδιαίτερη σηµασία να ληφθεί υπόψη το γεγονός αυτό.

4.2.8.2 Αυτός ο θεµατικός τοµέας αφορά όµως, επίσης, πτυχές
όπως η οικονοµική, δηµοσιονοµική και φορολογική πολιτική, η
πολιτική για τις επιστήµες, η ανάπτυξη, η απασχόληση και η ανταγωνιστικότητα, η κοινωνική συνοχή και η αειφορία, η ποιότητα
ζωής, η παιδεία, θέµατα πολιτισµού και δικαιοσύνης, καθώς και η
διεθνής αλληλεξάρτηση. Εδώ συµπεριλαµβάνονται ειδικές προκλήσεις που αντιµετωπίζει η σύγχρονη κοινωνία, όπως η δηµογραφική
εξέλιξη (γεγονότα, συνέπειες, µέτρα), η µετανάστευση, ο κοινωνικός
αποκλεισµός, η πολιτισµική διάσταση, αλλά και η εξέλιξη προς µία
κοινωνία της γνώσης. Προκειµένου να ενισχυθεί και να προβληθεί η
συνοχή αυτού του ειδικού προγράµµατος, η ΕΟΚΕ συνιστά
επιπλέον να εξαιρεθεί από το πρόγραµµα «Επιστήµη και Κοινωνία»,
που εντάσσεται στις «Ικανότητες», το τµήµα που δεν αφορά τη
µετάδοση της επιστήµης και την καλύτερη αµοιβαία κατανόηση
επιστήµης και κοινωνίας (βλέπε και 4.5.3.), αλλά τη διερεύνηση των
σχέσεων µεταξύ επιστήµης και κοινωνίας, και να ενταχθεί στο επιµέρους πρόγραµµα «Κοινωνικοοικονοµικές και ανθρωπιστικές επιστήµες». Η ΕΟΚΕ θεωρεί γενικά το επιµέρους πρόγραµµα «Κοινωνικοοικονοµικές και ανθρωπιστικές επιστήµες» πολύ σηµαντικό,
εφόσον µάλιστα παίζει αποφασιστικό ρόλο για τις πολιτικές διαβουλεύσεις. Το πρόγραµµα αυτό θα πρέπει να συµπληρωθεί µε µερικά
από τα προαναφερθέντα θέµατα και, για τον λόγο αυτόν, θα πρέπει
να ενισχυθεί κάπως, εάν παραστεί ανάγκη.

4.2.7
Μεταφορές (συµπεριλαµβανοµένης της αεροναυτικής). Τα ευρωπαϊκά συστήµατα µεταφορών είναι ουσιαστικό
στοιχείο της οικονοµικής και κοινωνικής ευηµερίας καθώς και της
συνοχής στην Ευρώπη. Το ειδικό πρόγραµµα για τις µεταφορές
εξυπηρετεί την ανάπτυξη ολοκληρωµένων, φιλικών προς το
περιβάλλον, έξυπνων και ασφαλών συστηµάτων και µέσων µεταφοράς και, ως εκ τούτου, ασχολείται µε συναφείς συγκεκριµένους
τεχνικούς και διοικητικούς αναπτυξιακούς στόχους. Η εξέλιξη/
µετεξέλιξη τρόπων µεταφοράς που θα εξοικονοµούν ενέργεια και
δεν θα παράγουν υψηλές εκποµπές ρύπων (αεροπλάνα, αυτοκίνητα
κλπ) είναι ένα επιστηµονικό και τεχνικό καθήκον που συνδέεται µε
τα ειδικά προγράµµατα για την ενέργεια και το περιβάλλον, στην
προσπάθεια για την εκπλήρωση του οποίου θα µπορούσαν να
συµµετάσχουν και ΜΜΕ. Ένα ουσιαστικό µέσον γι' αυτό είναι οι
αντίστοιχες τεχνολογικές πλατφόρµες (ACARE για την αεροναυτική
και τις εναέριες µεταφορές, ERRAC για τις σιδηροδροµικές µεταφορές, ERTRAC για τις οδικές µεταφορές, WATERBORNE για τη
ναυσιπλοΐα, το υδρογόνο και τα στοιχεία καυσίµου). Ο στόχος
αυτού του επιµέρους προγράµµατος είναι επίσης πολύ ουσιαστικός
(12) EE C 241 της 7.10.2002· ΕΕ C 28 της 3.2.2006· ΕΕ C 65 της
17.3.2006.
(13) Βλ. προηγούµενη υποσηµείωση.
(14) Για το πρόγραµµα ΕΥΡΑΤΟΜ, βλ. κεφάλαιο 4.6

4.2.8 Κ ο ιν ω νικο ο ικο νο µικές
στήµες

κ αι

ανθ ρ ω πιστ ικές

επι-

4.2.8.1 Κατά τη γνώµη της ΕΟΚΕ, στόχος του προγράµµατος
αυτού θα έπρεπε να είναι να συµβάλει στην ευρεία κατανόηση των
πολύπλοκων, αλληλένδετων κοινωνικοοικονοµικών, νοµικών και
πολιτιστικών προκλήσεων που αντιµετωπίζει η Ευρώπη, όπου
συµπεριλαµβάνεται το ζήτηµα των ιστορικών ριζών της και των
κοινών σηµείων, αναφοράς αλλά και των συνόρων και των γειτόνων
της. Μια αποστολή η οποία έχει ιδιαίτερη σηµασία για τα πνευµατικά θεµέλια και τη διαµόρφωση της ταυτότητας της Κοινότητας,
η οποία σχετίζεται και µε τον τρόπο µε τον οποίο τα κράτη µέλη
και οι πολίτες της Ευρώπης αντιµετωπίζουν οι µεν τους δε, θα ήταν
να γίνει για όλα τα κράτη µέλη µια καταγραφή και αξιολόγηση της
ευρωπαϊκής ιστορίας, που θα µπορούσε στη συνέχεια να αποτελέσει
τη βάση του υλικού που χρησιµοποιείται για τη διδασκαλία της
ιστορίας στα κράτη µέλη ή για την υποστήριξη παρόµοιων προσπαθειών.

4.2.9 Ασφά λεια κα ι διάστ ηµα.
Τόσο η ασφάλεια όσο και το διάστηµα είναι σηµαντικά ζητήµατα
που έχουν την υποστήριξη της ΕΟΚΕ.
4.2.9.1 Μετά από τις τροµοκρατικές επιθέσεις των τελευταίων
ετών, οι πολίτες του ∆υτικού κόσµου συνειδητοποίησαν ακόµα πιο
ξεκάθαρα το ζήτηµα της επαρκούς ασφάλειας, που απαιτεί µία
ευρεία νοµική, κοινωνική, πολιτιστική, αλλά και τεχνολογική-επιστηµονική προσέγγιση. Ωστόσο, το ζήτηµα της ασφάλειας και της
σχετικής έρευνας δεν περιορίζεται σε µία Κοινή Εξωτερική Πολιτική
και Πολιτική Ασφάλειας, αλλά αφορά και τοµείς όπως οι µεταφορές, η υγεία, (π.χ. το πρόγραµµα της ΕΕ για την εξασφάλιση της
υγείας), η προστασία από τις καταστροφές (π.χ. φυσικές καταστροφές και βιοµηχανικά ατυχήµατα), η ενέργεια και το
περιβάλλον.
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4.2.9.2
Η συγκλονιστική πρόοδος στον τοµέα της διαστηµικής
έρευνας και τεχνολογίας µέχρι τώρα έχει γίνει σε γενικές γραµµές
µόνον εν µέρει αντιληπτή από τους πολίτες. Έχουν γεωστρατηγική
σηµασία, αλλά συµβάλλουν επίσης στην ερµηνεία του σύµπαντος·
σε τελευταία ανάλυση, η παρατήρηση του ουρανού και οι γνώσεις
που αποκτήθηκαν από αυτήν, π.χ. για τις κινήσεις των πλανητών,
υπήρξαν καθοριστικό σηµείο εκκίνησης για τις σύγχρονες φυσικές
επιστήµες. Επιπροσθέτως, η διαστηµική έρευνα και τεχνολογία
αποτελούν ανεξερεύνητα ακόµα πεδία για την ανάπτυξη καινοτόµων
τεχνικών. Ως προς τη διαστηµική έρευνα, η ΕΟΚΕ θεωρεί αναγκαία
µία ισορροπηµένη συνεργασία του προβλεποµένου προγράµµατος
µε ήδη υφιστάµενες ευρωπαϊκές οργανώσεις, όπως η ESA και η
ESO.
4.3 Ιδέες. Εδώ η Επιτροπή προχωρεί προωθώντας την έρευνα σε
µία γόνιµη ανεξερεύνητη περιοχή. Και αυτό το έχει επιδοκιµάσει
επανειληµµένα η ΕΟΚΕ (15). Η ενίσχυση ερευνητικών προτάσεων που
κατέχουν εξέχουσα θέση στον πανευρωπαϊκό ανταγωνισµό –χωρίς
τη µέχρι τώρα συνήθη προϋπόθεση της διασυνοριακής συνεργασίας– καθιστά εφικτή και προβάλει την αριστεία και γίνεται έτσι
ταυτόχρονα πόλος έλξης για επιστήµονες που διαπρέπουν στον
ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. Με τον τρόπο αυτόν δηµιουργείται ένα
ιδιαίτερα γόνιµο για καινοτοµίες έδαφος. Σε αυτό το πλαίσιο, η
ΕΟΚΕ υπογραµµίζει και πάλι ότι, προκειµένου να ξεπεραστεί το
όριο της µετριότητας, πρέπει να αναλάβει κανείς και το ρίσκο της
αποτυχίας. Η δυσκολία έγκειται πρωταρχικά –παράλληλα µε την
κατάλληλη χρηµατοδότηση αυτού του προγράµµατος– στη διαδικασία επιλογής και τη διαχείριση του προγράµµατος. Για τον λόγο
αυτόν, η ΕΟΚΕ θεωρεί σωστό να ανατεθεί αυτό το δύσκολο
καθήκον σε ένα αυτόνοµο όργανο αποτελούµενο από ιδιαίτερα
επιτυχηµένους και αναγνωρισµένους επιστήµονες επιλεγµένους
προσωπικά:
4.4 Άνθρωποι. Η ΕΟΚΕ έχει υπογραµµίσει επανειληµµένα (16)
ότι το κλειδί για µία επιτυχηµένη και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή
έρευνα και ανάπτυξη είναι –παράλληλα µε τον τεχνολογικό εξοπλισµό υψηλής αξίας και µε την οικονοµική ενίσχυση– ο επαρκής
αριθµός εξαιρετικά ταλαντούχων και δηµιουργικών επιστηµόνων.
Εποµένως, το ενδιαφέρον για την επιστήµη και την τεχνολογία
πρέπει να αφυπνιστεί ήδη από την παιδική και νεανική ηλικία,
προκειµένου να µπορεί να αρχίσει ένας ικανοποιητικός αριθµός
ταλαντούχων τις ανάλογες –πολύ δύσκολες και απαιτητικές–
σπουδές και να τις ολοκληρώσει.
4.4.1
Στη γνωµοδότηση που εξέδωσε για το 7ο πρόγραµµα
πλαίσιο για την έρευνα (17) η ΕΟΚΕ επισήµανε ήδη το ρόλο κλειδί
που διαδραµατίζουν τα πανεπιστήµια ως ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύµατα και τόνισε ότι η κατάσταση που επικρατεί στην
Ευρώπη δεν είναι ικανοποιητική. Στα πλαίσια αυτά, θέτει εκτός
άλλων, να υπάρξει µέριµνα έτσι ώστε οι διδακτορικές διατριβές,
που έχουν ιδιαίτερη σηµασία για την σταδιοδροµία των ερευνητών,
να µπορούν να εκπονούνται κάτω από τις κατάλληλες προσωπικές
και επαγγελµατικές συνθήκες (18) Μετά από την ολοκλήρωση µίας
εξαίρετης εκπαίδευσης, τα άτοµα αυτά θα έχουν επιπλέον την
ανάγκη να αποκτήσουν διεθνή πείρα και να διαθέτουν ένα ελκυστικό ερευνητικό περιβάλλον µε αρκετά περιθώρια ελευθερίας,
σχεδιασµό σταδιοδροµίας και συµβάσεις που θα είναι ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο. (Η ΕΟΚΕ έχει ήδη εκφέρει γνώµη για τον
Ευρωπαϊκό Χάρτη Ερευνητών — εν µέρει θετική αλλά και µε
κριτικές παρατηρήσεις — ο οποίος σχετίζεται µε το θέµα αυτό (19).)
(15) ΕΕ C 110 της 30.4.2004.
(16) ΕΕ C 110, 30/4/2004, «Οι ερευνητές στον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας:
ένα επάγγελµα, πληθώρα σταδιοδροµιών».
(17) ΕΕ C 65 της 17.3.2006, σηµείο 4.12.2.·
(18) Βλέπε ε.α. κεφάλαιο 5.6, υποσηµείωση 11
(19) Βλ. σηµεία 4.13.2 του εγγράφου ΕΕ C 65 της 17.3.2006 και 5.1.5
του εγγράφου ΕΕ C 110 της 30.4.2004.
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4.4.2 Ωστόσο, ενόψει της σηµασίας της διεθνούς κινητικότητας
των ερευνητών για την επιστήµη και την έρευνα, ιδίως µεταξύ των
κρατών που έχουν ιδιαίτερες επιδόσεις στον τοµέα αυτόν, πρέπει να
ληφθεί µέριµνα προκειµένου όλα αυτά να µην καταλήξουν σε µία
µονόπλευρη «διαρροή εγκεφάλων»· πρέπει, συνεπώς, µεταξύ άλλων,
και οι προσωπικές παράµετροι να επιτρέπουν π.χ. να καλέσει κανείς
στην Ευρώπη και κορυφαίους αµερικανούς επιστήµονες, πράγµα
σχεδόν αδύνατο σήµερα. Ως εκ τούτου, η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τον
στόχο, στον οποίο έχει δώσει επανειληµµένα έµφαση η Επιτροπή: να
υλοποιηθούν τα απαραίτητα µέσα και οι γενικές προϋποθέσεις και
να ασκηθεί επιρροή στα κράτη µέλη προκειµένου να χρησιµοποιήσουν τα µέσα που προτείνονται στο πρόγραµµα «Άνθρωποι» και εν
µέρει είναι ήδη σήµερα διαθέσιµα. Επιπροσθέτως, είναι ιδιαίτερα
σηµαντικό για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας να δηµιουργηθούν
ελκυστικές προϋποθέσεις για την κινητικότητα και να παραµεριστούν τα εµπόδια. Πρέπει να επιδοκιµαστεί το γεγονός ότι η
Επιτροπή επιδιώκει συστηµατικά αυτόν τον στόχο.

4.5 Ικανότητες. Το πρόγραµµα αυτό αποτελεί ένα καλό
παράδειγµα για τα επικουρικά καθήκοντα της Κοινότητας.

4.5.1 Αυτό αφορά ιδίως τον στόχο να αναπτυχθεί/εγκατασταθεί,
να χρησιµοποιηθεί από κοινού και να βελτιστοποιηθεί η ερευνητική
υποδοµή –όπως µεγάλες συσκευές, επιστηµονικά όργανα, υπολογιστές, συλλογές κλπ– που το κόστος και η δυνατότητα χρησιµοποίησής της υπερβαίνει τις δυνατότητες ενός µεµονωµένου κράτους
µέλους. Εδώ η ΕΟΚΕ επικροτεί το γεγονός ότι, σύµφωνα µε προηγούµενη σύστασή της, κατά την πρόταση ανάλογων σχεδίων θα
προτιµηθεί µία προσέγγιση από το ειδικό στο γενικό (bottom-up).

4.5.2 Αλλά και τα άλλα καθήκοντα που υπάγονται στις
«Ικανότητες», όπως για παράδειγµα η «Έρευνα προς όφελος των
ΜΜΕ» και των «οµίλων ΜΜΕ», οι «περιφέρειες της γνώσης» και η
«πλήρης απελευθέρωση του ερευνητικού δυναµικού των περιφερειών σύγκλισης και των απόκεντρων περιφερειών της ΕΕ», είναι
πολύ σηµαντικά, ιδίως για τα νέα κράτη µέλη και τις ΜΜΕ.

4.5.3 Το επιµέρους πρόγραµµα «Ενσωµάτωση της επιστήµης
στον κοινωνικό ιστό» στοχεύει στην αρµονική ενσωµάτωση των
επιστηµονικών και τεχνολογικών προσπαθειών –και της συνδεδεµένης µε αυτές ερευνητικής πολιτικής– στον ευρωπαϊκό κοινωνικό ιστό. Εδώ το ζητούµενο είναι η ικανότητα δηµιουργίας, χρησιµοποίησης και διάδοσης της γνώσης και η ανάπτυξη καινοτοµιών.
Εποµένως, αυτό το επιµέρους πρόγραµµα αποσκοπεί, αφενός, στο
να δώσει στους πολίτες µια εικόνα της επιστήµης, των επιστηµόνων
και των αποτελεσµάτων τους. Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει τους στόχους
αυτούς και θεωρεί ότι η διάδοση της γνώσης αποτελεί σηµαντική
αποστολή που προάγει τον πολιτισµό και την καινοτοµία.
Αφετέρου, το πρόγραµµα πρέπει να διερευνήσει γιατί µία µερίδα
πολιτών αντιµετωπίζει µε σκεπτικισµό την επιστήµη (ή κλάδους
της), τη µεθοδολογία και τις ενδεχόµενες επιπτώσεις της. Κατά την
άποψη της ΕΟΚΕ, οι τελευταίες ερευνητικές εργασίες, που είναι
κυρίως κοινωνιολογικού χαρακτήρα, θα πρέπει να ενταχθούν στο
ειδικό πρόγραµµα «Συνεργασία» και συγκεκριµένα στο επιµέρους
πρόγραµµα «κοινωνικοοικονοµικές και ανθρωπιστικές επιστήµες» και
να αντιµετωπιστούν έτσι στο ευρύτερο πλαίσιο της ευρωπαϊκής
συνεργασίας.
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4.6 Πρόγραµµα ΕΥΡΑΤΟΜ
Ως προς αυτό, η ΕΟΚΕ παραπέµπει καταρχάς στη διεξοδική της
γνωµοδότηση για το 7ο πρόγραµµα πλαίσιο για την έρευνα και την
ανάπτυξη και για το πρόγραµµα Ευρατόµ, καθώς και στις
παρατηρήσεις της στην παράγραφο για το ειδικό πρόγραµµα
«Ενέργεια».
4.6.1
Ως προς την έρευνα στο πεδίο της πυρηνικής
σύντηξης (20) πρέπει τώρα (i) να προετοιµαστεί και να ολοκληρωθεί
η κατασκευή του ITER, (ii) να γίνουν όλες οι προετοιµασίες για να
χρησιµοποιηθεί –συµπεριλαµβανοµένης της εκπαίδευσης και κατάρτισης του επιστηµονικού προσωπικού, της συµµετοχής και της κινητοποίησης του ερευνητικού δυναµικού των επονοµαζοµένων συνδεδεµένων εργαστηρίων των κρατών µελών, καθώς και της διεθνούς
κατανοµής της εργασίας– (iii) να προωθηθούν οι τεχνολογικές
εξελίξεις (ιδίως υλικά και κύκλος πυρηνικού καυσίµου) για το
DEMO και (iv) να εξεταστούν και να βελτιστοποιηθούν διάφορα
(µαγνητικά) συστήµατα συγκράτησης. Το ITER και η περαιτέρω
ανάπτυξή του πρέπει να βασίζεται στα ερευνητικά ιδρύµατα των
κρατών µελών που οφείλουν να υποστηρίξουν αυτό το σχέδιο. Οι
προτάσεις της Επιτροπής ανταποκρίνονται σε αυτά τα καθήκοντα
και στις ανειληµµένες διεθνείς υποχρεώσεις, και η ΕΟΚΕ τις
υποστηρίζει πλήρως.
4.6.2
Ως προς την πυρηνική σχάση (21) πρέπει τώρα (i) να
διερευνηθεί περισσότερο και να αυξηθεί η ασφάλεια των
υφισταµένων πυρηνικών σταθµών (πράγµα που είναι κυρίως
καθήκον της κατασκευαστικής βιοµηχανίας και των φορέων
εκµετάλλευσης) και (ii) να αναπτυχθούν νέα είδη αντιδραστήρων µε
ακόµα καλύτερα χαρακτηριστικά ως προς την ασφάλεια, την
εκµετάλλευση καυσίµου και τη διαχείριση αποβλήτων. Εδώ συµπεριλαµβάνονται και ερευνητικές εργασίες που αφορούν τη µετατροπή
χρησιµοποιηµένων καυσίµων (µεταστοιχείωση, ανακύκλωση). Ακόµα,
πρέπει (iii) να λυθεί το θέµα της τελικής εναπόθεσης και να
επιτευχθεί η σχετική αποδοχή σε πολιτικό επίπεδο, (iv) να υποστηριχθούν οι προσπάθειες για τη µη διάδοση υλικού πυρηνικών όπλων
και (v) να συγκεντρωθούν περισσότερες πληροφορίες για τη
βιολογική επίδραση των (χαµηλών) δόσεων ακτινοβολίας (22) και να
αναπτυχθούν οι ανάλογες τεχνικές µέτρησης (ιδίως η δοσοµέτρηση
προσωπικού). Για όλα αυτά, ένα σηµαντικό επιµέρους καθήκον
αποτελεί η εκπαίδευση των κατάλληλων ειδικών, δηλαδή η εξασφάλιση αρκετών νέων ειδικών. Η ΕΟΚΕ ανησυχεί για την έλλειψη νέων
επιστηµόνων σε ορισµένα κράτη µέλη και τη µείωση του αριθµού
των εµπειρογνωµόνων και υπογραµµίζει ότι, ενόψει της διαγραφόµενης µακροπρόθεσµης και παγκόσµιας χρήσης της πυρηνικής
ενέργειας, πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτά τα πολύ
σηµαντικά ζητήµατα.
4.7 Κοινό Κέντρο Ερευνών ΚΚΕρ
4.7.1
Το ΚΚΕρ δικαιολογηµένα εµπλέκεται στις δραστηριότητες
τόσο του 7ου προγράµµατος — πλαίσιο για την έρευνα και την
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ανάπτυξη (2007-2013) όσο και του 7ου προγράµµατος — πλαίσιο
Ευρατόµ (2007-2011). Ακριβώς επειδή υπό αυτήν του την
ιδιότητα υπάγεται άµεσα στην Επιτροπή, ειδικά δε επειδή αυτή του
προσδίδει και την ισχύ του ως προς τις διαβουλεύσεις της πολιτικής και την ευελιξία ως προς τη χρησιµοποίησή του, πρέπει να
εξασφαλιστεί ότι θα εκπληρώνει τις υψηλές και διαφανείς προδιαγραφές που απαιτούνται για όλους τους ερευνητικούς οργανισµούς
των κρατών µελών και αφορούν τις διεθνείς αξιολογήσεις, τον ανταγωνισµό, τη διαδικασία διορισµού και την πολιτική προσωπικού,
καθώς και την παρακολούθηση, και ότι θα είναι ενσωµατωµένο στη
διεθνή επιστηµονική κοινότητα. Η ΕΟΚΕ θεωρεί το θέµα της
ενσωµάτωσης σηµαντικό και σε σχέση µε τις κοινωνικοοικονοµικές
και ανθρωπιστικές επιστήµες που αναφέρθηκαν παραπάνω.
4.7.2 Στα καθήκοντα του 7ου προγράµµατος — πλαίσιο για
την έρευνα και την ανάπτυξη (2007-2013) συγκαταλέγεται το
σηµαντικό για την Κοινότητα γενικό θέµα «Αειφόρος ανάπτυξη»
(π.χ. προστασία του κλίµατος, διατροφή, ενέργεια, µεταφορές,
χηµικά, απολύµανση). Περιλαµβάνει την επεξεργασία επιστηµονικών
και τεχνολογικών δεδοµένων αναφοράς για διάφορους τοµείς της
παρακολούθησης του περιβάλλοντος και της διατροφής· αυτό
συνιστά επίσης σηµαντική συµβολή στην επεξεργασία νοµοθετικών
διατάξεων της Κοινότητας. Ένα άλλο κοινοτικό καθήκον είναι η
ανάπτυξη και διάδοση διεθνώς αναγνωρισµένων βάσεων αναφοράς
και η προαγωγή ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήµατος µέτρησης,
που θα µπορούσε να περιλαµβάνει τον συντονισµό των εθνικών
οργανισµών µετρολογίας (µετρήσεις) και τυποποίησης, µε βάση το
πρότυπο καταµερισµού της εργασίας, και µε την ταυτόχρονη
συµµετοχή τους σε άλλα προγράµµατα.. Λαµβάνοντας υπόψη την
εσωτερική ευρωπαϊκή αγορά και γενικότερα την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, θα µπορούσε να εξεταστεί η ενδεχόµενη ανάγκη συγκρότησης «Ευρωπαϊκού γραφείου τυποποίησης», µε τη συµµετοχή
των υφιστάµενων εθνικών εργαστηρίων, ιδρυµάτων όπως τα CEN
και CELENEC, της αντίστοιχης βιοµηχανίας και του ΚΚΕρ.
4.7.3 Ορθώς υποστηρίζει το ΚΚΕρ τη διαδικασία χάραξης πυρηνικής πολιτικής στον τοµέα του 7ου προγράµµατος — πλαίσιο
Ευρατόµ (2007-2011), στην οποία συµπεριλαµβάνονται η
εφαρµογή και παρακολούθηση των υφιστάµενων πολιτικών και η
ικανότητα για ευέλικτη ανταπόκριση σε νέες πολιτικές ανάγκες. Η
ΕΟΚΕ κρίνει επίσης λογική την επικέντρωση του «πυρηνικού»
προγράµµατος του ΚΚΕρ στους βασικούς θεµατικούς τοµείς της
διαχείρισης αποβλήτων, της ασφάλειας και της παρακολούθησης (οι
δραστηριότητες αυτές διαδικτυώνονται και συντονίζονται µε εκείνες
των κρατών µελών)· ακριβώς εδώ εντοπίζονται, αφενός, οι
ανησυχίες των πολιτών και, αφετέρου, η ανάγκη για εύρεση αξιόπιστων λύσεων. Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, είναι επίσης ιδιαίτερα
σηµαντική η (περαιτέρω) ανάπτυξη διαδικασιών που θα καταστήσουν δυνατή τη βελτίωση της παρακολούθησης της µη
διάδοσης υλικού ή τεχνολογιών κατασκευής πυρηνικών όπλων.

Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2006
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

(20) ΕΕ C 302 της 7.12.2004.
(21) ΕΕ C 133 της 6.6.2003· ΕΕ C 110 της 30.4.2004.
(22) Βλ. Π.χ. RTDinfo, αριθ. 47, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ιανουάριος 2006.
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα: Πρόταση κανονισµού
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της
ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας
COM(2005) 429 τελικό — 2005/0191 (COD)
(2006/C 185/03)
Στις 16 Νοεµβρίου 2005, και σύµφωνα µε το άρθρο 80(2) της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, το Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής µε θέµα την ανωτέρω πρόταση
Το ειδικευµένο τµήµα «Μεταφορές, ενέργεια, υποδοµές και κοινωνία των πληροφοριών» στο οποίο ανατέθηκε η
προετοιµασία των σχετικών εργασιών, επεξεργάστηκε τη γνωµοδότησή του στις 24 Μαρτίου 2006, µε βάση
εισηγητική έκθεση του κ. McDonogh.
Κατά την 426η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 20ης και 21ης Απριλίου 2006 (συνεδρίαση της 20ης Απριλίου 206), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 134 ψήφους υπέρ και 2 ψήφους κατά την
ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Συστάσεις
1.1 Τα κράτη µέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, µε βάση την
σχετική εκτίµηση κινδύνων, να εφαρµόζουν αυστηρότερα µέτρα από
αυτά που θα έχουν καθοριστεί, υπό την προϋπόθεση ότι θα τα
χρηµατοδοτούν από τον εθνικό προϋπολογισµό.
1.2 Κάθε κράτος µέλος πρέπει να ορίζει µία και µόνο αρµόδια
αρχή η οποία να έχει την ευθύνη του συντονισµού και της παρακολούθησης της τήρησης των προτύπων ασφαλείας.
1.3 Κάθε κράτος µέλος πρέπει να καταρτίζει ένα εθνικό πρόγραµµα ασφαλείας στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας.
1.4 Για την παρακολούθηση της εφαρµογής της νέας πράξης εκ
µέρους των κρατών µελών και προκειµένου να προσδιοριστούν τα
τρωτά σηµεία στον τοµέα της αεροπορικής ασφάλειας, η Επιτροπή
πρέπει να διεξάγει ελέγχους, στους οποίους να περιλαµβάνονται και
αιφνίδιοι έλεγχοι.
1.5 Για να µπορούν να εξαιρούνται οι µετεπιβιβαζόµενοι
επιβάτες και οι µεταφορτωνόµενες αποσκευές από τον έλεγχο ασφαλείας κατά την άφιξή τους µε πτήση από τρίτη χώρα (έννοια της
«ενιαίας ασφάλειας» ή «one–stop security»), καθώς και για να
καθίσταται δυνατή η συνένωση των επιβατών που αφικνούνται µε
πτήση από τρίτη χώρα µε τους αναχωρούντες επιβάτες που έχουν
ήδη περάσει από έλεγχο, είναι σκόπιµο να ενθαρρυνθεί η σύναψη,
µεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών, εναρµονισµένων
συµφωνιών µε τις οποίες να αναγνωρίζεται η ισοδυναµία των
προτύπων ασφαλείας που εφαρµόζονται στην τρίτη χώρα µε τα
κοινοτικά πρότυπα.
1.6 Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής και
υποστηρίζει πλήρως τις θεµελιώδεις αρχές της πρότασης.
1.7 Επικροτεί επίσης την εισαγωγή κοινών κανόνων καθώς η
ασφάλεια στους αερολιµένες και οι διαδικασίες ποικίλλουν εξαιρετικά από χώρα σε χώρα της Ευρώπης και είναι σηµαντικό οι
κανόνες να εναρµονιστούν.
1.8 Σε ό,τι αφορά το σηµείο 1.2, 5η παράγραφος, της 1ης
ενότητας και την ενότητα 11 του Παραρτήµατος, δεδοµένης της
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων στο εσωτερικό της
Κοινότητας και της διαθεσιµότητας εργατικού δυναµικού από
τρίτες χώρες, η Κοινότητα θα ήταν σκόπιµο να παρέχει βοήθεια στις
εθνικές αρχές, στους αερολιµένες, στις αεροπορικές εταιρείες, κτλ,
σε ό,τι αφορά την επικύρωση των προσωπικών δεδοµένων

υποψηφίων εργαζοµένων προκειµένου να καταστεί δυνατή η τήρηση
των απαιτήσεων που προβλέπονται για τους «ελέγχους ιστορικού».
1.9 Ο στόχος που εκτίθεται στην πρώτη παράγραφο του
άρθρου 1 της πρότασης κανονισµού πρέπει να τροποποιηθεί
προκειµένου να καταστεί σαφές ότι τα αναφερόµενα µέτρα ασφαλείας αποβλέπουν στην προστασία της πολιτικής αεροπορίας από
έκνοµες ενέργειες οι οποίες υπονοµεύουν την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας. Τα αναφερόµενα µέτρα δεν αφορούν άλλους
τύπους έκνοµων ενεργειών όπως η κλοπή και το λαθρεµπόριο.
1.10 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να καταρτίσει και να θέσει
σε εφαρµογή µία γενική πολιτική για τη χρηµατοδότηση των
µέτρων αεροπορικής ασφάλειας µε τα οποία τα κράτη µέλη
εκπληρώνουν την υποχρέωσή που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο της
εθνικής ασφάλειας να προστατεύουν τους πολίτες τους από την
απειλή της τροµοκρατίας.
1.11 Ο κανονισµός πρέπει να συµπεριλάβει έναν µηχανισµό για
την αξιολόγηση των επιπτώσεων που κάθε µελλοντική πρόταση θα
έχει στη βιοµηχανία. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί ότι το
κόστος και ο αντίκτυπος ενός δεδοµένου µέτρου δεν θα είναι
δυσανάλογα υψηλά σε σχέση µε την αποτελεσµατικότητά του.
2. Εισαγωγή
2.1 Η νοµοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποσκοπεί στην αποσαφήνιση του νοµικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (το οποίο έχει θεσπιστεί µε τον υφιστάµενο κανονισµό αριθ.
2320/2002), στην καθιέρωση µιας βάσης για την ενιαία ερµηνεία
των διεθνών απαιτήσεων που έχει θεσπίσει η ∆ιεθνής Οργάνωση
Πολιτικής Αεροπορίας, στην παύση της δηµοσιοποίησης
ευαίσθητων πληροφοριών που αφορούν την ασφάλεια και στην
απόδοση µεγαλύτερης σηµασίας στην ανάπτυξη απαιτήσεων για την
ασφάλεια στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας µέσω της εφαρµογής των σχετικών κανονισµών, δηλαδή µέσω της εφαρµογής της
απόφασης 1999/468/ΕΚ για την επιτροπολογία: η απόφαση αυτή
καθορίζει µία νοµοθετική διαδικασία λήψης αποφάσεων η οποία
προβλέπει τη συµµετοχή εκπροσώπων από τα κράτη µέλη της ΕΕ
και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
2.2 Η πρόταση επιδιώκει την αντικατάσταση του υφιστάµενου
κανονισµού µε σκοπό τη βελτίωση της νοµοθεσίας σύµφωνα µε
τέσσερις αρχές: απλοποίηση, εναρµόνιση, αποσαφήνιση και αύξηση
των επιπέδων ασφαλείας.
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3. Γενικές παρατηρήσεις
3.1 Στόχος της υπό εξέταση πρότασης είναι η περαιτέρω
αποσαφήνιση, απλούστευση και εναρµόνιση των νοµικών απαιτήσεων ώστε να ενισχυθεί γενικά η ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας.
3.2 Η πείρα που αποκτήθηκε συν τω χρόνω κατέδειξε ότι ο
κανονισµός περιέχει πάρα πολλές λεπτοµέρειες και πρέπει να απλοποιηθεί.
3.3 Ενώ αναγνωρίζει την αρχή της επικουρικότητας, η Επιτροπή
κρίνει σκόπιµο να διασφαλιστεί ένας µεγαλύτερος βαθµός εναρµόνισης σε ό,τι αφορά τα µέτρα και τις διαδικασίες ασφαλείας.
3.4 Αποτέλεσµα της τρέχουσας κατάστασης είναι η ύπαρξη
σήµερα 25 εθνικών συστηµάτων, πράγµα που θα µπορούσε να
οδηγήσει σε στρέβλωση του ανταγωνισµού και να µην επιτρέψει
στον κλάδο να επωφεληθεί από τις ελευθερίες της ενιαίας αγοράς.
3.5 Η ενίσχυση της εναρµόνισης αποτελεί επίσης αναπόσπαστο
µέρος της έννοιας της ενιαίας ασφάλειας («one-stop security»), µε
βάση την οποία τόσο οι µετεπιβιβαζόµενοι και οι διερχόµενοι
επιβάτες, όσο και οι αποσκευές και το σχετικό φορτίο, δεν χρειάζεται να υποβάλλονται εκ νέου σε έλεγχο ασφαλείας, εφόσον
υπάρχει βεβαιότητα ότι τηρήθηκαν τα βασικά επίπεδα ασφαλείας
στον αρχικό αερολιµένα αναχώρησης. Αυτό αποτελεί ένα ακόµα
επωφελές στοιχείο για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε
µία εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά, όπως επίσης και για τους
επιβάτες.
3.6 Η Επιτροπή φρονεί ότι, για να βελτιωθεί το συνολικό
επίπεδο της ασφάλειας, είναι απαραίτητο να παρέχεται η δυνατότητα ταχείας δράσης/αντίδρασης έναντι των κινδύνων που συν τω
χρόνω συνεχώς αναπτύσσονται.
3.7 Κατά την άποψη της Επιτροπής, η δηµοσιοποίηση λεπτοµερών µέτρων ασφαλείας και διαδικασιών δεν είναι σκόπιµη. Το
πρόβληµα αυτό µπορεί να λυθεί µε την ενσωµάτωση των επιχειρησιακών λεπτοµερών διατάξεων στις εκτελεστικές πράξεις. Η ΕΟΚΕ
επιθυµεί να τονίσει ότι είναι σηµαντικό οι νέοι αυτοί κανόνες να
λάβουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των ατόµων µε περιορισµένη κινητικότητα και να ευθυγραµµιστούν µε τις συστάσεις που περιλαµβάνει η νέα γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ για το θέµα. Οι έλεγχοι
ασφαλείας και άλλα µέτρα που συνδέονται µε την ασφάλεια, µολονότι είναι θεµιτά και απαραίτητα, ενδέχεται να θέσουν περαιτέρω
εµπόδια και να περιορίσουν τα δικαιώµατα των ατόµων µε περιορισµένη κινητικότητα, πράγµα που αντιτίθεται στις πρόσφατες
προσπάθειες της Επιτροπής να εξασφαλίσει στα άτοµα µε αναπηρίες
ή µε περιορισµένη κινητικότητα ίσες ευκαιρίες, κατά τις αεροπορικές µετακινήσεις τους, µε αυτές των οποίων απολαύει ο
υπόλοιπος πληθυσµός.
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διακυβέρνησης, τους απειθάρχητους επιβάτες και τους συνοδούς
ασφαλείας πτήσης («sky marshals»). Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η
παρουσία συνοδών ασφαλείας πτήσης πρέπει να προβλέπεται µόνον
σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
3.11 Η απαίτηση που αφορά τα προγράµµατα ασφαλείας αντικατοπτρίζει την ισχύουσα βέλτιστη πρακτική στον τοµέα των αεροµεταφορών και, από την άποψη αυτή, δεν επιβαρύνει σηµαντικά τον
κλάδο ή τις διοικήσεις. Σε ό,τι αφορά τους κοινοτικούς αεροµεταφορείς, αυτοί πρέπει να έχουν την έγκριση των αρχών της χώρας
του αεροµεταφορέα και να έχουν επίσης αναγνωριστεί αµοιβαία
από τα άλλα κράτη µέλη και τις αντίστοιχες ρυθµιστικές αρχές.
3.12 Το άρθρο 13 προβλέπει για κάθε κράτος µέλος την υποχρέωση να ελέγχει τη συµµόρφωση µέσω εθνικού προγράµµατος
ποιοτικού ελέγχου.
3.13 Το άρθρο 14 προβλέπει ότι η Επιτροπή θα επιθεωρεί,
µεταξύ άλλων, τους κοινοτικούς αερολιµένες.
3.14 Το άρθρο 17 αντικαθιστά το ισχύον άρθρο 10, το οποίο
αφορά τις πτήσεις που προέρχονται από τρίτες χώρες. Προβλέπει
τη σύναψη συµφωνιών µεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών, µε
βάση τις οποίες θα είναι δυνατή η µετεπιβίβαση επιβατών και η
µεταφόρτωση αποσκευών και φορτίου στους κοινοτικούς αερολιµένες χωρίς να απαιτείται να υποβάλλονται εκ νέου σε ελέγχους
ασφαλείας ή/και σε πρόσθετες διαδικασίες ασφαλείας.
3.15 Ο στόχος αυτός πρέπει να επιτευχθεί µε τον καθορισµό
κοινών κανόνων και κοινών προτύπων για την αεροπορική ασφάλεια
καθώς και µηχανισµών για την παρακολούθηση της συµµόρφωσης.
3.16 Το περιεχόµενο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2320/2002
πρέπει να αναθεωρηθεί µε βάση την κτηθείσα πείρα, ο ίδιος δε ο
κανονισµός πρέπει να αντικατασταθεί µε µία νέα πράξη µε την
οποία θα επιδιώκεται η απλούστευση, η εναρµόνιση και η αποσαφήνιση των εν ισχύι κανόνων καθώς και η αναβάθµιση του επιπέδου
ασφαλείας.
3.17 ∆εδοµένου ότι κατά την έκδοση µέτρων και διαδικασιών
ασφάλειας χρειάζεται µεγαλύτερη ευελιξία που να επιτρέπει την
προσαρµογή τους στις εξελίξεις των εκτιµήσεων κινδύνων και την
εισαγωγή νέων τεχνολογιών, η νέα πράξη πρέπει να καθορίζει τις
βασικές αρχές που θα διέπουν τη λήψη µέτρων για την προστασία
της πολιτικής αεροπορίας από έκνοµες ενέργειες χωρίς να υπεισέρχεται σε τεχνικές και διαδικαστικές λεπτοµέρειες σχετικές µε τον
τρόπο εφαρµογής τους.
3.18 Η νέα πράξη πρέπει να καλύπτει τα µέτρα ασφαλείας που
θα εφαρµόζονται στα αεροσκάφη ή κατά τη διάρκεια πτήσης αεροσκαφών των κοινοτικών αεροµεταφορέων.

3.8 Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2320/2002 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου θεσπίζει κοινούς κανόνες στο
πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας. Στόχος της υπό
εξέταση πρότασης είναι η αντικατάσταση της ανωτέρω νοµοθετικής
πράξης.

4. Ειδικές παρατηρήσεις

3.9 Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2320/2002 θα αντικατασταθεί
συνεπώς µε έναν απλούστερο, σαφέστερο κανονισµό που θα
καθορίζει γενικές αρχές.

4.2 Ο όρος «δειγµατοληπτικός έλεγχος ασφαλείας σε συνεχή
βάση» χρησιµοποιείται στο Παράρτηµα της πρότασης κανονισµού,
δίχως να δίδεται ο ορισµός του. Έχει ουσιαστική σηµασία να δοθεί
ακριβώς ο ορισµός της έννοιας «δειγµατοληπτικός έλεγχος ασφαλείας σε συνεχή βάση» ώστε να καταστεί δυνατή η οµοιόµορφη
ερµηνεία της αρχής αυτής σε όλη την Ευρώπη όταν θα εφαρµόζεται
στο πλαίσιο των ελέγχων ασφαλείας.

3.10 Η µόνη επιπλέον αρµοδιότητα τον προσδιορισµό της
οποίας επιδιώκει η Επιτροπή αφορά τα µέτρα ασφαλείας κατά τη
πτήση. Καλύπτει ποικίλα θέµατα, όπως την πρόσβαση στο θάλαµο

4.1 Είναι σηµαντικό να θεσπιστούν κοινά πρότυπα σε ό,τι αφορά
τα απαγορευµένα αντικείµενα ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόµενο
σύγχυσης και διενέξεων κατά τους ελέγχους ασφαλείας.
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4.3 Αυστηρότερα µέτρα πρέπει να εφαρµόζονται αποκλειστικά
στις περιπτώσεις όπου απαιτείται να αντιµετωπιστούν τροµοκρατικές απειλές τις οποίες έχουν εντοπίσει οι αρχές των κρατών µελών
µέσω µιας εκτίµησης κινδύνων. Η εισαγωγή αυστηρότερων µέτρων
έρχεται σε αντίθεση µε τους στόχους της εναρµόνισης των µέτρων
αεροπορικής ασφαλείας που λαµβάνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και της καθιέρωσης ενός χώρου ενιαίας ασφάλειας. Οιαδήποτε άλλα
αποτρεπτικά ή προληπτικά µέτρα ασφαλείας που ενδέχεται να
χρειαστεί να λάβει ένα κράτος µέλος πρέπει να λαµβάνονται µετά
από µία πλήρη διαδικασία διαβουλεύσεων µε τον αντίστοιχο φορέα
εκµετάλλευσης, το δε κόστος των επιπρόσθετων µέτρων ασφαλείας
πρέπει να το αναλαµβάνει το αντίστοιχο κράτος µέλος ως µέρος
της υποχρέωσής του, στο πλαίσιο της εθνικής ασφάλειας, να
προστατεύει τους πολίτες του από τροµοκρατικές ενέργειες.
4.4 Ορισµένες εταιρείες δεν επιτρέπουν τη χρήση µεταλλικών
µαχαιροπήρουνων, ενώ άλλες την επιτρέπουν, και συνεπώς πρέπει
να ενθαρρυνθεί η εναρµόνιση των κανόνων που ισχύουν σε όλες τις
αεροπορικές εταιρείες.
4.5 Ενώ τα ψαλίδια, οι νυχοκόπτες, κτλ, θεωρούνται απαγορευµένα αντικείµενα, επιτρέπεται να µεταφέρονται στο αεροσκάφος
γυάλινα µπουκάλια. Αυτά είναι θανατηφόρα όπλα, ιδιαίτερα όταν
σπάσουν. Προτείνεται όλα τα αφορολόγητα είδη και τα µπουκάλια
που µεταφέρονται στο αεροσκάφος να είναι πλαστικά. Σε αντίθετη
περίπτωση, θα πρέπει να αποθηκεύονται στον χώρο αποσκευών του
αεροσκάφους µαζί µε τις υπόλοιπες αποσκευές. Αυτό θα πρέπει να
αποτελέσει αντικείµενο συµφωνίας σε διεθνή κλίµακα πριν τεθεί σε
εφαρµογή.
4.6 Είναι σηµαντικό ο εξοπλισµός διάσωσης, όπως οι πυροσβεστήρες και οι πελέκεις ασφαλείας, να ασφαλίζεται στα ερµάρια
του πληρώµατος και οι επιβάτες να µην έχουν πρόσβαση σε αυτόν.
4.7 Οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει, όπου αυτό είναι εφικτό, να
χρησιµοποιούν ενισχυµένα κιβώτια για τις αποσκευές ώστε να
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προστατεύεται το αεροσκάφος από εκρήξεις βοµβών όπως αυτή
που συνέβη σε πτήση της αεροπορικής εταιρείας EL AL.
4.8 Για λόγους ασφάλειας, οι εθνικές αρχές πρέπει να παρακολουθούν στενά την ποσότητα των οινοπνευµατωδών ποτών που
επιτρέπεται να σερβίρεται στους επιβάτες, εξαιτίας της οποίας
σηµειώνονται επεισόδια που απειλούν την ασφάλεια.
4.9 Μολονότι ο θάλαµος διακυβέρνησης προστατεύεται µε
ενισχυµένη θύρα, ένας αεροπειρατής µπορεί να έχει πρόσβαση σε
αυτόν µέσα από τα ισχνά τοιχώµατα της τουαλέτας που συχνά είναι
εγκατεστηµένη δίπλα στον θάλαµο διακυβέρνησης. Τα τοιχώµατα
αυτά πρέπει να ενισχυθούν.
4.10 Το άρθρο 11 πρέπει να περιλαµβάνει αναφορά και στους
υπαλλήλους των αεροπορικών εταιρειών και στους αντιπροσώπους
επίγειας εξυπηρέτησης που συχνά παρέχουν υπηρεσίες ασφάλειας.
4.11 Σε ό,τι αφορά την ενότητα 11 του Παραρτήµατος, όλοι οι
εκπαιδευτές πρέπει να εκπαιδεύονται σε εγκεκριµένα κέντρα κατάρτισης, όπως, π.χ., το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κατάρτισης για την
Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASTI), ώστε να µπορεί να τυποποιηθεί
η παρουσίαση των ενοτήτων των προγραµµάτων κατάρτισης της
∆ΟΠΑ στον τοµέα της ασφάλειας. Πρέπει να απαιτείται οι εθνικές
αρχές να θεσπίζουν εθνικά προγράµµατα κατάρτισης σε συνεργασία
µε εκπαιδευτές που είναι διπλωµατούχοι του EASTI.
4.12 Σε ό,τι αφορά το σηµείο 4.3, της ενότητας 4 του Παραρτήµατος (λόγω της αύξησης του αριθµού των ατόµων που απελαύνονται, κτλ) πρέπει να απαιτείται οι εθνικές αρχές να καθορίζουν
µία ελάχιστη περίοδο προειδοποίησης προκειµένου οι εταιρείες
αεροπορικών µεταφορών, τα αεροδρόµια και τα πληρώµατα των
αεροσκαφών να έχουν το χρόνο να προετοιµάζονται για την προτεινόµενη µεταφορά δυνητικά ταραχοποιών επιβατών, στις περιπτώσεις
κατά τις οποίες γίνεται χρήση τακτικής εµπορικής πτήσης.

Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2006
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την Πρόταση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί θεσπίσεως πλαισίου για κοινοτική δράση στο πεδίο
της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (Οδηγία για τη θαλάσσια στρατηγική)
COM(2005) 505 τελικό — 2005/0211 (COD)
(2006/C 185/04)
Στις 29 Νοεµβρίου 2005 και σύµφωνα µε το άρθρο 175 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, το Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής σχετικά µε την ανωτέρω πρόταση
Το ειδικευµένο τµήµα «Γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου, περιβάλλον», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των
σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 21 Μαρτίου 2006 µε βάση εισηγητική έκθεση της κας
SÁNCHEZ MIGUEL.
Κατά την 426η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 20ης και 21ης Απριλίου 2006 (συνεδρίαση της 20ης Απριλίου 2006),
η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 137 ψήφους υπέρ και 3 αποχές την ακόλουθη
γνωµοδότηση.
1. Συµπεράσµατα και συστάσεις
1.1 Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόταση οδηγίας, η οποία εντάσσεται
στο πλαίσιο της θεµατικής στρατηγικής για την προστασία και τη
διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, διότι κατανοεί ότι µπορεί
να ολοκληρώσει και να συντονίσει ορισµένα από τα ήδη υφιστάµενα
νοµικά µέσα, ιδίως όσον αφορά τη µεθοδολογία παρέµβασης στο
περιβάλλον, που είναι παρόµοια µε εκείνη που καθιερώνεται στην
οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα (ΟΠΥ).
1.2 Παρ' όλα αυτά, υιοθετούµε κριτική στάση και πιστεύουµε
ότι η πρόταση οδηγίας είναι αναγκαία, αλλά όχι επαρκής: η
κατάσταση των θαλασσών και των ωκεανών µας είναι τόσο υποβαθµισµένη, ώστε θα χρειάζονταν µέτρα περισσότερο δεσµευτικού
χαρακτήρα προκειµένου να εξασφαλιστεί η εφαρµογή και ο έλεγχος
της συµµόρφωσης µε τα ήδη υφιστάµενα. Επιπλέον, η πρόταση δεν
αποτελεί ολοκληρωµένη παρέµβαση στην κατάσταση του θαλάσσιου
περιβάλλοντος· γι' αυτό, πιστεύουµε ότι µια οδηγία-πλαίσιο θα
εκπλήρωνε καλύτερα τον στόχο της, ενσωµατώνοντας και στη
συνέχεια αναπτύσσοντας τις πτυχές που εδώ δεν εξετάζονται σε
αρκετή έκταση και βάθος.
1.3 Με τη µη πρόβλεψη νέων νοµοθετικών και διαχειριστικών
µέτρων και µε την αξιοποίηση των ήδη υπαρχόντων, η πρόταση
αποφεύγει την επιβολή νέων χρηµατοδοτικών δαπανών και,
προπαντός, περισσότερης γραφειοκρατίας στα κράτη µέλη, διατηρεί
όµως τα προβλεπόµενα συστήµατα συµµετοχής και διαβούλευσης
µε το κοινό και µε τα εµπλεκόµενα µέρη, που είναι πολύ σηµαντικά
για τη µεγαλύτερη συµµετοχή των πολιτών στα περιβαλλοντικά
ζητήµατα.

θαλασσών και των ωκεανών µας. Ο κεντρικός συντονισµός θα
επιτρέψει την ανάπτυξη κοινοτικής δράσης στις τρίτες χώρες, όπου
αυτό είναι εφικτό και, ειδικότερα, σε εκείνες µε τις οποίες µας
συνδέουν διεθνείς συµφωνίες.
1.4.2 Στους ορισµούς, οι οποίοι προσδιορίζονται µε βάση
γενικούς παράγοντες ποιοτικής περιγραφής, και ιδιαίτερα στον
ορισµό της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, θεωρούµε
απαραίτητο να συµπεριληφθούν και ποσοτικοί παράγοντες, όπως
έγινε για τα εσωτερικά ύδατα στην ΟΠΥ, διότι η καλή κατάσταση
των θαλάσσιων υδάτων εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την
ποσότητα. Οι περιβαλλοντικοί στόχοι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον εκείνοι που αναφέρονται στην ανακοίνωση, όπως επισηµαίνουµε στο σηµείο 5.5, διότι η διατήρηση µιας τόσο γενικής µορφής
όσο στην πρόταση οδηγίας ενδέχεται να εµποδίσει την πλήρη
αποτελεσµατικότητά τους.
1.4.3 Όσον αφορά τον προσδιορισµό των ειδικών περιοχών, οι
οποίες χαρακτηρίζονται τέτοιες λόγω της αδυναµίας τους να επιτύχουν τους περιβαλλοντικούς στόχους, η ασάφεια της διατύπωσης
ενδέχεται να προξενήσει καταχρήσεις κατά την εφαρµογή της· γι'
αυτό, προτείνουµε να προσδιοριστούν µε πλήρη σαφήνεια και
ακρίβεια οι λόγοι του χαρακτηρισµού των περιοχών αυτών ως
ειδικών, όπως και οι διαδικασίες έγκρισής τους από την Επιτροπή.

1.4 Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να διατυπώσει ορισµένες συστάσεις τις
οποίες θεωρεί απαραίτητες για τη βελτίωση του περιεχοµένου του
προτεινόµενου µέτρου, προκειµένου να µπορέσει η Επιτροπή να
λάβει υπόψη τη συµβολή µας ως προερχόµενη από εµπλεκόµενο
τµήµα της κοινωνίας των πολιτών.

1.5 Τέλος, επισηµαίνουµε δύο θέµατα που είναι πολύ σηµαντικά
για την επίτευξη των προτεινόµενων στόχων. Το πρώτο αφορά την
άµεση εφαρµογή όλων των µέτρων που έχουν θεσπιστεί στο
παρελθόν και έχουν αντίκτυπο στο θαλάσσιο περιβάλλον, όπως
εκείνα που απορρέουν από τις δέσµες ERIKA Ι, ΙΙ και ΙII και ιδιαίτερα εκείνα που αφορούν τους λιµένες καταφυγής, το διευρωπαϊκό
δίκτυο παρακολούθησης της θαλάσσιας κυκλοφορίας, τη θέσπιση
του συστήµατος ελέγχου των κρατών για τη νηολόγηση των
σκαφών, τη διερεύνηση και απογραφή των αποβλήτων (όπως οι
βόµβες ή τα δοχεία µε ραδιενεργά υλικά) κλπ.

1.4.1
Κατά πρώτον, είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί και να
ενισχυθεί ο ρόλος συντονισµού και ελέγχου της Επιτροπής σε σχέση
µε τις περιφερειακές αρχές που θα αξιολογούν και θα προγραµµατίζουν τους στόχους και τα µέτρα εφαρµογής στο θαλάσσιο
περιβάλλον της αρµοδιότητάς τους, ώστε να υπάρχει εναρµόνιση
και ισορροπία των δράσεων σε όλες τις παράκτιες περιφέρειες,
καθότι δεν πρέπει να ξεχνάµε τον διασυνοριακό χαρακτήρα των

1.5.1 Το δεύτερο θέµα που πρέπει να υπενθυµιστεί και να εφαρµοστεί αφορά την έρευνα στο θαλάσσιο περιβάλλον: µε την αύξηση
και τη βελτίωση των σχετικών γνώσεων, θα µπορέσουν να προσδιοριστούν σαφέστερα οι στόχοι και να εφαρµοστούν τα απαραίτητα
προγράµµατα µέτρων για την αποκατάσταση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης. Προς τούτο, απαιτείται µεγαλύτερη συµµετοχή
στα ευρωπαϊκά προγράµµατα-πλαίσιο για την έρευνα.
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2. Αιτιολόγηση
2.1 Η Επιτροπή δηµοσίευσε το 2002 µία ανακοίνωση (1) σχετικά
µε τη θέσπιση στρατηγικής για την προστασία και τη διατήρηση
του θαλάσσιου περιβάλλοντος από περιβαλλοντική άποψη, µε
στόχο την προαγωγή της αειφόρου χρήσης των θαλασσών και τη
διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων — στην ανακοίνωση
αυτή βασίζεται η υπό εξέταση πρόταση οδηγίας. Το 6ο Πρόγραµµα
∆ράσης για το Περιβάλλον έκανε ήδη αναφορά στην ανάγκη
θέσπισης των µέσων για την προστασία και τη διατήρηση του
θαλάσσιου περιβάλλοντος και τόνιζε ότι ο στόχος της προαγωγής
της αειφόρου χρήσης των ευρωπαϊκών θαλασσών και ωκεανών δεν
επιτυγχάνεται µε µεµονωµένες πολιτικές. Κατέστη εµφανής η
ανάγκη επείγουσας ανάληψης δράσης, αφού πολλοί από τους
προβλεπόµενους κινδύνους που επισηµαίνονταν στο 6ο Πρόγραµµα-Πλαίσιο έγιναν πραγµατικότητα µε µια δριµύτητα που
ξεπερνά ακόµα και τις χειρότερες προβλέψεις (2).
2.2 Η στρατηγική που προτεινόταν στην προαναφερθείσα
ανακοίνωση βασιζόταν στην εκτίµηση της κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Ευρώπης, το οποίο υφίσταται σοβαρή
επιδείνωση λόγω των συνδυασµένων επιπτώσεων της αλλαγής του
κλίµατος, της ρύπανσης των θαλασσών από επικίνδυνες ουσίες, της
εµπορικής αλιείας, του ευτροφισµού και ενός πρόσθετου κινδύνου,
της εισαγωγής αλλοχθόνων ειδών στις θάλασσές µας. Αν προσθέσουµε σε αυτά και ορισµένα άλλα εµπόδια θεσµικής φύσεως, όπως
η αποκλειστική αρµοδιότητα των κρατών µελών στα χωρικά τους
ύδατα, η ύπαρξη διεθνών συµβάσεων στις οποίες µετέχουν και
τρίτες χώρες και η δυσκολία εφαρµογής και ελέγχου πολλών
συµφωνιών σε παγκόσµιο επίπεδο (3), βλέπουµε πόσο αναγκαίο είναι
να εφαρµοστεί σ' αυτή η στρατηγική, παρ' όλα τα διαπιστωθέντα
εµπόδια.
2.3 Πιο πρόσφατα και την ίδια ηµεροµηνία µε την εξεταζόµενη
πρόταση οδηγίας, δηµοσιεύθηκε µία άλλη ανακοίνωση (4), για την
οποία δεν έχει ζητηθεί γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ και στην οποία
εξαγγέλλεται η επικείµενη δηµοσίευση Πράσινης Βίβλου σχετικά µε
τη στρατηγική για το θαλάσσιο περιβάλλον. Πιστεύουµε ότι η
Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη της το περιεχόµενο και τις
παρατηρήσεις των γνωµοδοτήσεών µας και ο καλύτερος τρόπος να
επιτευχθεί αυτό είναι να πραγµατοποιηθεί νέα διαβούλευση, στην
οποία θα ενσωµατωθούν οι γνώσεις και οι απόψεις µας για τις πολιτικές που επιδρούν στο θαλάσσιο περιβάλλον (αλιεία, µεταφορές,
υδρογονάνθρακες κλπ.). Η ΕΟΚΕ, ως εκπρόσωπος της κοινωνίας
των πολιτών, ενδιαφέρεται να εκφράσει την άποψή της.

3. Σύνοψη των προτάσεων
3.1 Η στρατηγική για την προστασία και τη διατήρηση του
θαλάσσιου περιβάλλοντος στηρίζεται, για την εφαρµογή
(1) COM(2002) 539 τελικό — Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το
Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο — Προς µια στρατηγική για
την προστασία και τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος
(2) Για εκτενέστερη εξέταση, βλ. τη γνωµοδότηση ΕΕ C 133 της 6.6.2003
για την «Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Προς µια στρατηγική για την προστασία και τη
διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος» (εισηγήτρια: η κα Maria
Candelas Sánchez Miguel).
3
( ) Στα συµπεράσµατα της ∆ιάσκεψης Κορυφής του Γιοχάνεσµπουργκ (26
Αυγούστου — 4 Σεπτεµβρίου 2002), στα κεφάλαια Ι-ΙV, περιλαµβάνονται συµφωνίες για τους ωκεανούς και τις θάλασσες, την αλιεία, τη
θαλάσσια ρύπανση και την έρευνα. ΕΕ C 133 της 6.6.2003.
(4) COM(2005) 505 τελικό της 14.10.2005
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της, σε ένα µέσο το οποίο περιέχεται στην πρόταση οδηγίας που
εξετάζουµε. Λαµβάνει επίσης υπόψη τις διεθνείς συµβάσεις, ιδίως
εκείνες που έχουν συνάψει η Επιτροπή και τα κράτη µέλη στο
πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών (5), καθώς και τις περιφερειακές
συµβάσεις (6) και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές, στην
εκπλήρωση των οποίων αναµένεται να χρησιµεύσει η παρούσα
οδηγία.
3.2 Η πρόταση οδηγίας χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια. Το πρώτο
περιλαµβάνει τις γενικές διατάξεις, στις οποίες ορίζονται το θέµα
(άρθρο 1), το πεδίο εφαρµογής (άρθρο 2), οι θαλάσσιες περιφέρειες
και υποπεριφέρειες (άρθρο 3), οι θαλάσσιες στρατηγικές (άρθρο 4),
οι κανόνες για τον συντονισµό και τη συνεργασία των κρατών
µελών (άρθρο 5), καθώς και οι αρµόδιες αρχές (άρθρο 6).
3.3 Από το πρώτο αυτό µέρος αξίζει να υπογραµµιστεί το περιεχόµενο του άρθρου 4 σχετικά µε τη θαλάσσια στρατηγική που θα
πρέπει να χαράξουν τα κράτη µέλη για κάθε θαλάσσια περιφέρεια
και η οποία θα πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής
στοιχεία:
— την αρχική εκτίµηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των
υδάτων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων,
— τον καθορισµό της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης αυτών
των υδάτων,
— τη θέσπιση περιβαλλοντικών στόχων,
— την κατάρτιση και υλοποίηση προγράµµατος παρακολούθησης
αυτών των στόχων.
Θα πρέπει, επίσης, να συνοδεύεται από ένα πρόγραµµα µέτρων, το
οποίο θα καταρτιστεί το αργότερο έως το 2016, µε στόχο την
επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλασσών και των
ωκεανών.
3.4 Στο δεύτερο και στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι
θαλάσσιες στρατηγικές: το δεύτερο αφορά τους κανόνες για την
προετοιµασία τους και το τρίτο τα προγράµµατα µέτρων.
3.4.1 Τα µέτρα για την προετοιµασία των θαλάσσιων
στρατηγικών βασίζονται στην υποχρέωση των κρατών µελών να
διενεργήσουν µια αρχική εκτίµηση των θαλάσσιων υδάτων τους
(άρθρο 7), η οποία πρέπει να περιλαµβάνει διάφορα στοιχεία,
µεταξύ των οποίων υπογραµµίζεται η οικονοµική και κοινωνική
ανάλυση της χρήσης τους και το κόστος της υποβάθµισής τους.
Καθορίζεται η έννοια της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης
(άρθρο 8 και παράρτηµα ΙΙ), θεσπίζονται οι περιβαλλοντικοί στόχοι
(άρθρο 9 και παράρτηµα ΙΙΙ) και, τέλος, προσδιορίζεται ο τρόπος
διαµόρφωσης των προγραµµάτων παρακολούθησης (άρθρο 10 και
παραρτήµατα II και IV) και η διαδικασία έγκρισής τους (άρθρο 11).
(5) Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για το ∆ίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS),
που εγκρίθηκε µε την απόφαση 98/392/ΕΚ του Συµβουλίου, της 23ης
Μαρτίου 1998.
(6) Σύµβαση για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος της
Περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας (απόφαση 94/157/ΕΚ), Σύµβαση για
την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Βορειοανατολικού
Ατλαντικού (απόφαση 98/249/ΕΚ) και Σύµβαση για την Προστασία της
Μεσογείου Θαλάσσης από τη Ρύπανση (απόφαση 77/585/ΕΟΚ, όπως
τροποποιήθηκε το 1995).
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3.4.2
Στο τρίτο κεφάλαιο ρυθµίζονται τα προγράµµατα
µέτρων που πρέπει να καταρτίσουν τα κράτη µέλη για κάθε
θαλάσσια περιφέρεια της δικαιοδοσίας τους (άρθρο 12 και
παράρτηµα V) µε βάση την αρχική τους εκτίµηση, για να εξασφαλίσουν την καλή περιβαλλοντική τους κατάσταση. Τα προγράµµατα
αυτά πρέπει να κοινοποιηθούν στην Επιτροπή (άρθρο 14) προς
έγκριση (άρθρο 15). Προβλέπονται, επίσης, µέτρα ad hoc για τις
ειδικές περιοχές (άρθρο 13).
3.5 Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαµβάνει τους κανόνες για την
επικαιροποίηση των στρατηγικών για τις διάφορες θαλάσσιες
περιφέρειες (άρθρο 16) και την υποχρέωση δηµοσίευσης ενδιάµεσων εκθέσεων κάθε τρία χρόνια (άρθρο 17). Αξίζει να µνηµονευθεί ιδιαιτέρως το περιεχόµενο του άρθρου 18, όπου θεσπίζονται
οι κανόνες για τη δηµόσια διαβούλευση και την ενηµέρωση του
κοινού, σύµφωνα µε την οδηγία 2003/35/ΕΚ. Προβλέπεται, ακόµη,
η υποχρέωση της Επιτροπής να δηµοσιεύει εκθέσεις αξιολόγησης
σχετικά µε τα αποτελέσµατα της εφαρµογής της οδηγίας (άρθρο
19) και να επανεξετάσει το περιεχόµενό της 15 έτη µετά την έναρξη
ισχύος της.
3.6 Το πέµπτο και τελευταίο κεφάλαιο περιλαµβάνει τις τεχνικές
διατάξεις, µε ιδιαίτερη αναφορά στα συνοδευτικά παραρτήµατα
(άρθρο 21) και στην επιτροπή που θα επικουρεί την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή σε αυτό το καθήκον (άρθρο 22).

4. Παρατηρήσεις σχετικά µε την πρόταση

β) ωστόσο, χρειάζεται µια σαφής και αποτελεσµατική µεθοδολογία
παρέµβασης, παρόµοια µε τη µεθοδολογία που προβλέπεται
στην οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα,
γ) η µεθοδολογία αυτή, η οποία θα βασίζεται στα οικοσυστήµατα,
θα πρέπει να περιλαµβάνει ορισµό της «καλής κατάστασης των
υδάτων», γεωγραφική οριοθέτηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, προσδιορισµό των κριτηρίων και των µηχανισµών συντονισµού των αρχών κλπ.
4.3 Από την άποψη αυτή, η πρόταση οδηγίας ενσωµατώνει
σηµαντικές συστάσεις της γνωµοδότησης της ΕΟΚΕ, ερµηνεύοντάς
τις µε συγκεκριµένο τρόπο, και καθιερώνει µια µεθοδολογία παρέµβασης παρόµοια µε εκείνη που περιέχεται στην ΟΠΥ, αλλά µε
σηµαντικές διαφορές όσον αφορά τον ρόλο της Επιτροπής και των
κρατών µελών και τη διάρθρωση των διάφορων στοιχείων της, χωρίς
να εξηγούνται επαρκώς ούτε οι λόγοι ούτε η χρησιµότητα αυτών
των διαφορών, προπαντός τη στιγµή που υπάρχουν σοβαρές
αντιφάσεις, για παράδειγµα:
α) ανάµεσα στην αναποτελεσµατικότητα των µεµονωµένων πολιτικών και του κοινοτικού πλαισίου, η οποία διαπιστώνεται στην
ανακοίνωση, και στη διατήρηση αυτού του συστήµατος δράσης
στη νέα πρόταση οδηγίας,
β) ανάµεσα στον εξαντλητικό προσδιορισµό των στοιχείων, των
στόχων και των δράσεων στην ανακοίνωση και στη µερική µόνο
αντιστοιχία τους µε την παρούσα πρόταση οδηγίας.
4.4

4.1 Η παρούσα πρόταση οδηγίας πρέπει να συσχετιστεί µε την
προαναφερθείσα «Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο — Προς µια στρατηγική για την
προστασία και τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος» (για
αναλυτικότερη εξέταση, βλ. τη γνωµοδότηση CESE 578/2003
σχετικά µε αυτή την ανακοίνωση). Οι σηµαντικότερες διαπιστώσεις
που διατυπώνονται στην ανακοίνωση είναι οι εξής:
— οι µεµονωµένες πολιτικές των κρατών µελών για τις κοινοτικές
θάλασσες δεν παράγουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα βελτίωσης
του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Αντιθέτως, η κατάσταση του
θαλάσσιου περιβάλλοντος σταδιακά επιδεινώνεται·
— τα κράτη δεν παρακολουθούν αποτελεσµατικά την κατάσταση
των θαλάσσιων υδάτων·
— η επιστηµονική γνώση του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι
ανεπαρκής και απαιτούνται µεγαλύτερες ερευνητικές προσπάθειες·
— ο προσδιορισµός των στοιχείων και των στόχων της αναγκαίας
στρατηγικής για την προστασία και την αποκατάσταση του
θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι ικανοποιητικός και αντιστοιχεί
σε 23 δυνατές δράσεις.
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Η ΕΟΚΕ θεωρεί την παρούσα πρόταση οδηγίας:

α) αναγκαία, αλλά όχι επαρκή για την αποκατάσταση και την
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος που ενδιαφέρει την
Ευρωπαϊκή Ένωση και το οποίο υπερβαίνει τα θαλάσσια ύδατα
της δικαιοδοσίας της,
β) µία καλή αφετηρία, η οποία πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω σε
ορισµένες σηµαντικές της πτυχές,
γ) µη ολοκληρωµένη, οπότε θα πρέπει να αναπτυχθούν εκ των
υστέρων και να ενσωµατωθούν στην πρόταση και άλλα στοιχεία,
ώστε να διαµορφωθεί πραγµατικά µια οδηγία-πλαίσιο µε την
απαιτούµενη εµβέλεια και βάθος.
4.5 Η εφαρµογή της οδηγίας επαφίεται σχεδόν εξ ολοκλήρου
στα κράτη µέλη, ενώ η Επιτροπή προσανατολίζει τις δράσεις,
ενηµερώνεται από τα κράτη και εγκρίνει ή απορρίπτει
«κατ' αναλογία» τους ορισµούς της περιβαλλοντικής κατάστασης,
τους περιβαλλοντικούς στόχους και δείκτες, το σχέδιο παρακολούθησης και το πρόγραµµα µέτρων για τις ειδικές περιοχές.

4.2 Στη γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ διατυπώνονταν οι εξής
παρατηρήσεις:

4.6 ∆εν παράγονται νέα νοµοθετικά ή διαχειριστικά µέσα, αλλά
χρησιµοποιούνται τα ήδη υπάρχοντα στο κοινοτικό πλαίσιο και στις
διεθνείς συµφωνίες που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

α) η ανακοίνωση αποτελεί ένα βήµα προόδου προς την έναρξη των
δράσεων για την προστασία και την αποκατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος,

4.7 ∆ιευκρινίζεται ο τρόπος συµµετοχής του κοινού και των
εµπλεκόµενων µερών µέσω των κρατών µελών.
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5. Ειδικές παρατηρήσεις
5.1 Από την πείρα από την παρέµβαση και την εφαρµογή πιο
φιλόδοξων ευρωπαϊκών ρυθµίσεων στα κράτη µέλη (οδηγία-πλαίσιο
για τα ύδατα, οδηγία για την ολοκληρωµένη πρόληψη και τον
έλεγχο της ρύπανσης) προκύπτει ότι η Επιτροπή πρέπει να διαδραµατίσει ενεργό ρόλο, όχι µόνο στην εποπτεία, αλλά και στον συντονισµό και τη συγκέντρωση των δραστηριοτήτων στήριξης των
κρατών, µε σεβασµό της αρχής της επικουρικότητας. Για τον σκοπό
αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να συγκροτήσει και να προεδρεύει ενός
φόρουµ των αρµόδιων αρχών ανά θαλάσσια περιφέρεια και υποπεριφέρεια, στο οποίο θα συµµετέχουν τα εµπλεκόµενα µέρη, επιστηµονικά ιδρύµατα µε αναγνωρισµένο κύρος στον τοµέα και οι αρµόδιες αρχές για την αλιευτική πολιτική και για τα ραδιονουκλεΐδια.
5.2 Εξάλλου, η πρόταση οδηγίας, επιπλέον των απαιτήσεων που
θεσπίζει όσον αφορά την κοινοποίηση και την έγκριση των σχεδίων
για την αρχική εκτίµηση, την καλή περιβαλλοντική κατάσταση, τους
περιβαλλοντικούς στόχους, το πρόγραµµα παρακολούθησης και το
πρόγραµµα µέτρων (συµπεριλαµβανοµένων των ad hoc µέτρων για
τις ειδικές περιοχές), θα έπρεπε να προβλέπει συγκεκριµένη διαδικασία δράσης και συγκεκριµένη προθεσµία αντίδρασης σε ενδεχόµενες απορρίψεις. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να προβλέπει
συµµετοχή των εµπλεκόµενων µερών και του κοινού γενικά, καθώς
και επαρκή κίνητρα.
5.3 Τα περιεχόµενα της αρχικής εκτίµησης περιγράφονται στο
παράρτηµα ΙΙ. Στον πίνακα µε την επικεφαλίδα «Πιέσεις και αντίκτυπος» θα έπρεπε, σύµφωνα µε την ανακοίνωση που είχε δηµοσιευθεί πριν από αυτή την πρόταση οδηγίας, να προσδιοριστούν τα
ανθρωπογενή αίτια αυτών των πιέσεων και των επιπτώσεων και να
συσχετιστούν µε αυτές, όπως και µε τα στοιχεία και τους στόχους
της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, προκειµένου να
καθιερωθεί η κατάλληλη σύνδεση µε τις δράσεις και τις πολιτικές
της στρατηγικής.
5.4 Ο καθορισµός τόσο της «καλής περιβαλλοντικής
κατάστασης» όσο και της «επικρατούσας περιβαλλοντικής
κατάστασης» γίνεται βάσει γενικών χαρακτηριστικών, κριτηρίων και
προτύπων «ποιοτικής περιγραφής». Θα έπρεπε να συµπεριληφθούν
και ποσοτικά χαρακτηριστικά, αφού για την περιγραφή ορισµένων
συνιστωσών που περιλαµβάνονται τόσο στην αρχική εκτίµηση όσο
και στην καλή περιβαλλοντική κατάσταση χρειάζονται οπωσδήποτε
τέτοια χαρακτηριστικά. Επίσης, για την παρακολούθηση των συνιστωσών που περιλαµβάνονται στα προγράµµατα παρακολούθησης
(π.χ. πυκνότητα του φυτοπλαγκτού), απαιτούνται ποσοτικά σηµεία
αναφοράς.
5.5 Οι περιβαλλοντικοί στόχοι ορίζονται στο άρθρο 9 και στο
παράρτηµα ΙΙΙ µε υπερβολικά γενικά κριτήρια. Θα ήταν σκόπιµο να
προσδιοριστούν τα ελάχιστα στοιχεία και στόχοι που πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη, στα οποία θα πρέπει να συγκαταλέγονται
τουλάχιστον τα περιεχόµενα της ανακοίνωσης του 2002 και
συγκεκριµένα:
— η υποβάθµιση της βιοποικιλότητας και η καταστροφή οικοτόπων,
— οι επικίνδυνες ουσίες,
— ο ευτροφισµός,
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— τα ραδιονουκλεΐδια,
— η χρόνια ρύπανση από πετρέλαιο,
— τα απόβλητα και τα απορρίµµατα,
— οι θαλάσσιες µεταφορές,
— η υγεία και το περιβάλλον,
— η αλλαγή του κλίµατος.
5.6 Το πρόγραµµα µέτρων (άρθρο 12, παράρτηµα IV) πρέπει να
περιλαµβάνει τουλάχιστον τα µέτρα υποχρεωτικής εφαρµογής
σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, ιδίως εκείνη που αφορά τα
παράκτια ύδατα, το πρόγραµµα δράσης των οποίων προσπαθεί να
αποτρέψει τις ζηµίες από τις διάφορες πηγές ρύπανσης που απαριθµούνται στο προηγούµενο σηµείο. Πρέπει επίσης να περιλαµβάνει
τα µέτρα υποχρεωτικής εφαρµογής σύµφωνα µε τις διεθνείς
συµφωνίες και συµβάσεις και τα «ad hoc» µέτρα για τον µετριασµό
της υποβάθµισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος στις «ειδικές
περιοχές». Η διατύπωση αυτή έχει το πλεονέκτηµα ότι συγκεντρώνει
σε µία ενότητα όλα τα µέτρα και τις δράσεις που είναι διεσπαρµένες
σε διάφορες νοµικές διατάξεις και κανόνες και διευκολύνει έτσι την
υλοποίησή τους.
5.6.1 Από την άλλη πλευρά, όµως, πρέπει να αποφευχθεί το
ενδεχόµενο να περιορίζεται η σύνταξη των εν λόγω προγραµµάτων
µόνο σε αυτά τα µέτρα, διότι αν, όπως αποδείχθηκε, δεν ήταν
επαρκή για να αποφευχθεί η υποβάθµιση του περιβάλλοντος,
δύσκολα θα είναι επαρκή για να επιτευχθεί η καλή περιβαλλοντική
κατάσταση της στοχοθετηµένης θαλάσσιας περιφέρειας. Έτσι, ένα
ζήτηµα που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η περιοδική διάδοση
στις παράκτιες χώρες ορθών πρακτικών σε θέµατα οικοτεχνολογίας
(οικολογικές τουαλέτες, απορρυπαντικά χωρίς φωσφορικά άλατα,
προστατευτικές ζώνες και περιορισµοί που εφαρµόζονται στις
παράκτιες περιοχές κλπ.).
5.7 Η πρόταση οδηγίας επιτρέπει στα κράτη µέλη να προσδιορίσουν ειδικές περιοχές στις οποίες δεν µπορούν να επιτευχθούν οι
περιβαλλοντικοί στόχοι για τους εξής λόγους:
— δράση ή αδράνεια εκ µέρους άλλου κράτους (µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή µη),
— φυσικές αιτίες ή ανωτέρα βία,
— τροποποιήσεις ή µεταβολές των φυσικών χαρακτηριστικών των
υδάτων λόγω «δράσεων που αναλαµβάνονται για επιτακτικούς
λόγους δηµοσίου συµφέροντος».
5.7.1 Η ασάφεια της διατύπωσης αυτής ενδέχεται να επιτρέψει
καταχρηστικές ερµηνείες· γι' αυτό, είναι σκόπιµο:
1. να προσδιοριστούν µε πλήρη σαφήνεια και ακρίβεια αυτοί οι
λόγοι µέσω της απαρίθµησης:
— των δράσεων ή των παραλείψεων άλλου κράτους µέλους
που µπορούν να επηρεάσουν τη διεργασία επίτευξης των
περιβαλλοντικών στόχων,
— των φαινοµένων που θεωρούνται φυσικές αιτίες και των
κριτηρίων προσδιορισµού της έννοιας της «ανωτέρας βίας»,
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— των κριτηρίων προσδιορισµού της έννοιας του «δηµόσιου
συµφέροντος»·
2. να θεσπιστούν διαδικασίες έγκρισης αυτών των εξαιρέσεων από
την Επιτροπή, µε τη συµµετοχή των εµπλεκόµενων µερών και
του κοινού.
5.8 Όσον αφορά τις πτυχές του συντονισµού και της συνεργασίας, θα πρέπει να καλύπτουν όλες τις τρίτες χώρες που
βρέχονται από τις θάλασσες και τους ωκεανούς µας και όχι µόνο
εκείνες που µετέχουν σε διεθνείς συµφωνίες, ούτως ώστε να ενθαρρυνθούν να συνεργαστούν και να επιτύχουν και αυτές καλά περιβαλλοντικά αποτελέσµατα.
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5.9 Τέλος, η πρόταση οδηγίας διοχετεύει τη συµµετοχή των
εµπλεκόµενων µερών και του κοινού προς τα υφιστάµενα κρατικά
συστήµατα. Τα συστήµατα αυτά αµφισβητούνται σε πολλές χώρες,
άλλοτε λόγω έλλειψης διαφάνειας, άλλοτε για την καθυστέρηση µε
την οποία απαντούν στις αιτήσεις, άλλοτε για την αόριστη θεώρηση
των οργανώσεων ως «εµπλεκόµενων µερών» κλπ. Κατά συνέπεια, η
Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει µια ευέλικτη και αποτελεσµατική
διαδικασία για τη συλλογή των διαµαρτυριών ή των καταγγελιών
των εµπλεκόµενων µερών και του κοινού, τη διαχείρισή τους και
την εξασφάλιση των δικαιωµάτων ενηµέρωσης, διαβούλευσης και
συµµετοχής. Με αυτή την έννοια, θα πρέπει να απαλειφθεί το
κριτήριο της «αναλογίας» από το σύστηµα έγκρισης, όπως αναφέραµε και ανωτέρω.

Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2006
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα Η διαχείριση των βιοµηχανικών µεταλλαγών στις διασυνοριακές περιφέρειες µετά τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(2006/C 185/05)
Στις 20 Ιουλίου 2005, και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
η µελλοντική προεδρία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή να καταρτίσει γνωµοδότηση µε θέµα: Η διαχείριση των βιοµηχανικών µεταλλαγών στις διασυνοριακές περιφέρειες µετά τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η Συµβουλευτική Επιτροπή Βιοµηχανικών Μεταλλαγών, στην οποία ανατέθηκαν οι προπαρασκευαστικές εργασίες
για το θέµα, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή της στις 22 Μαρτίου 2006 µε βάση εισηγητική έκθεση του κ Krzaklewski.
Κατά την 426η σύνοδο ολοµελείας της, της 20ής και 21ης Απριλίου 2006 (συνεδρίαση της 21ης Απριλίου
2006), η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε την ακόλουθη γνωµοδότηση µε 69 ψήφους
υπέρ, 2 κατά, και 5 αποχές.
Μέρος 1 — Σύνοψη των συµπερασµάτων και συστάσεων της
ΕΟΚΕ
Η αυστριακή κυβέρνηση ζήτησε επίσηµα από την Συµβουλευτική
Επιτροπή Βιοµηχανικών Μεταλλαγών (ΣΕΒΜ) να καταρτίσει
διερευνητική γνωµοδότηση µε θέµα «Βιοµηχανικές µεταλλαγές και
διεύρυνση της ΕΕ: Μελέτη των συνεπειών τους στις διασυνοριακές
περιφέρειες».
Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι, κατά την προσεχή προεδρία, είναι σηµαντικό να
διασαφηνιστεί ο όρος «περιφέρεια» σε ένα διασυνοριακό και βιοµηχανικό πλαίσιο. Πρέπει να εξεταστούν χωριστά οι περιφέρειες οι
οποίες συνορεύουν µε τρίτες χώρες και να ληφθεί υπόψη εάν µια
δεδοµένη γειτονική χώρα είναι υποψήφια προς ένταξη ή όχι.
Είναι σηµαντικό να αποφασιστεί πως µπορεί να διακρίνει κανείς
µεταξύ των συνεπειών των µεταλλαγών στις περιφέρειες αυτές κατά
την δεκαετία του 90 και των συνεπειών που οφείλονται στη

διεύρυνση της ΕΕ, να εκτιµηθεί η αποτελεσµατικότητα των κοινοτικών µέσων που χρησιµοποιήθηκαν στις περιφέρειες αυτές πριν και
µετά την διεύρυνση, και εξακριβωθεί η καθυστέρηση µε την οποία
εφαρµόστηκαν οι κοινοτικές πολιτικές στις εν λόγω περιφέρειες σε
σύγκριση µε άλλες περιφέρειες.

Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι σήµερα όπως και στο παρελθόν, η ικανότητα
πρόσβασης των ενδιαφεροµένων µερών στους διαθέσιµους πόρους
των διαρθρωτικών ταµείων της ΕΕ αποτελεί ιδιαίτερα σηµαντικό και
πιθανόν αποφασιστικό παράγοντα για την άσκηση και την ανάπτυξη
της βιοµηχανικής πολιτικής στις διασυνοριακές περιφέρειες της
διευρυµένης Ευρώπης. Είναι επιτακτικό να αυξηθεί το µερίδιο των
διαρθρωτικών ταµείων που διατίθεται στις εν λόγω περιφέρειες. Η
πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για τη θέσπιση των ευρωπαϊκών οµίλων διασυνοριακής
συνεργασίας προσφέρει νέες ευκαιρίες στον τοµέα αυτό. Η ΕΟΚΕ
τονίζει µε έµφαση την ανάγκη να συµπεριληφθούν στη σύνθεση των
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ευρωπαϊκών οµίλων διασυνοριακής συνεργασίας οι οικονοµικοί και
κοινωνικοί παράγοντες και οι λοιπές οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών και ειδικότερα οι οργανισµοί κατάρτισης. Η ίδρυση των εν
λόγω νοµικών προσώπων θα συµβάλει στην ενίσχυση στην ενίσχυση
της βούλησης για διασυνοριακή συνεργασία, θα ενισχύσει την
αίσθηση της ταυτότητας των εν λόγω περιφερειών, και θα τονώσει
την βούλησή τους για εναρµόνιση των ρυθµίσεών τους.
Η ΕΟΚΕ σηµειώνει ότι η ανάπτυξη των αγορών εργασίας στις
διασυνοριακές περιφέρειες αποτελεί παράγοντα που ασκεί µια όχι
αµελητέα επιρροή στις βιοµηχανικές µεταλλαγές. Εξακολουθούν να
υπάρχουν προσωρινά εµπόδια στη διασυνοριακή κινητικότητα των
εργαζοµένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΕΟΚΕ καλεί τα κράτη µέλη
να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόµενο συντόµευσης των µεταβατικών
περιόδων. Η µελέτη αυτή πρέπει να διεξαχθεί µε την κατάλληλη
συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων και διαβουλεύσεις στα διάφορα
επίπεδα. Όσον αφορά τα λοιπά µέσα βιοµηχανικής πολιτικής, η
ΕΟΚΕ τονίζει τη σηµασία της ενδεχόµενης θέσπισης µιας κοινής
ενοποιηµένης βάσης επιβολής του φόρου εταιρειών.
Η ΕΟΚΕ τονίζει επανειληµµένα το σηµαντικό ρόλο που µπορούν να
διαδραµατίσουν ο κοινωνικός διάλογος και η δέσµευση των
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών όσον αφορά την διαχείριση
της βιοµηχανικής πολιτικής στις εν λόγω περιφέρειες τόσο από την
άποψη της εφαρµογής δυναµικών βιοµηχανικών πολιτικών όσο και
από την άποψη της επίλυσης των προβληµάτων τα οποία επηρεάζουν τις σχέσεις µεταξύ των διαφόρων εθνικοτήτων και πολιτισµικών και εθνοτικών οµάδων.

Μέρος 2 — Επιχειρήµατα προς υποστήριξη της γνωµοδότησης
1. Εισαγωγή
1.1 Η µελλοντική αυστριακή προεδρία ζήτησε επίσηµα από τη
Συµβουλευτική Επιτροπή Βιοµηχανικών Μεταλλαγών (ΣΕΒΜ) να
καταρτίσει διερευνητική γνωµοδότηση µε θέµα: «Βιοµηχανικές
µεταλλαγές και διεύρυνση της ΕΕ: Μελέτη των συνεπειών τους
στις διασυνοριακές περιφέρειες». Εξ ορισµού, οι διερευνητικές
γνωµοδοτήσεις καταρτίζονται πριν την υιοθέτηση πρότασης ή πολιτικής απόφασης κοινοτικού οργάνου το οποίο είναι υπεύθυνο για
την λήψη αποφάσεων.
1.2 Η µετάβαση στην οικονοµία της αγοράς και η µεταφορά
των κανόνων περί εσωτερικής αγοράς και ανταγωνισµού
δηµιούργησε ένα νέο δυναµισµό σε πολλές περιφέρειες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Η προσχώρηση νέων κρατών
µελών από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη έφερε σε στενότερη
επαφή µεταξύ τους τις συνοριακές περιφέρειες και, σε πολλές περιπτώσεις, αναζωογόνησε παλαιούς εµπορικούς και επιχειρηµατικούς
δεσµούς,. Ωστόσο, ο νέος αυτός δυναµισµός προκάλεσε προβλήµατα., ειδικότερα, όσον αφορά την πολιτική αγορά εργασίας και
αποκάλυψε τις υπάρχουσες ελλείψεις των υποδοµών συνεργασίας
στις συνοριακές περιφέρειες.
1.3 Προκειµένου να µελετηθούν καλύτερα οι βιοµηχανικές µεταβολές που έχουν επέλθει στις διασυνοριακές περιφέρειες της διευρυµένης Ευρώπης και να συγκεντρωθούν τα δεδοµένα που απαιτούνται για την κατάρτιση γνωµοδότησης, η ΣΕΒΜ και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο της Αλλαγής (ΕΠΑ) διοργάνωσαν εργαστήρια
στη Μπρατισλάβα στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2005. Στην
εκδήλωση αυτή, που πραγµατοποιήθηκε στη διασυνοριακή περιφέρεια CENTROPE, συµµετείχαν πολλά µέλη της ΣΕΒΜ, εκπρόσωποι
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των κοινωνικών εταίρων από την Αυστρία, τη Σλοβακία και την
Ουγγαρία, και εµπειρογνώµονες.
2. Γενικές παρατηρήσεις και επισκόπηση της κατάστασης στις
διασυνοριακές περιφέρειες της διευρυµένης Ευρώπης
2.1 Σήµερα, το 33 % περίπου του πληθυσµού της ΕΕ βρίσκεται
σε διασυνοριακές περιφέρειες οι οποίες ανέρχονται στο 40 %
περίπου της συνολικής έκτασης της ΕΕ (1).
2.2 Τα σύνορα της Ευρώπης αλλάζουν αδιάκοπα από την εποχή
της υπογραφής της συνθήκης ΕΚΑΧ. Η διαδικασία αυτή φαίνεται
ότι πρόκειται να συνεχιστεί στο βραχυπρόθεσµο διάστηµα. Λαµβανοµένων υπόψη των αλλαγών που συνεπάγεται αυτό, η ΕΕ πρέπει
να επικαιροποιεί συστηµατικά την πολιτική της όσον αφορά τις
συνοριακές περιφέρειες.
2.2.1 Οι συνοριακές περιφέρειες των υποψηφίων χωρών οι
οποίες συνορεύουν µε την ΕΕ είχαν ήδη αναπτύξει σχέσεις µε τις
πιο αποµακρυσµένες γειτονικές περιοχές της ΕΕ ακόµα και πριν την
προσχώρησή τους, στο πλαίσιο της εναρµόνισης της νοµοθεσίας
τους και των κοινωνικοοικονοµικών τους συστηµάτων.
2.2.2 Το «σιδηρούν παραπέτασµα» ήταν µάλλον ένα ιδιαίτερο
είδος συνόρων. Ένα µεγάλο µέρος των συνόρων αυτών βρίσκεται
εντός των συνόρων της ΕΕ των25. Όταν κατέρρευσε το τείχος του
Βερολίνου το 1989, εννέα έτη µετά την επανάσταση της
Αλληλεγγύης το 1980, οι συνοριακές περιφέρειες, οι οποίες
κάποτε χώριζαν τον πρώην σοβιετικό συνασπισµό από την υπόλοιπη
Ευρώπη, ιδιαίτερα οι «απαγορευµένες» ζώνες, ουσιαστικά δεν
διέθεταν καµία υποδοµή. Παρά τη σηµαντική πρόοδο που
ακολούθησε κατά την αντιµετώπιση των συνεπειών των πολιτικών
αποφάσεων που οδήγησαν στην κατάσταση αυτή, εξακολουθούν να
υπάρχουν προβλήµατα τα οποία δεν έχουν επιλυθεί.
2.2.3 Ένα άλλο ιδιαίτερο είδος συνόρων της ΕΕ είναι η Μεσόγειος. Μολονότι εδώ και πολλά έτη υπάρχει µια πολιτική συνεργασίας της ΕΕ µε τις χώρες της Μεσογείου, λόγω των διεθνών
εξελίξεων, ο χώρος αυτός δεν συµπεριλαµβάνεται µεταξύ των
προτεραιοτήτων της ΕΕ.
2.3 Μια σειρά διασυνοριακών προτεραιοτήτων (π.χ., ευρωπεριφέρειες) είχαν τεθεί σε εφαρµογή στις συνοριακές περιφέρειες των
νέων κρατών µελών πριν την ένταξή τους µε τη µορφή διασυνοριακής συνεργασίας, βάσει συµφωνιών που είχαν συναφθεί µεταξύ
γειτονικών συνοριακών περιφερειών. ∆εν υπήρχε απαίτηση ρύθµισης
της λειτουργίας των ευρωπεριφερειών µε διακυβερνητικές
συµφωνίες. Οι εν λόγω πρωτοβουλίες βασίζονταν στην αρχή της
ελεύθερης επιλογής των τοπικών αρχών και των ενδιαφεροµένων
µερών. Η συνεργασία διαµέσου των ευρωπεριφερειών απέβλεπε στην
από κοινού επίλυση των προβληµάτων, υπεράνω των πολιτικών
συνόρων, και στην ανάπτυξη της οικονοµικής συν εργασίας στον
τοµέα των επικοινωνιών και της περιβαλλοντικής δράσης.
2.4 Στην πράξη, η κοινοτική διαπεριφερειακή συνεργασία
αναπτύχθηκε, από τη δεκαετία του 90, κατά κύριο λόγο στο
πλαίσιο των διαδοχικών προγραµµάτων INTERREG. Η ΕΟΚΕ
συµµετείχε, επίσης, σε ορισµένες πτυχές της εν λόγω συνεργασίας
και έχει καταρτίσει γνωµοδοτήσεις σχετικά µε την διαπεριφερειακή
συνεργασία, µε βάση την εµπειρία που έχει αποκτηθεί, µεταξύ
άλλων, στις περιοχές της Μεσογείου και του Ευξείνου
Πόντου (2), (3), (4).
(1) Α. Zohrer: οµιλία κατά την 216η συνεδρίαση της επιτροπής εξωτερικών
σχέσεων του πολωνικού κοινοβουλίου, Βαρσοβία, 26 Οκτωβρίου 2004.
(2) ΕΕ C 133 της 31.5.1996.
(3) ΕΕ C 39 της 12.2.1996.
(4) ΕΕ C 39 της 12.2.1996.
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2.4.1
Η ΕΟΚΕ διαπίστωσε ότι η διαπεριφερειακή συνεργασία η
οποία προωθείται από την Κοινότητα µπορεί να προσδιοριστεί
ανάλογα µε:
α) τον τύπο της περιοχής: περιφέρεια, µεγάλες πόλεις, τοπικές
υποπεριφερειακές ζώνες
β) την εδαφική κατηγορία: όµορη/µη όµορη περιφέρεια (διασυνοριακή ή διαπεριφερειακή συνεργασία)
γ) την γεωγραφική περιοχή: συνεργασία εντός της ΕΕ ή συνεργασία
περιφερειών της ΕΕ και γειτονικών περιφερειών τρίτων χωρών
δ) το επίπεδο συνεργασίας όπως, για παράδειγµα:
— συγκέντρωση κοινών εµπειριών, δηµιουργία δικτύων για την
µεταφορά τεχνογνωσίας,
— χωροταξία,
— κοινά έργα για την διασφάλιση επενδύσεων για υποδοµές
και άλλους τοµείς.
2.4.2
Στις γνωµοδοτήσεις της για το πρόγραµµα INTERREG, η
ΕΟΚΕ έχει τονίσει ότι κατά την δεκαετία του 90 οι δεσµοί µεταξύ
των διαφόρων κατηγοριών συνεργασίας ήταν κάπως επιλεκτικοί. Για
παράδειγµα, η συνεργασία λειτουργούσε µόνο σε ορισµένα επίπεδα
και περιοριζόταν σε ορισµένες χωρικές κατηγορίες και γεωγραφικές
ζώνες.
2.4.3
Στην περίπτωση των διασυνοριακών περιφερειών που
βρίσκονται στα σηµεία όπου συναντώνται η Γαλλία, το Βέλγιο, η
Γερµανία και το Λουξεµβούργο, οι οποίες γνώρισαν έντονες διαδικασίες αναδιάρθρωσης, ένα σηµαντικό κοινοτικό κεκτηµένο ήταν η
εφαρµογή µεθόδων επανατοποθέτησης των απολυθέντων εργαζοµένων που καταπολέµησαν το φαινόµενο της απερήµωσης και
της εµφάνισης στο έδαφός τους πραγµατικών «µεταβιοµηχανικών
ερήµων». Οι πόροι που διατέθηκαν και οι δράσεις που αναλήφθηκαν
δυνάµει της συνθήκης ΕΚΑΧ είχαν σηµαντική επίδραση στην πορεία
αυτών των διαδικασιών αναδιάρθρωσης.
2.5 Σήµερα, σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν 180 περίπου διασυνοριακές πρωτοβουλίες. Η πλειονότητα των πρωτοβουλιών αυτών
αποτελούν µέσα για την άµβλυνση των επιπτώσεων των συνόρων.
Τα δυο τρίτα των ευρωπεριφερειών βρίσκονται στο έδαφος των
νέων κρατών µελών. Από το γεγονός αυτό συνάγεται σαφώς ότι τα
νέα κράτη µέλη της ΕΕ υποστηρίζουν ενεργά την αρχή της διασυνοριακής συνεργασίας.
2.6 Η πλειονότητα των 32 διασυνοριακών περιφερειών καλύπτει
«νέα» κράτη µέλη. Στα «παλαιά» κράτη µέλη δεν παρατηρούνται
ακόµη κοινές πρωτοβουλίες που να συνδέονται άµεσα µε την βιοµηχανική πολιτική παρά το γεγονός ότι πολλές κοινές επιχειρήσεις
συνδέονται άµεσα µε τον τοµέα αυτό της πολιτικής.
2.7 Οι νέες πρωτοβουλίες στον τοµέα της βιοµηχανικής πολιτικής παρατηρούνται — κατά κανόνα — σε διασυνοριακές περιφέρειες πλησίον µητροπολιτικών ζωνών (π.χ., εντός του τριγώνου
Βιέννης, Βουδαπέστης, και Μπρατισλάβας) ή σε περιφέρειες που
περιλαµβάνουν βιοµηχανικά κέντρα ή οµάδες µεγάλων πόλεων που
δεν έχουν τα χαρακτηριστικά µητροπολιτικών ζωνών (η περιφέρεια
Katowice και Ostrava κοντά στα σύνορα της Τσεχίας και της
Πολωνίας).
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2.7.1 Ένα ενδιαφέρον νέο παράδειγµα βιοµηχανικών µεταλλαγών είναι η περιφέρεια Friuli-Venezia και Giulia στα ιταλοσλοβενικά σύνορα, στην οποία παρατηρήθηκε µια αναζωογόνηση
της βιοµηχανικής δραστηριότητας τόσο πριν όσο και µετά την
διεύρυνση και ειδικότερα στον τοµέα της επιπλοποιίας.

3. Ειδικές παρατηρήσεις
3.1 Βασικά χαρακτηριστικά των διασυνοριακών περιφερειών
στην διευρυµένη ΕΕ
3.1.1 Τα χαρακτηριστικά των διασυνοριακών περιφερειών, που
διαθέτουν µια εξελισσόµενη βιοµηχανική πολιτική, η οποία σκιαγραφείται στην παρούσα γνωµοδότηση, εντοπίστηκαν κυρίως βάσει
παρατηρήσεων στην περιφέρεια CENTROPE (5).
3.1.1.1 Η περιφέρεια αυτή περιλαµβάνει περιοχές από τρία νέα
κράτη µέλη και µια περιοχή από τα δεκαπέντε παλαιά (τις αυστριακές επαρχίες της Βιέννης, της Κάτω Αυστρίας και του Burgenland, την περιοχή της Νότιας Μοραβίας της Τσεχίας, τις περιοχές
της Μπρατισλάβα και του Trnava της Σλοβακίας, και τις κοµητείες
Győr-Moson-Sopron και Vas της Ουγγαρίας. Όλη η περιφέρεια
περιλαµβάνει ζώνες οι οποίες πλήττονται από τυπικά προβλήµατα
περιφερειακών περιοχών και γειτονικές οικονοµικά δυναµικές κεντρικές αστικές ζώνες.
3.1.1.2 Παρατηρούνται, επίσης, µεταλλαγές στην αγορά
εργασίας και ειδικότερα ένας σηµαντικός αριθµός ηλικιωµένων να
εγκαταλείπουν την αγορά εργασίας, µε επακόλουθο να αυξηθεί η
ζήτηση εργατικού δυναµικού — παράλληλα µε τις επενδύσεις που
έγιναν — µολονότι όχι πάντα στις ίδιες περιοχές.
3.1.1.3 Η διεύρυνση της ΕΕ είχε ως αποτέλεσµα συνένωση
διαφορετικών αγορών εργασίας στην περιοχή όπου συναντώνται η
Αυστρία, η Τσεχία, η Σλοβακία, και η Ουγγαρία. Η ολοκλήρωση
των εν λόγω αγορών αποτελεί πρόκληση. Η µετεγκατάσταση
επιχειρήσεων και η µετανάστευση εργατικού δυναµικού στις αστικές
ζώνες καθώς και η οι (ελλιπείς) υποδοµές στον τοµέα των µεταφορών συνεχίζουν να εµποδίζουν τη διάρθρωση της αγοράς
εργασίας µε συνέπεια σηµαντική διαφορά µεταξύ των αµοιβών στην
Αυστρία και τα νέα κράτη µέλη και µια προβλεπόµενη έλλειψη ειδικευµένων εργαζοµένων.
3.1.1.4 Μπορούν να παρατηρηθούν τα πρώτα σηµάδια
ανάπτυξης µιας διασυνοριακής αγοράς εργασίας και διασυνοριακών
βιοµηχανικών δικτύων. Η ανάπτυξη των υποδοµών µεταφορών, οι
οποίες απαιτούν σηµαντικές επενδύσεις, διαδραµάτισε ένα ρόλο
στην διαδικασία αυτή. Τούτο στη συνέχεια είχε ως αποτέλεσµα την
πλήρωση υφιστάµενων κενών και την αποκατάσταση παλαιών
δεσµών.
3.1.2 Οι εξωτερικές και εγχώριες επενδύσεις παρέχουν βασικό
έναυσµα για τις βιοµηχανικές µεταλλαγές σε παρόµοιες περιφέρειες,
καθώς και για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Στις χώρες στις οποίες
είχαν δηµιουργηθεί Ειδικές Οικονοµικές ή Βιοµηχανικές Ζώνες πριν
την ένταξη, οι επενδύσεις «προσελκύσθηκαν» σε ζώνες οι οποίες
σπανίως συνέπιπταν µε µια διασυνοριακή περιφέρεια (βλέπε γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ ΣΕΒΜ/025). Τούτο βοηθά στην ερµηνεία του
φαινοµένου του µικρού αριθµού περιφερειών διασυνοριακής συνεργασίας στις οποίες έχει αναπτυχθεί µια νέα βιοµηχανική πολιτική.
(5) Κοινό εργαστήριο της Συµβουλευτικής Επιτροπής Βιοµηχανικών Μεταλλαγών και του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου της Αλλαγής, Μπρατισλάβα, 17-18.10.2005, παρουσιάσεις από τον κ. Roberto Pedersini
και την κα Klára Fóti (και άλλους).
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3.1.2.1
Βασικοί συντελεστές ανάπτυξης ήσαν οι επενδύσεις σε
έργα κτηµατικής ανάπτυξης µολυσµένων και µη µολυσµένων
περιοχών και σε έργα µετεγκατάστασης επιχειρήσεων. Οι επενδύσεις
αυτές ενθαρρύνθηκαν, µεταξύ άλλων, από την εντοπισµό νέων
αγορών, από τις διαφορές όσον αφορά την φορολογία των
επιχειρήσεων, και τις σηµαντικές διαφορές όσον αφορά τους
µισθούς και τις κρατικές βοήθειες Οι επενδύσεις αυτές βοήθησαν
την διαδικασία αναδιάρθρωσης και συνέβαλαν στην οικονοµική
ανάπτυξη.
3.1.2.2
Οι επενδύσεις συνέβαλαν στην προσέλκυση εργαζοµένων
υψηλής και ενδιάµεσης κατάρτισης και είχαν ως αποτέλεσµα µείωση
του εργατικού κόστους και άλλων µη µισθολογικών δαπανών.
Σηµειώθηκε σηµαντική αύξηση της ζήτησης για χειριστές µηχανών,
εφαρµοστές, µηχανουργούς, συγκολλητές, µηχανολόγους µηχανικούς, ειδικούς στον τοµέα της πληροφορικής — και αυτό γίνεται
ολοένα και πιο εµφανές στους όλους τους τοµείς της µεταποίησης
σε όλη την ΕΕ.
3.1.2.3
Η δράση αυτή είχε ως αποτέλεσµα βελτίωση των
ικανοτήτων διαχείρισης και την ανάπτυξη µιας πολιτικής ανθρώπινων πόρων και λειτουργικών εργασιακών σχέσεων. Συνέβαλε,
επίσης, στην εξεύρεση επενδυτικών πόρων και προώθησε την
ενίσχυση των δεσµών µε τις αγορές προµηθευτών και καταναλωτών.
3.1.2.4
Οι επενδύσεις αυτές δεν αφορούσαν µόνο µεγάλες
επιχειρήσεις της ΕΕ αλλά και µικροµεσαίες επιχειρήσεις τρίτων
χωρών. Οι εν λόγω επιχειρήσεις παγιοποίησαν τις επενδύσεις,
δηµιούργησαν πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα, συνέβαλαν στην
ανάπτυξη δεσµών µε εντόπιες επιχειρήσεις, και προώθησαν τους
δεσµούς εντοπίων επιχειρηµατιών µε υποκαταστήµατα ξένων εταιρειών.
3.1.3
Από ανάλυση των διαρθρωτικών βιοµηχανικών µεταλλαγών η οποία διεξάγεται στις διασυνοριακές περιφέρειες, προκύπτει ότι, γενικά, η προσέγγιση που εφαρµόζεται στις περιοχές αυτές
είναι η «µέθοδος δοκιµής-σφάλµατος» (η «σταδιακή» µέθοδος).
3.1.3.1
Στο πρώτο στάδιο, η µεταποιητική δραστηριότητα που
αναπτύσσεται είναι η µέθοδος έντασης εργασίας, η οποία βασίζεται
σε εργαζόµενους µε χαµηλό επίπεδο δεξιοτήτων. Στο δεύτερο
στάδιο, παρατηρείται απασχόληση εργαζοµένων µε υψηλό επίπεδο
δεξιοτήτων και χρήση πιο πολύπλοκων υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις
που το πρώτο στάδιο ήταν επιτυχές, επιδιώχθηκε η υπεργολαβική
ανάθεση ορισµένων δραστηριοτήτων σε τρίτες εταιρείες — στην
ίδια, όµως, περιφέρεια — µε σκοπό την µείωση του εργατικού
κόστους.
3.1.3.2
Οι αµφίδροµες διαρθρωτικές συγχωνεύσεις είχαν
σηµαντική επίδραση στα διαρθρωτικά θέµατα που συνοδεύουν τις
βιοµηχανικές αυτές µεταλλαγές. Σκοπός των συγχωνεύσεων αυτών,
οποίες µπορούν να διακριθούν σε συγχωνεύσεις ανάντη (ξένες
επιχειρήσεις σε µια περιφέρεια και πέρα από αυτή) και συγχωνεύσεις
κατάντη (εντός µιας τοπικής ζώνης), ήταν η διασφάλιση ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων εντός ενός δικτύου ή µιας περιφέρειας.
3.1.3.3
Υπήρξαν, επίσης, προσεγγίσεις µεγαλύτερου κινδύνου
(µε βάση την αρχή της «χιονοστιβάδας»), οι οποίες είχαν ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη ισχυρότερων δεσµών. Οι «θύλακες» µιας
αναπτυσσόµενης επιχείρησης, που δηµιουργήθηκαν ως αποτέλεσµα
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της διαδικασίας αυτής, χαρακτηρίστηκαν από την ευκολία µε την
οποία µεταµοσχεύτηκαν σε άλλες νέες επιχειρήσεις.
3.1.3.4 Ένα ολοένα και πιο συχνό φαινόµενο στις διασυνοριακές
περιφέρειες, στα νέα κράτη µέλη επίσης, είναι η δηµιουργία νέων
υποκαταστηµάτων των εταιρειών από δυναµικούς επενδυτές που
εισέρχονται στο δεύτερο στάδιο της ανάπτυξης σε µια δεδοµένη
περιφέρεια. Η βιοµηχανική πολιτική στις εν λόγω περιφέρειες προωθείται, επίσης, από τα δίκτυα εταιρειών, τα οποία συχνά είναι διεθνή
και τα οποία εφαρµόζουν, για παράδειγµα, µια διαλογική διασυνοριακή διαχείριση των ανθρώπινων πόρων.
3.2 Συντελεστές ανάπτυξης και ολοκλήρωσης που συνοδεύουν τις
βιοµηχανικές µεταλλαγές στις διασυνοριακές περιφέρειες
3.2.1 Μια από τις προκλήσεις αυτές της βιοµηχανικής πολιτικής
είναι η χρήση άµεσων κινήτρων και η εισαγωγή ασυµµετρίας µεταξύ
εταιρειών. Εταιρείες οι οποίες περιλαµβάνουν µικροµεσαίες επιχειρήσεις στο δίκτυό τους αντιµετωπίζουν µεγαλύτερα προβλήµατα κατά
την εφαρµογή της εν λόγω ασυµµετρίας.
3.2.1.1 Καθώς αναφέρει ο R. Pedestrini στην παρουσίασή του
(βλέπε υποσηµείωση 5),στο προσεχές µέλλον θα µπορούσε να
συντοµευτεί ο κύκλος των επιχειρήσεων µιας εταιρείας στο µεσοπρόθεσµο διάστηµα πράγµα το οποίο, αναµφίβολα, θα είχε κοινωνικές επιπτώσεις και θα έπρεπε να εφαρµοστεί µε τη χρήση κατάλληλων µηχανισµών που πρέπει να θεσπιστούν διαµέσου κοινωνικού
και οικονοµικού διαλόγου.
3.2.2 Μια πολύ σηµαντική πρόκληση για την ανάπτυξη του
συνόλου της ΕΕ και την µελλοντική βιοµηχανική πολιτική σε ένα
ευρύ φάσµα, αλλά ειδικότερα στις διασυνοριακές περιφέρειες, είναι
το θέµα των διαφορών όσον αφορά την φορολογία των επιχειρήσεων (6).
3.2.2.1 Είναι πολύ σηµαντικό πρώτον να αποφασιστεί εάν η
φορολογία των εταιρειών πρέπει να εναρµονιστεί και δεύτερον να
καθιερωθεί ο τρόπος καθορισµού της βάσης επιβολής του φόρου
— δηλαδή σύµφωνα µε την αρχή της χώρας της εταιρικής έδρας
(φορολόγηση από τη χώρα καταγωγής) ή σύµφωνα µε την κοινή
ενοποιηµένη βάση επιβολής του φόρου εταιρειών.
3.2.2.2 Το σύστηµα της χώρας της εταιρικής έδρας καταργεί
στην ΕΕ την εφαρµογή στις διασυνοριακές περιφέρειες διαφορετικών νοµοθεσιών για τον καθορισµό της φορολογικής βάσης.
Ωστόσο, το σύστηµα αυτό συνεπάγεται περισσότερους
κινδύνους (7).
3.2.2.3 Η εφαρµογή της κοινής ενοποιηµένης βάσης επιβολής
του φόρου εταιρειών συνεπάγεται ότι όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες
λειτουργούν διασυνοριακά θα εφαρµόζουν ενιαίες αρχές (8) για τον
υπολογισµό της φορολογικής τους βάσης, ανεξάρτητα από της
χώρα της εταιρικής τους έδρας. Εξάλλου, η µέθοδος της κοινής
ενοποιηµένης βάσης επιβολής του φόρου εταιρειών δεν θα απαιτεί
οιεσδήποτε µεταβολές στις ισχύουσες εθνικές ρυθµίσεις, απλώς
µόνο συναίνεση για τη θέσπιση νέων πρόσθετων ρυθµίσεων σε
επίπεδο ΕΕ για τις επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε
διάφορες χώρες.
(6) COM(2005) 532.
(7) Rafał Lipniewicz: Jeden system dla wszystkich przedsiębiorców (Ένα
σύστηµα για όλες τις επιχειρήσεις), εφηµερίδα Rzeczpospolita,
27.07.04, Αριθ. 174.
(8) Όπ. προηγ.
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3.2.2.4
Ένα µειονέκτηµα της µεθόδου της κοινής ενοποιηµένης
βάσης επιβολής του φόρου εταιρειών είναι ο κίνδυνος δυο επιχειρήσεις από µια δεδοµένη χώρα µε παρόµοιες προοπτικές και παρόµοια
παρουσία στην εντόπια αγορά να χρησιµοποιούν διαφορετικές
µεθόδους για τον υπολογισµό της φορολογικής τους βάσης.
3.2.3
Ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη
µιας βιοµηχανικής πολιτικής στις εν λόγω περιφέρειες είναι η
σηµερινή κατάσταση και ο ρυθµός ανάπτυξης της υποδοµής του
τοµέα των µεταφορών στις περιφέρειες και στους διαδρόµους
εισόδου τους. Για το λόγο αυτό, εκτός από τις βαριές επενδύσεις
για την κατασκευή και τον εκσυγχρονισµό των δικτύων µεταφορών,
απαιτούνται κοινά έργα τα οποία πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο σύγχρονης διαχείρισης η οποία θα στηρίζεται στην καινοτοµία
και την επιστηµονική έρευνα.
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συνέπειες της αναπτυξιακής υστέρησης (η οποία οφείλεται σε
ιστορικούς λόγους ή στην αδυναµία των κοινοτικών πολιτικών
να ανταποκριθούν στις ανάγκες των περιφερειών), µήπως θα
ήταν σκόπιµο να θεσπιστούν εκ των προτέρων ορισµένα
κοινοτικά µέσα για τις περιφέρειες αυτές και να χρησιµοποιηθούν για την επαλήθευση των πολιτικών και ως πρότυπα
έργα;
4.2 ∆εδοµένης της προσέγγισης η οποία είναι χαρακτηριστική
των διασυνοριακών περιφερειών της διευρυµένης Ευρώπης και η
οποία συνίσταται σε:
— προσπάθειες για την µείωση του εργατικού κόστους,
— δυναµική µετεγκατάσταση των εταιρειών,

4. Συµπεράσµατα και συστάσεις
4.1 Η αντίληψη µιας διασυνοριακής περιφέρειας µε µια νέα,
λειτουργική, βιοµηχανική πολιτική είναι ιδιαίτερα πολύπλοκης
φύσης, τόσο από γενικής άποψης όσο και πλευράς συγκεκριµένων
περιπτώσεων και τοποθεσιών. Για το λόγο αυτό, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι,
κατά την επόµενη προεδρία, είναι σηµαντικό να διευκρινισθεί σαφώς
το περιεχόµενο του όρου «περιφέρεια» σε ένα διασυνοριακό βιοµηχανικό πλαίσιο. Ο ορισµός αυτός θα πρέπει να διακρίνει τις περιφέρειες που συνορεύουν µε τρίτες χώρες και να λαµβάνει υπόψη εάν
µια δεδοµένη γειτονική χώρα είναι υποψήφια ή όχι.
4.1.1
Αναφορικά µε περιφέρειες εντός των νέων κρατών µελών
και των περιφερειών που συνορεύουν µε «παλαιές» χώρες της ΕΕ,
είναι σηµαντικό να αποφασιστεί πως µπορεί κανείς να διακρίνει
µεταξύ των συνεπειών των µεταλλαγών στις περιφέρειες αυτές κατά
την δεκαετία του 90 και των συνεπειών της διεύρυνσης της ΕΕ, και
να εκτιµηθεί η αποτελεσµατικότητα των κοινοτικών µέσων που
χρησιµοποιήθηκαν στις περιφέρειες αυτές πριν και µετά την
διεύρυνση.
4.1.2
Το έργο της νέας προεδρίας, σε συνεργασία µε την ΕΟΚΕ,
θα πρέπει, επίσης, να παράσχει απαντήσεις στα ακόλουθα
ερωτήµατα:
— Μήπως τα κοινοτικά µέσα που χρησιµοποιούνται στις διασυνοριακές περιφέρειες — τόσο άµεσα όσο και έµµεσα — δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εν λόγω περιφερειών και, κατά
συνέπεια, δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του συνόλου της
ΕΕ;
— Πως µπορούν να µεγιστοποιηθούν τα πλεονεκτήµατα από την
αρµονία που υπάρχει στις σχέσεις µεταξύ εργοδοτών και εργατικών ενώσεων και η οποία φαίνεται να είναι χαρακτηριστική
πολλών κοινών επιχειρήσεων στις διασυνοριακές περιφέρειες;
— Τι µπορεί να γίνει για να αντισταθµιστεί ο επικείµενος κίνδυνος
των διπλών µετεγκαταστάσεων: από τις διασυνοριακές περιφέρειες στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και, στη συνέχεια,
στην Ασία;
— Λαµβανοµένων υπόψη των δράσεων που αναλαµβάνονται σε
πολλές διασυνοριακές περιφέρειες για να αντισταθµιστούν οι

— προσπάθειες συντόµευσης των προγραµµατιζόµενων κύκλων
των επιχειρήσεων των εταιρειών στο βραχυπρόθεσµο διάστηµα,
— δυναµικές µεταλλαγές της διάρθρωσης απασχόλησης ως αποτέλεσµα της εφαρµογής «σταδιακής» µεθόδου,
η ΕΟΚΕ κρίνει ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να διασφαλιστεί η
κοινωνική συνοχή και να αποτραπεί η διάβρωση της εργατοϋπαλληλικής νοµοθεσίας και των κοινωνικών προτύπων. Κατά συνέπεια,
είναι σηµαντικό οι διαδικασίες αυτές να εφαρµόζονται µε σύγχρονα
µέσα εργασιακών σχέσεων, τα οποία θα υιοθετούνται σε επίπεδο ΕΕ,
ιδιαίτερα στο χώρο του κοινωνικού διαλόγου ή του διαλόγου των
ενδιαφεροµένων µερών.

4.2.1 ∆εδοµένων των δυσκολιών που χαρακτηρίζουν την αγορά
εργασίας στις διασυνοριακές περιφέρειες οι οποίες οφείλονται,
ταυτόχρονα, στο γεγονός ότι ήσαν εγκαταλελειµµένες καθόλη τη
διάρκεια της ιστορίας τους, στις διαδικασίες αναδιάρθρωσης, και
στις δυναµικές µεταλλαγές που προκαλούνται από την εφαρµογή
ειδικών βιοµηχανικών πολιτικών σ' αυτές τις περιοχές, η ΕΟΚΕ
συνιστά την εφαρµογή στην περίπτωση αυτή µηχανισµών που
χρησιµοποιήθηκαν συχνά στο παρελθόν σε παρόµοιες περιπτώσεις
στην ΕΕ προκειµένου να τονωθεί η απασχόληση και συνίστανται στη
επιδότηση των επιχειρήσεων που δηµιουργούν βιώσιµες θέσεις
απασχόλησης

4.2.2 Η πρωτοβουλία αυτή πρέπει να συνοδευτεί µε την
υιοθέτηση επισήµων εγγυήσεων οι οποίες αποτρέπουν κάθε παρατυπία όσον αφορά τη χρήση των δηµοσίων πόρων και διασφαλίζουν
ότι οι θέσεις απασχόλησης που δηµιουργούνται µε τον τρόπο αυτό
είναι αναµφισβήτητα νέες και βιώσιµες. Τεχνικές οι οποίες µπορούν
να προσφέρουν παρόµοιες εγγυήσεις στον τοµέα της ανάθεσης των
δηµοσίων συµβάσεων έχουν συζητηθεί στο πλαίσιο της
αναθεώρησης των σχετικών οδηγιών.

4.2.3 Ειδικότερα, δεν θα πρέπει να είναι επιλέξιµες για κρατικές
επιδοτήσεις ή ενισχύσεις µε πόρους των διαρθρωτικών ταµείων οι
επιχειρήσεις οι οποίες επιχορηγήθηκαν κατά το παρελθόν και στη
συνέχεια µετέφεραν θέσεις απασχόλησης ή απόλυσαν εργαζόµενους
στον αρχικό τόπο εγκατάστασης λόγω µετεγκατάστασης της
επιχείρησης παραβιάζοντας τις εθνικές και διεθνείς νοµικές διατάξεις.
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4.3 Η ΕΟΚΕ σηµειώνει ότι ένας ιδιαίτερα σηµαντικός και
πιθανόν αποφασιστικός παράγοντας ο οποίος έχει επηρεάσει την
άσκηση και ανάπτυξη της βιοµηχανικής πολιτικής στις διασυνοριακές περιφέρειες της διευρυµένης Ευρώπης, τόσο σήµερα όσο και
στο παρελθόν, είναι η ικανότητα πρόσβασης των ενδιαφεροµένων
µερών των εν λόγω περιφερειών στους πόρους των διαρθρωτικών
ταµείων της ΕΕ. Η ενίσχυση του ρόλου των διαρθρωτικών ταµείων
στις εν λόγω περιφέρειες είναι απολύτως απαραίτητη τόσο για την
άµβλυνση των επιπτώσεων της έντονης µεταβατικής όσο και για τη
στήριξη των περιφερειών για να προσαρµοστούν στη δυναµική
φύση των πολιτικών που ασκούνται.
4.3.1
Σχετικά, η ΕΟΚΕ, αναφερόµενη στη γνωµοδότησή της (9)
για την Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου σχετικά µε τη συγκρότηση Ευρωπαϊκού Οµίλου
∆ιασυνοριακής Συνεργασίας (ΕΟ∆Σ) δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην
ανάγκη διεύρυνσης των διατάξεων του κανονισµού που αναφέρονται στο στόχο και τη σύνθεση των ΕΟ∆Σ µε την προσθήκη των
λέξεων «µε τη συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων καθώς και άλλων
ενδιαφερόµενων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών …».
4.3.1.1
Νοµικά πρόσωπα, τα οποία θα ιδρύονται στο πλαίσιο
τόσο των ΕΟ∆Σ όσο και των διαρθρωτικών ταµείων, θα πρέπει να
είναι υπεύθυνα για το συντονισµό των διαφόρων πηγών χρηµατοδότησης και για την προετοιµασία και την υλοποίηση των σχεδίων
χρηµατοδότησης τα οποία θα στηρίζουν την βιοµηχανική πολιτική
µιας δεδοµένης περιφέρειας,. Οι εκπρόσωποι των διαφόρων ενδιαφεροµένων µερών των περιφερειών θα έχουν πρόσβαση στη χρηµατοδότηση. Η ίδρυση των εν λόγω νοµικών προσώπων θα αποτελέσει
κίνητρο για διασυνοριακή συνεργασία, θα ενισχύσει την αίσθηση
της ταυτότητας των εν λόγω περιφερειών, και θα τονώσει την
βούλησή τους για εναρµόνιση των ρυθµίσεών τους.
4.3.2
Κατά την θέσπιση και εκτέλεση έργων των διαρθρωτικών
ταµείων, θα πρέπει να αξιοποιείται η ευκαιρία συνδυασµού των
πηγών χρηµατοδότησης (συγχρηµατοδότηση) χωρίς το µερίδιο του
δηµοσίου να θεωρείται απαγορευµένη βοήθεια. Η προσέγγιση αυτή
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µπορεί να χρησιµοποιείται για έργα ανακαίνισης, επενδύσεις στον
τοµέα των κατασκευών, περιβαλλοντικά έργα, καθώς και κοινωνικά
και εκπαιδευτικά προγράµµατα, και θα µπορεί να αξιοποιεί τόσο
δηµόσιους πόρους όσο και επενδυτικούς πόρους του ιδιωτικού
τοµέα. Κριτήριο θα πρέπει να είναι το όχι όφελος µιας επιχείρησης
αλλά το όφελος της περιφέρειας — διαµέσου της δηµιουργίας
απασχόλησης, της ανάπτυξης των υποδοµών, και της παραγωγικότητας της οικονοµίας.
4.4 Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι η ανάπτυξη των αγορών εργασίας στις
διασυνοριακές περιφέρειες αποτελεί παράγοντα βιοµηχανικών
µεταλλαγών που δεν πρέπει να υποτιµηθεί. Σήµερα, εξακολουθούν
να υπάρχουν προσωρινά εµπόδια στη διασυνοριακή κινητικότητα
των εργαζοµένων εντός της ΕΕ. Η ΕΟΚΕ καλεί τα κράτη µέλη να
εξετάσουν σοβαρά τη σκοπιµότητα συντόµευσης των µεταβατικών
περιόδων. Τούτο απαιτεί κατάλληλη συµµετοχή και διαβουλεύσεις
µε τους κοινωνικούς εταίρους σε όλα τα επίπεδα.
4.4.1 Προκειµένου να προωθηθεί η βελτίωση της κινητικότητας
των εργαζοµένων στις διασυνοριακές περιφέρειες, δεν πρέπει να
λησµονηθεί το γεγονός ότι µπορούν να δηµιουργηθούν εθνικές και
εθνοτικές εντάσεις. Η ειδική κατάσταση και εµπειρία περιφερειών
στις οποίες αλληλεπιδρούσαν διάφορες κουλτούρες και εθνικότητες
σηµαίνει ότι τα δύσκολα αυτά θέµατα θα πρέπει να υπερπηδηθούν
και να αµβλυνθούν αποτελεσµατικότερα σε σύγκριση µε άλλες
ζώνες. Ο κοινωνικός διάλογος και η δέσµευση της κοινωνίας των
πολιτών µπορούν να διαδραµατίσουν ένα ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο
στην επίλυση των προβληµάτων αµοιβαίων σχέσεων των διαφόρων
εθνικοτήτων, εθνικών και πολιτισµικών οµάδων (10).
4.5 Η δράση σχετικά µε τις δυναµικές διαρθρωτικές δοµές στις
διασυνοριακές περιφέρειες πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο εµπεριστατωµένης ανάλυσης και ακαδηµαϊκής µελέτης, υπό την αιγίδα
διαδοχικών προεδριών της ΕΕ, δεδοµένου ότι αυθόρµητες πρωτοβουλίες µπορούν να αποδειχτούν αναποτελεσµατικές ή ακόµη και
αποσταθεροποιητικές.

Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2006.
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

(9) ΕΕ C 234 της 22.9.2005.

(10) Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για τη Βελτίωση των Συνθηκών ∆ιαβίωσης και
Εργασίας — Έρευνα για το περιφερειακό κοινωνικό κεφάλαιο στην
Ευρώπη — 2005.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Στη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Οι ακόλουθες τροπολογίες, οι οποίες έλαβαν το ένα τέταρτο τουλάχιστον των εκπεφρασµένων ψήφων, απορρίφθηκαν κατά τις
συζητήσεις:
Σηµείο 3.2.2.1
Να τροποποιηθεί ως εξής:
«Είναι πολύ σηµαντικό πρώτον να αποφασιστεί εάν η φορολογία των εταιρειών πρέπει να εναρµονιστεί και δεύτερον να
καθιερωθεί ο τρόπος καθορισµού της βάσης επιβολής του φόρου — δηλαδή σύµφωνα µε την αρχή της χώρας της εταιρικής
έδρας (φορολόγηση από τη χώρα καταγωγής) ή σύµφωνα µε την κοινή ενοποιηµένη βάση επιβολής του φόρου εταιρειών»
Σηµείο 3.2.2.2
Να διαγραφεί
Σηµείο 3.2.2.3
Να διαγραφεί
Σηµείο 3.2.2.4
Να διαγραφεί
Αιτιολογία
Η συζήτηση λύσεων φορολογικής πολιτικής δεν έχει θέση στο υπό συζήτηση κείµενο. Εξάλλου, δεν αποτελεί αντικείµενο της
γνωµοδότησης.
Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας
Υπέρ: 20
Κατά: 50
Αποχές: 3
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα την Πρόταση Κανονισµού
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις κοινοτικές στατιστικές για τη µετανάστευση και τη διεθνή προστασία
COM(2005) 375 τελικό — 2005/0156 (COD)
(2006/C 185/06)
Στις 15 Νοεµβρίου 2005, και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, το Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής σχετικά µε την ανωτέρω πρόταση
Το ειδικευµένο τµήµα «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώµατα του πολίτη», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών της ΕΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 22 Φεβρουαρίου 2006 µε βάση
την εισηγητική έκθεση της κας Sciberras.
Κατά την 426η σύνοδο ολοµέλειάς της, που πραγµατοποιήθηκε στις 20 και 21 Απριλίου 2006 (συνεδρίαση της
20ής Απριλίου 2006), η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε την ακόλουθη γνωµοδότηση
µε 131 ψήφους υπέρ και 3 αποχές.
1. Εισαγωγή
1.1 Η Συνθήκη του Άµστερνταµ τέθηκε σε ισχύ το 1999. Ένας
από τους στόχους της Συνθήκης ΣΕΕ είναι η διατήρηση και η
ανάπτυξη της Ένωσης ως χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και
δικαιοσύνης όπου εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των
προσώπων σε συνδυασµό µε τα κατάλληλα µέτρα όσον αφορά τους
ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, το άσυλο, τη µετανάστευση και
την πρόληψη και καταστολή της εγκληµατικότητας (1).
1.2 Τούτο αποτέλεσε ένα σηµαντικό ορόσηµο εφόσον η µεταναστευτική πολιτική µεταφέρθηκε από τον τρίτο πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βασίζεται στη διακυβερνητική συνεργασία, στον
πρώτο πυλώνα όπου οι πολιτικές δροµολογούνται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η 1η Μαΐου 2004 σηµάδεψε την έναρξη µιας
νέας φάσης στον τοµέα της πολιτικής µετανάστευσης στα 25 κράτη
µέλη, δεδοµένου ότι η επεκτάθηκε ακόµη περισσότερο η σταδιακή
µετάβαση από µια εθνική σε µια συλλογική πολιτική.
1.3 Στις 17 ∆εκεµβρίου 2005, η Βρετανική Προεδρία επέτυχε
συµφωνία για τις δηµοσιονοµικές προοπτικές για το 2007-2013,
οι οποίες θα αποτελέσουν το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η Ένωση
κατά την επόµενη περίοδο (2).
1.4 Ο τίτλος «Ιθαγένεια, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη»
περιλαµβάνει την ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών στα 25 κράτη
µέλη µε δαπάνες για διάφορες πρωτοβουλίες όπως η φύλαξη των
συνόρων. Οι δαπάνες του εν λόγω τίτλου αναµένεται να αυξηθούν
σηµαντικά την προσεχή οκταετία. Ωστόσο, υπάρχουν επίσης πρωτοβουλίες κοινωνικής πολιτικής που υλοποιούνται µέσω κοινωνικών
σχεδίων όπως το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσφύγων και το Ταµείο
ένταξης και έχουν ως στόχο τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών
στους µετανάστες που βρίσκονται στα κράτη µέλη.
(1) Άρθρο 1 Β.
(2) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ της 19.1.2006 µε θέµα: «Θεµελιώδη δικαιώµατα και δικαιοσύνη», εισηγήτρια: η κα King (EE C 69 της 21.3.2006).
Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ της 14.2.2006 µε θέµα: «∆ιαχείριση των µεταναστευτικών ροών», εισηγήτρια: η κ. Le Nouail-Marlière (EE C 88 της
11.4.2006).
Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ της 14.12.2005 µε θέµα την Πρόταση
απόφασης του Συµβουλίου για τη θέσπιση του ειδικού προγράµµατος
«Πρόληψη, ετοιµότητα και διαχείριση των συνεπειών της τροµοκρατίας»
για την περίοδο 2007-2013, εισηγητής: ο κ. Cabra de Luna (EE C 65
της 17.3.2005).

1.5 Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Θεσσαλονίκης το 2003,
ζήτησε επίσης να διερευνηθούν «τα νόµιµα µέσα µετανάστευσης
υπηκόων τρίτων χωρών στην Ένωση, ανάλογα µε τις ικανότητες
υποδοχής των κρατών µελών» (3).

1.6 Στις σχετικές συζητήσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά την αξιολόγηση της ικανότητας υποδοχής του κάθε κράτους µέλους, πρέπει
να ληφθεί υπόψη όχι µόνο ο πληθυσµός, η έκταση και το µέγεθος
της οικονοµίας του κράτους αλλά και ο υφιστάµενος αριθµός µεταναστών και τα τρέχοντα µεταναστευτικά ρεύµατα. Τούτα όµως δεν
µπορούν να αξιολογηθούν σωστά εάν δεν εναρµονιστούν τα στατιστικά µεταδεδοµένα (κανόνες συλλογής δεδοµένων) στα κράτη
µέλη, ώστε να διασφαλισθεί η εσωτερική συνεκτικότητα των στατιστικών της ΕΕ.

1.7 Εν µέρει, η έλλειψη στατιστικής εναρµόνισης είναι αποτέλεσµα των διαφορετικών ορισµών που προέρχονται από διαφορές
στη νοµοθεσία για τη µετανάστευση. Παρατηρούνται επίσης αναποτελεσµατικότητες και ανεπάρκειες στη συλλογή δεδοµένων που
εµποδίζουν την θέσπιση και ανάπτυξη της σταδιακής εναρµόνισης.

1.8 Επιπλέον, η παράνοµη µετανάστευση και η αδήλωτη εργασία
είναι διαδεδοµένες και αυξάνονται, γεγονός που οφείλεται εν µέρει
στους περιορισµούς στις νόµιµες δυνατότητες µετανάστευσης.
Τέτοια µη καταγεγραµµένη µετανάστευση είναι ένας τοµέας όπου η
στατιστική µέτρηση δεν µπορεί να είναι ακριβής. Ιδιαίτερα σε αυτήν
την περίπτωση, η έκταση και η µέθοδος στατιστικού υπολογισµού
είναι πιθανό να ποικίλουν µεταξύ των διαφορετικών εθνικών στατιστικών αρχών, γεγονός που καθιστά ουσιαστικότερη την εναρµόνιση
των µεταδεδοµένων µεταξύ των κρατών µελών. Στις ΗΠΑ για
παράδειγµα, το ζήτηµα της ελλιπούς καταγραφής των παράνοµων
µεταναστών τέθηκε µε τη µορφή συζήτησης σχετικά µε το εάν τα
αριθµητικά δεδοµένα της απογραφής πρέπει να προσαρµοστούν µε
βάση τα στοιχεία για τους µη καταγεγραµµένους κατοίκους, τα
οποία συλλέγονται µέσω τεχνικών δειγµατοληψίας. Υπάρχουν και
τεχνικές άλλες από αυτές της δειγµατοληψίας που µπορούν να
εφαρµοστούν για τη συλλογή στατιστικών δεδοµένων. Στη Γαλλία,
για παράδειγµα, οι τοπικές αρχές συµµετέχουν στον τοµέα της
συλλογής δεδοµένων.
(3) Σηµείο 30 των συµπερασµάτων της Προεδρίας.
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1.9 Το Σχέδιο Συνταγµατικής Συνθήκης αναγνωρίζει «το
δικαίωµα των κρατών µελών να καθορίζουν τον όγκο των εισερχοµένων υπηκόων τρίτων χωρών, προερχοµένων από τρίτες χώρες,
στο έδαφός τους µε σκοπό την αναζήτηση µισθωτής ή µη µισθωτής
εργασίας» (4). Η ΕΟΚΕ έχει εκφράσει την άποψη ότι ο συνταγµατικός περιορισµός δεν αποτρέπει την Ένωση από την επίτευξη ενός
υψηλού επιπέδου νοµοθετικής εναρµόνισης όσον αφορά την
εισδοχή των οικονοµικών µεταναστών. Η ΕΟΚΕ έχει υπογραµµίσει
την ανάγκη τόσο για µια ενεργό πολιτική της ΕΕ όσον αφορά την
οικονοµική µετανάστευση όσο και για µια εναρµονισµένη νοµοθεσία. (5)

1.10 Η περαιτέρω ανάπτυξη του νοµικού πλαισίου για τη
µετανάστευση αιτιολογείται εν µέρει από την δηµογραφική
κατάσταση και την συνέχιση της στρατηγικής της Λισαβόνας. Η
ΕΟΚΕ αναφέρει ότι «η δηµογραφική εξέλιξη στην Ένωση καθώς και
η στρατηγική της Λισαβόνας καθιστούν σαφές ότι είναι αναγκαίο
να διαθέτει η Ευρώπη δραστήριες πολιτικές για την εισδοχή οικονοµικών µεταναστών. Μολονότι κάθε χώρα έχει τις δικές της ανάγκες
και χαρακτηριστικά, το άνοιγµα διαύλων για την οικονοµική
µετανάστευση αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό όλων των κρατών
µελών» (6). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη χρειάζονται µια
νοµοθεσία που να επιτρέπει τη µετανάστευση εργατικού δυναµικού
µέσω νόµιµων και διαφανών διαύλων. Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει, πρώτον,
ότι αν και η έµφαση επικεντρώνεται στην οικονοµική πτυχή της
µετανάστευσης, πρόκειται για καθεαυτή περιοριστική προσέγγιση
και δεύτερον, ότι τα κράτη µέλη χρειάζεται να υιοθετήσουν ενεργές
πολιτικές για την είσοδο µη οικονοµικών µεταναστών.

1.11 Τα µεγάλα µεταναστευτικά κύµατα δηµιουργούν δυσκολίες
προσαρµογής στις χώρες υποδοχής, λόγω της συνεπόµενης πίεσης
στις δηµόσιες υπηρεσίες και των πιθανών επιπτώσεων στις συνθήκες
της αγοράς εργασίας. Αυτές οι επιπτώσεις ποικίλλουν ανάλογα µε
την ικανότητα απορρόφησης της χώρας υποδοχής. Για µια ενηµερωµένη κοινή γνώµη όσον αφορά τις επιπτώσεις των µεταναστευτικών ρευµάτων, απαιτούνται στατιστικά δεδοµένα, ακριβή και
συνεκτικά, για όλα τα κράτη µέλη. Η στατιστική ακρίβεια µπορεί να
συµβάλλει στην αµφισβήτηση των τάσεων ξενοφοβίας που ενδέχεται
να ελλοχεύουν σε µερίδες της κοινής γνώµης µε προκαταλήψεις
όπως «οι µετανάστες παίρνουν τις δουλειές των ντόπιων» και ότι
«έχουν εισβάλει στη χώρα µας».

1.12 Επιπλέον, τα αξιόπιστα στατιστικά δεδοµένα µπορούν να
οδηγήσουν στην διαµόρφωση ενός νοµικού πλαισίου που θα
συµβάλλει στην προστασία των δικαιωµάτων των µεταναστών. Η
ΕΟΚΕ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει έµφαση στην ακριβή
αντιπαραβολή και ερµηνεία των στατιστικών στοιχείων προκειµένου
να αποφεύγεται η παρερµηνεία των δεδοµένων.

1.13 Εφόσον οι διακινούµενοι εργαζόµενοι αποτελούν ένα πολύ
σηµαντικό τµήµα του εργατικού δυναµικού, κατά την επιδίωξη της
κινητικότητας στην αγορά εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ, είναι
απαραίτητο να συνεκτιµηθούν οι επιπτώσεις των περιορισµών στην
εντός της ΕΕ κυκλοφορία και µετεγκατάσταση των διακινούµενων
εργαζοµένων που προέρχονται από τρίτες χώρες. Ακόµη, τέτοιες
ενδοκοινοτικές ροές θα περιόριζαν τις δυσκολίες προσαρµογής που
( ) Άρθρο III-267-5.
(5) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ 9.6.2005 µε θέµα την Πράσινη Βίβλο για µία
κοινοτική προσέγγιση της διαχείρισης της οικονοµικής µετανάστευσης.
Εισηγητής: ο κ. Pariza Castaños (ΕΕ C 286 της 17.11.2005).
(6) Βλέπε υποσηµείωση 5, σηµείο 1.5.
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αντιµετωπίζουν οι κοινότητες υποδοχής των µεταναστών που έχουν
χαµηλότερη ικανότητα απορρόφησης.
1.14 Η EOKE θεωρεί ότι, προκειµένου να διασφαλιστεί ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και η προστασία της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας κάθε ατόµου, κάθε διαδικασία συλλογής και/ή επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων για στατιστικούς λόγους και/ή κάθε
άλλη νόµιµη χρήση προσωπικών δεδοµένων που συλλέγονται µε
τον τρόπο αυτό, θα πρέπει να χαίρει υψηλής προστασίας κατά
οποιασδήποτε κατάχρησης ή άλλων παραβάσεων.

2. Σηµασία των στατιστικών δεδοµένων στο νοµικό πλαίσιο
2.1 Στατιστικά στοιχεία που να αντικατοπτρίζουν την πολιτική,
κοινωνική και οικονοµική κατάσταση καθώς και την εθνική στάση
των χωρών της ΕΕ ως προς το ζήτηµα της µετανάστευσης, µπορούν
να επηρεάσουν και να συµβάλλουν στη διατύπωση, την ανάλυση
και την αναθεώρηση της πολιτικής µετανάστευσης στις χώρες
αυτές.
2.2 Τα ακριβή στατιστικά δεδοµένα κατέχουν µεγάλη σηµασία
στην καταγραφή του µεταναστευτικού πληθυσµού στα κράτη µέλη
της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένου του µεγέθους καθώς και άλλων
δηµογραφικών χαρακτηριστικών. Η ΕΟΚΕ ζητεί από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή να τονίσει την ανάγκη για ακριβή στατιστικά δεδοµένα
στον τοµέα αυτό έτσι ώστε τα κράτη µέλη να αναγνωρίσουν τη
σηµασία του ζητήµατος και να διαθέσουν περισσότερους πόρους.

3. ∆εδοµένα για τη µετανάστευση
3.1 Χρειάζεται να ληφθούν υπόψη τα χαρακτηριστικά της
µετανάστευσης. Πρώτον, κυριαρχεί το µεταναστευτικό ρεύµα από
τα ανατολικά προς τα δυτικά σε αναζήτηση καλύτερων συνθηκών
διαβίωσης. ∆εύτερον, υπάρχουν περισσότεροι µετανάστες στα νέα
κράτη µέλη της ΕΕ οι οποίοι προέρχονται από τρίτες χώρες και
προσελκύονται προφανώς από τα πιθανά οφέλη που προκύπτουν
από την ιδιότητα του κράτους µέλους της ΕΕ, µε το πρόσθετο
πλεονέκτηµα ότι οι χώρες αυτές χρησιµεύουν ως βάση για τη
µετάβαση ακόµη πιο δυτικά. Τα στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τις
µορφές της µετανάστευσης είναι ουσιαστικά προκειµένου να
αναλύουν τα κράτη µέλη, αφενός, τις µεταναστευτικές ροές, όσον
αφορά το παρελθόν, το παρόν και το µέλλον και, αφετέρου, τις
επιπτώσεις και το δυναµικό των δηµογραφικών, κοινωνικών και
οικονοµικών πτυχών, οι οποίες µε τη σειρά τους θα επηρεάσουν τις
πολιτικές στους εν λόγω τοµείς.

4. Πλεονεκτήµατα από τα στατιστικά δεδοµένα
4.1 Τα περισσότερα κράτη µέλη της ΕΕ έχουν καταρτίσει λεπτοµερείς στατιστικές όσον αφορά τη χώρα προέλευσης των αιτούντων
άσυλου. Εντούτοις, υπάρχει ακόµα µια µεγάλη ανάγκη για πιο εµπεριστατωµένες στατιστικές που να βασίζονται σε συνεκτικά κριτήρια
για όλα τα κράτη µέλη, προκειµένου να καταστούν δυνατές στο
µέλλον οι συγκρίσεις µεταξύ των κρατών µελών.
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4.2 Η πρόταση κανονισµού για ένα κοινό πλαίσιο συλλογής και
κατάρτισης στατιστικών στοιχείων είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για τις
χώρες όπου δεν υπάρχει ακόµη ούτε µια κεντρική βάση δεδοµένων
για τη µετανάστευση και το άσυλο διότι οι διάφορες αρχές
ενηµερώνουν η καθεµία τη δική της βάση δεδοµένων.

4.3 Μία από τις σηµαντικότερες λειτουργίες των στατιστικών
είναι η επιρροή στη χάραξη και την αναθεώρηση των πολιτικών. Για
παράδειγµα, όπου οι στατιστικές αποκάλυψαν ότι µεταξύ των
παράνοµων µεταναστών βρίσκονται παιδιά, ασυνόδευτοι ανήλικοι,
έγκυες και άτοµα µε αναπηρίες, τούτο οδήγησε στην ανάπτυξη
εθνικών πολιτικών ώστε να µην τελούν υπό κράτηση οι «ευάλωτες
οµάδες» και οι «ασυνόδευτοι ανήλικοι». Ως εκ τούτου, η περαιτέρω
ανάλυση των στατιστικών για τη συγκέντρωση περισσότερων δηµογραφικών και κοινωνικοοικονοµικών πληροφοριών, συµπεριλαµβανοµένων των οµιλουµένων γλωσσών και όχι µόνο αριθµού εισερχοµένων, επηρεάζει τις σχετικές πολιτικές. Επίσης, τούτες µπορούν
να επηρεάσουν την ενσωµάτωση των µεταναστών στην αγορά
εργασίας.

4.4 Η πιο ακριβής και συνολική τήρηση στατιστικών επιτρέπει
καλύτερες προβολές και, για παράδειγµα, παρέχει µια βάση για το
µελλοντικό προγραµµατισµό διάθεσης των πόρων. Επίσης, οι στατιστικές προσφέρουν µια ισχυρή βάση για την χορήγηση πόρων.
Παραδείγµατος χάριν, εάν οι ετήσιες στατιστικές δείχνουν ότι ένας
σταθερός αριθµός παράνοµων ασυνόδευτων ανήλικων µεταναστών
εισέρχεται σε µια χώρα, τότε οι πόροι πρέπει να προγραµµατιστούν/
να αυξηθούν ώστε να προβλεφθούν ειδικές εγκαταστάσεις στέγασης
και υπηρεσίες στήριξης για τη συγκεκριµένη οµάδα.

4.5 Η καλή τήρηση στατιστικών θα συµβάλει ώστε να διασφαλισθεί ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες ικανοποιούν τις ανάγκες του
χρήστη και ότι η κατανοµή των πόρων µεταξύ των κρατών µελών
πραγµατοποιείται δίκαια και αναλογικά.

4.6 Επίσης, µια συγκριτική έρευνα µε θέµα τη νοµοθεσία για τη
µετανάστευση που ισχύει στην ΕΕ των 25, θα βοηθήσει αναµφίβολα
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον καλύτερο συντονισµό της εν λόγω
πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ. Αν και η µετανάστευση εµπίπτει στον
πυλώνα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, υπάρχει
µια συνεχώς αυξανόµενη πίεση από τους ευρωπαίους πολίτες, ειδικά
από τις χώρες που πλήττονται από αυτό το ανθρώπινο φαινόµενο,
προκειµένου να αντιµετωπισθεί το εν λόγω ζήτηµα σε επίπεδο ΕΕ.
Στόχος µιας τέτοιας έρευνας θα είναι η προσπάθεια στατιστικής
εναρµόνισης, έτσι ώστε να καταστούν πιο συνεκτικές οι ευρωπαϊκές
πολιτικές για τη µετανάστευση.

4.7 Τα αξιόπιστα στατιστικά δεδοµένα και οι έρευνες για τα
γενικά χαρακτηριστικά των παράνοµων µεταναστών θα βοηθήσουν
τα κράτη µέλη της ΕΕ να αναλύσουν τις βαθύτερες αιτίες του προβλήµατος. Τέτοιου είδους δεδοµένα συµπεριλαµβάνουν το κοινωνικοοικονοµικό υπόβαθρο των µεταναστών αυτών, τις υπάρχουσες
δεξιότητές τους, τις προσδοκίες και τους λόγους που τους
οδήγησαν να µεταναστεύσουν. Οι έρευνες µπορούν να οδηγήσουν
σε καλύτερα πρότυπα πληροφόρησης για τους µετανάστες και για
την οργάνωση των πόρων όπως προγράµµατα εκπαίδευσης και
κατάρτισης για αυτούς. Η συλλογή στατιστικών δεδοµένων όπως
π.χ. ο αριθµός των µεταναστών που έχουν ενηµερωθεί σχετικά µε
τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας, ο αριθµός των αιτήσεων που
έχουν υποβληθεί, εγκριθεί ή απορριφθεί για τα διάφορα είδη
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καθεστώτος (άρθρο 4), είναι υψίστης σηµασίας για τη χάραξη πολιτικών σχετικά µε την προστασία των µεταναστών. Η συλλογή και η
επεξεργασία των στοιχείων θα πρέπει να τεθούν υπό τον έλεγχο των
δηµοσίων αρχών των κρατών µελών, στις οποίες θα παρασχεθούν
νέα µέσα από άποψη ανθρώπινων πόρων, δεξιοτήτων και εργαλείων.
Οι αρχές αυτές θα υπόκεινται σε υποχρέωση τήρησης του
απόρρητου των ζητούµενων προσωπικών στοιχείων και υποβολής
ετήσιων εκθέσεων στο Κοινοβούλιό τους. Η παραβολή τέτοιων
πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων απαιτεί κοινή προσπάθεια
των κρατών µελών στη πρόσληψη επαγγελµατιών διερµηνέων που
να επικοινωνούν µε τους µετανάστες, προκειµένου να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για µια επιτυχηµένη έρευνα.
Μια τέτοια συλλογή δεδοµένων θα χρησιµεύσει και στα κράτη µέλη
για την εφαρµογή των κατάλληλων πολιτικών. Τα προαναφερθέντα
προγράµµατα συµβάλλουν στην ενσωµάτωση των µεταναστών στις
κοινωνίες των κρατών µελών και οι πόροι είναι διαθέσιµοι για τη
συλλογή των δεδοµένων όσον αφορά, µεταξύ άλλων κριτηρίων, το
κοινωνικό υπόβαθρο των µεταναστών. Τέτοια στατιστικά µέσα
µπορούν να αποβούν χρήσιµα σε φορείς όπως το Ευρωπαϊκό
Παρατηρητήριο για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.

4.8 Οι στατιστικές είναι επίσης χρήσιµες στα κέντρα κράτησης
και τα ανοικτά κέντρα που φιλοξενούν παράνοµους µετανάστες,
έτσι ώστε να µπορέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει µια
µορφή κοινής πολιτικής για το ζήτηµα αυτό.

4.9 Τα κράτη µέλη πρέπει επίσης να συνεργαστούν στην
παραβολή των στοιχείων σχετικά µε την απασχόληση (νόµιµη και
παράνοµη) και τη στέγαση των µεταναστών. Τα στοιχεία αυτά θα
παράσχουν στην ΕΕ των 25 τις γενικές γραµµές που ενδεχοµένως
να οδηγήσουν σε πολιτικές για τη βελτίωση της ζωής και των
συνθηκών διαβίωσης των µεταναστών εργαζοµένων. Τα κράτη µέλη
θα έχουν την υποχρέωση τήρησης του απορρήτου των ζητούµενων
προσωπικών δεδοµένων και οι αρµόδιες υπηρεσίες, την υποχρέωση
υποβολής ετήσιων εκθέσεων στο Κοινοβούλιό τους.

4.10 Οι στατιστικές µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν στις
εκστρατείες συνειδητοποίησης και ενσωµάτωσης. Τα στατιστικά
στοιχεία, ειδικά εκείνα για το κοινωνικό και εκπαιδευτικό υπόβαθρο
των µεταναστών, µπορούν να βοηθήσουν τους πολίτες της ΕΕ να
ενσωµατώσουν τους µετανάστες. Συνεπώς, η ΕΟΚΕ καλεί την
Επιτροπή να αποδεχθεί τη σηµασία των κοινωνικών και εκπαιδευτικών δεδοµένων.

4.11 Οι στατιστικές για τις δαπάνες που πραγµατοποιούνται
από τη χώρα υποδοχής κατά τον έλεγχο, την κράτηση, την επαναπροώθηση και την ενσωµάτωση των µεταναστών είναι επίσης εξαιρετικά σηµαντικές, προκειµένου τα κράτη µέλη της ΕΕ των 25 να
συµβάλουν στη σύσταση ενός κοινού ταµείου και τη διαµόρφωση
µιας πολιτικής για τη µετανάστευση που να βασίζεται στην
αλληλεγγύη. Οι στατιστικές µπορούν επίσης να συµβάλλουν στην
καλύτερη εκτίµηση των χρηµατοδοτικών αναγκών.

4.12 Η ΕΟΚΕ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εισάγει ένα νέο
κριτήριο για τις αφίξεις (από αέρος, ξηράς ή θαλάσσης),
προκειµένου να είναι οι στατιστικές πιο σφαιρικές όσον αφορά την
αποτροπή της παράνοµης εισόδου και παραµονής (Άρθρο 5) και τη
βελτίωση τόσο της προέλευσης των δεδοµένων όσο και των
προτύπων ποιότητας (Άρθρο 9).
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5. Η ανάγκη διεθνούς προστασίας των µεταναστών
5.1 Τα τελευταία χρόνια, στην Ευρώπη παρατηρείται είσοδος
παράνοµων µεταναστών από την Αφρική τόσο από χώρες νοτίως
της Σαχάρας όσο και από άλλες αφρικανικές χώρες. Οι παράνοµοι
µετανάστες και οι αιτούντες άσυλο είναι συχνά πρόσωπα που έχουν
δραπετεύσει από τη χώρα προέλευσής τους για να αποφύγουν, είτε
διώξεις για λόγους θρησκείας, φυλής ή πολιτικής, µεταξύ άλλων,
είτε εµφυλίους πολέµους, λιµούς, φτώχεια, φυσικές καταστροφές,
είτε για οικονοµικούς λόγους. Πολλοί έχουν παραστεί µάρτυρες
δολοφονίας, βασανισµού ή κακοµεταχείρισης µελών της οικογένειάς
τους και/ή έχουν χωριστεί από αυτά. Οι εµπειρίες που αποκοµίζουν
από την αποδηµία, τούς τραυµατίζουν ψυχολογικά, τούς καθιστούν
τρωτούς και για αυτό χρήζουν προστασίας. Τα ποιοτικά στατιστικά
στοιχεία για τους λόγους που οδηγούν τα άτοµα να εγκαταλείψουν
τη χώρα τους, µπορούν να δώσουν φως στα αίτια της µετανάστευσης και να συµβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη και αξιολόγηση των πολιτικών για το άσυλο και την διακίνηση ανθρώπων.
5.2 Οι χώρες υποδοχής παράνοµων µεταναστών και όλοι όσοι
εργάζονται µε αυτούς πρέπει να σέβονται τις υποχρεώσεις που
προκύπτουν από τις διεθνείς συµβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και την εθνική νοµοθεσία για τη µετανάστευση και τους πρόσφυγες, προκειµένου να είναι σε θέση να τους παράσχουν
προστασία. Οι δυνάµεις ασφάλειας (στρατός και αστυνοµία) των
χωρών υποδοχής είναι αρχικά υποχρεωµένες να πραγµατοποιούν
επιχειρήσεις περισυλλογής και διάσωσης καθώς και να τηρούν τα
ελάχιστα ευρωπαϊκά πρότυπα υποδοχής. Κατά τη διάρκεια της
υποδοχής, προσφέρεται ιατρική περίθαλψη όπου είναι απαραίτητο
και προσδιορίζεται, κατά το δυνατόν, η χώρα προέλευσης του
παράνοµου µετανάστη καθώς και άλλα δηµογραφικά στοιχεία. Ο
µετανάστης έχει επίσης το θεµελιώδες δικαίωµα να ενηµερωθεί για
το πώς θα υποβάλει αίτηση για την παροχή ασύλου. Καίρια
σηµασία για την διατύπωση πολιτικών προστασίας των µεταναστών
κατέχει η συλλογή στατιστικών στοιχείων όσον αφορά τον αριθµό
των µεταναστών που ενηµερώνονται σχετικά µε τις αιτήσεις
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παροχής διεθνούς προστασίας, τον αριθµό των αιτήσεων που
υποβάλλονται και τον αριθµό των αποφάσεων χορήγησης ή απόρριψης των διαφόρων τύπων καθεστώτος (Άρθρο 4).
5.3 Οι χώρες υποδοχής οφείλουν να τηρήσουν τις διεθνείς
υποχρεώσεις τους στον τοµέα των ανθρώπινων δικαιωµάτων τις
οποίες ανέλαβαν µε την υπογραφή διεθνών και/ή περιφερειακών
συµβάσεων/δηλώσεων/συνθηκών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί ως
τµήµα των κύριων προϋποθέσεων του κοινοτικού κεκτηµένου, τα
κράτη µέλη να είναι συµβαλλόµενα µέρη της Συνθήκης για τους
πρόσφυγες του 1951, του Πρωτοκόλλου του 1967 και της Ευρωπαϊκής συνθήκης για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωµάτων
και των θεµελιωδών ελευθεριών (ECHR). Το θεµελιώδες έγγραφο
που στηρίζει τις συµβάσεις αυτές ήταν η καθολική δήλωση των
ανθρώπινων δικαιωµάτων του 1948 (UNHR), η οποία περιλαµβάνει
το δικαίωµα αίτησης ασύλου. Η Σύµβαση για τους πρόσφυγες είναι
ουσιαστικό τµήµα του διεθνούς πλαισίου για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Άλλες συµβάσεις ακολούθησαν, συµπεριλαµβανοµένης της
Σύµβασης κατά των βασανιστηρίων του 1984 και της Σύµβασης
για τα δικαιώµατα του παιδιού (7). Τα κράτη µέλη υποχρεούνται
επίσης να τηρούν διάφορες κοινοτικές οδηγίες και συγκεκριµένα
την οδηγία 2003/9/ΕΚ για τις ελάχιστες προδιαγραφές που διέπουν
τις προϋποθέσεις υποδοχής (8), την οδηγία 2004/83/ΕΚ για τις
ελάχιστες απαιτήσεις για την αναγνώριση και το καθεστώς (9) και
την οδηγία 2005/85/ΕΚ για τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις
διαδικασίες µε τις οποίες τα κράτη µέλη χορηγούν και ανακαλούν
το καθεστώς του πρόσφυγα (10).
5.4 Εποµένως, είναι ουσιαστικό να τηρούν οι χώρες υποδοχής
αυτές τις συµβάσεις, κυρίως, για να εξασφαλίζεται ότι παρέχεται
στους αιτούντες ασύλου η βασική προστασία και να µην επαναπροωθούνται πριν από την αξιολόγηση της αίτησης ασύλου και τον
προσδιορισµό του καθεστώτος, ανθρωπιστικού ή ασύλου.
5.5 Συγκριτικές έρευνες σχετικά µε την εφαρµογή από τα κράτη
µέλη των ορισµών που αφορούν τη µετανάστευση (όπως διατυπώνονται στο Άρθρο 2) και µε την εφαρµογή του Άρθρου 4 όπως
προαναφέρθηκε (και τα δύο άρθρα από την προαναφερθείσα πηγή),
συµβάλλουν σηµαντικά στη διεθνή προστασία των προσφύγων.

Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2006
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

(7) Mackey, Allan (Senior Immigration Judge, U.K). Paper entitled «Policies serving migratory purposes and the need to assure protection
to asylum seekers and refugees», presented at the TAIEX Seminar,
Mάλτα, 15-16 ∆εκεµβρίου 2005.
(8) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ της 7.11.2001 για την Πρόταση οδηγίας του
Συµβουλίου σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των
προσώπων που ζητούν άσυλο στα κράτη µέλη. Εισηγητές: ο κ.
Mengozzi και ο κ. Pariza (ΕΕ C 48 της 21.2.2002).
(9) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ της 13.5.2002 για την Πρόταση οδηγίας του
Συµβουλίου για τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση
και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών και των απάτριδων ως
προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για
άλλους λόγους. Εισηγήτρια: η κ. Le Nouail Marlière (ΕΕ C 221 της
17.9.2002).
(10) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ της 6.4.2001 για την οδηγία του Συµβουλίου
περί ελαχίστων προδιαγραφών όσον αφορά τις διαδικασίες µε τις οποίες
τα κράτη µέλη αναγνωρίζουν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα. Εισηγητής: ο κ. Melνcias (ΕΕ C 193 της 10.7.2001)
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την «Πρόταση κανονισµού
του Συµβουλίου σχετικά µε τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρµοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση
αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέµατα υποχρεώσεων διατροφής»
COM(2005) 649 τελικό — 2005/0259 (CNS)
(2006/C 185/07)
Στις 13 Φεβρουαρίου 2006, και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, το Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής για την ανωτέρω πρόταση
Το ειδικευµένο τµήµα «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώµατα του πολίτη», στο οποίο ανατέθηκαν οι
προπαρασκευαστικές εργασίες, επεξεργάστηκε τη γνωµοδότησή του στις 20 Μαρτίου 2006 µε βάση εισηγητική
έκθεση του κ. RETUREAU.
Κατά την 426η σύνοδο ολοµέλειάς της (συνεδρίαση της 20ής και 21ης Απριλίου 2006), η Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 133 ψήφους υπέρ, 3 κατά και 3 αποχές, την ακόλουθη γνωµοδότηση.
1. Σύνοψη της γνωµοδότησης της ΕΟΚΕ
1.1 Το σχέδιο κανονισµού έχει ως αντικείµενο ένα θέµα που
υπάγεται στο άρθρο 65 της Συνθήκης ΕΚ και έχει ως νοµική βάση
το άρθρο 61 της ίδιας Συνθήκης. Λαµβανοµένης υπόψη της ιδιαιτερότητας των υποχρεώσεων διατροφής και της διασυνοριακής τους
εξόφλησης, το σχέδιο ανταποκρίνεται µε ικανοποιητικό τρόπο στις
αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας, τόσο
αναφορικά µε τις δικαστικές αρχές και στις νοµοθεσίες των κρατών
µελών όσο και αναφορικά µε τους διαδίκους.
1.2 Το θέµα άπτεται ταυτόχρονα του οικογενειακού δικαίου και
της εισπράξεως των απαιτήσεων και, σε κοινωνικό επίπεδο, συνεπάγεται κινδύνους πρόκλησης φτώχειας που και αυτοί πρέπει να
ληφθούν υπόψη.
1.3 Το σχέδιο ανταποκρίνεται, επίσης, στην ανάγκη για
σαφήνεια και νοµική ασφάλεια για τα ενδιαφερόµενα µέρη, τους
εµπλεκόµενους τρίτους και τις αρµόδιες αρχές και συµβάλλει
αφενός στην προστασία των προσωπικών δεδοµένων από κάθε
χρήση που δεν αφορά το διακανονισµό της διαφοράς και αφετέρου
στην εκτέλεση των υποχρεώσεων του οφειλέτη.
1.4 Η ΕΟΚΕ επικροτεί την νοµοθετική πρωτοβουλία της Επιτροπής διατυπώνοντας ορισµένες ειδικές παρατηρήσεις και εκφράζει
την ικανοποίησή της για τις προσπάθειες που έγιναν προκειµένου
να θεσπιστεί κατάλληλη νοµοθεσία, µέσω των διαβουλεύσεων και
των µελετών αντίκτυπου που προηγήθηκαν της σύνταξης αυτού
του ποιοτικού νοµικού κειµένου. Συµφωνεί, επίσης, µε την επιλογή
της νοµικής µορφής του κανονισµού καθώς και µε την νοµική βάση
η οποία προσφέρεται ιδιαίτερα για την εναρµόνιση αντικειµένων
που παρουσιάζουν µια ευρωπαϊκή συνιστώσα, παρά τις διαφορές
που υφίστανται µεταξύ της νοµοθεσίας των κρατών µελών.
1.5 Μολονότι λίγα κράτη µέλη υπέγραψαν τη σύµβαση της
Χάγης σχετικά µε τις υποχρεώσεις διατροφής, η πλειονότητα των
κρατών µελών (17 από τα 25) επικύρωσαν τη σύµβαση για την
εκτέλεση σχετικών αποφάσεων. Ωστόσο, λόγω των επιφυλάξεων που
εκφράστηκαν καθώς και επειδή τα κράτη µέλη έχουν το δικαίωµα
να αντιτάξουν στις αποφάσεις ξένης αρχής ένα είδος γενικής ρήτρας
δηµόσιας τάξεως, η εκτέλεση των αποφάσεων αυτών µπορεί να
αποβεί αδύνατη ακόµη και εάν έχουν ληφθεί από ένα άλλο κράτος
µέλος. Η κατάσταση αυτή εµποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των
δικαστικών αποφάσεων εντός του ευρωπαϊκού χώρου και εποµένως
πρέπει να εξαλειφθεί.

1.6 Η ΕΟΚΕ καλεί για το λόγο αυτό το Συµβούλιο να εγκρίνει
την πρόταση κανονισµού διότι προσφέρει νοµική ασφάλεια αλλά
και πρακτικά µέτρα για την εκτέλεση των αποφάσεων σχετικά µε
υποχρεώσεις διατροφής σε διασυνοριακό πλαίσιο, προς το
συµφέρον των ευρωπαίων πολιτών.
1.7 Τέλος, η ΕΟΚΕ καλεί τις κυβερνήσεις του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας να εξετάσουν τη δυνατότητα αναγνώρισης
του κανονισµού αυτού και την κυβέρνηση της ∆ανίας να διευκολύνει την εκτέλεση αποφάσεων σχετικά µε υποχρεώσεις διατροφής,
σύµφωνα µε τη σύµβαση της Χάγης για την αναγνώριση και την
εκτέλεση αποφάσεων σχετικών µε υποχρεώσεις διατροφής, την
οποία έχει και η ίδια υπογράψει. Καλεί, επίσης, την κυβέρνηση της
∆ανίας να συνεργάζεται µε άλλα κράτη µέλη για το σκοπό αυτό,
εφόσον της υποβληθεί σχετικό αίτηµα.
2. Ανακοίνωση της Επιτροπής
2.1 Προέλευση της πρωτοβουλίας, διεθνής διάσταση:
2.1.1 Το πρόγραµµα αµοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων
επί αστικών και εµπορικών υποθέσεων, που θεσπίστηκε στις 30
Νοεµβρίου 2000, επικαλείται την κατάργηση της διαδικασίας
κήρυξης της εκτελεστότητας υπέρ των δικαιούχων διατροφής, που
επωφελούνται ήδη από τον κανονισµό «Βρυξέλλες I» (1) Το πρόγραµµα αναφέρει, εξάλλου, ότι µπορεί ενίοτε να είναι αναγκαίο να
θεσπιστούν, στο πλαίσιο της εναρµόνισης των διαδικασιών,
ορισµένοι κοινοί διαδικαστικοί κανόνες, να επιδιωχθεί µεγαλύτερη
αποτελεσµατικότητα σε ό,τι αφορά την εκτέλεση των αποφάσεων
της δικαιοσύνης που εκδίδονται σε άλλο κράτος µέλος, στο κράτος
στο οποίο ζητείται η εκτέλεση, µέσω του προσδιορισµού των
περιουσιακών στοιχείων του υπόχρεου.
2.1.2 Η αµοιβαία αναγνώριση πρέπει να ενταχθεί στο πλαίσιο
µιας καλύτερης συνεργασίας των δικαστικών αρχών των κρατών
µελών και προϋποθέτει εναρµόνιση των κανόνων σύγκρουσης των
δικαίων.
2.1.3 Η διάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο έχει
αρχίσει, επίσης, εργασίες για τον εκσυγχρονισµό των ισχυουσών
συµβάσεων. Σύµφωνα µε την Επιτροπή, η διεθνής και η ευρωπαϊκή
προσέγγιση αλληλοσυµπληρώνονται. H πρωτοβουλία της Χάγης θα
επιτρέψει την ανάπτυξη πολιτικής συνεργασίας µε τις τρίτες χώρες
η οποία θα παράγει, ενδεχοµένως, αποτελέσµατα που θα µπορούσαν
να µεταφερθούν µεταγενέστερα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
(1) Κανονισµός ΕΚ αριθ. 44/2001 του Συµβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις
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2.2 Στόχοι της πρότασης κανονισµού:
2.2.1
Να αρθεί το σύνολο των φραγµών που αντιτίθενται στην
είσπραξη διατροφής σε ένα κράτος µέλος από έναν υπόχρεο που
κατοικεί σε άλλο κράτος µέλος.
2.2.2
Οι δικαιούχοι διατροφής πρέπει να µπορούν να επιτυγχάνουν χωρίς δαπάνες, έναν εκτελεστό τίτλο που θα ισχύει στον ευρωπαϊκό δικαστικό χώρο και συγκεκριµένα την τακτική πληρωµή των
οφειλόµενων ποσών.
2.2.3
Η θέσπιση ενός ενιαίου και φιλόδοξου µέσου που θα
καλύπτει όλους τους τοµείς της δικαστικής συνεργασίας κρίνεται,
συνεπώς, απολύτως αναγκαία εφόσον δεν υπάρχει ακόµη ένα εναρµονισµένο και ενιαίο καθεστώς. Η έννοια της διατροφής αλλά και
του δικαιούχου διατροφής διαφέρει από κράτος σε κράτος και
επιπλέον, οι επιφυλάξεις που προβλέπονται στη σύµβαση της Χάγης
του 1973 (άρθρο 26), η οποία προς το παρόν υπερέχει του Ευρωπαϊκού ∆ικαίου, επιτρέπουν την άρνηση της εκτέλεσης µιας
απόφασης. Προτείνεται να καταργηθεί η εξαίρεση αυτή που προβλέπεται στο άρθρο 71 του κανονισµού των Βρυξελλών Ι, µέσω της
θέσπισης ειδικού µηχανισµού για την πληρωµή των υποχρεώσεων
διατροφής.
2.3 Κύρια σηµεία της πρότασης κανονισµού:
2.3.1
Εναρµόνιση των κανόνων σύγκρουσης νόµων: εάν το
εφαρµοστέο δίκαιο διέπεται από εναρµονισµένους κανόνες, διευκολύνεται η κυκλοφορία της απόφασης η οποία εκδίδεται σε στενή
και αδιαµφισβήτητη συνάφεια µε την οικογενειακή κατάσταση τόσο
του υπόχρεου όσο και του δικαιούχου.
2.3.2
Αναγνώριση και άµεση εκτέλεση της απόφασης στο
σύνολο της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2.3.3
Λήψη συγκεκριµένων µέτρων εκτέλεσης στο κράτος
συνήθους διαµονής του υπόχρεου, συµπεριλαµβανοµένης της
πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά µε την οικονοµική του
κατάσταση και θέσπιση πράξεων που επιτρέπουν την άµεση
παρακράτηση από µισθούς ή τραπεζικούς λογαριασµούς.
2.3.4
Ενίσχυση του προνοµιακού χαρακτήρα των αξιώσεων διατροφής, ενίσχυση της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις.
Για το σκοπό αυτό επισυνάπτονται στον κανονισµό πρότυπα εναρµονισµένων πράξεων.
3. Γενικές παρατηρήσεις
3.1 Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει την αναγκαιότητα και την καταλληλότητα της πρότασης του ειδικού κανονισµού σχετικά µε τη
διασυνοριακή πληρωµή υποχρεώσεων διατροφής. Ως ειδική νοµική
πράξη υπερισχύει άλλων γενικών διατάξεων σχετικά µε τη συνεργασία σε αστικές υποθέσεις, αποκαθιστά το προβάδισµα του κοινοτικού δικαίου σε έναν τοµέα ο οποίος, σύµφωνα µε τη βούληση
των κρατών µελών, αποτελούσε εξαίρεση, χωρίς ωστόσο να
επηρεάζει την εθνική νοµοθεσία των κρατών µελών.
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3.2 Οι µηχανισµοί που προβλέπονται για τον προσδιορισµό της
περιουσίας του υπόχρεου, αλλά και για την άµεση παρακράτηση
των οφειλόµενων ποσών, διασφαλίζουν την προστασία της προσωπικής ζωής και το απόρρητο των προσωπικών δεδοµένων. Ωστόσο,
ο υπόχρεος οφείλει να ενηµερώνει τον δικαιούχο και το δικαστήριο
προέλευσης για οποιαδήποτε αλλαγή εργοδότη ή τραπεζικού λογαριασµού.
3.3 Ο κανονισµός προσφέρει λύσεις στον δικαιούχο της διατροφής, χωρίς να αφαιρεί από τον υπόχρεο το δικαίωµα
αµφισβήτησης της υποχρέωσης ή αίτησης για επανεξέταση του
ποσού ενώπιον του δικαστηρίου προέλευσης. Η αίτηση για επανεξέταση συνεπάγεται αναστολή της εκτέλεσης.
3.4 Ισχύει η διαδικασία εκτέλεσης που προβλέπεται από το
δίκαιο του κράτους µέλους της εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το
κράτος προέλευσης της απόφασης.
3.5 Η δηµοσίευση της Πράσινης Βίβλου (2), η διοργάνωση
διαβουλεύσεων και συνεδριάσεων µε εµπειρογνώµονες καθώς και η
εκπόνηση µελέτης για την κατάσταση που επικρατεί σε κάθε επιµέρους κράτος µέλος, επέτρεψαν τη σύνταξη µιας συνεκτικής, σαφούς
και λογικής από πρακτική άποψη πρότασης, η οποία µπορεί να
συµβάλει στην άρση των φραγµών που εµποδίζουν τη διασυνοριακή
αξίωση υποχρεώσεων διατροφής.
4. Ειδικές παρατηρήσεις
4.1. Άρθρο 3
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι το πρώτο στοιχείο που θα καθορίζει την δικαιοδοσία των δικαστηρίων πρέπει να είναι ο τόπος της συνήθους
διαµονής του δικαιούχου της διατροφής και, ως εκ τούτου,
προτείνει την αντιµετάθεση των εδαφίων α) και β).
4.2. Άρθρο 15
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι ο δικαιούχος διατροφής πρέπει πάντοτε να
επωφελείται από το νόµο που του παρέχει το δικαίωµα δεδοµένου
ότι είναι απαράδεκτο να αντιτάσσεται οποιοσδήποτε νόµος που του
αφαιρεί το δικαίωµα αυτό εκτός, ενδεχοµένως, σε περίπτωση επιτακτικού λόγου δηµοσίας τάξης που επιτρέπεται από τον παρόντα
κανονισµό.
4.3. Άρθρο 35
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η εντολή προσωρινής δέσµευσης τραπεζικού
λογαριασµού δεν µπορεί να είναι ολική, αλλά πρέπει να περιορίζεται στο ύψος των αναγκαίων ποσών για την τήρηση της υποχρέωσης διατροφής, γιατί διαφορετικά ενδέχεται να στερήσει τον
κάτοχο του λογαριασµού από µέσα επιβίωσης για απροσδιόριστο
χρόνο, µέχρι την έκδοση απόφασης επί της ουσίας, για την οποία
σε ορισµένα δικαστήρια µπορεί να απαιτηθούν πολλοί µήνες, και
κάτι τέτοιο είναι καταφανώς δυσανάλογο µε τον επιδιωκόµενο
σκοπό.

Βρυξέλλες 20 Απριλίου 2006
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

(2) COM(2004) 254 τελικό
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα την «Πρόταση οδηγίας
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη βελτίωση της δυνατότητας µεταφοράς
των δικαιωµάτων συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης»
COM (2005) 507 τελικό — 2005/0214 (COD)
(2006/C 185/08)
Στις 15 ∆εκεµβρίου 2005 και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, το Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής σχετικά µε την ανωτέρω ανακοίνωση
Το ειδικευµένο τµήµα «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώµατα του πολίτη» στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών της ΕΟΚΕ υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 20 Μαρτίου 2006 µε βάση την
εισηγητική έκθεση της κυρίας ENGELEN-KEFER.
Κατά την 426η σύνοδο ολοµέλειάς της, που πραγµατοποιήθηκε στις 20 και 21 Απριλίου 2006 (συνεδρίαση της
20ής Απριλίου 2006) η ΕΟΚΕ υιοθέτησε µε 103 ψήφους υπέρ, 19 κατά και 11 αποχές την ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Συµπεράσµατα και συστάσεις της ΕΟΚΕ
1.1 Η ΕΟΚΕ αξιολογεί θετικά τους στόχους που θέτει η
Επιτροπή και τους υποστηρίζει, µολονότι τα µέτρα που προτείνονται για την επίτευξή τους αξιολογούνται διαφορετικά.
1.2 Ειδικότερα, εκφράζονται προβληµατισµοί, εάν οι παρεκκλίσεις και οι ρυθµίσεις εξαίρεσης είναι σκόπιµες για την πραγµατική
υλοποίηση των τεθειµένων στόχων. Αυτό αφορά αφενός τις
παρεκκλίσεις σχετικά µε τη δυνατότητα µεταφοράς και αφετέρου τα
εκτενή χρονικά περιθώρια για τη µείωση των απαιτήσεων όσον
αφορά τις δοκιµαστικές περιόδους.

δυνατόν πιο µικρά και να διαµορφώνονται σε συνάρτηση µε τις
πραγµατικές εθνικές ανάγκες.
— Επίσης, θα πρέπει να επανεξεταστεί η γενική και χρονικά απεριόριστη εξαίρεση ορισµένων µεθόδων εφαρµογής.
— Οι δραστηριότητες για την εξάλειψη των εµποδίων για την κινητικότητα στον τοµέα των συστηµάτων συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης πρέπει να αναπτυχθούν σε συνάρτηση µε την φορολογική µεταχείριση αυτών των συστηµάτων.

2. Εισαγωγή
1.3 Προπάντων ωστόσο, ο στόχος για τη διευκόλυνση της κινητικότητας και την ουσιαστική συµπληρωµατική διασφάλιση του
εισοδήµατος στα γηρατειά µπορεί να υλοποιηθεί µόνον εφόσον
υπάρξει προσαρµογή των διαφορετικών φορολογικών συστηµάτων
στα κράτη µέλη.
1.4 Για το λόγο αυτό, κατά την περαιτέρω επεξεργασία της
πρότασης οδηγίας πρέπει να συνυπολογιστούν τα παρακάτω
στοιχεία:
— Προκειµένου να εξαλειφθούν τα εµπόδια για την κινητικότητα
των εργαζοµένων είναι απαραίτητο να διαµορφωθεί ένα εκτενώς
εναρµονισµένο σύστηµα, τόσο σε ό,τι αφορά την απόκτηση,
όσο και τη διατήρηση και τη µεταφορά των δικαιωµάτων
συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει
να ληφθούν επαρκώς υπόψη οι επιπτώσεις στα διαφορετικά
συστήµατα συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης στα κράτη µέλη
και η δυνητική αύξηση των δαπανών στα συστήµατα αυτά.
— Η οικονοµική συµµετοχή των επιχειρήσεων στην ανάπτυξη των
συστηµάτων συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης είναι αναγκαία
και ευπρόσδεκτη. Για την αποφυγή αρνητικών συνεπειών είναι
απαραίτητο να καθοριστούν µεταβατικές ρυθµίσεις, που θα
παρέχουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα διαδοχικής προσαρµογής των συνταξιοδοτικών καθεστώτων.
— Προκειµένου να υλοποιηθούν οι βασικοί στόχοι της οδηγίας,
τα χρονικά περιθώρια µεταφοράς πρέπει να είναι όσο το

Στις 20 Οκτωβρίου 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την
πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε τη βελτίωση της δυνατότητας µεταφοράς
των δικαιωµάτων συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης. Η Επιτροπή
στοιχειοθετεί την πρότασή της υποστηρίζοντας ότι η αυξανόµενη
σηµασία των συµπληρωµατικών συστηµάτων συνταξιοδότησης για
την κάλυψη των κινδύνων που συνδέονται µε τα γηρατειά καθιστά
απαραίτητη τη µείωση των εµποδίων που τίθενται για την κινητικότητα. Τα εµπόδια πρέπει να µειωθούν τόσο σε ό,τι αφορά την
αλλαγή θέσης εργασίας µεταξύ των κρατών µελών όσο και στο
εσωτερικό των κρατών µελών.
2.1 Στη συνέχεια η Επιτροπή παρουσιάζει τα εµπόδια που πρέπει
να αρθούν:
— Όροι για την απόκτηση συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων,
— ∆ιατάξεις για τη διατήρηση των αδρανοποιηµένων δικαιωµάτων,
— Κανόνες σχετικά µε τη δυνατότητα µεταφοράς των θεµελιωµένων δικαιωµάτων.
Επιπλέον, η Επιτροπή πιστεύει ότι η κινητικότητα µπορεί να
ενισχυθεί µε την (καλύτερη) ενηµέρωση των εργαζοµένων σχετικά
µε τις συνέπειες της κινητικότητας στα δικαιώµατα συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης.
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2.2 Η Επιτροπή θεωρεί ότι η παρούσα πρόταση συνιστά το
αποτέλεσµα µακρόχρονης ανταλλαγής πληροφοριών και εµπειριών
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εξαιτίας των αποκλινουσών απόψεων όσον
αφορά τους στόχους της κοινοτικής δράσης και τα µέσα
υλοποίησής της, δεν ξεκίνησαν διαπραγµατεύσεις µε σκοπό την
επίτευξη συµφωνίας µεταξύ των κοινωνικών εταίρων.
2.3 Σύµφωνα µε τα άρθρα 42 και 94 της Συνθήκης ΕΚ, η
Επιτροπή επιθυµεί µε την παρούσα πρόταση να καθιερώσει κοινές
αρχές για τη διαµόρφωση των ισχυουσών νοµοθεσιών στα κράτη
µέλη. Κατ' αυτόν τον τρόπο, δεν θα πρέπει να παρεµποδιστεί η
εγκατάσταση επιχειρήσεων σε άλλο κράτος µέλος εξαιτίας των
δυσκολιών πρόσληψης ειδικευµένου προσωπικού, διότι το εν λόγω
προσωπικό συγκρατείται σε άλλες επιχειρήσεις από κανόνες που
διέπουν τα συστήµατα συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης
2.4 Η Επιτροπή στοιχειοθετεί την επιλογή της οδηγίας ως µοναδικού µέσου για την επίτευξη µιας ισόρροπης σχέσης µεταξύ της
άσκησης των απαραίτητων δικαιωµάτων των εργαζοµένων σε ό,τι
αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία και την αναγκαία ευελιξία των
εθνικών νοµοθεσιών κατά την εφαρµογή τους, λαµβανοµένων
υπόψη των εθνικών ιδιαιτεροτήτων των συµπληρωµατικών
συστηµάτων συνταξιοδότησης.
3. Κύρια σηµεία της πρότασης
3.1 Στην παρούσα οδηγία προσδιορίζονται οι όροι που χρησιµοποιούνται για το πεδίο εφαρµογής σε συνεκτικότητα µε τους
ορισµούς της οδηγίας 98/49/ΕΚ.
3.2 Στην εν λόγω πρόταση καθιερώνεται η αρχή ότι οι εισφορές
που έχει καταβάλει ο εργαζόµενος ή που έχουν καταβληθεί για
λογαριασµό του στο πλαίσιο ενός συστήµατος συµπληρωµατικής
συνταξιοδότησης δεν πρέπει να χαθούν κατά την παύση της
εργασίας, ακόµη και εάν από τις εν λόγω εισφορές δεν έχουν
αποκτηθεί ακόµη δικαιώµατα για µεταγενέστερη καταβολή
σύνταξης. Συνεπώς, πρέπει να διασφαλιστεί η δυνατότητα επιστροφής ή µεταφοράς των εισφορών που έχουν καταβληθεί.
3.3 Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι ειδικά οι νέοι εργαζόµενοι
δεν θα απολέσουν τα δικαιώµατά τους σε περίπτωση αλλαγής θέσης
εργασίας, η Επιτροπή θεωρεί ότι το ελάχιστο όριο ηλικίας για την
απόκτηση συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων στα κράτη µέλη δεν πρέπει
να υπερβαίνει τα 21 έτη.
Επιπλέον, η περίοδος αναµονής, ο χρόνος δηλαδή που µεσολαβεί
από την έναρξη της επαγγελµατικής δραστηριότητας έως τη στιγµή
που ο εργαζόµενος µπορεί να εγγραφεί σε σύστηµα συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα έτος.
Επίσης, οι λεγόµενες δοκιµαστικές περίοδοι, το διάστηµα δηλαδή
κατά το οποίο ξεκινά να καταβάλει εισφορές ο εργαζόµενος προτού
αποκτήσει κεκτηµένα δικαιώµατα, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα
δύο έτη.
3.4 Η Επιτροπή κρίνει σκόπιµη τη δίκαιη προσαρµογή των
αδρανοποιηµένων συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων, όπου η απόφαση
όσον αφορά την µορφή και τα εφαρµοζόµενα µέσα λαµβάνεται από
το κάθε κράτος ξεχωριστά. Εκτός αυτού, εφόσον πρόκειται για
θεµελιωµένα δικαιώµατα που αντιστοιχούν σε µικρά ποσά µπορεί,
στις περιπτώσεις αλλαγής της θέσης εργασίας, να παρέχεται στα
συστήµατα συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης πέρα από τη δυνατότητα µεταφοράς και η δυνατότητα καταβολής κεφαλαίου που να
αντιπροσωπεύει τα εν λόγω δικαιώµατα, εφόσον αυτά δεν υπερβαίνουν ένα συγκεκριµένο όριο (που καθορίζεται από τα κράτη µέλη).
3.5 Για την προώθηση της κινητικότητας και τον περιορισµό
των ζηµιών που προκύπτουν κατά την αλλαγή της θέσης εργασίας,
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πρέπει να διευκολυνθεί η δυνατότητα µεταφοράς των θεµελιωµένων
δικαιωµάτων από το σύστηµα συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης
της προηγούµενης θέσης στη νέα θέση εργασίας. Εκτός αυτού, η
µεταφορά δεν πρέπει να συνεπάγεται οικονοµικές ζηµίες, ως αποτέλεσµα διαφορετικών υπολογισµών ή επιβολή υπερβολικών εξόδων.
3.6 Ο εργαζόµενος πρέπει στην εκάστοτε περίπτωση να διατηρεί
το δικαίωµα να αποφασίζει εάν επιθυµεί τη µεταφορά των
δικαιωµάτων ή τη διατήρησή τους στο ίδρυµα ασφάλισης της
παλιάς θέσης εργασίας.
3.7 Επιπλέον, η πρόταση οδηγίας προβλέπει ότι οι εργαζόµενοι,
κατόπιν αιτήµατός τους και εντός εύλογης προθεσµίας, πρέπει να
ενηµερώνονται σχετικά µε τις συνέπειες που έχει η αλλαγή θέσης
εργασίας στα δικαιώµατα συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης.
3.8 Ενσωµάτωση
Η οδηγία πρέπει να ενσωµατωθεί στη νοµοθεσία των κρατών µελών
το αργότερο µέχρι την 1η Ιουλίου 2008.
Για τη µείωση των δοκιµαστικών περιόδων σε δύο έτη τα κράτη
µέλη µπορούν να χρησιµοποιήσουν συµπληρωµατικό χρονικό
περιθώριο 60 µηνών (µετά την 1η Ιουλίου 2008). Πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένοι λόγοι που να δικαιολογούν αυτό το χρονικό
περιθώριο.
3.9 Ακόµη, τα ταµεία υποστήριξης (Unterstützungskassen), οι
επιχειρήσεις που συγκεντρώνουν λογιστικά αποθέµατα µε σκοπό
την καταβολή συντάξεων και τα συστήµατα που λειτουργούν µε
τρόπο διανεµητικό µπορούν να εξαιρεθούν από τις δυνατότητες
µεταφοράς για απεριόριστο χρονικό διάστηµα. Η Επιτροπή πρέπει
να ενηµερωθεί σχετικά µε τους συγκεκριµένους λόγους. Το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος πρέπει να αναφέρει ποια µέτρα έχουν ληφθεί
ή προβλέπεται να ληφθούν για τη µεταφορά των δικαιωµάτων. Το
αργότερο µέχρι το 2018, πρέπει να εξεταστεί εάν είναι απαραίτητη
η λήψη περαιτέρω µέτρων, προκειµένου να βελτιωθεί η δυνατότητα
µεταφοράς και για τα εν λόγω συστήµατα.
4. Γενική αξιολόγηση
4.1 Λόγω της µεγάλης διαφοράς απόψεων µεταξύ των κοινωνικών εταίρων σχετικά µε την εµβέλεια και το περιεχόµενο µιας
ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, δεν αξιοποιήθηκε η δυνατότητα σύναψης
συµφωνίας µεταξύ των κοινωνικών εταίρων που προβλέπεται στο
άρθρο 139 της ΣΕΚ.
4.2 Εξάλλου, η ΕΣΣ (Ευρωπαϊκή Συνοµοσπονδία Συνδικάτων), η
UNICE (Ένωση Συνοµοσπονδιών Βιοµηχανίας και Εργοδοτών της
Ευρώπης) και το ΕΚ∆Ε (Ευρωπαϊκό Κέντρο ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων)
έχουν αναγνωρίσει στο προοίµιο της συµφωνίας πλαίσιο για την
εργασία ορισµένου χρόνου ότι «είναι απαραίτητες κάποιες καινοτοµίες στα συµπληρωµατικά συστήµατα κοινωνικής προστασίας,
προκειµένου να προσαρµοστούν αυτά στις τρέχουσες συνθήκες, και
ειδικότερα να υπάρξει πρόβλεψη για τη δυνατότητα µεταφοράς των
δικαιωµάτων».
4.3 Στο ανωτέρω προοίµιο καθίσταται σαφής η κοινή πρόθεση
επίλυσης του ζητήµατος της αναγκαίας προσέγγισης των νοµικών
βάσεων σχετικά µε την απόκτηση και διατήρηση των δικαιωµάτων
συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης. Ακόµη και εάν το πλαίσιο των
συµβάσεων ορισµένου χρόνου είναι διαφορετικό από το αντίστοιχο
της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων, τα µέρη της
συµφωνίας αναγνωρίζουν ότι οι εργασιακές συνθήκες τροποποιούνται και αυτό καθιστά απαραίτητες τις προσαρµογές των
συµπληρωµατικών συστηµάτων κοινωνικής προστασίας.
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4.4 Παρεµπιπτόντως αυτό συµβαδίζει και µε το σηµαντικό ρόλο
που διαδραµατίζουν οι κοινωνικοί εταίροι στα περισσότερα κράτη
µέλη όσον αφορά την ανάπτυξη των συστηµάτων συµπληρωµατικής
συνταξιοδότησης. ∆εδοµένου όµως ότι τα µέτρα (πρέπει να)
περιορίζουν τους κοινωνικούς εταίρους στο εθνικό επίπεδο,
κρίνεται σκόπιµη η πρόθεση της Επιτροπής για τη σύσταση
οδηγίας.

της εξαρτάται άµεσα από την συνεχή ανταλλαγή γνώσεων και
εµπειριών. Στο πλαίσιο αυτό, η κινητικότητα των εργαζοµένων
µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά. Εξάλλου, η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής συνιστά µέρος της στρατηγικής της Λισσαβόνας. Ως
εκ τούτου, οι στόχοι που περιλαµβάνονται στο σχέδιο της Επιτροπής µπορούν να υποστηριχθούν και από αυτήν την σκοπιά.

4.4.1
Το λεπτοµερές περιεχόµενο των συστηµάτων συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης πρέπει να αποφασίζεται σε επίπεδο
κράτους µέλους, συµπεριλαµβανοµένων των συλλογικών συµβάσεων που συνάπτονται από τους κοινωνικούς εταίρους. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι κανόνες και οι προϋποθέσεις για την απόκτηση
των δικαιωµάτων θα πρέπει να εστιάζονται σε αρχές και να υποδεικνύουν τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται σε εθνικό επίπεδο,
παρέχοντας όµως στους κοινωνικούς εταίρους επαρκές περιθώριο
ελιγµών για συλλογικές διαπραγµατεύσεις.

4.10 Επιπλέον, πρέπει να επισηµανθεί ότι το ζήτηµα της
αποφυγής µειονεκτηµάτων (και) για την κοινωνική ασφάλιση αποτέλεσε ήδη αντικείµενο του κανονισµού αριθ. 1408/71 του
Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1971, περί εφαρµογής των
συστηµάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους µισθωτούς, στους µη
µισθωτούς και στα µέλη των οικογενειών τους που διακινούνται
εντός της Κοινότητας. Ένα από τα πρώτα κοινωνικοπολιτικά µέσα
πρέπει να αποτελέσει η εξάλειψη των εµποδίων και του αρνητικού
αντίκτυπου για την ελεύθερη κυκλοφορία. Ως εκ τούτου, η
πρόταση της Επιτροπής συνιστά τη συνεπή συνέχιση µιας τέτοιας
πολιτικής, κυρίως αν ληφθεί υπόψη ότι υπάρχει νοµικό κενό σε ό,τι
αφορά τα συστήµατα συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης το οποίο
πρέπει να καλυφθεί, δεδοµένης υπόψη της αυξανόµενης σηµασίας
τους για τη διασφάλιση επαρκούς βιοτικού επιπέδου στους
ηλικιωµένους.

4.4.2
Το άρθρο 4 της οδηγίας πρέπει να αντικατασταθεί από το
εξής κείµενο: «— στις περιπτώσεις που καθορίζονται οι προϋποθέσεις απόκτησης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, όπως ελάχιστο όριο
ηλικίας, περίοδοι αναµονής και/ή καταβολής εισφορών, οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να είναι ισότιµες και να βασίζονται σε αντικειµενικά κριτήρια (και όχι σε µεροληπτικά).»
4.5 Η αλλαγή εργοδότη µπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στην
απόκτηση και το ύψος των δικαιωµάτων συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης..
Αυτές οι επιπτώσεις επηρεάζουν την απόφαση των εργαζοµένων
υπέρ ή κατά της αλλαγής εργοδότη, µολονότι η απόφαση αυτή
λαµβάνεται σε συνάρτηση µε µια ολόκληρη σειρά από παράγοντες.
4.6 Κυρίως ως αποτέλεσµα της δηµογραφικής εξέλιξης, στο
µέλλον, οι εισφορές των νόµιµων συστηµάτων κοινωνικής
ασφάλισης δεν θα είναι πλέον επαρκείς για τη διασφάλιση επαρκούς
βιοτικού επιπέδου, ακόµη και στα κράτη µέλη όπου τα νόµιµα
συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης συνιστούν την κύρια πηγή
εισοδήµατος για τα ηλικιωµένα άτοµα. Για αυτό το λόγο αυξάνεται
η σηµασία των συστηµάτων συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης,
µολονότι ακόµη και αυτά τα συστήµατα µπορούν εξίσου να
υποστούν τον αρνητικό αντίκτυπο της δηµογραφικής εξέλιξης.
4.7 Αναγνωρίζοντας το θεµελιώδη στόχο της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς για τη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των
προσώπων, και λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη για βελτίωση του
πλαισίου των συστηµάτων συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης,
κρίνεται ως θετική η προσέγγιση της Επιτροπής που στοχεύει στην
εξάλειψη των εµποδίων για την κινητικότητα του εργατικού δυναµικού στα συστήµατα συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης.
4.8 Επιπλέον, σύµφωνα µε το άρθρο 40 της Συνθήκης ΕΚ, το
Συµβούλιο «… λαµβάνει, µε οδηγίες ή κανονισµούς όλα τα
αναγκαία µέτρα για να πραγµατοποιηθεί σταδιακά η ελεύθερη
κυκλοφορία των εργαζοµένων». Ως εκ τούτου, η βάση που
ορίζεται από το άρθρο 42 για την παρούσα οδηγία ενισχύεται
ακόµη περισσότερο από το άρθρο 40.
4.9 Η εξάλειψη των εµποδίων για την κινητικότητα των εργαζοµένων είναι εξαιρετικά σηµαντική και για την επίτευξη του θεµελιώδους στόχου της στρατηγικής της Λισσαβόνας όσον αφορά την
ενίσχυση του ευρωπαϊκού οικονοµικού χώρου µέσω της
δηµιουργίας µιας κοινωνίας της γνώσης. Η κοινωνία της γνώσης
συνιστά προϋπόθεση για την κοινωνική ανάπτυξη και ταυτοχρόνως
αποτελεί την πλέον σηµαντική παραγωγική δύναµη. Στηρίζεται στην
καινοτοµία και την εφευρετικότητα των πολιτών, ενώ η ενίσχυσή

4.11 Ορθές κρίνονται στη συγκεκριµένη χρονική στιγµή οι
δραστηριότητες µε στόχο την εξάλειψη των εµποδίων για την κινητικότητα που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού έτους
για την κινητικότητα των εργαζοµένων» που όρισε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για το 2006.
4.12 Στα κράτη µέλη υφίστανται διαφορετικά συστήµατα
συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης. Συνεπώς, λόγω της φύσης του
ζητήµατος, η σταδιακή προσέγγιση αυτών µπορεί να επιτευχθεί
µόνο µέσα σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο στόχος του οποίου θα είναι η
διευκόλυνση της µετάβασης από ένα σύστηµα συµπληρωµατικής
συνταξιοδότησης σε ένα άλλο.
4.13 Εφόσον αυτό µπορεί να ισχύσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το
όφελος είναι µικρό εάν, σε ό,τι αφορά την οµοιογένεια των
συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, ενισχυθεί η προσέγγιση των
συστηµάτων σε περίπτωση αλλαγής θέσης εργασίας µεταξύ κρατών
µελών, χωρίς όµως να ληφθεί υπόψη η αλλαγή στο εσωτερικό ενός
κράτους µέλους. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιµη η εφαρµογή της
πρότασης της Επιτροπής, δηλαδή η εξάλειψη των εµποδίων για την
κινητικότητα των εργαζοµένων, τόσο σε διασυνοριακό επίπεδο όσο
και στο εσωτερικό των κρατών µελών.
4.14 Ωστόσο, παραλείπεται η ρύθµιση ενός σηµαντικού τοµέα
που είναι συγκεκριµένα η προσέγγιση της φορολογικής µεταχείρισης των συστηµάτων συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης. Εδώ, οι
διαφορές που υφίστανται στη φορολογική µεταχείριση στα κράτη
µέλη αποτελούν σηµαντικό εµπόδιο για την κινητικότητα.,
δεδοµένου ότι οι εργαζόµενοι µπορεί να φορολογούνται διπλά (στις
εισφορές και τις παροχές). Ο λόγος παράλειψης της φορολογίας
είναι ότι εάν η οδηγία περιελάµβανε επίσης το ζήτηµα της φορολογίας, αυτό θα απαιτούσε την οµόφωνη έγκριση του Συµβουλίου,
µε κίνδυνο η οδηγία να µην µπορέσει να περάσει στην επόµενη
φάση. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή επεδίωξε να ασχοληθεί µε την
φορολογία µέσω της ανακοίνωσής της τής 19ης Απριλίου 2001,
σήµερα δε έχει ήδη κινήσει διαδικασίες εναντίον ενός κράτους
µέλους για παράβαση της νοµοθεσίας. Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι, εάν η
Επιτροπή δεν εντάξει το ζήτηµα της φορολογίας στην οδηγία, ο
στόχος της βελτίωσης της δυνατότητας µεταφοράς των
δικαιωµάτων συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης θα καταστεί
ανέφικτος.
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4.15 Ωστόσο, η Επιτροπή παραλείπει τη ρύθµιση ενός σηµαντικού τοµέα που είναι συγκεκριµένα η προσέγγιση της φορολογίας
των συστηµάτων συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης. Οι διαφορές
που υφίστανται στη φορολογική µεταχείριση κυρίως των
συστηµάτων συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης στα κράτη µέλη
αποτελούν σηµαντικό εµπόδιο για την κινητικότητα. Εάν δεν
υπάρξει προσέγγιση της φορολογικής µεταχείρισης των εισφορών
που καταβάλλονται στα συστήµατα συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης και των δικαιωµάτων που απορρέουν από αυτά, η αλλαγή
µεταξύ των εν λόγω συστηµάτων θα είναι σχεδόν αδύνατη από
τεχνικής άποψης, χωρίς υψηλό κόστος. Για το λόγο αυτό,
προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, είναι
απαραίτητο να ληφθούν άµεσα µέτρα για την εφαρµογή αυτής της
προσέγγισης.

υψηλό όριο ηλικίας δεσµεύουν το εργατικό δυναµικό, παρεµποδίζοντας έτσι την κινητικότητα.

5. Οι επιµέρους ρυθµίσεις

Από την άλλη πλευρά, αυτό εξαρτάται καταρχάς από την µορφή
της χορηγηθείσας υπόσχεσης. Εφόσον πρόκειται για καθορισµένη
εισφορά, η προσαρµογή των αδρανοποιηµένων δικαιωµάτων δεν
έχει νόηµα, επειδή η αξία του συσσωρευµένου κεφαλαίου εξαρτάται
από την εξέλιξη των κεφαλαιαγορών και των αποδόσεων. Αυτό θα
µπορούσε ωστόσο να έχει αρνητικές συνέπειες για συγκεκριµένα
συστήµατα παροχών, επειδή δεν καταβάλλονται πλέον εισφορές.

5.1 Είναι γεγονός ότι οι µεγάλες περίοδοι αναµονής, τα εκτενή
χρονικά περιθώρια για την απόκτηση κεκτηµένων συνταξιοδοτικών
δικαιωµάτων και το υψηλό όριο ηλικίας µπορούν πράγµατι να
επηρεάσουν αρνητικά την απόφαση για αλλαγή θέσης εργασίας.
Για το λόγο αυτό, κρίνεται ορθή η προσέγγιση της Επιτροπής να
µειωθούν ο χρόνος αναµονής, η ηλικία πρόσβασης και η διάρκεια
των δοκιµαστικών περιόδων. Εποµένως, θα ήταν ενδεχοµένως
σκόπιµο τα επιλεχθέντα µέτρα να εξεταστούν ως πρώτο βήµα προς
το στόχο της πλήρους εξάλειψης των ανωτέρω εµποδίων.
5.2 Εξάλλου, θα πρέπει να συνυπολογιστούν και οι επιπτώσεις
των προτεινόµενων ρυθµίσεων, ειδικά για τα εθελούσια συστήµατα
συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης που χρηµατοδοτούνται από τις
επιχειρήσεις. Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι αυτά τα µέτρα
µπορεί να συνεπάγονται υψηλότερο οικονοµικό κόστος. Αυτό θα
µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη βούληση για τη διατήρηση
τέτοιων συστηµάτων.
5.3 Οι εθελούσιες δεσµεύσεις που χρηµατοδοτούνται από την
επιχείρηση συνιστούν σηµαντικό µέσο της πολιτικής προσωπικού.
Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο του στόχου «Ανταγωνισµός για την
προσέλκυση των καλύτερων εγκεφάλων» και λαµβανοµένων υπόψη
των µεταβαλλόµενων δηµογραφικών συνθηκών και των αυξανόµενων αναγκών σε ειδικευµένο εργατικό δυναµικό, οι επιχειρήσεις
µπορεί να επωφελούνται από την έγκαιρη, και µετά την παρέλευση
σύντοµης περιόδου απασχόλησης, αναγνώριση δέσµευσης. Πέραν
τούτου, η συµπληρωµατική συνταξιοδότηση συνιστά ένα από τα
πολλά µέσα στον τοµέα της πολιτικής προσωπικού, όπου το
στοιχείο της κοινωνικής προστασίας βρίσκεται στο προσκήνιο.
Επιπλέον, µέσω της παράτασης του χρόνου απόκτησης εγγυηµένων
συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων και της δοκιµαστικής περιόδου, ανταµείβεται η πίστη του εργαζόµενου στην επιχείρηση και συνεπώς
αυξάνονται οι δυνατότητες παραµονής του στην επιχείρηση αυτή.
5.4 Συνολικά, πρέπει να συνυπολογιστεί και το γεγονός ότι η
σχέση µεταξύ των συστηµάτων συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης
που χρηµατοδοτούνται (αποκλειστικά) από την επιχείρηση και
εκείνων που χρηµατοδοτεί ο ίδιος ο εργαζόµενος µε δικές του
εισφορές παρουσιάζει διαφορές από ένα κράτος µέλος σε άλλο.
Προκειµένου να ληφθούν υπόψη αυτές οι διαφορές, κρίνεται
σκόπιµο να αναπτυχθούν δυνατότητες διαφοροποίησης για τα
κράτη µέλη όσον αφορά τη χρηµατοδότηση των εν λόγω
συστηµάτων.
5.5 Πρέπει να υπογραµµιστεί η προσέγγιση της Επιτροπής
σχετικά µε την εξάλειψη των εµποδίων ανταγωνισµού που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις, οι οποίες επιθυµούν να ιδρύσουν θυγατρικές σε άλλα κράτη µέλη. Τα µεγάλα χρονικά περιθώρια και το

5.6 Παρεµπιπτόντως, η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη την ανάγκη
σταδιακής προσαρµογής, επισηµαίνοντας ότι, για την εφαρµογή της
διάταξης το χρόνο που απαιτείται για την απόκτηση των θεµελιωµένων δικαιωµάτων, µπορεί να προβλεφθεί µεγαλύτερη
προθεσµία εφαρµογής.
5.7 Σε ό,τι αφορά τη διατήρηση των αδρανοποιηµένων συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων, δεν µπορεί να αµφισβητηθεί ότι η υποχρέωση προσαρµογής θα µπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση του
οικονοµικού κόστους στο πλαίσιο των συστηµάτων συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης.

5.8 Εάν ληφθεί υπόψη ο ρόλος της συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης, δηλαδή η δέουσα ενίσχυση των δικαιωµάτων που απορρέουν από τα νόµιµα συστήµατα συνταξιοδότησης, κρίνεται
απαραίτητη η προσαρµογή των αδρανοποιηµένων δικαιωµάτων. Η
έως τώρα διατύπωση της σχετικής πρότασης είναι ελάχιστα
δεσµευτική για τα συναφή µέτρα που λαµβάνουν τα κράτη µέλη,
ενώ ακόµη και τα παραδείγµατα που παρουσιάζονται στην αιτιολογική σκέψη 7 πρέπει να αξιολογηθούν απλώς ως σηµεία
αναφοράς. Εκτός αυτού, παραµένει ασαφές εάν η αξιολόγηση της
πίστης των εργαζοµένων στην επιχείρηση ως κίνητρο για διαφορετική προσαρµογή ή η υποχρέωση για προσαρµογή των κεφαλαίων
που καταβάλλονται και όχι των κεκτηµένων δικαιωµάτων ανταποκρίνεται στην έννοια της «δίκαιης» προσαρµογής που
προσδιορίζει η Επιτροπή.
5.9 Κρίνεται ορθό να παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής
εισφορών που αντιπροσωπεύουν τα κεκτηµένα δικαιώµατα, αντί της
µεταφοράς αυτών, στην περίπτωση που το ποσό στο οποίο αντιστοιχούν υπολείπεται ενός συγκεκριµένου ορίου, το οποίο θα
καθορίζεται σε συνάρτηση µε τις εθνικές ιδιαιτερότητες.
5.10 Ωστόσο, η απόφαση σχετικά µε το εάν θα καταβληθούν σε
ρευστό ή θα διατηρηθούν τα κεκτηµένα δικαιώµατα, πρέπει να
λαµβάνεται αποκλειστικά από τα συστήµατα συµπληρωµατικής
συνταξιοδότησης. Εντούτοις, ακόµη και τα κεκτηµένα δικαιώµατα
που κατατάσσονται ως χαµηλής αξίας σύµφωνα µε τις γενικές
διατάξεις, µπορεί να παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τον µεµονωµένο
εργαζόµενο και να αποτελούν ένα σταθερό συµπληρωµατικό
εισόδηµα στα γηρατειά. Η πληρωµή κεφαλαίου που να αντιπροσωπεύει τα εν λόγω δικαιώµατα, η οποία υλοποιείται αντίθετα προς τη
βούλησή του, θα µπορούσε ενδεχοµένως να λειτουργήσει ανασταλτικά για την αλλαγή θέσης εργασίας.
5.11 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τις σχεδιαζόµενες ρυθµίσεις της Επιτροπής για τη δυνατότητα µεταφοράς των δικαιωµάτων συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης. Ειδικότερα, η ΕΟΚΕ επικροτεί το γεγονός
ότι η Επιτροπή δεν περιορίζεται αποκλειστικά στη διατύπωση
προτάσεων για τη βελτίωση της δυνατότητας µεταφοράς των
δικαιωµάτων συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης, αλλά επιθυµεί,
στο πλαίσιο µιας συνολικής προσέγγισης, να εξαλείψει τα εµπόδια
για την κινητικότητα που εντοπίζονται στα συστήµατα συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης.
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5.12 Όσον αφορά τη ρύθµιση σχετικά µε τη δυνατότητα µεταφοράς, τονίζεται ως θετικό στοιχείο το γεγονός ότι, κατά την
άποψη της Επιτροπής, ο εργαζόµενος δεν πρέπει να υφίσταται
καµία οικονοµική επιβάρυνση ως συνέπεια της µεταφοράς. Αυτό
ανταποκρίνεται στο σκοπό που έχει τεθεί στην οδηγία. Μόνον
εφόσον η µεταφορά µπορεί να υλοποιηθεί χωρίς οικονοµική ζηµία,
θα επιλέξει ο εργαζόµενος τη µεταφορά και ως εκ τούτου την
αλλαγή της θέσης εργασίας, ακόµη και εάν προβληµατίζεται.
5.13 Ακόµη, σε ό,τι αφορά την υποχρέωση καλύτερης ενηµέρωσης, κρίνεται ότι οι σαφείς προτάσεις της Επιτροπής εξυπηρετούν
το στόχο της οδηγίας, παρόλο που πρέπει να συνυπολογιστεί ότι οι
εν λόγω υποχρεώσεις οφείλουν να εκτιµούνται σε συνάρτηση µε τις
συγκεκριµένες δυνατότητες, κυρίως των µικρών επιχειρήσεων.
5.14 ∆ιατυπώνονται, ωστόσο, επιφυλάξεις σχετικά µε το ότι το
άρθρο 6, παράγραφος 1 σε σχέση µε τον ορισµό στ) του άρθρου 3
θα µπορούσε να ερµηνευθεί ως εξής: ότι µόνο οι εργαζόµενοι που
αλλάζουν εκούσια θέση εργασίας δικαιούνται τη µεταφορά των
δικαιωµάτων συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης. Ωστόσο, αυτό θα
έφερνε σε πολύ µειονεκτική θέση τους εργαζόµενους που

C 185/41

απολύονται. Ως εκ τούτου, εάν ληφθεί υπόψη ο απαραίτητος
στόχος να παρεµποδιστεί η φτώχεια στα γηρατειά, κρίνεται σκόπιµο
να συµπεριληφθεί στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 3, παράγραφος 1 κάθε µορφή αλλαγής θέσης εργασίας.
5.15 Εκτός αυτού, η επίτευξη του στόχου της οδηγίας θα
µπορούσε να παρεµποδιστεί από το γεγονός ότι ορισµένα
συστήµατα συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης εξαιρούνται κατά
βάση από τη δυνατότητα µεταφοράς. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν
την Επιτροπή σχετικά µε τα µέτρα που λαµβάνουν για την ενσωµάτωση των εν λόγω συστηµάτων στη νοµοθεσία τους, ωστόσο, αυτό
δεν φαίνεται να επαρκεί, εάν ληφθούν υπόψη οι µακροχρόνιες συζητήσεις που διεξάγονται για το ανωτέρω ζήτηµα και η άµεση ανάγκη
δηµιουργίας ενός σταθερού δεύτερου πυλώνα για την συνταξιοδότηση. Όµως η αποδοχή των προτάσεων της Επιτροπής βρίσκεται
σε άµεση συνάρτηση µε τις αντίστοιχες µεταβατικές περιόδους,
εξαιτίας των διαφορετικών συστηµάτων που ισχύουν στα κράτη
µέλη. Για το λόγο αυτό, θα µπορούσαν να προβλεφθούν συγκεκριµένα χρονικά περιθώρια και πρότυπα.

Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2006
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
της γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Οι ακόλουθες τροπολογίες απορρίφθηκαν από τη σύνοδο ολοµέλειας αλλά έλαβαν τουλάχιστον το ένα τέταρτο των εκπεφρασµένων ψήφων:
Σηµείο 4.10
Μετά το σηµείο 4.10 να προστεθεί νέο σηµείο
«4.10.1 Η πρόταση να βασισθεί η οδηγία στη µεταφορά του κεφαλαίου της σύνταξης λόγω αλλαγής εργασίας δεν
δικαιολογείται πάντοτε. Θα ήταν προτιµότερο να διασφαλιστεί η δυνατότητα συνδυασµού των αποκτηθέντων συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων µε τον ίδιο τρόπο που γίνεται η διαχείριση της κοινής σύνταξης σύµφωνα µε τον κανονισµό 1408/71.»
Αιτιολογία
Πιθανόν να είναι πρακτικό, να εφαρµόζονται οι ίδιες αρχές στην περίπτωση συνδυασµού των διάφορων δηµόσιων συνταξιοδοτικών συστηµάτων µε τα συστήµατα συµπληρωµατικής σύνταξης.
Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας:
Ψήφοι υπέρ: 49
Ψήφοι κατά: 54
Αποχές: 19
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα την πρόταση απόφασης
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το Ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισµικού
διαλόγου (2008)
COM(2005) 467 τελικό — 2005/0203 (COD)
(2006/C 185/09)
Στις 16 Νοεµβρίου 2005, και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, το Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής µε θέµα την ανωτέρω πρόταση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Απασχόληση, κοινωνικά θέµατα και δικαιώµατα του πολίτη», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών, επεξεργάστηκε τη γνωµοδότησή του στις 20 Μαρτίου 2006 (εισηγήτρια η
κα Ágnes CSER).
Κατά την 426η σύνοδο ολοµέλειάς της τής 20ής και 21ης Απριλίου 2006 (συνεδρίαση της 20ής Απριλίου 2006),
η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 79 ψήφους υπέρ, 39 κατά και 10 αποχές, την
ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Κύρια σηµεία της πρότασης απόφασης
Η πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου την οποία υπέβαλε η Επιτροπή (COM(2005) 467
τελικό) έχει θέµα την ανακήρυξη του έτους 2008 ως Ευρωπαϊκού
έτους διαπολιτισµικού διαλόγου (2008).
Η πρόταση εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής την οποία
παρουσίασαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η
Επιτροπή, µία στρατηγική η οποία, µέσω της καθιέρωσης του εν
λόγω ευρωπαϊκού έτους, συµβάλλει στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής
ιθαγένειας και κατ'επέκταση στην επίτευξη των κύριων κοινών
στρατηγικών στόχων, αναγνωρίζοντας και υιοθετώντας σε κοινοτική
κλίµακα τα δικαιώµατα του ανθρώπου και προωθώντας την εθνική,
περιφερειακή και τοπική συνεργασία.
Ο διαπολιτισµικός διάλογος πρέπει να νοηθεί ως ένα µέσο το οποίο
µπορεί να διευκολύνει την υλοποίηση των πολυάριθµων στόχων
στρατηγικής σηµασίας της ΕΕ. Πέραν της συνεργασίας σε εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ο διάλογος εδραιώνεται όχι µόνον
σε ολόκληρη την έκταση της Ένωσης αλλά και, εντασσόµενος στο
πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτνίασης, εδραιώνεται και
µεταξύ των διαφόρων κοινωνικών, οικονοµικών και επαγγελµατικών
οµάδων, καθώς και µεταξύ των επιµέρους ατόµων.

1.1 Γενικοί στόχοι της πρότασης
Οι γενικοί στόχοι της πρότασης είναι οι εξής:

που να σέβεται την πολιτιστική ποικιλοµορφία και να βασίζεται
στις αξίες που είναι κοινές στην Ευρωπαϊκή Ένωση του
σεβασµού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της
ισότητας, της µη διάκρισης, της αλληλεγγύης, των αρχών της
δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου, καθώς και των
δικαιωµάτων του ανθρώπου, συµπεριλαµβανοµένων των
δικαιωµάτων των ατόµων που ανήκουν σε µειονότητες.»
1.2 Ειδικοί στόχοι της πρότασης
Οι ειδικοί στόχοι του διαπολιτισµικού διαλόγου που καθιερώνεται
µέσω της πρότασης είναι:
— «αύξηση της προβολής και της συνοχής όλων των κοινοτικών
προγραµµάτων και δράσεων που συµβάλλουν στο διαπολιτισµικό διάλογο (…)·
— έµφαση στη συνεισφορά των διαφόρων πολιτισµών στην πολιτιστική µας κληρονοµιά και στους τρόπους ζωής µας· ευαισθητοποίηση των ευρωπαίων πολιτών και όλων όσοι ζουν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα των νέων, στη σηµασία της
αναζήτησης µέσων προς εφαρµογή για την υλοποίηση, µέσω
του διαπολιτισµικού διαλόγου, µιας ευρωπαϊκής ιδιότητας του
πολίτη ενεργητικής και ανοικτής στον κόσµο, που σέβεται την
πολιτιστική ποικιλοµορφία και βασίζεται στις αξίες που είναι
κοινές στην Ευρωπαϊκή Ένωση·
— συµβολή στην καινοτοµία και στην οριζόντια και διατοµεακή
διάσταση των προσεγγίσεων που αποβλέπουν στην προαγωγή
του διαπολιτισµικού διαλόγου, ιδιαίτερα προς τους νέους (…).»

— «προαγωγή του διαπολιτισµικού διαλόγου ως µέσου το οποίο
να βοηθά τους ευρωπαίους πολίτες και όλους όσοι ζουν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, προσωρινά ή µόνιµα, να αποκτούν τις
γνώσεις, τα επαγγελµατικά προσόντα και τις δεξιότητες που θα
τους επιτρέψουν να γίνουν γνώστες ενός πιο ανοικτού αλλά και
πιο πολύπλοκου περιβάλλοντος και να διαχειρίζονται τις ενδεχόµενες δυσκολίες µέσα σ' αυτό, έτσι ώστε να αποκοµίζουν
όφελος από τις ευκαιρίες που τους προσφέρει µια τέτοια διαφοροποιηµένη και δυναµική κοινωνία, όχι µόνο στην Ευρώπη αλλά
και στον υπόλοιπο κόσµο·

2.1 Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει το γεγονός ότι στην πρόταση
απόφασης η έννοια της «ενεργητικής ευρωπαϊκής ιθαγένειας» δεν
αφορά αποκλειστικά τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως
ορίζει το άρθρο 17 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, αλλά και κάθε πρόσωπο που κατοικεί σε µόνιµη ή
προσωρινή βάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

— ευαισθητοποίηση των ευρωπαίων πολιτών και όλων όσοι ζουν
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά µε τη σηµασία της ανάπτυξης
ευρωπαϊκής ιθαγένειας δραστήριας και ανοικτής στον κόσµο,

2.2 Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της διότι η πρόταση
απόφασης επιδιώκει, µεταξύ άλλων, την ενίσχυση της συνεργασίας
µε τις τρίτες χώρες µέσω του διαπολιτισµικού διαλόγου.

2. Γενικές παρατηρήσεις
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2.3 Η ΕΟΚΕ επικροτεί το γεγονός ότι ο διαπολιτισµικός
διάλογος αντιµετωπίζεται ως ένα µέσο συνεργασίας το οποίο είναι
σε θέση να ενισχύσει τη σταθερότητα και τη δηµοκρατία µέσω της
καθιέρωσης εταιρικών σχέσεων, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο
εξωτερικό της Ένωσης.
2.4 Η ΕΟΚΕ εκτιµά το γεγονός ότι η πρόταση απόφασης ευνοεί,
και µάλιστα ενισχύει, τον συντονισµό και την εναρµόνιση των
δράσεων και των προγραµµάτων µε τα οποία επιδιώκεται η θέση σε
εφαρµογή των κοινών στρατηγικών των ευρωπαϊκών οργάνων.
Εξαιτίας ακριβώς των πολιτισµικών διαφορών, η δραστηριότητα και
η συνεργασία των διαφόρων οργάνων σε κοινοτικό, εθνικό και
τοπικό επίπεδο, χαρακτηρίζονται από έλλειψη οµοιοµορφίας, καθώς
και από αποκλίσεις και διαφορές στο επίπεδο της αποτελεσµατικότητας και των επιτευγµάτων. Εάν οι ευρωπαϊκοί πολιτισµοί
ανέπτυσσαν όντως έναν σταθερό διάλογο ο οποίος θα τους
επέτρεπε να εκφράζουν την ταυτότητά τους, αυτό θα βελτίωνε και
θα κινητοποιούσε τη λειτουργία, την αποτελεσµατικότητα και την
απόδοση των διαφόρων κοινοτικών οργάνων στο εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
2.5 Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της που η ευρωπαϊκή
πολιτιστική κληρονοµιά µπορεί µε τον τρόπο αυτό όχι µόνον να
αναγνωριστεί, αλλά και να αξιοποιηθεί και να βιωθεί από τον
καθένα χάρη στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης, της καινοτοµίας και
της ισότητας των ευκαιριών για όλους, καθώς και χάρη στην
προαγωγή του διαπολιτισµικού διαλόγου στο κοινοτικό επίπεδο και
στον συντονισµό του διαλόγου αυτού στο επίπεδο των κρατών
µελών.
2.6 Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει το γεγονός ότι στο πλαίσιο του
«Ευρωπαϊκού έτους διαπολιτισµικού διαλόγου», η συνεργασία
µεταξύ των κρατών µελών ευνοεί την υλοποίηση των κοινοτικών
στόχων και ως εκ τούτου υποστηρίζει την πρόταση να ανακηρυχθεί
το 2008 ως «Ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισµικού διαλόγου».
2.7 Η ΕΟΚΕ προτείνει το «Ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισµικού
διαλόγου» να αξιοποιηθεί κατά τρόπο ώστε οι διαφορές, οι
ανισότητες, οι αντιφάσεις και οι συγκρούσεις που φαίνεται να έχουν
οικονοµικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και πολιτικά αίτια να µην
ερµηνεύονται µε βάση εθνοτικούς ή πολιτισµικούς όρους, αλλά η
αποφυγή των συγκρούσεων να επιτυγχάνεται µέσω του προσδιορισµού των αιτίων που τις προκαλούν, µέσω της κατανόησης και
της αποδοχής των διαφορών των επιµέρους πολιτισµών και µέσω
της χρήσης του διαλόγου ως µέσου που θα το επιτρέψει.
2.8 Για το λόγο αυτό, και σύµφωνα τόσο µε τις γνωµοδοτήσεις
της όσο και µε την πρόσθετη γνωµοδότησή της για την κοινωνική
διάσταση του πολιτισµού, «η ΕΟΚΕ [επιµένει] 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” […]στην
κατάρτιση αυτής της έκθεσης». (1)
(1) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ της 15ης Μαρτίου 2006 µε θέµα «Η κοινωνική
διάσταση του πολιτισµού», εισηγητής ο κ. Le Scornet (SOC/191).

C 185/43

3. Αναλυτικές παρατηρήσεις

3.1 Χάρη στη διάρθρωση που διαθέτει ως συµβουλευτικό
όργανο έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και
της Επιτροπής, η ΕΟΚΕ έχει επιτύχει τη σύναψη ιδιαίτερων δεσµών
µεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών πολιτισµών. Τα µέλη της είναι
πραγµατικοί Ευρωπαίοι διότι σέβονται τις αξίες και τους πολιτισµούς των διαφόρων κοινωνικών εταίρων και τους λαµβάνουν
υπόψη κατά τρόπο ισορροπηµένο στο πλαίσιο της διαδικασίας
κατάρτισης των γνωµοδοτήσεων, λαµβάνουν δε συναινετικές αποφάσεις προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών (2).

3.2 Μέσω της ενεργού συνεργασίας τους και των δραστηριοτήτων που ασκούν στο κοινοτικό επίπεδο, καθώς επίσης και στο
εθνικό, το περιφερειακό και το τοπικό επίπεδο, τα µέλη της ΕΟΚΕ
αντιπροσωπεύουν, προωθούν και κάνουν πράξη τον διαπολιτισµικό
διάλογο στους κόλπους της κοινωνίας των πολιτών.

3.3 Η ΕΟΚΕ εφιστά την προσοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής στο γεγονός ότι το
κοινοτικό κείµενο δεν περιλαµβάνει ρητή αναφορά στον σεβασµό
των πολιτισµών και της ποικιλοµορφίας των τρίτων χωρών, για το
λόγο ότι η πρόταση της Επιτροπής βασίζεται, για τον καθορισµό
των στόχων της, στο άρθρο 151 της Συνθήκης (υποχρέωση αµοιβαίου σεβασµού των κρατών µελών). Μολονότι είναι σκόπιµο η
Ευρωπαϊκή Ένωση να αποφεύγει οιαδήποτε κανονιστική παρέµβαση,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα όργανα οφείλουν να απευθύνουν έκκληση στα κράτη µέλη να προωθούν τον σεβασµό των πολιτισµικών διαφορών και να ευνοούν τον ειρηνικό διάλογο µεταξύ
των διαφόρων πολιτισµών.

3.4 Η εποχή µας χαρακτηρίζεται δυστυχώς ολοένα περισσότερο
από εντάσεις οι οποίες οφείλονται σε συγκρούσεις µεταξύ των
διαφόρων πολιτισµών και θρησκειών. Η εµφάνιση των εντάσεων
αυτών θέτει εύλογα το ερώτηµα κατά πόσον θα ήταν αναγκαίο η
Ευρωπαϊκή Ένωση να συµπεριλάβει το ζήτηµα του αµοιβαίου
σεβασµού των διαφόρων πολιτισµών στη Συνθήκη. Οι συγκρούσεις
και οι εντάσεις αυτές καθιστούν σαφή την ανάγκη να θέσει η
Ευρωπαϊκή Ένωση τον σταθερό στόχο του αµοιβαίου σεβασµού των
διαφόρων πολιτισµών. Κατά την περίοδο αυτή της «κρίσης της
ευρωπαϊκής συνείδησης» και των διαπολιτισµικών συγκρούσεων, η
προαγωγή των ευρωπαϊκών πολιτιστικών αξιών µπορεί να ερµηνευτεί ως ένδειξη αισιοδοξίας και εµπιστοσύνης στο µέλλον της
Ένωσης. Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να
δεσµευτεί ότι θα αναπτύξει τον πολιτισµικό και θρησκευτικό
διάλογο µε τους άλλους λαούς, προάγοντας κυρίως τον πολιτιστικό τουρισµό (3).

3.5 Ο διαπολιτισµικός διάλογος πρέπει να βασιστεί κατά κύριο
λόγο στην προαγωγή του σεβασµού των διαφόρων πολιτισµών,
εθίµων και παραδόσεων των πολιτών που ζητούν στο έδαφος της
Ένωσης.
(2) Πρόγραµµα εργασίας της δόκτορος Anne-Marie Sigmund, Προέδρου
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής κατά τη
διάρκεια των ετών 2004-2006 της θητείας της και Ετήσια αναθεώρηση
του προγράµµατος εργασίας της δόκτορος Anne-Marie Sigmund,
Προέδρου της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής κατά
τη διάρκεια των ετών 2004-2006 της θητείας της.
(3) Άποψη την οποία έχει ήδη υποστηρίξει η ΕΟΚΕ στη γνωµοδότησή της
τής 15.3.2006 µε τίτλο «Τουρισµός και πολιτισµός: δύο δυνάµεις στην
υπηρεσία της ανάπτυξης» (εισηγητής: ο κ. Pesci).
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3.6 Η αυξανόµενη κινητικότητα των πολιτών της ΕΕ και ο
συνεχώς αυξανόµενος αριθµός διακινούµενων εργαζοµένων, οι
οποίοι συνοδεύονται συχνά από τις οικογένειές τους ή άλλους
συγγενείς, καθιστούν απαραίτητη µία δράση µε στόχο την
προαγωγή του σεβασµού των πολιτιστικών παραδόσεων που διαφέρουν από όσες είναι εδραιωµένες στην Ευρώπη: το έργο αυτό θα
πρέπει να επωµισθούν τα ευρωπαϊκά όργανα και τα κράτη µέλη,
στο πλαίσιο των συντονιστικών τους αρµοδιοτήτων.
3.7 Η ΕΟΚΕ προτείνει, µε βάση τα έγγραφα της Unesco που
προαναφέρθηκαν, την ενίσχυση των αρµοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού
Παρατηρητηρίου για τα Φαινόµενα Ρατσισµού και Ξενοφοβίας,
προκειµένου να καταστεί αυτό συντονιστικό όργανο στο κοινοτικό
επίπεδο και να διευκολύνει την πολιτισµική ενσωµάτωση δεκάδων
εκατοµµυρίων πολιτών που είναι µετανάστες, ώστε να γίνουν
αµοιβαία κατανοητοί και σεβαστοί οι διάφοροι επιµέρους πολιτισµοί.
3.8 Η ΕΟΚΕ λυπάται διότι, µεταξύ των µέσων µε τη βοήθεια
των οποίων θα υλοποιηθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί, η πρόταση
δεν προβλέπει τη σύσταση ενός µέσου ενηµέρωσης σε κοινοτική
κλίµακα, ενός ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθµού, το οποίο να
εκπέµπει στις διάφορες γλώσσες των ευρωπαίων πολιτών. Η
Επιτροπή ωστόσο δηµοσίευσε στο µεταξύ το έγγραφο «Λευκή
Βίβλος για µία ευρωπαϊκή πολιτική επικοινωνίας», ως συνέχεια του
σχεδίου δράσης για την επικοινωνία και του «Σχεδίου ∆ για δηµοκρατία, διάλογο και δηµόσια συζήτηση». Καθένα από τα έγγραφα
αυτά δίνει έµφαση στο ζήτηµα του διαλόγου µε τους ευρωπαίους
πολίτες. Τα ιδιωτικά µέσα ενηµέρωσης, είτε έχουν ηλεκτρονική είτε
έντυπη µορφή, δεν επαρκούν από µόνα τους για την πλήρη
υλοποίηση των κοινοτικών στόχων.
3.9 Η ΕΟΚΕ έχει ήδη εκφράσει τις ανησυχίες της σε διάφορες
γνωµοδοτήσεις της σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των σχεδίων, µε
τις προσπάθειες επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί στο πλαίσιο
της ιδιαίτερα χρήσιµης έννοιας του «Ευρωπαϊκού έτους διαπολιτισµικού διαλόγου» ή µε την ισορροπηµένη συνέχιση των σχεδίων
αυτών (4).
Αυτό καθεαυτό το σχέδιο των «ευρωπαϊκών ετών» απαιτεί εξάλλου
µία επαναξιολόγηση προκειµένου να καθοριστεί µε ποιο τρόπο θα
µπορούσε να κινηθεί και να εξασφαλιστεί η προσοχή του κοινού και
µε ποιο τρόπο θα µπορούσε να επιτευχθεί και να διασφαλιστεί η
ισορροπία των απαιτήσεων για τη βιωσιµότητα. Είναι όντως
αδύνατο να διασφαλιστεί η παρακολούθηση προγραµµάτων που
καθορίζονται σε ετήσια βάση: οι σχετικοί πόροι δεν είναι εξασφαλισµένοι για τα επόµενα χρόνια, διαπιστώνονται δε ανισορροπίες
κατά την υλοποίηση των στόχων. Τίθεται συνεπώς το ζήτηµα µε
ποιο τρόπο η υπό εξέταση πρόταση µπορεί να εξασφαλίσει σε
όλους τους πολίτες και στους θεσµούς τους την αµοιβαία αναγνώριση και αποδοχή των πολιτισµών τους σύµφωνα µε στόχους που
τίθενται σε ετήσια βάση.
3.10 Είναι αναµφισβήτητο ότι οι στόχοι του ευρωπαϊκού έτους
ίσων ευκαιριών για όλους και του ευρωπαϊκού έτους διαπολιτισµικού διαλόγου, όπως και οι στόχοι που συνδέονται µε την
προώθηση της ενεργού συµµετοχής των ευρωπαίων πολιτών στα
κοινά και την συµµετοχική δηµοκρατία, οι οποίοι αποτελούν αντικείµενο της στρατηγικής επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
(4) Βλ. τη γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ της 14.2.2006 για το «Ευρωπαϊκό έτος
των ατόµων µε αναπηρίες» - εισηγήτρια: η κα Gunta Anča (ΕΕ C 88 της
11.4.2006).
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δεν µπορούν να υλοποιηθούν µε βάση µεµονωµένα ετήσια
προγράµµατα. Είναι συνεπώς σκόπιµο να εναρµονιστούν τα
προγράµµατα και ο τρόπος αξιοποίησης των πόρων ώστε οι στόχοι
αυτοί να καταστεί δυνατό να υλοποιηθούν πιο µακροπρόθεσµα ή,
πιο σωστά, να φέρουν αποτελέσµατα µε διάρκεια.
3.11 Η ΕΟΚΕ αµφιβάλλει ότι είναι δυνατό να υλοποιηθούν οι
στόχοι προτεραιότητας µε βάση τους προτεινόµενους πόρους. Οι
πόροι αυτοί προορίζονται, κατά το µεγαλύτερο µέρος τους, για την
υποστήριξη των δράσεων σε κοινοτική κλίµακα και ως εκ τούτου
τίθεται το ερώτηµα κατά πόσον οι 8 προβλεπόµενες εκδηλώσεις δεν
είναι δυσανάλογες σε σχέση µε τις απαιτήσεις της υλοποίησης των
στόχων που έχουν τεθεί. Κατά συνέπεια, η στήριξη των πρωτοβουλιών των πολιτών που λαµβάνονται σε τοπική κλίµακα διασφαλίζεται κατά τρόπο αβέβαιο.
3.12 Η ΕΟΚΕ προτείνει να καταρτίσει η Επιτροπή δείκτες όχι
µόνον ποσοτικούς αλλά και ποιοτικούς προκειµένου να αξιολογηθεί
η υλοποίηση των στόχων του ευρωπαϊκού έτους, δεδοµένου ότι
υφίστανται πολλές µορφές διαπολιτισµικού διαλόγου. Η ΕΟΚΕ
δεσµεύεται να προσφέρει τη συνεργασία της στο πλαίσιο των
εργασιών αυτών ως εκπρόσωπος της κοινωνίας των πολιτών.
3.13 Η ΕΟΚΕ προτείνει την κατάρτιση µιας εγκυκλοπαίδειας
του ευρωπαϊκού πολιτισµού η οποία να στηριχθεί στα γεγονότα και
τις δράσεις του «Έτους διαπολιτισµικού διαλόγου» (2008) και να
χρησιµεύσει, από την πλευρά της, ως βάση για την σύνταξη ενός
εγχειριδίου των ευρωπαϊκών πολιτισµών το οποίο, κατ'επέκταση, να
παράσχει το έρεισµα για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ιθαγένειας.
Η συγκέντρωση των ορθών πρακτικών και το εγχειρίδιο µπορούν να
διαδραµατίσουν καθοριστικό ρόλο στο πλαίσιο των προσπαθειών
για την ένταξη των διακινούµενων εργαζοµένων και των µελών των
οικογενειών τους.

4. Η προαγωγή των διαφόρων εθίµων, παραδόσεων και πολιτισµών
4.1 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την Παγκόσµια ∆ιακήρυξη της Unesco
για την πολιτιστική ποικιλοµορφία («Πολιτιστικός πλούτος του
κόσµου είναι η ποικιλοµορφία σε διάλογο») (5) και τους στόχους
που έθεσε η Συνέλευση για την προστασία και την προώθηση της
ποικιλοµορφίας της πολιτισµικής έκφρασης (6), συγκεκριµένα δε τον
στόχο της «προαγωγής της διαπολιτισµικότητας µε σκοπό την
ανάπτυξη πολιτισµικών αλληλεπιδράσεων που να χρησιµεύσουν ως
γέφυρες µεταξύ των λαών».
4.2 Μεταξύ των στόχων του «Έτους διαπολιτισµικού διαλόγου»,
η αναπαράσταση των ανθρώπινων συναισθηµάτων µέσω των
διαφόρων µορφών έκφρασης αποτελεί µία από τις βασικότερες αξίες
της ευρωπαϊκής πολιτισµικής κληρονοµιάς. Η κατανόηση και η
αποδοχή των διαφόρων πολιτισµών είναι αλληλένδετη µε την
συνειδητοποίηση, την αναγνώριση και την αποδοχή των
συναισθηµάτων και των αξιών του άλλου. Εάν η κύρια οµάδα
στόχος είναι οι νέοι, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να δοθεί προσοχή
στην διασφάλιση µιας υγιούς συναισθηµατικής ανάπτυξης και
συνεπώς πρέπει να στηρίξουµε τις πρωτοβουλίες εκείνες που
συµβάλλουν στην ανάπτυξη µιας πολυπολιτισµικής συνείδησης.
(5) Παγκόσµια ∆ιακήρυξη της Unesco για την πολιτιστική ποικιλοµορφία, η
οποία υιοθετήθηκε κατά την 31η σύνοδο της Γενικής ∆ιάσκεψης (Παρίσι,
2 Νοεµβρίου 2001).
(6) Υιοθετήθηκε κατά την Γενική ∆ιάσκεψη της Unesco τον Οκτώβριο του
2005.
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4.3 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την πρόταση σύµφωνα µε την οποία
είναι σκόπιµο να καθιερωθεί µία «Ηµέρα διαπολιτισµικού διαλόγου»,
η ηµεροµηνία της οποίας θα µπορούσε να συµπίπτει µε αυτήν που
έχει ήδη ορίσει η Unesco για την «Παγκόσµια ηµέρα της πολιτιστικής ποικιλοµορφίας για τον διάλογο και την ανάπτυξη», δηλαδή
µε την 21η Μαΐου. Με την ευκαιρία αυτή, τα κοινοτικά όργανα θα
µπορούσαν να απονέµουν ένα συµβολικό βραβείο στα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα και στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που
διακρίνονται στον τοµέα της εδραίωσης και της ανάπτυξης του
διαπολιτισµικού διαλόγου (βλ. σηµείο 4.4). Κατά την ηµέρα αυτή
θα µπορούσαν να διοργανώνονται διάφορες επίσηµες εκδηλώσεις.

οµοιόµορφοι οι στόχοι και το σύνολο των µέσων που έχουν στη
διάθεσή τους το «Ευρωπαϊκό Έτος ίσων ευκαιριών για όλους»
(2007) και το «Σχέδιο ∆ για δηµοκρατία, διάλογο και δηµόσια
συζήτηση».

4.4 Στο πλαίσιο της προαγωγής του διαπολιτισµικού διαλόγου
είναι σηµαντικό να διασφαλιστεί η συνεργασία των οργανώσεων της
κοινωνίας των πολιτών, των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και των ευρωπαίων πολιτών. Για το λόγο αυτό, η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ της
θέσπισης ενός βραβείου, έστω και συµβολικού (οι νικητές θα έχουν
τη δυνατότητα να κάνουν χρήση του λογότυπου της «Ηµέρας
διαπολιτισµικού διαλόγου»), το οποίο να απονέµεται ως επιβράβευση στους Ευρωπαίους πολίτες, τις οργανώσεις της κοινωνίας
των πολιτών και στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα εκείνα που διακρίθηκαν
στην προαγωγή του διαπολιτισµικού διαλόγου, κυρίως µέσω
πρωτοβουλιών µε στόχο να κατανοήσουν οι νέοι ότι είναι σηµαντικό τα µέλη της κοινωνίας να σέβονται αµοιβαία τις πολιτιστικές
παραδόσεις και τις αξίες του άλλου, όχι µόνον στο τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, αλλά και στο κοινοτικό.

5.3 Μεταξύ των πρωτοβουλιών που σηµείωσαν επιτυχία, είναι
σκόπιµο να αναφερθούν, µεταξύ άλλων, το πρόγραµµα Leonardo,
το οποίο προάγει την ευρωπαϊκή διάσταση της κατάρτισης
υποστηρίζοντας την ανάπτυξη καινοτόµων πρωτοβουλιών στον
τοµέα, ορισµένα σχέδια τα οποία έχουν τεθεί σε εφαρµογή στο
πλαίσιο διεθνών εταιρικών σχέσεων (7), το Ίδρυµα Anna Lindh (8)
και το Euromed Café (9), το οποίο προάγει τον διαπολιτιστικό
διάλογο µεταξύ των λαών της περιοχής της Μεσογείου.

4.5 Η ΕΟΚΕ συµµερίζεται την άποψη της Επιτροπής και του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύµφωνα µε την οποία οι νέοι είναι
εκείνοι που θα πρέπει να είναι οι κύριοι «αποδέκτες» της πρωτοβουλίας υπέρ της προαγωγής του διαπολιτισµικού διαλόγου.
Ωστόσο, η ΕΟΚΕ εφιστά την προσοχή των ευρωπαϊκών οργάνων
στο γεγονός ότι οι πλέον ηλικιωµένες γενεές δεν πρέπει να παραµεληθούν.
5. Συντονισµός µε τα άλλα προγράµµατα
5.1 Προκειµένου να υλοποιηθούν µε τον πλέον αποτελεσµατικό
τρόπο οι στόχοι που έχει θέσει η πρόταση απόφασης, η ΕΟΚΕ
επιµένει ότι είναι σκόπιµο να εναρµονιστούν και να καταστούν

5.2 Λόγω της ποικιλοµορφίας των πρωτοβουλιών που προορίζονται για την προαγωγή του διαλόγου µεταξύ όλων των πολιτισµών και τις οποίες προώθησαν τα διάφορα κράτη µέλη, η ΕΟΚΕ
φρονεί ότι τα ευρωπαϊκά όργανα πρέπει να προβούν στη σύσταση
ενός συντονιστικού οργάνου το οποίο να αναλάβει την εναρµόνιση,
την προαγωγή και την διάδοση των πρωτοβουλιών αυτών.

5.4 Η πρόταση απόφασης λαµβάνει υπόψη το φαινόµενο τη
παγκοσµιοποίησης που µεσολάβησε στο διεθνές οικονοµικό
προσκήνιο και θέτει ως στόχους την προώθηση της αρµονίας και
τον συντονισµό της πολιτισµικής ποικιλοµορφίας. Με τον τρόπο
αυτό παράγεται προστιθέµενη αξία και δίδεται νέα ώθηση στην
επίτευξη των στόχων της ανανεωµένης στρατηγικής της
Λισσαβώνας.
5.5 Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να συµβάλει στις ακόλουθες δραστηριότητες, σε συνεργασία µε τις ΜΚΟ:
— στην διασφάλιση του διηνεκούς πολιτισµικού διαλόγου,
— στον εορτασµό, τον Νοέµβριο του 2006, της 25ης επετείου της
Παγκόσµιας ∆ιακήρυξης του ΟΗΕ, η οποία καταδικάζει την
µισαλλοδοξία και τις διακρίσεις για λόγους θρησκεύµατος ή
θρησκευτικών πεποιθήσεων,
— στην αξιολόγηση του έτους 2008.
Με βάση τα ανωτέρω, θα υποβάλει σχετική πρόσθετη πρόταση.

Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2006
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

(7) Μεταξύ των πρωτοβουλιών σε τρίτες χώρες αξίζει να σηµειωθούν οι
εξής: «Τεχνολογικό Ινστιτούτο του Τshwane» (Νότιος Αφρική), «West
Virginia) (Ηνωµένες Πολιτείες), “Ανταλλαγή σπουδαστών µηχανολογίας
GE4” (Ηνωµένες Πολιτείες, Λατινική Αµερική και Ασία», κ.ά.
(8) To Ίδρυµα Anna Lindh το οποίο συστάθηκε µε σκοπό την προώθηση
της γνωριµίας των διαφόρων λαών της Ευρώπης και των λαών της
περιοχής της Μεσογείου και του αµοιβαίου σεβασµού τους, εντάσσεται
στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της διαδικασίας της Βαρκελώνης.
(9) To Euromed Café είναι ένας δικτυακός τόπος τον οποίο δηµιούργησε
το ίδρυµα Fondazione Laboratorio Mediterraneo µε σκοπό την
ανανέωση και την τόνωση του διαλόγου και των ανταλλαγών µεταξύ των
λαών της Ευρώπης και της Μεσογείου.
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών — Η κατάσταση των ατόµων µε αναπηρία στη διευρυµένη
Ευρωπαϊκή Ένωση: το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης 2006-2007
COM(2005) 604 τελικό
(2006/C 185/10)
Στις 28 Νοεµβρίου 2005, και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα την την ανωτέρω ανακοίνωση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώµατα του πολίτη», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών της ΕΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 20 Μαρτίου 2006. µε βάση την
εισηγητική έκθεση της κας Greif.
Κατά την 426η σύνοδο ολοµέλειάς της, στις 20 και 21 Απριλίου 2006 (συνεδρίαση της 20ής Απριλίου), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 55 ψήφους υπέρ και 1 αποχή, την ακόλουθη
γνωµοδότηση:
1. Συµπέρασµα και συστάσεις
1.1 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τις δράσεις που προτείνονται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την
αναπηρία (Σ∆Α) 2006-2007.
1.2 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η παρακολούθηση της οδηγίας για την
ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί προτεραιότητα κατά την περίοδο που
καλύπτει το Σ∆Α.
1.3 Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να προτείνει µια ειδική οδηγία
για τα θέµατα της αναπηρίας σε συνέχεια της διαδικασίας της
µελέτης σκοπιµότητας για την κατάρτιση νοµοθεσίας κατά των
διακρίσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1.4 Η ορατή έλλειψη συγκεκριµένων δράσεων στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση καταδεικνύει την
ανεπαρκή δέσµευση της ΕΕ στον εν λόγω τοµέα. Η ΕΣΑ ήταν ένα
από τα σηµαντικότερα σηµεία αναφοράς για την αξιολόγηση της
δέσµευσης της ΕΕ και των κρατών µελών σε ό,τι αφορά το Σ∆Α.
Όλα τους απέτυχαν στη σχετική δοκιµή. Μέσω των αναθεωρηµένων
στόχων της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση πρέπει
να ενισχυθεί η ενσωµάτωση των θεµάτων αναπηρίας στις κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση και τα εθνικά προγράµµατα
µεταρρύθµισης.
1.5 Η ΕΕ οφείλει να εστιάσει το ενδιαφέρον της στην αρχή της
ενσωµάτωσης των θεµάτων της αναπηρίας σε πρωτοβουλίες όπως:
— Τα διαρθρωτικά ταµεία, διασφαλίζοντας ότι στην ισχύουσα
νοµοθεσία, στις στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές και στα
επιχειρησιακά προγράµµατα συνυπολογίζονται οι αρχές της µη
διάκρισης και της προσβασιµότητας για τα άτοµα µε αναπηρία.
— Το 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο, διασφαλίζοντας ότι καταρτίζονται
σχέδια έρευνας σε τοµείς όπως σχεδιασµός για όλους,
συστήµατα ΤΠΕ, µετάβαση στην ανεξάρτητη διαβίωση, κ.λπ.
— Οι µεταφορές, προωθώντας τη διαθεσιµότητα περισσότερο
προσβάσιµων σιδηροδροµικών, διεθνών λεωφορειακών και
θαλάσσιων µεταφορών.

1.6 Η ΕΟΚΕ εκφράζει τη λύπη της για την έλλειψη ενδιαφέροντος, στις προσπάθειες των κρατών µελών, για την ενσωµάτωση
των θεµάτων της αναπηρίας στον σχεδιασµό των εθνικών πολιτικών.
Το πλεονέκτηµα του Σ∆Α έγκειται στο ενδιαφέρον των εθνικών
κρατών να υιοθετήσουν τις αρχές του σχεδίου δράσης.
1.7 Η ΕΟΚΕ προτρέπει επίσης τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα να
λάβουν υπόψη και να υιοθετήσουν τους στόχους του Σ∆Α και σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι προσπάθειες που καταβάλλονται στους
τοµείς της εσωτερικής επικοινωνίας και της ευαισθητοποίησης θα
πρέπει να συντελέσουν σε µια πιο ευδιόρατη θέση των θεµάτων της
αναπηρίας στον σχεδιασµό των ευρωπαϊκών πολιτικών.
1.8 Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
όπως το Ευρωπαϊκό Φόρουµ Αναπηρίας και άλλες αντιπροσωπευτικές ΜΚΟ, πρέπει να συνεχίσουν το έργο τους και να υποστηρίζονται στο πλαίσιο του νέου προγράµµατος Progress.
1.9 Για την µελλοντική ατζέντα, η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή
να αποδώσει ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα ειδικά θέµατα:
— η µείζονα σηµασία της προσέγγισης της ανεξάρτητης
διαβίωσης και το δικαίωµα των ατόµων µε αναπηρία να µην
αποµονώνονται σε θεραπευτικά ιδρύµατα ή να υφίστανται
κοινωνικό αποκλεισµό· η πρόσβαση στην ενηµέρωση, η κινητικότητα, η στέγαση, το δοµηµένο περιβάλλον και πάνω απ' όλα
η εξατοµικευµένη υποστήριξη αποτελούν ζωτικά στοιχεία για
την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόµων µε αναπηρία. Από αυτή
την άποψη, ο εκσυγχρονισµός του συστήµατος κοινωνικής
προστασίας αποτελεί µία από τις βασικές προτεραιότητες (1);
— η ζωτική σηµασία της ενεργούς πολιτικής συµµετοχής και
των ατόµων µε αναπηρία στο κοινωνικό σύνολο· τα άτοµα µε
αναπηρία πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες άσκησης του δικαιώµατός τους για ενεργό συµµετοχή στις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων, χάραξης, ανάπτυξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών κλπ. µέσω των αντιπροσωπευτικών τους
ΜΚΟ και των δικτύων τους. Ο ρόλος των σχετικών ΜΚΟ θα
πρέπει να ενισχυθεί τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό
επίπεδο και οι µικρότερες και πιο περιορισµένης εµβέλειας
ΜΚΟ θα πρέπει να έχουν τη θέση τους ανάµεσα στις µεγαλύτερες ενώσεις·
(1) Ως εκ τούτου, αρκετές αντιπροσωπευτικές ΜΚΟ υποστηρίζουν ότι η
προσωπική συνδροµή πρέπει να καταστεί δικαίωµα των ατόµων µε
αναπηρία, το οποίο θα µπορούσε να εφαρµοστεί µέσω της άµεσης
χρηµατοδότησης: Αυτό συνιστά προϋπόθεση για µια διαρθρωτική
µετάβαση σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση ενός θεµελιώδους ανθρώπινου
δικαιώµατος.
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— στο µέλλον θα πρέπει να εξεταστούν και άλλοι τοµείς εκτός
της απασχόλησης, όπως η εκπαίδευση, ο πολιτισµός, ο
ελεύθερος χρόνος κλπ.·
— θα πρέπει να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον αντίκτυπο των
πολλαπλών διακρίσεων, των πολιτιστικών διαφορών, της
φτώχειας κλπ. Η κατάλληλη εστίαση σε αυτές τις πτυχές
µπορεί να ρίξει νέο φως στις διάφορες κατηγορίες των ατόµων
µε αναπηρία, οι οποίες δεν είναι «ορατές» επί του παρόντος·
— οι προσαρµοσµένοι χώροι εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των
υποβοηθητικών τεχνολογιών και της εργασιακής διαµεσολάβησης (job coaching), και ο διορισµός στις επιχειρήσεις
υπαλλήλων αρµόδιων για θέµατα ισότητας θα µπορούσαν
να προωθήσουν τις ίσες ευκαιρίες στην απασχόληση·
— υπό το φως της πρόληψης της αναπηρίας, πρέπει να δοθεί
ξεχωριστή προσοχή στο θέµα της ασφάλειας στην εργασία.

2. Εισαγωγή
2.1 Η ΕΟΚΕ παρέλαβε µε µεγάλο ενδιαφέρον την παρούσα
ανακοίνωση (2).
2.2 Στόχος του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για την αναπηρία
(Σ∆Α) (3), το οποίο υιοθετήθηκε το 2003 ως ένα πολυετές σχέδιο
δράσης για την περίοδο 2004-2010, είναι η ένταξη των θεµάτων
αναπηρίας σε όλες τις σχετικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
καθώς και η ανάπτυξη συγκεκριµένων ενεργειών σε καίριους τοµείς
για την ενίσχυση της ένταξης των ατόµων µε αναπηρίες στις ευρωπαϊκές κοινωνίες.
2.2.1
Η προτεραιότητα της πρώτης φάσης τους Σ∆Α εστιαζόταν στην πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρία στην αγορά
εργασίας, τη χρήση των ΤΠΕ και την προσβασιµότητα στα δηµόσια
κτήρια.
2.2.2
Οι δράσεις προτεραιότητας για τη δεύτερη φάση του
Σ∆Α εστιάζονται στην ενεργό συµµετοχή των ατόµων µε αναπηρία
στην κοινωνία, την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υποστήριξης,
φροντίδας και υγείας, την επιδίωξη προσβάσιµων αγαθών και
υπηρεσιών και στην αύξηση της ικανότητας ανάλυσης.
2.3 Το Σ∆Α προβλέπει την κατάρτιση διετούς έκθεσης σχετικά
µε τη γενική κατάσταση των ατόµων µε αναπηρία για την
αναθεώρηση των στόχων και την ανάλυση της κατάστασης των
ατόµων µε αναπηρία κατά την περίοδο αναφοράς.
2.4 Η ΕΟΚΕ εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι,
αντ' αυτού, η διετής έκθεση έχει τελικά µετατραπεί σε µία σύντοµη
ανακοίνωση· το πρώτο µέρος της ανακοίνωσης αποτελεί τη διετή
έκθεση που καλύπτει την περίοδο 2004-2005 και το δεύτερο
µέρος περιλαµβάνει το σχέδιο δράσης για τη δεύτερη φάση 20062007.
2.4.1
Οι πληροφορίες που παρέχονται στα παραρτήµατα της
ανακοίνωσης παρουσιάζουν µεγάλο ενδιαφέρον για την αξιολόγηση.
Εντούτοις, η ΕΟΚΕ λυπάται για το γεγονός ότι οι πληροφορίες που
(2) COM(2003) 650 τελικό.
(3) Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την αναπηρία (Σ∆Α).
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παρέχονται είναι περιορισµένες, καθότι στην ανάλυση δεν συνυπολογίζονται όλες οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί στην ΕΕ. Τα
κράτη έπρεπε να παράσχουν περισσότερες πληροφορίες σε σχέση µε
το ερωτηµατολόγιο που συνέταξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την
έκθεση.
2.4.2 Η ΕΟΚΕ εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι οι
πληροφορίες που παρέχονται στα παραρτήµατα δεν έχουν µεταφραστεί ακόµη σε όλες τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης πέρα από τα αγγλικά.
2.5 Τα άτοµα µε αναπηρία αντιπροσωπεύουν το 10 % του
πληθυσµού, ένα ποσοστό που αυξάνεται ως συνέπεια της γήρανσης
των κοινωνιών µας. Αυτό σηµαίνει ότι στη διευρυµένη Ευρωπαϊκή
Ένωση ζουν περισσότερα από 50 εκατοµµύρια άτοµα µε
αναπηρία (4).
2.6 Τα άτοµα µε αναπηρία — άντρες και γυναίκες, αγόρια και
κορίτσια — συνιστούν µια ποικιλόµορφη, ανοµοιογενή οµάδα.
Αυτή η ποικιλοµορφία πρέπει να ληφθεί υπόψη σε όλα τα επίπεδα
ανάπτυξης της πολιτικής.
2.7 Η ΕΟΚΕ έχει εκφράσει επανειληµµένα την υποστήριξή της
για την πλήρη ένταξη των ατόµων µε αναπηρία και έχει ζητήσει την
κατάρτιση ειδικής οδηγίας για τα θέµατα αναπηρίας (5).
2.8 Η ΕΟΚΕ διατύπωσε συγκεκριµένες συστάσεις στη γνωµοδότησή της για το σχέδιο δράσης 2004-2006. (6) Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει ότι ορισµένες από τις συστάσεις της ελήφθησαν υπόψη·
ωστόσο, δυστυχώς, πολλές άλλες δεν συνυπολογίστηκαν, ιδίως το
αίτηµά της για έκδοση ειδικής οδηγίας για τα θέµατα αναπηρίας
και την ένταξη των θεµάτων της αναπηρίας στην Ευρωπαϊκή
Στρατηγική για την Απασχόληση.
2.9 Η ΕΟΚΕ αναλύει το σχέδιο δράσης υπό το φως των
τρεχουσών διαπραγµατεύσεων για τη Σύµβαση των Ηνωµένων
Εθνών σχετικά µε τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες (7).
(4) Στην έκδοση της Eurostat του 2002 για την απασχόληση των ατόµων
µε αναπηρία αναφέρεται ότι: «44,6 εκατοµµύρια άτοµα ηλικίας 16 έως
64 ετών – δηλαδή ο ένας στους έξι (15,7 %) – δήλωσαν ότι έχουν ένα
µακροχρόνιο πρόβληµα υγείας ή αναπηρία (LSHPD)».
(5) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ της 14.2.2006 σχετικά µε την Ανακοίνωση της
Επιτροπής προς το 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 2003. Εισηγήτρια: η κα Anca (ΕΕ C 88 της 11.4.2006).
Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ της 25.2.2004 για την Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών
— Ίσες ευκαιρίες για τα άτοµα µε αναπηρίες: ένα ευρωπαϊκό σχέδιο
δράσης. Εισηγητής: ο κ. Cabra de Luna (OJ C 110 της 30.4.2004).
Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ της 26.3.2003 για την Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ένα νοµικά
δεσµευτικό µέσο των Ηνωµένων Εθνών για την προώθηση και την
προστασία των δικαιωµάτων και της αξιοπρέπειας των ατόµων µε ειδικές
ανάγκες. Εισηγητής: ο κ. Cabra de Luna (OJ C 133 της 6.6.2003).
Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας της ΕΟΚΕ της 17.7.2002 σχετικά µε την
κοινωνική ένταξη των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Εισηγητής: ο κ. Cabra
de Luna (ΕΕ C 241 της 7.10.2002).
Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ της 17.10.2001 σχετικά µε την πρόταση
απόφασης του Συµβουλίου για το ευρωπαϊκό έτος των ατόµων µε
ειδικές ανάγκες 2003. Εισηγητής: ο κ. Cabra de Luna (OJ C 36 της
8.2.2002).
(6) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ της 25.2.2004 για την Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών Ίσες ευκαιρίες για τα άτοµα µε αναπηρίες: ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης.
Εισηγητής: ο κ. Cabra de Luna (OJ C 110 της 30.4.2004).
(7) ∆ιεθνής σύµβαση σχετικά µε τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες.
ΟΗΕ, Νέα Υόρκη, 2006 (έγγραφο εργασίας).
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3. Σηµερινή κατάσταση
Επισκόπηση
3.1 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε τη σηµασία που δίνεται στους
στόχους που επιλέχθηκαν για τη δεύτερη φάση του Σ∆Α.
3.2 Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να
υιοθετήσει την κοινωνική προσέγγιση για τα θέµατα αναπηρίας όταν
εξετάζει το εν λόγω ζήτηµα στα διάφορα έγγραφά της, γεγονός
που θα συµβάλει στην προώθηση της χρήσης µιας περισσότερο
ουδέτερης γλώσσας που δεν εισάγει αποκλεισµούς στο ευρύτερο
τοµέα της αναπηρίας. Στη µετάφραση από τα αγγλικά ορισµένων
εγγράφων της Επιτροπής χρησιµοποιείται µια γλώσσα που δεν
συνάδει πλήρως µε την κοινωνική προσέγγιση για τα θέµατα
αναπηρίας.
3.3 Η ΕΟΚΕ συµµερίζεται τον προβληµατισµό της Επιτροπής
όσον αφορά την έλλειψη χρήσιµων στατιστικών δεδοµένων σχετικά
µε τα άτοµα µε αναπηρία, τα οποία είναι αναγκαία για την
ανάπτυξη της µελλοντικής πολιτικής στον εν λόγω τοµέα. Οι υφιστάµενες έρευνες καλύπτουν επί του παρόντος µόνο τα άτοµα µε
αναπηρία που είναι ενταγµένα στον ενεργό βίο, ενώ δεν καλύπτουν
την πλειοψηφία των πολιτών µε ειδικές ανάγκες (άτοµα που ζουν
σε ιδρύµατα, παιδιά).
3.4 Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ανησυχία της σχετικά µε τη διαφορά
που υπάρχει ανάµεσα στα ποσοστά απασχόλησης των ατόµων µε
αναπηρία και των ατόµων χωρίς αναπηρία. Η Eurostat επιβεβαίωσε
το 2003 ότι «η συµµετοχή στο εργατικό δυναµικό είναι σαφώς
πολύ χαµηλότερη για τα άτοµα µε αναπηρία: το 78 % των ατόµων
µε σοβαρές αναπηρίες ηλικίας από 16 έως 64 βρίσκονται εκτός
εργατικού δυναµικού σε σύγκριση µε το 27 % που δεν διαθέτει
µακροχρόνιο πρόβληµα υγείας ή αναπηρία (LSHPD). Ακόµη και
µεταξύ εκείνων που συµπεριλαµβάνονται στο εργατικό δυναµικό, το
ποσοστό ανεργίας είναι σχεδόν δύο φορές υψηλότερο µεταξύ των
ατόµων µε σοβαρές αναπηρίες εν συγκρίσει προς τα άτοµα χωρίς
αναπηρία. Μόνο το 16 % των ατόµων που υφίστανται περιορισµούς
ως προς την εργασία λαµβάνει κάποια βοήθεια προκειµένου να
εργασθεί» (8).
3.5 Όσον αφορά µερικές πτυχές, η ΕΟΚΕ τείνει να µην
συµφωνεί πλήρως µε ορισµένους από τους λόγους που αναφέρονται στην έκθεση της Επιτροπής βάσει των οποίων το ποσοστό
ανεργίας των ατόµων µε αναπηρία είναι διπλάσιο σε σύγκριση µε
τον υπόλοιπο πληθυσµό. Το επιχείρηµα σχετικά µε την ύπαρξη
«παροχών παγίδων» (9) συνιστά ανεπαρκή λόγο µε τον οποίο όλη η
ευθύνη αποδίδεται στα άτοµα µε αναπηρία.
3.5.1
Πίσω από τις αρνητικές στατιστικές υπάρχουν πιο πολύπλοκα εµπόδια, όπως η απροθυµία των εργοδοτών, οι µη προσαρµοσµένοι χώροι εργασίας, η άνιση πρόσβαση στην αγορά εργασίας,
η έλλειψη υποστήριξης για ανεξάρτητη διαβίωση (είτε µε την
παροχή εξατοµικευµένης συνδροµής είτε µέσω συσκευών
υποβοήθησης), οι διακρίσεις στα µέσα µεταφοράς, η εκπαίδευση, η
πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, οι ΤΠΕ κλπ. Μολονότι το
43,7 % των ερωτηθέντων ατόµων µε αναπηρία πιστεύουν ότι θα
µπορούσαν να εργαστούν µε κατάλληλη υποστήριξη, στην πραγµατικότητα, µόνο το 15,9 % αυτών λαµβάνουν όντως τέτοια υποστήριξη (10).
(8) Statistics in Focus, 3ο θέµα: Η απασχόληση των ατόµων µε αναπηρίες
στην Ευρώπη το 2002 Eurostat 26/2003.
(9) Ίσως, υψηλότερες κοινωνικές παροχές σε σύγκριση µε τους µισθούς και
ο κίνδυνος της απώλειας παροχών µε την ανάληψη εργασίας.
(10) Statistics in Focus, 3ο θέµα: Η απασχόληση των ατόµων µε αναπηρίες
στην Ευρώπη το 2002 Eurostat 26/2003.
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3.5.2 Ως εκ τούτου, η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι σε οποιαδήποτε
αναθεώρηση των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και στα
προγράµµατα απασχόλησης, πρέπει να ληφθεί υπόψη η πολυπλοκότητα των λόγων για τους οποίους ένα άτοµο µε αναπηρία δεν
είναι σε θέση να έχει πρόσβαση και να παραµείνει στην αγορά
εργασίας (11).
3.6 Π ρ ο ώ θ η ση τ ης απ α σ χό λη ση ς
3.6.1 Η ΕΟΚΕ επικροτεί το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
έχει λάβει σοβαρά µέτρα προκειµένου να παρακολουθήσει τη
µεταφορά και την εφαρµογή της οδηγίας για την απασχόληση (12).
Η εν λόγω παρακολούθηση θα πρέπει να διενεργηθεί σε συνεργασία
µε τους κοινωνικούς εταίρους και τις αντιπροσωπευτικές ΜΚΟ. Η
ΕΟΚΕ είναι πεπεισµένη ότι η οδηγία για την απασχόληση, η οποία
απαγορεύει τις διακρίσεις στην απασχόληση για διάφορους λόγους,
µεταξύ των οποίων συµπεριλαµβάνεται η αναπηρία, αποτελεί µια
νόµιµη υποχρέωση και όχι απλώς ένα δικαίωµα που πρέπει να «διεκδικηθεί» και ότι η Επιτροπή διαδραµατίζει ζωτικό ρόλο ως θεµατοφύλακας για την αποτελεσµατική εφαρµογή της οδηγίας.
3.6.2 Η ΕΟΚΕ δεν συµµερίζεται τη δήλωση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής σχετικά µε την προβολή του ζητήµατος της αναπηρίας
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση
(ΕΣΑ) (13). Η ενσωµάτωση των θεµάτων που αφορούν την αναπηρία
στην ΕΣΑ ήταν αρκετά περιορισµένη και αυτό συµβαίνει αφότου η
εν λόγω διάσταση λησµονήθηκε στα εθνικά προγράµµατα µεταρρυθµίσεων.
3.6.3 Η ΕΟΚΕ έχει ήδη υποστηρίξει τον κανονισµό της Επιτροπής για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ
στις κρατικές ενισχύσεις για την απασχόληση (14) καθώς και τις
εξαιρέσεις όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για την ένταξη των
ατόµων µε αναπηρία στην κανονική αγορά εργασίας.
3.6.4 Η ΕΟΚΕ ενθαρρύνει έντονα τους κοινωνικούς εταίρους να
αναλάβουν περαιτέρω δράσεις σχετικά µε την απασχόληση των
ατόµων µε αναπηρία. Το 2004, οι κοινωνικοί εταίροι κατήρτισαν
έκθεση σχετικά µε τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί σε αυτόν
τον τοµέα (15).
3.6.5 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει επίσης τις πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου για την ένταξη των ατόµων µε
αναπηρία στην αγορά εργασίας. Η πρωτοβουλία EQUAL
αποδείχθηκε πολύ χρήσιµη για την προώθηση της ισότητας υπέρ
των ατόµων µε αναπηρία. Στο νέο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου θα πρέπει να συνυπολογιστούν ορισµένες αρχές που
λησµονήθηκαν στην υφιστάµενη νοµοθεσία, όπως λόγου χάρη η
αρχή της προσβασιµότητας και του σχεδιασµού για όλους στα
προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ.
(11) Το 57 % των ατόµων µε αναπηρία κατέστησαν ανάπηροι κατά τη
διάρκεια της επαγγελµατικής τους ζωής.
(12) Οδηγία 2000/78, 27η Νοεµβρίου 2000.
(13) Απόφαση του Συµβουλίου της 12.7.2005 σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές για τις πολιτικές των κρατών µελών για την απασχόληση.
Ενσωµάτωση των θεµάτων που αφορούν την αναπηρία στην Ευρωπαϊκή
Στρατηγική για την Απασχόληση. http://europa/comm/dgs/emloyment_social/index_en.htm
(14) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2204/2002 της Επιτροπής.
(15) CEEP, UNICE/UEAPME και ETUC 2004 «Έκθεση σχετικά µε τις
δράσεις των κοινωνικών εταίρων στα κράτη µέλη για την υλοποίηση
των κατευθυντήριων γραµµών για την απασχόληση».
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3.6.6
Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για το ότι η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δροµολογήσει ένα κοινοτικό σχέδιο
δράσης για την καταπολέµηση των διακρίσεων (16).
3.6.7
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι µετά από πρωτοβουλίες όπως η
∆ιάσκεψη για την Ισότητα και το Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών
για Όλους 2007 πρέπει να ακολουθήσουν σηµαντικές πολιτικές
αποφάσεις ή η κατάρτιση κατάλληλων πολιτικών και δέουσας νοµοθεσίας.
3.6.8
Η ΕΟΚΕ εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι οι
οργανώσεις των ατόµων µε αναπηρία σε εθνικό επίπεδο δεν συµπεριλήφθηκαν στην κατάρτιση των εθνικών προγραµµάτων µεταρρυθµίσεων. Στο πλαίσιο της αναθεωρηµένης Ατζέντας της Λισσαβόνας πρέπει να ενισχυθεί η συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών
για την καλύτερη επίτευξη των στόχων της.
3.6.9
Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι ο διάλογος µε την κοινωνία των
πολιτών — τους κοινωνικούς εταίρους και τις σχετικές ΜΚΟ —
τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο — είναι ζωτικής
σηµασίας, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα των
στρατηγικών απασχόλησης. Η ενεργός συµµετοχή εκπροσώπων των
ΜΚΟ για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες έχει ζωτική σηµασία.
3.7 Έ ντ αξ η τ ω ν α τ ό µ ω ν µε ανα πη ρία στ ην κο ι νω ν ία
3.7.1
Η ΕΟΚΕ διατύπωσε πρόσφατα τις απόψεις της σχετικά µε
το Ευρωπαϊκό Έτος για τα Άτοµα µε Αναπηρία και κάλεσε την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει στη µελλοντική διετή έκθεσή
της για την κατάσταση των ατόµων µε αναπηρία τη συνέχεια που
δόθηκε στις πολιτικές δεσµεύσεις που αναλήφθηκαν κατά τη
διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους, και ειδικότερα, τη συνέχεια που
δόθηκε στα ψηφίσµατα του Συµβουλίου για την απασχόληση, την
εκπαίδευση, την ηλεκτρονική προσβασιµότητα και τον πολιτισµό
και να προβεί σε συστάσεις για την ενσωµάτωση της διάστασης της
αναπηρίας στην ανοικτή µέθοδο συντονισµού στο πλαίσιο της
στρατηγικής της Λισσαβόνας (17).
3.7.2
Η ΕΟΚΕ επικροτεί την βέλτιστη πρακτική που προωθεί ο
κανονισµός για τα άτοµα που ταξιδεύουν αεροπορικώς, όπου καταδεικνύονται σαφώς τα οφέλη των διαδικασιών ενσωµάτωσης.
3.7.3
Η ΕΟΚΕ επικροτεί τα επιτεύγµατα (18) στον τοµέα της
προσβασιµότητας των ΤΠΕ για τα άτοµα µε αναπηρία και τις
περαιτέρω πρωτοβουλίες της Επιτροπής (19). Εντούτοις, υπάρχουν
και άλλοι τοµείς όπου θα µπορούσε να επιτευχθεί περαιτέρω
πρόοδος, όπως ο τοµέας των τηλεπικοινωνιών µέσω της κατάρτισης
ενός κανονιστικού πλαισίου και ο τοµέας των τηλεοπτικών
εκποµπών.
3.7.4
Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταµεία
συνιστούν ένα µέσο για την προώθηση των αρχών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, και τα θέµατα της καταπολέµησης των διακρίσεων και της
προσβασιµότητας θα πρέπει να συµπεριληφθούν στη νοµοθεσία και
τον προγραµµατισµό των ταµείων. Η αναπηρία θα πρέπει να
αποτελεί εγκάρσιο θέµα των διαρθρωτικών ταµείων.
(16) Απόφαση 2000/750/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 2000
σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος δράσης για την καταπολέµηση των διακρίσεων (2001-2006).
(17) Βλέπε υποσηµείωση 5.
(18) Ανακοίνωση για την ηλεκτρονική προσβασιµότητα – COM(2005) 425
τελικό της 13.9.2005.
(19) Οι πρωτοβουλίες για την εναρµόνιση των προδιαγραφών προσβασιµότητας στον τοµέα ΤΠΕ· κατευθυντήριες γραµµές για την προσβασιµότητα στον παγκόσµιο ιστό· Ευρωπαϊκό πρόγραµµα σπουδών στον
τοµέα του «Σχεδιασµού για Όλους»
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3.7.5 Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ανησυχία της για τα διαφορετικά
επίπεδα προστασίας των δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρία στην
ΕΕ. Το εύρος της προστασίας και τα δικαιώµατα ενός ατόµου
βρίσκονται σε συνάρτηση µε τον τόπο διαµονής του.
3.7.6 Η ΕΟΚΕ προβληµατίζεται επίσης για το γεγονός ότι
ορισµένες πτυχές των διακρίσεων εις βάρος των ατόµων µε
αναπηρία παραµελούνται ή δεν εξετάζονται επαρκώς στην έκθεση
για την πρώτη φάση του Σ∆Α, όπως, παραδείγµατος χάρη: ο αντίκτυπος των διακρίσεων σε βάρος των ατόµων µε αναπηρία, ο
οποίος θα πρέπει να αναλυθεί σε συνάρτηση µε διάφορους
παράγοντες όπως το φύλο, η φυλετική ή εθνική καταγωγή, η
θρησκεία ή οι πεποιθήσεις, η αναπηρία, η ηλικία ή ο γενετήσιος
προσανατολισµός (20)· ή το δικαίωµα των ατόµων µε αναπηρία στην
ανεξάρτητη διαβίωση.
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την άποψη ότι η αναπηρία δεν αποτελεί τον
αποκλειστικό αποφασιστικό παράγοντα για τα άτοµα µε αναπηρία,
αλλά ότι και άλλες συγκυρίες µπορούν επίσης να επηρεάσουν και
να έχουν συνέπειες στην ποιότητα της καθηµερινής τους ζωής.

4. Το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την αναπηρία (Σ∆Α) 20062007
4.1 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει ένα νέο σύνολο
στόχων για τη δεύτερη φάση. Η ΕΟΚΕ δηλώνει ικανοποιηµένη για
το γεγονός ότι οι στόχοι αυτοί εξακολουθούν να εστιάζονται στα
βασικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα άτοµα µε αναπηρία.
4.2 Η ΕΟΚΕ δεν συµµερίζεται τη δήλωση ότι «σε ορισµένους
τοµείς, ιδίως στην απασχόληση, στις ΤΠΕ και στην εκπαίδευση έχει
επιτευχθεί η ενσωµάτωση των θεµάτων που αφορούν τις αναπηρίες».
Η δήλωση αυτή έρχεται σε αντίθεση µε ορισµένες δηλώσεις των
κοινών εκθέσεων για την κοινωνική ενσωµάτωση, όπου αναγνωρίζεται ότι: «… αλλά, σε ένα πλαίσιο οικονοµικών επιδόσεων που
είναι, στην καλύτερη περίπτωση, ανοµοιογενές, δεν υπάρχει
σηµαντική βελτίωση της κατάστασης. Φαίνεται σαφώς ότι στην
αναθεώρηση της Λισσαβόνας υπάρχει κενό εφαρµογής µεταξύ των
δεσµεύσεων που έχουν αναλάβει για τους κοινούς στόχους και της
προσπάθειας υλοποίησής τους µέσω συγκεκριµένων πολιτικών» (21).
4.3 Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι ο ρόλος της οµάδας υψηλού επιπέδου
για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες είναι πολύ σηµαντικός για την
εφαρµογή της Σ∆Α και, συνεπώς, πρέπει να ενισχυθεί· οι εργασίες
της ανωτέρω οµάδας πρέπει να καταλήξουν σε απτά αποτελέσµατα
και πρέπει να διατυπωθούν συστάσεις που θα υποβληθούν προς
έγκριση στο Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4.3.1 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει σθεναρά τη συµπερίληψη του Ευρωπαϊκού Φόρουµ Αναπηρίας και άλλων ευρωπαϊκών οργανώσεων που
εστιάζουν τη δράση τους σε θέµατα αναπηρίας στις συζητήσεις της
οµάδας υψηλού επιπέδου, προκειµένου να διασφαλιστεί η
συµµετοχή του κινήµατος υπέρ των ατόµων µε αναπηρίες στον
προσδιορισµό των πολιτικών για τους ευρωπαίους πολίτες µε
αναπηρία.
(20) Άρθρο 13 της Συνθήκης ΕΚ – λόγοι διακρίσεων.
(21) Κοινή έκθεση για την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη
2006 (COM(2006) 62 τελικό).

C 185/50

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4.4 Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για το ότι η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει δράση σχετικά µε την έναρξη
διαδικασίας επί παραβάσει κατά κρατών που δεν έχουν µεταφέρει
ακόµη την οδηγία 2000/78 για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία στο εθνικό τους σύστηµα ή δεν έχουν
προχωρήσει ακόµη στην ορθή εφαρµογή της (22).
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4.7 Προώθηση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υποστήριξης και φροντίδας
4.7.1 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά µε
τη σηµασία αυτού του ζητήµατος.

4.5 Τοµείς προτεραιότητας για τη δεύτερη φάση
4.5.1
Η δεύτερη φάση του Σ∆Α επικεντρώνεται στην ενεργητική
ένταξη των ατόµων µε αναπηρία και θεµελιώνεται στη έννοια του
πολίτη σχετικά µε την αναπηρία (23). Αυτό σηµαίνει ότι τα άτοµα µε
αναπηρία διαθέτουν τις ίδιες προσωπικές επιλογές και τον ίδιο
έλεγχο στην καθηµερινή τους ζωή µε τα άτοµα χωρίς αναπηρίες.
4.6 Ενθάρρυνση της ενεργοποίησης
4.6.1
Η ΕΟΚΕ επισήµανε στη προηγούµενη γνωµοδότησή της
ότι τα άτοµα µε αναπηρία δεν αναφέρονται στη νέα, βελτιωµένη
στρατηγική της Λισσαβόνας (24).
4.6.2
Η ΕΟΚΕ προειδοποιεί ότι η αύξηση των ποσοστών απασχόλησης και ενεργοποίησης των ατόµων µε αναπηρία δεν είναι
δυνατή χωρίς τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την καταπολέµηση των διακρίσεων σε τοµείς όπως η εκπαίδευση, οι µεταφορές, οι ΤΠΕ, η πρόσβαση στα αγαθά και στις υπηρεσίες κλπ.
4.6.3
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι στην αναθεώρηση των στόχων της
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση πρέπει να συνυπολογιστεί η ενσωµάτωση θεµάτων αναπηρίας. Εάν αυτό δεν συµβεί, η
προστασία των ατόµων µε αναπηρία θα εξακολουθήσει να είναι
πολύ περιορισµένη.
4.6.4
Τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταµεία θα συµβάλλουν
ουσιαστικά στην προώθηση της ένταξης, εάν συµπεριληφθεί σε
αυτά η αρχή της µη διάκρισης και της προσβασιµότητας για τα
άτοµα µε αναπηρία. Στη νέα περίοδο προγραµµατισµού των διαρθρωτικών ταµείων πρέπει να αποτραπεί η δηµιουργία νέων φραγµών
για το δοµηµένο περιβάλλον, ενώ πρέπει να ενισχυθεί η χρήση των
ταµείων βάσει µιας προσέγγισης χωρίς αποκλεισµούς.
4.6.5
Με το νέο κανονισµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον
αφορά την απαλλαγή για τις ενισχύσεις επαγγελµατικής εκπαίδευσης και απασχόλησης πρέπει να καθιερωθεί ένα δίκαιο σύστηµα
που να ενθαρρύνει τη συµµετοχή των ατόµων µε αναπηρία στην
αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο της νέας αναθεώρησης πρέπει να
απλουστευτούν οι διαδικασίες, προκειµένου να διευκολυνθεί η
πρόσβαση των εργοδοτών στην παροχή υποστήριξης στους εργαζοµένους µε αναπηρία.
4.6.6
Η συµβολή των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονοµίας
µπορεί να είναι πολύτιµη για την ένταξη των ατόµων µε αναπηρία
στην αγορά εργασίας.
(22) Αυστρία, Φινλανδία, Γερµανία και Λουξεµβούργο.
(23) Όπως αντικατοπτρίζεται στον Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΕΕ,
άρθρ. 26 (Η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωµα των ατόµων
µε αναπηρίες να επωφελούνται µέτρων που θα τους εξασφαλίζουν την
αυτονοµία, την κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη και τη συµµετοχή
στον κοινοτικό βίο).
(24) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ της 14.2.2006 σχετικά µε την ανακοίνωση της
Επιτροπής προς το 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 2003. Εισηγήτρια: η κα Anca (ΕΕ C 88 της
11.4.2006).

4.7.2 Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι οποιαδήποτε δράση για την βελτίωση
του βίου των ατόµων µε αναπηρία στις ευρωπαϊκές κοινωνίες πρέπει
να στηρίζεται σε θεµελιώδη ανθρώπινα δικαιώµατα όπως:
— το δικαίωµα στην ελεύθερη κυκλοφορία και η ελευθερία
επιλογής του τόπου διαµονής
— το δικαίωµα σεβασµού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής
— κανείς δεν µπορεί να στερείται αυθαίρετα την ελευθερία του
— κανείς δεν µπορεί να υποβληθεί σε βασανιστήρια ούτε σε
απάνθρωπες ή εξευτελιστικές ποινές ή µεταχείριση
— το δικαίωµα στην εκπαίδευση
— το δικαίωµα στην υγεία, συµπεριλαµβανοµένης της πρόσβασης
στην πληροφόρηση και σε υπηρεσίες για την υγεία και την
αναπαραγωγική υγεία
— κανένας δεν µπορεί να στερείται την ιδιοκτησία του.
4.7.3 Ως εκ τούτου, η ΕΟΚΕ επικροτεί τη διαβεβαίωση της Επιτροπής σχετικά µε την υποστήριξη της ανεξάρτητης διαβίωσης, της
αποϊδρυµατοποίησης και της κατάργησης του διαχωρισµού των
ατόµων που εισάγονται σε µεγάλα θεραπευτικά ιδρύµατα.
4.7.3.1 Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλοι οι
εµπλεκόµενοι φορείς σε ό,τι αφορά το ζήτηµα της ανεξάρτητης
διαβίωσης, όπως οι δηµόσιες αρχές σε εθνικό επίπεδο, οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ατόµων µε αναπηρία και η ΕΕ θα
συµµετάσχουν ενεργά στην ανωτέρω διαδικασία.
4.7.3.2 Η έννοια της «ανεξάρτητης διαβίωσης» δεν σηµαίνει
απλώς διαβίωση στο κοινωνικό σύνολο, αλλά προϋποθέτει ότι τα
άτοµα είναι και ισότιµα µέλη της κοινωνίας. Ανεξάρτητη διαβίωση
σηµαίνει πλήρης συµµετοχή σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας.
4.7.3.3 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι οποιαδήποτε δράση για την
αναθεώρηση των υπηρεσιών φροντίδας πρέπει να συµβάλει στην
προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης για τα άτοµα µε αναπηρία.
Ένας ειδικός στόχος σχετικά µε την αποϊδρυµατοποίηση και την
ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων σε επίπεδο θεραπευτικών
κοινοτήτων πρέπει να αποτελέσει µέρος µιας νέας στρατηγικής για
την µακροχρόνια µέριµνα, καθώς και µιας νέας στρατηγικής για την
κοινωνική προστασία. Μεταξύ αυτών των εναλλακτικών δυνατοτήτων πρέπει να συµπεριληφθούν πρωτοβουλίες όπως βοηθητικό
προσωπικό, συσκευές υποβοήθησης, υπηρεσίες υποστήριξης, ενηµέρωση, επιµόρφωση, ενεργός συµµετοχή των ατόµων µε αναπηρία
στην περίθαλψη των ιδίων, κλπ.
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4.7.4
Η ΕΟΚΕ ζητεί να αναβαθµιστούν τα πρότυπα σχετικά µε
την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στα άτοµα µε
αναπηρία. Αυτά τα πρότυπα θα πρέπει να αναπτυχθούν σε συνεργασία µε τις οργανώσεις των ατόµων µε αναπηρία. Κάθε πρότυπο
υπηρεσιών µέριµνας και υποστήριξης θα πρέπει να βασίζεται στην
ποιότητα, στη συνέχεια, στην προσβασιµότητα και στην οικονοµική
βιωσιµότητα.
4.7.5
Στο πλαίσιο της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού για
θέµατα υγείας θα πρέπει επίσης να συνυπολογιστούν οι ανάγκες
των ατόµων µε αναπηρία και τα θεµελιώδη δικαιώµατά τους σε ό,τι
αφορά την πρόσβαση στις υπηρεσίες.
4.8 Επιδίωξη προσβάσιµων αγαθών και υπηρεσιών
4.8.1
Η ΕΟΚΕ επικροτεί τον κανονισµό για τα άτοµα µε
µειωµένη κινητικότητα που ταξιδεύουν αεροπορικώς και τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί στο ευρύτερο πλαίσιο των µεταφορών (σιδηροδροµική κυκλοφορία, λεωφορεία και θαλάσσια
κυκλοφορία) και του τουρισµού, µέσω των οποίων θα καταστεί
δυνατή η ελεύθερη κυκλοφορία των ατόµων µε αναπηρία.
4.8.2
Η πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες είναι ζωτικής σηµασίας
για τη γεφύρωση του «ψηφιακού χάσµατος» στις ευρωπαϊκές
κοινωνίες. Η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει ότι τα σχέδια που καταρτίζονται στο πλαίσιο του 7ου Προγράµµατος Πλαίσιο θα προωθήσουν τη βελτίωση της έρευνας για τις νέες τεχνολογίες, τις
συσκευές υποβοήθησης και τον σχεδιασµό αγαθών και υπηρεσιών
για όλους.
4.8.3
Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι στο πλαίσιο των τρεχουσών διαπραγµατεύσεων για την οδηγία σχετικά µε τις υπηρεσίες στην
εσωτερική αγορά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των
καταναλωτών µε αναπηρία, όταν γίνεται λόγος για την πρόσβαση
σε αγαθά και υπηρεσίες στην ΕΕ.
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4.8.4 Η ΕΟΚΕ συνιστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνυπολογιστούν στη µελλοντική ανακοίνωση για τις κοινωνικές υπηρεσίες
κοινής ωφέλειας οι αρχές της συνέχειας, της προσβασιµότητας και
της οικονοµικής βιωσιµότητας, καθώς και τα ευρωπαϊκά πρότυπα
για την ποιότητα.
4.9 Αύξηση της αναλυτικής ικανότητας της ΕΕ
4.9.1 Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαθέτει την ικανότητα να
εκτιµά την κατάσταση των ατόµων µε αναπηρία.
4.9.2 Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι είναι απαραίτητη η παροχή περισσότερο αξιόπιστων και συγκρίσιµων δεδοµένων στα άτοµα µε
αναπηρία. Στις τρέχουσες στατιστικές της ΕΕ συµπεριλαµβάνεται
ανάλυση µε βάση το φύλο και την ηλικία. Για την ανάλυση της
κατάστασης των ατόµων µε αναπηρία και τη χάραξη της µελλοντικής πολιτικής έχει ζωτική σηµασία να γίνει µια ολοκληρωµένη
κατανοµή των στατιστικών σε κοινοτικό επίπεδο.
4.9.3 Κρίνεται σκόπιµη η προώθηση της ακαδηµαϊκής έρευνας,
µε ιδιαίτερη έµφαση στις ανάγκες που εκφράζονται από τα ίδια τα
άτοµα µε αναπηρία, καθώς και η βελτίωση της ανάλυσης των
πολλαπλών διακρίσεων.
Το Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους 2007 αποτελεί µια
µοναδική ευκαιρία για να αναλάβει η Επιτροπή την ευθύνη για την
εξισορρόπηση/εναρµόνιση της νοµικής προστασίας έναντι των
διακρίσεων εις βάρος των ατόµων µε αναπηρία σε όλη την επικράτεια της ΕΕ και να λάβει µέτρα στις περιπτώσεις παραβιάσεων.
Η ΕΟΚΕ αναµένει µε ενδιαφέρον την προσεχή διετή έκθεση για το
Σ∆Α το 2008.

Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2006
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την ανακοίνωση της Επιτροπής «Πολιτική της συνοχής για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης: Στρατηγικές
κατευθυντήριες γραµµές της Κοινότητας, 2007-2013»
COM(2005) 299 τελικό — SEC(2005) 904
(2006/C 185/11)
Στις 5 Ιουλίου 2005, και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την ανωτέρω ανακοίνωση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση, Οικονοµική και Κοινωνική Συνοχή», στο οποίο
ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών, επεξεργάστηκε τη γνωµοδότησή του στις 23 Μαρτίου 2006,
µε εισηγητή τον κ. VEVER.
Κατά την 426η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 20ης και 21ης Απριλίου 2006 (συνεδρίαση της 21ης Απριλίου 2006),
η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 47 ψήφους υπέρ και 1 αποχή, την ακόλουθη
γνωµοδότηση:
1. Περίληψη
1.1 Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή εκφράζει
τη λύπη της για το γεγονός ότι οι στρατηγικές κατευθυντήριες
γραµµές 2007-2013 για την πολιτική της συνοχής υπεβλήθησαν
ένα χρόνο µετά από τις προτάσεις δηµοσιονοµικού προγραµµατισµού και τις προτάσεις κανονισµών των διαρθρωτικών ταµείων για
την ίδια περίοδο, αντί να υποβληθούν ταυτόχρονα εάν όχι ενωρίτερα. Κάτω από τις συνθήκες αυτές, οι προσανατολισµοί µοιάζουν
περισσότερο µε συµπληρωµατικές διατάξεις, παρά µε πραγµατικές
κατευθυντήριες γραµµές, όπως θα έπρεπε να είναι.
1.2 Η καθυστέρηση αυτή είναι ακόµη περισσότερο λυπηρή,
δεδοµένου ότι η ανάγκη για τέτοιες κατευθυντήριες γραµµές
καθίσταται επείγουσα, ενώπιον των πολλαπλών και πολυσύνθετων
προκλήσεων συνοχής της περιόδου 2007-2013: συνοδεία των
διευρύνσεων· εδραίωση του ευρώ· ανάκτηση των καθυστερήσεων
της στρατηγικής της Λισσαβώνας που έρχεται αντιµέτωπη µε την
επιτάχυνση της παγκοσµιοποίησης. Έναντι των δυσχερειών της
ανεπαρκούς ανάπτυξης, των σηµαντικών ανισοτήτων µεταξύ κρατών
µελών και του υπερβολικά περιορισµένου κοινοτικού προϋπολογισµού, τα πλεονεκτήµατα της Ένωσης είναι υπαρκτά, παραµένουν
όµως κυρίως στη σφαίρα του δυνατού παρά του εξασφαλισµένου
(εδραίωση της διευρυµένης ενιαίας αγοράς, υποδοµές για το
µέλλον, προσαρµοστικές µεταρρυθµίσεις).
1.3 Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι οι σχέσεις µεταξύ των προτεραιοτήτων
των στρατηγικών προσανατολισµών και των στόχων των διαρθρωτικών ταµείων δεν είναι σαφείς και ότι θα έπρεπε να διευκρινίζονται
οι προϋποθέσεις της υλοποίησής τους. Έτσι, η πρώτη προτεραιότητα, που αφορά τη µεγαλύτερη ελκυστικότητα για επενδύσεις,
θέτει το καίριο ζήτηµα της αναγκαίας ενίσχυσης της εµπιστοσύνης
στην ίδια την ανάπτυξη της Ένωσης. Η δεύτερη προτεραιότητα, η
στήριξη της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας, θέτει το
ζήτηµα της συνεχιζόµενης ακαταλληλότητας των κοινοτικών µέσων
(ακινητοποίηση της διαδικασίας για το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, κενά του ευρωπαϊκού νοµικού καθεστώτος για τις επιχειρήσεις, παρεµβάσεις ταµείων που περιορίζονται υπερβολικά σε επιδοτήσεις). Η τρίτη προτεραιότητα, που αφορά τη δηµιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας, θέτει το ζήτηµα της ανάκτησης των καθυστερήσεων της στρατηγικής της Λισσαβώνας, καθώς και της
µακρινής ακόµα βελτιστοποίησης της οικονοµικής και κοινωνικής
λειτουργίας της ενιαίας αγοράς, έναντι των πιέσεων της παγκοσµιοποίησης.

1.4 Η ΕΟΚΕ, όπως ακριβώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
ανησυχεί για την ανεπάρκεια των πόρων του κοινοτικού προϋπολογισµού που προγραµµατίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του
∆εκεµβρίου του 2005 για την περίοδο 2007-2013: η επιβολή
διαρκούς ανώτατου ορίου ύψους 1,045 % του ακαθάριστου
εθνικού εισοδήµατος (δηλαδή 0,36 % για τον προϋπολογισµό της
συνοχής) τον τοποθετεί σε χαµηλότερο επίπεδο σε σχέση µε την
προ της διεύρυνσης των 15 σε 25 περίοδο, τη στιγµή ακριβώς που
οι προκλήσεις των εσωτερικών ανισοτήτων και του διεθνούς ανταγωνισµού έχουν αυξηθεί αισθητά. Συνεπώς, το κεντρικό ερώτηµα
στο οποίο πρέπει να απαντήσουν οι στρατηγικοί προσανατολισµοί
2007-2013 της πολιτικής για τη συνοχή είναι: πώς µπορούµε να
δράσουµε καλύτερα µε λιγότερους πόρους; Ως απάντηση η ΕΟΚΕ
συνιστά την διαφοροποίηση των µέσων της πολιτικής για τη
συνοχή, την µεγαλύτερη συγκέντρωση των παρεµβάσεών της, και
τον εκσυγχρονισµό των µεθόδων διαχείρισης.

1.5 Η ΕΟΚΕ συνιστά την διαφοροποίηση των µέσων της πολιτικής για τη συνοχή µέσω ενός καινοτόµου συστήµατος για τις
χρηµατοδοτικές παρεµβάσεις της Ένωσης.

1.5.1 Τα διαρθρωτικά ταµεία πρέπει να έχουν προσφυγή σε
άλλα µέσα, εκτός των επιδοτήσεων, και να αναπτύξουν, σε άµεση
σχέση µε την ΕΤΕ και το ΕΤΑΕ, δάνεια, εκπτώσεις επιτοκίων, εγγυήσεις δανείων, ενισχύσεις µε τη µορφή επενδυτικού κεφαλαίου και
κεφαλαίου επιχειρηµατικού κινδύνου.

1.5.2 Μια τέτοια αναδιοργάνωση, σε κλίµακα πολύ ευρύτερη
απ' ό,τι αποκλειστικά µε το πρόγραµµα JEREMIE, θα προσέδιδε στις
παρεµβάσεις των ταµείων πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα, µε
καλύτερη συµπληρωµατικότητα προς τις επενδύσεις των δηµόσιων
και ιδιωτικών κεφαλαίων, αντισταθµίζοντας τον χαµηλό προϋπολογισµό.

1.5.3 Προς τον σκοπό αυτόν, η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ µιας
ουσιαστικής αύξησης της ικανότητας δανειοδότησης και παροχής
εγγυήσεων της Ένωσης, µιας ενισχυµένης εταιρικής σχέσης µε τον
χρηµατοπιστωτικό τοµέα, καθώς και αντίστοιχων διευθετήσεων
στους νέους κανονισµούς των διαρθρωτικών ταµείων. Οι τρεις
αυτές προϋποθέσεις απαιτούν επείγουσες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς αυτή την κατεύθυνση.
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1.6 Η ΕΟΚΕ συνιστά να συγκεντρωθούν περισσότερο οι
παρεµβάσεις των διαρθρωτικών ταµείων ανάλογα µε τα πρωταρχικά
ενδιαφέροντα της Ευρώπης.
1.6.1
Πέρα από την άµεση στήριξη προς τα κράτη και τις
περιφέρειες που έχουν τη µεγαλύτερη ανάγκη, η οποία θα πρέπει να
συνεχισθεί και να εντατικοποιηθεί, αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να
ενισχυθεί, µε τη βοήθεια εταιρικών σχέσεων δηµοσίου-ιδιωτικού
τοµέα, η χρηµατοδότηση διευρωπαϊκών δικτύων υποδοµών και η
παροχή ενισχύσεων στις µεθοριακές περιφέρειες.
1.6.2
Προς τούτο, η ΕΟΚΕ ζητά µια σηµαντική αναβάθµιση του
προϋπολογισµού των διευρωπαϊκών δικτύων, ο οποίος αφέθηκε
στην τύχη του µε τον προγραµµατισµό του ∆εκεµβρίου του 2005,
παρά τους στόχους της στρατηγικής της Λισσαβώνας.
1.6.3
Σηµαίνει, ακόµη, ότι οι κοινοτικές ενισχύσεις θα πρέπει να
χρησιµοποιούνται περισσότερο για να βοηθούν τα κράτη µέλη να
εφαρµόζουν καλύτερα τις κοινοτικές κατευθύνσεις, αποφάσεις και
δεσµεύσεις, είτε πρόκειται για τη µεταφορά των οδηγιών είτε για
την εφαρµογή της στρατηγικής της Λισσαβώνας. Ειδικότερα, θα
πρέπει να αναβαθµιστεί ο προϋπολογισµός των ενισχύσεων για
κατάρτιση, ο οποίος επίσης ελαχιστοποιήθηκε το ∆εκέµβριο του
2005.
1.7 Τέλος, η ΕΟΚΕ συνιστά να εκσυγχρονιστούν οι µέθοδοι
διαχείρισης της πολιτικής για τη συνοχή, προκειµένου να υπάρξει
µεγαλύτερη διαφάνεια και αλληλεπίδραση.
1.7.1
Αυτό προϋποθέτει ότι οι κοινοτικές ενισχύσεις, όπως και
οι κρατικές ενισχύσεις, θα συµµορφώνονται πλήρως µε την
ευρωπαϊκή πολιτική ανταγωνισµού.
1.7.2
Προϋποθέτει επίσης βελτιωµένη συµµετοχή των φορέων
της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών, και κατά πρώτο λόγο των
κοινωνικών εταίρων, στην κατάρτιση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της ευρωπαϊκής πολιτικής της συνοχής.
1.7.3
Προς τούτο, η ΕΟΚΕ ζητά η συµµετοχή των κοινωνικοεπαγγελµατικών φορέων να αποτελέσει αντικείµενο σαφών διατάξεων που θα ενσωµατωθούν στις στρατηγικές κατευθύνσεις. Οι
προϋποθέσεις για την εφαρµογή τους στο εκάστοτε κράτος µέλος
θα πρέπει να διευκρινίζονται σε παράρτηµα των εγγράφων προγραµµατισµού και αναθεώρησης.
2. Εισαγωγή
2.1 Η ανακοίνωση που υιοθέτησε η Επιτροπή στις 5 Ιουλίου
2005 σχετικά µε τις στρατηγικές κατευθύνσεις της πολιτικής της
συνοχής για την περίοδο 2007-2013 συµπληρώνει µια σειρά
προγενέστερων προτάσεων.
2.1.1
Οι κοινοτικές δηµοσιονοµικές κατευθύνσεις 2007-2013,
που υπεβλήθησαν στις 17 Φεβρουαρίου 2004, έχουν υπολογιστεί
µε βάση ποσοστό 1,14 % επί του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήµατος (ΑΕΕ).
2.1.2
Τα σχέδια κανονισµών για την τροποποίηση των διατάξεων
που διέπουν τα διαρθρωτικά ταµεία (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταµείο Συνοχής)
για την περίοδο 2007-2013, υπεβλήθησαν στις 14 Ιουλίου
2004 (1): η Επιτροπή πρότεινε να τεθούν για τα Ταµεία τρεις
στόχοι:
(1) Γνωµοδοτήσεις της ΕΟΚΕ για τα Ταµεία (Γενικές διατάξεις), για το
Ταµείο Συνοχής και για το Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΕΕ C 255
της 14.10.2005, σσ 79, 88 και 91 αντίστοιχα.
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2.1.2.1 ένας στόχος σύγκλισης, που διαδέχεται τον σηµερινό
στόχο 1, µε δικαιούχους τις λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες της
Ένωσης, και ειδικότερα εκείνες που παρουσιάζουν ΑΕγχΠ κατώτερο
από το 75 % του µέσου όρου της ΕΕ: στο στόχο αυτό προτείνεται
να εκχωρηθεί το 78,54 % των πόρων των Ταµείων·
2.1.2.2 ένας στόχος περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και
απασχόλησης, που διαδέχεται τον σηµερινό στόχο 2, µε δικαιούχους τις υπόλοιπες περιφέρειες της ΕΕ, κυρίως για την υποστήριξή
τους κατά την εφαρµογή της στρατηγικής της Λισσαβώνας και τη
βελτίωση της απασχόλησης: στο στόχο αυτό προτείνεται να
εκχωρηθεί το 17,22 % των πόρων των Ταµείων·
2.1.2.3 ένας στόχος ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, που
διαδέχεται το σηµερινό πρόγραµµα INTERREG: στο στόχο αυτό
προτείνεται να εκχωρηθεί το 3,94 % των πόρων των Ταµείων·
2.1.3 Η Επιτροπή υπέβαλε επίσης, στις 14 Ιουλίου 2004,
σχέδιο καταστατικού για Ευρωπαϊκό Όµιλο ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας, µε στόχο τη διευκόλυνση τέτοιου είδους ενδοκοινοτικών
πρωτοβουλιών (2).
2.2 Υποβάλλοντας, στις 5 Ιουλίου 2005, τις στρατηγικές
κατευθυντήριες γραµµές για την πολιτική της συνοχής 20072013, η Επιτροπή προέβαλε τρεις προτεραιότητες, οι οποίες
διατυπώνονται διαφορετικά από τους προαναφερόµενους στόχους
παρέµβασης των διαρθρωτικών ταµείων, παρότι τελικά συµπίπτουν
επί της ουσίας:
2.2.1 η πρώτη προτεραιότητα των στρατηγικών προσανατολισµών αποβλέπει στην αύξηση της ελκυστικότητας για επενδύσεις·
2.2.2 η δεύτερη προτεραιότητα των στρατηγικών προσανατολισµών αφορά την προώθηση της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας·
2.2.3 η τρίτη προτεραιότητα των στρατηγικών προσανατολισµών υποστηρίζει τη δηµιουργία θέσεων εργασίας.
2.3 Οι στρατηγικές αυτές κατευθυντήριες γραµµές προορίζονται
να τεθούν σε εφαρµογή µέσω εθνικών στρατηγικών πλαισίων
αναφοράς, τα οποία θα καταρτιστούν αργότερα από την Επιτροπή,
τα κράτη µέλη και τις περιφέρειες.
2.4 Η υποβολή των στρατηγικών κατευθυντήριων γραµµών
αποτέλεσε την τελευταία πτυχή που έλειπε ακόµη για τη συζήτηση
µιας συνολικής δέσµης σχετικά µε την πολιτική της συνοχής 20072013. Κατά βάθος, θα ήταν πιο λογικό να είχε ξεκινήσει η
Επιτροπή τον προβληµατισµό σχετικά µε την πολιτική της συνοχής
παρουσιάζοντας τις στρατηγικές αυτές κατευθύνσεις, που προορίζονται να καθορίσουν ένα σφαιρικό πολιτικό πλαίσιο, παρά µε τα
σχέδια κανονισµών των ταµείων, που θα έπρεπε να συνιστούν τις
λεπτοµέρειες της εφαρµογής του. Ελλείψει µιας καλύτερης αµοιβαίας συνάρθρωσης, που θα εξασφάλιζε στις στρατηγικές κατευθύνσεις έναν σαφή κατευθυντήριο ρόλο αντί για ρόλο συνοδείας,
υπάρχει κίνδυνος να εξανεµισθεί η προστιθέµενη αξία της ευρωπαϊκής πολιτικής της συνοχής και να ενθαρρυνθεί η επανεθνικοποίηση των στρατηγικών για την ανάπτυξη, γεγονός που θα ήταν
άκρως επιβλαβές για τη συνεκτικότητα, την ανταγωνιστικότητα και
την οικονοµική και κοινωνική αποτελεσµατικότητα της Ένωσης.
(2) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ: ΕΕ C 255 της 14.10.2005, σ. 76.
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2.5 Οι συζητήσεις σχετικά µε τους δηµοσιονοµικούς προσανατολισµούς για το διάστηµα 2007-2013 και µε τους κανονισµούς
των ταµείων για το ίδιο διάστηµα διεξήχθησαν κάτω από δύσκολες
συνθήκες και σηµατοδοτήθηκαν από αισθητές διαφορές εκτιµήσεων
µεταξύ των 25 κρατών µελών σχετικά µε τα ποσά και µε τους
τρόπους παρέµβασης. Μετά από µια πρώτη αποτυχία τον Ιούνιο
του 2005, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο απέσπασε, στις 17 ∆εκεµβρίου
2005, µια δηµοσιονοµική συµφωνία στηριζόµενη σε πολύ
κατώτερες βάσεις: ο προϋπολογισµός 2007-2013 έχει ανώτατο
όριο 1,045 % του ΑΕΕ, που κατανέµονται ως εξής: 252 δισεκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή 82 %, για τον στόχο της σύγκλισης· 48,5
δισεκατοµµύρια, δηλαδή 15,5 %, για τον στόχο της ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης· και 7,5 δισεκατοµµύρια, δηλαδή λιγότερο από το 2,5 %, για τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας.
2.6 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε στις 18 Ιανουαρίου
2006 τον δηµοσιονοµικό αυτό προγραµµατισµό που απείχε πολύ
από τις προσδοκίες του. Ξεκίνησαν, λοιπόν, νέες συζητήσεις µεταξύ
του Συµβουλίου και του Κοινοβουλίου που κατέληξαν στις 4
Απριλίου 2006 σε συµβιβασµό που προβλέπει 4 επιπλέον δισεκατοµµύρια ευρώ (εκ των οποίων 2 ως αποθεµατικό). Τα δύο µέρη
πρέπει ακόµα να επικυρώσουν τον συµβιβασµό.

3. Παρατηρήσεις σχετικά µε τις προκλήσεις της πολιτικής
της συνοχής 2007-2013
3.1 Η περίοδος 2007-2013, την οποία αφορούν οι στρατηγικοί
προσανατολισµοί για τη συνοχή, θα σηµατοδοτηθεί από πολύ
σηµαντικές προκλήσεις:
3.1.1
Κατά πρώτο λόγο, θα πρέπει να συνεχιστεί και να
εδραιωθεί η διεύρυνση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού αύξησε τα µέλη
της από 15 σε 25 το 2004, αναµένεται να υποδεχθεί ακόµη δύο
κράτη µέλη το 2007. Ίσως µάλιστα να ακολουθήσουν και άλλα
µεταγενέστερα, µετά από το 2013 ή ίσως και πριν, δεδοµένου ότι ο
κατάλογος των υποψηφιοτήτων για ένταξη κάθε άλλο παρά έχει
κλείσει. Οπωσδήποτε, οι διευρύνσεις ενισχύουν, βέβαια, τη
βαρύτητα της ενιαίας αγοράς και τις δυνατότητές της για
ανάπτυξη, θέσεις εργασίας, συναλλαγές, παραγωγή, κατανάλωση
και ανταγωνιστικότητα έναντι της παγκοσµιοποίησης, ωστόσο, το
ολοένα αυξανόµενο εύρος των οικονοµικών και κοινωνικών
ανισοτήτων θα απαιτήσει την πραγµατοποίηση ενός πραγµατικού
ποιοτικού άλµατος όσον αφορά το συντονισµό των ευρωπαϊκών και
εθνικών πολιτικών, τη διαχείριση και ενίσχυση της ενιαίας αγοράς,
τη συλλογική χωροταξία της επικράτειας της Ένωσης.
3.1.2
Θα πρέπει επίσης να επιτευχθεί η διεύρυνση της
ευρωζώνης, µε παράλληλη εξασφάλιση της ενίσχυσής της, της ελκυστικότητάς της και της αύξησης της αποτελεσµατικότητάς της από
άποψη ανάπτυξης και απασχόλησης. Η ζώνη του ευρώ περιλαµβάνει
σήµερα µόνο 12 από τα 25 κράτη µέλη. Έχει, όµως, την προοπτική
να διευρυνθεί, έως το 2013, στα περισσότερα από τα κράτη µέλη,
εφόσον αυτά θα πληρούν όλες τις σχετικές προϋποθέσεις. Όπως
ακριβώς η διεύρυνση της Ένωσης, έτσι και η επέκταση της
ευρωζώνης θα απαιτήσει µεγαλύτερη σύγκλιση, υπό συνθήκες ανταγωνισµού, κυρίως σε οικονοµικό επίπεδο, αλλά και σε πολλά
συναφή πεδία, από τη φορολογία, και συγκεκριµένα την εναρµόνιση
των φορολογικών βάσεων, έως την κοινωνική πολιτική.
3.1.3
Οι διαρθρωτικές µεταλλαγές θα συνεχίσουν να διευρύνονται καθ' όλο το διάστηµα αυτό:
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3.1.3.1 Η παγκοσµιοποίηση και η εδραίωση των νέων αναδυόµενων οικονοµικών δυνάµεων θα ενισχύσουν την ανταγωνιστική
πίεση και θα αυξήσουν τις µετεγκαταστάσεις.
3.1.3.2 Οι τεχνολογικές µεταλλαγές θα επιταχυνθούν ακόµη
περισσότερο, καθώς θα τις επιτείνουν, ειδικότερα, οι καινοτοµίες
της παγκοσµιοποιηµένης πλέον κοινωνίας των πληροφοριών.
3.1.3.3 Η γήρανση του πληθυσµού της Ευρώπης θα εµπεδωθεί,
µε τη συνταξιοδότηση των ηλικιακών οµάδων που αντιστοιχούν στο
µεταπολεµικό «baby boom», µεταβάλλοντας τις συνθήκες
διαβίωσης, απασχόλησης, ισορροπίας των κοινωνικών παροχών στα
κράτη µέλη.
3.1.3.4 Οι µεταναστευτικές πιέσεις µε προέλευση τις λιγότερο
ανεπτυγµένες τρίτες χώρες αναµένεται να συνεχίσουν να
αυξάνονται. Θα χρειαστεί να πλαισιωθούν καλύτερα, αφενός µε τη
βελτίωση της προσαρµογής στις ανάγκες και των ικανοτήτων
ενσωµάτωσης της Ένωσης, και αφετέρου µε την σηµαντική αύξηση
αποτελεσµατικότητας της αναπτυξιακής βοήθειας προς τις χώρες
αποδηµίας, ώστε να δηµιουργηθούν επί τόπου περισσότερες θέσεις
εργασίας και µεγαλύτερη οικονοµική και κοινωνική πρόοδος. Θα
πρέπει επίσης να ενσωµατωθούν καλύτερα οι ανάγκες προσαρµογής
προς τη µετανάστευση στα προγράµµατα σχολικής φοίτησης και
κατάρτισης των διαφόρων επιπέδων.
3.1.3.5 Η καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού και της
φτώχειας, τόσο των αιτούντων εργασία όσο και των «φτωχών εργαζοµένων», θα παραµείνει σηµαντική απαίτηση για την ευρωπαϊκή
πολιτική συνοχής. Εάν δεν επιλυθούν αυτού του είδους τα προβλήµατα, που υπερβαίνουν τα ζητήµατα απασχόλησης αυτά
καθαυτά, θα είναι πολύ δύσκολο στην πράξη να επιτευχθεί η
εξασφάλιση της συνοχής, όχι µόνον από κοινωνική, αλλά και από
οικονοµική άποψη.
3.1.4 Η προθεσµία του 2010, την οποία έθεσε για τη
στρατηγική της Λισσαβώνας το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο από το
2000, θα βρεθεί στο µέσον αυτής της περιόδου βαθιάς αλλαγής. Η
εφαρµογή, όµως, της στρατηγικής αυτής παρουσιάζει καθυστέρηση.
Θα καταστεί πιο επείγον για την Ένωση, αλλά και πιο δύσκολο
επίσης, να ανακτήσει τις καθυστερήσεις της προκειµένου να
διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της.
3.2 Ενώπιον των µεγάλων αυτών προκλήσεων των προσεχών
ετών, η ευρωπαϊκή πολιτική της συνοχής θα µπορέσει να στηριχτεί
σε πολλά και σηµαντικά πλεονεκτήµατα. Ας αναφερθούν κυρίως τα
εξής:
3.2.1 το ιδιαίτερο βάρος της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς,
που συγκεντρώνει περισσότερους από µισό δισεκατοµµύριο Ευρωπαίους και αντιπροσωπεύει ένα οικονοµικό, εµπορικό και ανθρώπινο
δυναµικό που ακόµη δεν έχει πλήρως αξιοποιηθεί, ούτε σε επίπεδο
οικονοµικής προσφοράς και ζήτησης, ούτε σε επίπεδο αγοράς
εργασίας·
3.2.2 το ευρωπαϊκό πρότυπο κοινωνικών σχέσεων και τον ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο, που δίνουν έµφαση στην αξιοποίηση των
ανθρώπινων πόρων έναντι των προκλήσεων της απασχόλησης, της
ανάπτυξης, της υγείας και της ποιότητας ζωής στο περιβάλλον της
παγκοσµιοποίησης·
3.2.3 η δυναµική ανάπτυξης των νέων κρατών µελών, που συχνά
φθάνει στο διπλάσιο από τον κοινοτικό µέσο όρο, και που αναµένεται να συµβάλει στον περιορισµό των σηµαντικών ανισοτήτων
ανάπτυξης και στη στήριξη του οικονοµικού και εµπορικού δυναµισµού της Ένωσης·
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3.2.4
οι νέες ευκαιρίες διευθέτησης και επενδύσεων που
προσφέρει η ενοποίηση του συνόλου της ευρωπαϊκής ηπείρου, και
οι οποίες επιτρέπουν µια νέα θεώρηση της εσωτερικής οικονοµικής
της οργάνωσης και την εφαρµογή καινοτόµων προτύπων για τις
υποδοµές και τη χωροταξία·
3.2.5
εφόσον επιτύχουν να αναπτυχθούν και να παράγουν
αποτελέσµατα αµοιβαίας ώθησης, µε την ενεργό συνδροµή των
κοινωνικών εταίρων, οι οικονοµικές και κοινωνικές µεταρρυθµίσεις
της στρατηγικής της Λισσαβώνας, οι οποίες αναµένεται να αποτελέσουν επίσης καθοριστικό στήριγµα για την επιτυχία της πολιτικής
της συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3.2.6
Συνολικά, οι ενισχύσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη
συνοχή θα πρέπει κυρίως να επιδιώξουν την προώθηση ενός
«ενάρετου» κύκλου µεγέθυνσης και δηµιουργίας απασχόλησης,
αναπτύσσοντας θετικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ των διαφόρων
παραγόντων (εµβάθυνση και διεύρυνση της εσωτερικής αγοράς,
επενδύσεις και χωροταξία, µεταρρυθµίσεις στα κράτη µέλη).
3.3 Η ευρωπαϊκή πολιτική της συνοχής θα πρέπει επίσης να
λάβει υπόψη σηµαντικές δυσκολίες που θα καταστήσουν ακόµη πιο
πολυσύνθετο το έργο της.
3.3.1
Ας αναφερθεί πρώτα απ' όλα η συνεχιζόµενη δυσκολία για
την αναβίωση µιας ισχυρής οικονοµικής δυναµικής στην Ευρώπη. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι µόνο δεν ανακτά την καθυστέρησή της ως
προς τους ανταγωνιστές της, αλλά συνεχίζει να αποµακρύνεται από
το επίπεδό τους. Παρουσιάζει συνολικά µέτρια ανάπτυξη, υψηλά
επίπεδα ανεργίας σε πολλά κράτη µέλη, η οποία πλήττει τόσο τους
νέους όσο και τους γηραιότερους, ανεπαρκή ως επί το πλείστον
δηµιουργία θέσεων εργασίας, διαρκές έλλειµµα έρευνας, επιτάχυνση
των µετεγκαταστάσεων. Η σηµερινή κατάταξη της Ευρώπης στις
παγκόσµιες επιδόσεις δεν αντικατοπτρίζει κατά κανέναν τρόπο τις
φιλοδοξίες που αναγγέλθηκαν εδώ και πέντε χρόνια. Και δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα σηµαντική βελτίωση της κατάστασης.
3.3.2
Μια άλλη σηµαντική πρόκληση για την πολιτική της
συνοχής αφορά το εύρος των οικονοµικών και κοινωνικών
ανισοτήτων που συνδέονται µε τις διευρύνσεις. Θα χρειαστεί πολύς
χρόνος ώσπου να αµβλυνθούν. Θα απαιτηθούν καινοτοµίες ως προς
την προσέγγιση και τις µεθόδους της πολιτικής της συνοχής, σε
σχέση µε εκείνες που κυριάρχησαν κατά τα προηγούµενα χρόνια,
όταν οι διαφορές ανάπτυξης µεταξύ των κρατών µελών ήταν πολύ
λιγότερο έντονες.
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κοινωνίας των πολιτών, έναντι της κυριαρχίας των δηµόσιων διοικήσεων και της διµερούς διαχείρισης από την Επιτροπή και τα κράτη
µέλη της εφαρµογής της πολιτικής για τη συνοχή (3).
3.3.5 Από την πλευρά τους, τα ευρωπαϊκά ταµεία παραµένουν
και θα παραµείνουν αναλογικά ανεπαρκή, έναντι της ακόµη µεγαλύτερης αύξησης των αναγκών. ∆εδοµένου ότι η συµφωνία της
17ης ∆εκεµβρίου 2005 περιορίζει τον ευρωπαϊκό προϋπολογισµό
στο 1,045 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήµατος, ο προϋπολογισµός της πολιτικής για τη συνοχή συρρικνώνεται στο 0,36 % του
ΑΕΕ. Συνεπώς, οι ευρωπαϊκοί δηµοσιονοµικοί πόροι µειώνονται σε
επίπεδο χαµηλότερο από εκείνο που ίσχυε πριν από τη διεύρυνση
των 15 σε 25, γεγονός που ανησυχεί την ΕΟΚΕ, όπως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μια τέτοια κλίµακα, που βεβαίως καµία
οµοιότητα δεν παρουσιάζει µε οµοσπονδιακό προϋπολογισµό (ο
προϋπολογισµός των Ηνωµένων Πολιτειών αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 20 % του ΑΕγχΠ), φαίνεται επίσης εξαιρετικά πενιχρή
έναντι των προκλήσεων συνοχής της Ένωσης.
3.3.6 Κατά συνέπεια, το κεντρικό ερώτηµα στο οποίο πρέπει να
απαντήσουν οι στρατηγικοί προσανατολισµοί 2007-2013 της πολιτικής για τη συνοχή είναι: πώς µπορούµε να δράσουµε καλύτερα µε
λιγότερους πόρους; Θα χρειαστεί, λοιπόν, περισσότερο παρά ποτέ,
µέριµνα για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των υπερβολικά
περιορισµένων αυτών πιστώσεων, που να εξασφαλίζει όχι µια αέναη
συνδροµή, αλλά τις προϋποθέσεις για αυτόνοµη και βιώσιµη
ανάπτυξη. Αυτό απαιτεί να επιδιωχθεί, αφενός, µέγιστη σύγκλιση
και συµπληρωµατικότητα µε τους εθνικούς προϋπολογισµούς και,
αφετέρου, ώθηση και στήριξη των δυνάµεων της αγοράς, οι οποίες,
σε συνδυασµό µε τις δηµόσιες πηγές χρηµατοδότησης, µπορούν να
κινητοποιήσουν πόρους που να αντιστοιχούν στις ανάγκες της
συλλογικής ανάπτυξης της Ευρώπης.
3.3.7 Για να αντιµετωπιστούν όλες αυτές οι προκλήσεις, θα
πρέπει να διαφοροποιηθούν τα µέσα της πολιτικής για τη συνοχή,
να επικεντρωθούν πιο αποτελεσµατικά οι παρεµβάσεις της και να
εκσυγχρονιστούν οι µέθοδοι διαχείρισής της. Τα διάφορα αυτά
ζητήµατα αναπτύσσονται στις παραγράφους που ακολουθούν.

4. Παρατηρήσεις σχετικά µε τις προτεραιότητες της πολιτικής της συνοχής 2007-2013
4.1 Οι κατευθυντήριες γραµµές της πολιτικής της συνοχής για
την περίοδο 2007-2013 εγγράφονται στην υπηρεσία µιας
κυρίαρχης προτεραιότητας «ανάπτυξης και απασχόλησης». Αναφέρονται κυρίως στην εταιρική σχέση που προώθησε, µε τον τίτλο
αυτό, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, το Μάρτιο του 2005, και στις
ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές που πρότεινε, επίσης µε
τον τίτλο αυτόν, τον Ιούνιο του 2005, η Επιτροπή.

3.3.3
Ένα σηµαντικό αδύνατο σηµείο για την πολιτική της
συνοχής έγκειται στην ανεπάρκεια συντονισµού των οικονοµικών
πολιτικών, συµπεριλαµβανοµένων των φορολογικών, καθώς ο
συντονισµός αυτός εξακολουθεί να είναι πολύ χαλαρός, ακόµα και
ανάµεσα στις χώρες που έχουν υιοθετήσει το ευρώ. Με την αύξηση
του αριθµού των κρατών µελών, η διευθέτηση του προβλήµατος
αυτού καθίσταται επείγουσα, ενώ παράλληλα δυσχεραίνεται ακόµη
περισσότερο. Ο αυξηµένος αυτός οικονοµικός συντονισµός θα
έπρεπε να συνοδεύεται και από καλύτερο συντονισµό ως προς την
προσέγγιση των κοινωνικών ζητηµάτων.

4.2 Προκειµένου να συµβάλει στην γενική αυτή προτεραιότητα
της «ανάπτυξης και απασχόλησης», η ανακοίνωση της Επιτροπής
προβάλλει τρεις επιµέρους προτεραιότητες: προώθηση της ελκυστικότητας για επενδύσεις της Ευρώπης, ανάπτυξη της καινοτοµίας και
της επιχειρηµατικότητας, ενίσχυση της απασχόλησης και της κατάρτισης. Οι τρεις αυτές προτεραιότητες συµπληρώνονται από µια
οριζόντια µέριµνα για την καλύτερη χωροταξία της επικράτειας της
Ένωσης, τόσο στις αγροτικές όσο και στις αστικές της συνιστώσες,
καθώς και στις αµοιβαίες συνοριακές, εθνικές και περιφερειακές της
σχέσεις.

3.3.4
Μεταξύ των δυσλειτουργιών που πρέπει να διορθωθούν,
ας αναφερθεί επίσης η ανεπαρκής συµµετοχή των παραγόντων της

(3) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ «Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Η οικοδόµηση του κοινού µας µέλλοντος:
Προκλήσεις πολιτικής και δηµοσιονοµικά µέσα της διευρυµένης Ένωσης
2007-2013», ΕΕ C 74 της 23.03.2005, σελ. 32.
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4.3 Η πρώτη προτεραιότητα, που αποβλέπει σε µεγαλύτερη
ελκυστικότητα για επενδύσεις, φαίνεται ιδιαίτερα εύστοχη. Θα
πρέπει να εφαρµοστεί όλως ιδιαιτέρως στις λιγότερο ανεπτυγµένες
περιφέρειες της διευρυµένης Ένωσης, που δικαιούνται να
επωφεληθούν από παρεµβάσεις προτεραιότητας, µε µια παράλληλη
µέριµνα για τα µεταβατικά µέτρα υπέρ των περιφερειών που ήταν
προηγουµένως περιφέρειες προτεραιότητας. Ενώπιον, κυρίως, των
εγγενών ορίων των ευρωπαϊκών ταµείων παρέµβασης, το ζητούµενο
θα πρέπει να είναι η προώθηση της επένδυσης κεφαλαίων, ιδιαίτερα
του ιδιωτικού τοµέα, στην υπηρεσία των προτεραιοτήτων ανάπτυξης
της ευρωπαϊκής οικονοµίας.
4.3.1
Ωστόσο, παρά τις προόδους που έχουν σηµειωθεί στην
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, στην υλοποίηση της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης και σε ορισµένες από τις µεταρρυθµίσεις της στρατηγικής της Λισσαβώνας, η Ευρωπαϊκή Ένωση
δεν έχει ακόµη κατορθώσει να εξασφαλίσει έναν µηχανισµό αυτόνοµης και σθεναρής ανάπτυξης, που να αξιοποιεί τις συνέργειες και
τις συµπληρωµατικότητες των εθνικών της οικονοµιών. Θα είναι
λοιπόν δύσκολο να εφαρµοστεί µια αποτελεσµατική πολιτική
συνοχής, χωρίς να ανακτηθεί περισσότερη εµπιστοσύνη εκ µέρους
όλων των ενδιαφεροµένων κύκλων (επιχειρηµατιών, µισθωτών, επενδυτών) έναντι του ίδιου του γίγνεσθαι της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης της Ένωσης και, ίσως, ακόµη και του πολιτικού
και θεσµικού της µέλλοντος.
4.3.2
Αυτό προϋποθέτει, λοιπόν, να περιοριστούν, κατά τα
προσεχή έτη, οι παράγοντες αβεβαιότητας που αφορούν σήµερα
ζητήµατα ιδιαίτερα σηµαντικά, όπως η ολοκλήρωση της ενιαίας
αγοράς, η εδραίωση µιας ολοκληρωµένης ανταγωνιστικής οικονοµίας γύρω από το ευρώ, η ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, η επιτυχία της
στρατηγικής της Λισσαβώνας, η αποτελεσµατική διακυβέρνηση των
θεσµικών οργάνων της Ένωσης, η βέλτιστη και βιώσιµη διαχείριση
της διευρυµένης Ευρώπης, προς την κατεύθυνση µιας εναρµόνισης
της οικονοµικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής προόδου..
4.3.3
Η ανακοίνωση της Επιτροπής δίνει έµφαση στις επενδύσεις
στα δίκτυα υποδοµών, κυρίως µεταφορικών. Ωστόσο, δεν επιχειρείται µια ανάλυση των αιτίων που οδήγησαν στη διαιώνιση των
καθυστερήσεων στον τοµέα αυτόν. Για την ανάκτηση των καθυστερήσεων αυτών, θα ήταν σκόπιµο να δοθεί µεγαλύτερη προτεραιότητα στη χρηµατοδότηση των δι-ευρωπαϊκών υποδοµών µεταφορών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, που αποτελούν προϋπόθεση
για τη συνοχή της Ένωσης. Και εδώ θα εκφράσουµε τη λύπη µας
για τη δραστική µείωση της χρηµατοδότησης των δικτύων αυτών
που προβλέπει η συµφωνία της 17ης ∆εκεµβρίου 2005: το γεγονός
ότι η προτεραιότητα αυτή είναι εκείνη που κυρίως θυσιάστηκε στο
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έρχεται σε άµεση αντίφαση µε τις δεσµεύσεις
της Λισσαβώνας, η προθεσµία των οποίων βρίσκεται στο µέσον της
περιόδου στόχου 2007-2013. Εποµένως, η ΕΟΚΕ ζητά, σύµφωνα
και µε τις θέσεις που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να
συµφωνηθεί ένας σαφώς αναβαθµισµένος προϋπολογισµός για τη
χρηµατοδότηση των δι-ευρωπαϊκών δικτύων.
4.3.4
Η ανακοίνωση της Επιτροπής τονίζει επίσης άλλες δύο
προτεραιότητες επενδύσεων για την πολιτική της συνοχής: αφενός,
την προώθηση των περιβαλλοντικών επενδύσεων και, αφετέρου, την
ενίσχυση της αυτονοµίας της Ευρώπης στον ενεργειακό τοµέα.
4.3.4.1
Θα πρέπει να τονιστεί εδώ η άµεση συνάρτηση που θα
πρέπει να εξασφαλιστεί ανάµεσα στις προτεραιότητες αυτές και τη
στήριξη προς τα ευρωπαϊκά δίκτυα υποδοµών που αναφέρονται
παραπάνω.
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4.3.4.2 Θα πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί η τήρηση των περιβαλλοντικών προϋποθέσεων από τους δικαιούχους των ευρωπαϊκών
ενισχύσεων.
4.4 Η δεύτερη προτεραιότητα που ορίστηκε για την πολιτική
της συνοχής είναι η βελτίωση της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας. Με τον στόχο αυτόν, η Επιτροπή υιοθετεί άµεσα τις
προτεραιότητες της στρατηγικής της Λισσαβώνας σχετικά µε την
προώθηση µιας Ευρώπης της γνώσης.
4.4.1 Η προτεραιότητα αυτή περιλαµβάνει κατά πρώτο λόγο
την αύξηση των επενδύσεων για έρευνα.
4.4.1.1 Πρέπει να αναγνωρίσουµε εδώ ότι η Ευρώπη, συνολικά,
χάνει έδαφος έναντι των µεγάλων εταίρων της στον τεχνολογικό
τοµέα. Οι πιστώσεις έρευνας των κρατών µελών, συχνά κατώτερες
κατά περισσότερο από το ένα τρίτο από το στόχο του 3 % του
ΑΕγχΠ που όρισε η στρατηγική της Λισσαβώνας, τα τελευταία
χρόνια όχι µόνο δεν αυξήθηκαν αλλά συχνά πάγωσαν ή και
υπέστησαν περικοπές. Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισµός του
προγράµµατος πλαίσιο έρευνας και ανάπτυξης (ΠΠΕΑ) παραµένει
χαµηλός, σε σύγκριση µε τους προϋπολογισµούς ερευνών των
κρατών µελών, και δεν παρέχει επαρκείς δυνατότητες συντονισµού
των εν λόγω εθνικών προγραµµάτων. Εξάλλου, εξακολουθούν να
υφίστανται σηµαντικοί φραγµοί στις κοινοτικές θεσµικές διαδικασίες, ακόµη και στο υψηλότερο επίπεδο, γεγονός που συνιστά
πολύ κακό σηµάδι. Η αποτυχία του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, που παρατείνεται εδώ και τριάντα χρόνια, αντικατοπτρίζει
µια πολύ ανησυχητική αδυναµία της Ένωσης να αποκτήσει τα
κατάλληλα µέσα για την επίτευξη των φιλοδοξιών της.
4.4.1.2 Θα έπρεπε, λοιπόν, να δροµολογηθεί µια πραγµατική
ευρωπαϊκή πολιτική για την έρευνα, µε ενισχυµένη αξιοπιστία. Κάτι
τέτοιο προϋποθέτει, στα πλαίσια µιας αναγκαίας αναδιευθέτησης
του κοινοτικού προϋπολογισµού, να αυξηθούν σηµαντικά οι ευρωπαϊκές πιστώσεις για την έρευνα, και να τους εξασφαλιστούν,
παράλληλα, πραγµατικές δυνατότητες για συντονισµό των εθνικών
προγραµµάτων. Προϋποθέτει, επίσης, να απεµπλακεί, επιτέλους, η
διαδικασία για το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, ακόµη κι αν
αυτό σηµαίνει να µην εφαρµοστεί, σε µία πρώτη φάση, σε όλα τα
κράτη µέλη, εάν εξακολουθήσει να µην υπάρχει οµόφωνη
συµφωνία. Πράγµατι, πού θα βρίσκονταν σήµερα το ευρώ, το
Schengen, ή η ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική αν είχε συνδεθεί κατά
τον ίδιο τρόπο η έναρξή τους µε την κοινή από όλους εφαρµογή
τους;
4.4.2 Μια άλλη αναγκαιότητα που υπογραµµίζει η ανακοίνωση
της Επιτροπής αφορά τη δηµιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων,
κυρίως στους νέους τεχνολογικούς τοµείς, και την προώθηση της
σύνδεσής τους σε δίκτυα σε ευρωπαϊκή κλίµακα.
4.4.2.1 Πρέπει, εδώ, να εκφράσουµε τη λύπη µας για το
γεγονός ότι οι µικρές επιχειρήσεις εξακολουθούν να µην διαθέτουν
τη δυνατότητα επιλογής ενός απλουστευµένου ευρωπαϊκού νοµικού
καθεστώτος, που να διευκολύνει τις δραστηριότητές τους σε διασυνοριακή κλίµακα.
4.4.2.2 Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει, λοιπόν, το αίτηµά της, το
οποίο είχε διατυπώσει στη γνωµοδότηση πρωτοβουλίας της µε θέµα
«Καταστατικό ευρωπαϊκής εταιρείας για τις ΜΜΕ» (4), να υποβληθεί
χωρίς άλλες καθυστερήσεις από την Επιτροπή ένα τέτοιο ευρωπαϊκό
νοµικό καθεστώς για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και να
υιοθετηθεί ταχέως.
(4) ΕΕ C 125 της 27.5.2002, σ. 100.
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4.4.2.3
Εξάλλου, η ΕΟΚΕ εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός
ότι η Επιτροπή απέσυρε το φθινόπωρο του 2005 τις προτάσεις
σχετικά µε ένα ευρωπαϊκό καθεστώς για τα ταµεία αλληλασφάλισης
και για τα ευρωπαϊκά σωµατεία, το οποίο, περισσότερο παρά ποτέ,
παραµένει αναγκαίο.
4.4.3
Η ανακοίνωση της Επιτροπής τονίζει, εξάλλου τη σηµασία
του ζητήµατος της χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων και την
ανάγκη να διευκολυνθεί η πρόσβαση σ' αυτήν, κυρίως για τις καινοτόµους επιχειρήσεις.
4.4.3.1
Ας τονιστεί εδώ ότι η ικανότητα των διαρθρωτικών
ταµείων να διευκολύνουν σηµαντικά την πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηµατοδότηση παραµένει, σύµφωνα µε τις υφιστάµενες
διαδικασίες, αναγκαστικά περιορισµένη και µάλλον περιθωριακή
στον τοµέα αυτόν, παρότι για τοµείς αρκετά σαφώς προκαθορισµένους και παραδειγµατικούς µπορούν να φανούν χρήσιµες κάποιες
µορφές περιορισµένης συνοδείας και συγχρηµατοδοτήσεις
προτύπων σχεδίων. Η ΕΟΚΕ σηµειώνει µε ευαρέσκεια την έναρξη
των πρωτοβουλιών JASPERS και JEREMIE, σε συνεργασία της Επιτροπής µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη. Η πρωτοβουλία JASPERS αποσκοπεί
στο να βοηθήσει τις εθνικές και περιφερειακές αρχές των επιλέξιµων
για το στόχο της σύγκλισης κρατών στην προετοιµασία των
µεγάλων σχεδίων υποδοµών. Το πρόγραµµα JEREMIE έχει ως στόχο
τη βελτίωση της πρόσβασης των µικρών επιχειρήσεων στη χρηµατοδότηση. Η ΕΟΚΕ επιθυµεί όπως οι πρωτοβουλίες αυτές αποβούν
πλήρως λειτουργικές και κατανοητές σε τοπική κλίµακα, ούτως
ώστε αυτό το νέο πλαίσιο δράσης να προκαλέσει µέγιστο αποτέλεσµα όσον αφορά την οικονοµική ανάπτυξη και τη δηµιουργία
δραστηριοτήτων, και εποµένως θέσεων απασχόλησης, επιτόπου.
4.4.3.2
Για να έχει πιο αισθητή άµεση επίδραση στις χρηµατοδοτήσεις των επιχειρήσεων η παρέµβαση των ταµείων, θα πρέπει να
τους δοθούν τα αναγκαία µέσα που θα τους εξασφαλίζουν διευρυµένη επίδραση όσον αφορά τις διευκολύνσεις για τραπεζικά
δάνεια, για διάθεση κεφαλαίου επιχειρηµατικού κινδύνου, πρόσβαση
στις µικρο-πιστώσεις και στις εγγυήσεις για τις µικρές επιχειρήσεις.
Κάτι τέτοιο προϋποθέτει να επαναπροσδιοριστούν τα µέσα των
ταµείων και ειδικότερα η οργάνωση των χρηµατοοικονοµικών
τεχνικών τους, που περιορίζονται σήµερα κατά βάση στη χορήγηση
επιδοτήσεων. Θα έπρεπε δηλαδή, κατ' αναλογία προς το πρόγραµµα
JEREMIE αλλά σε πολύ ευρύτερη κλίµακα, να µετατραπούν οι
επιδοτήσεις αυτές σε χρηµατοοικονοµικά προϊόντα: έτσι, ένα ευρώ
που διατίθεται ως εγγύηση δανείου για κεφάλαιο επιχειρηµατικού
κινδύνου θα µπορούσε να χρηµατοδοτήσει πέντε έως δέκα ευρώ
επένδυσης µιας ΜΜΕ, εξασφαλίζοντας πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα στις παρεµβάσεις των ευρωπαϊκών ταµείων. Οι συστάσεις της
ΕΟΚΕ σχετικά µε το κεντρικό αυτό ζήτηµα αναπτύσσονται στο
κεφάλαιο 5 της παρούσας γνωµοδότησης.
4.4.3.3
Ας υπενθυµίσουµε επίσης ότι η ταχεία και ουσιαστική
ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής χρηµατοπιστωτικής αγοράς,
σε συνδυασµό µε την αποτελεσµατική πολιτική για τον ανταγωνισµό και µε την εδραίωση της οικονοµικής και νοµισµατικής
ένωσης, θα µπορούσε να βελτιώσει αποφασιστικά την πρόσβαση
των επιχειρήσεων κάθε µεγέθους στη χρηµατοδότηση. Το σηµείο
αυτό, ωστόσο, δεν τονίζεται καθόλου στην ανακοίνωση της Επιτροπής, ενώ µια από τις πρωταρχικές της ευθύνες είναι ακριβώς η
καθοδήγηση για την ευόδωση της ολοκλήρωσης αυτής εντός των
προσεχών ετών.
4.5 Η τρίτη προτεραιότητα που θέτει η ανακοίνωση της Επιτροπής για την πολιτική της συνοχής είναι η δηµιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας και η βελτίωση της ποιότητάς τους.
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4.5.1 Η πρώτη προϋπόθεση για τη δηµιουργία περισσότερων
θέσεων εργασίας είναι η ενίσχυση της οικονοµικής ανάπτυξης και η
διευκόλυνση, στα πλαίσια αυτά, της δηµιουργίας απασχόλησης. Ο
στόχος αυτός προϋποθέτει µία οικονοµία πιο δυναµική, τόσο στο
επίπεδο της προσφοράς όσο και της ζήτησης, καθώς και διοικητικές, φορολογικές και κοινωνικές συνθήκες που να είναι ευνοϊκότερες για τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, κυρίως όσον αφορά
την κατάσταση των µικρών επιχειρήσεων, των ελεύθερων επαγγελµατιών και των τεχνιτών, καθώς και των επαγγελµάτων που
αναδεικνύουν τις επαγγελµατικές δεξιότητες. Όπως αναφέρεται και
παραπάνω, τα διαρθρωτικά ταµεία δεν θα µπορούν να έχουν παρά
µια περιορισµένη άµεση επίδραση σε τέτοιους τοµείς, ενώ µπορούν
να φανούν χρήσιµα για την στήριξη ιδιαίτερων δράσεων και
προτύπων σχεδίων, µέσω της προώθησης των βέλτιστων πρακτικών.

4.5.2 Θα πρέπει επίσης, όπως τονίζει η Επιτροπή, να προωθηθεί
η προσαρµογή της αγοράς εργασίας. Ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να
δοθεί από τα διαρθρωτικά ταµεία στη βελτίωση της λειτουργίας της
ενιαίας αγοράς στο πεδίο αυτό. Τούτο προϋποθέτει να ενισχυθεί η
κινητικότητα, συµπεριλαµβανοµένης και της δυνατότητας µεταφοράς των συνταξιοδοτικών καθεστώτων, και να αρθούν τα εµπόδια
στα οποία προσκόπτει η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, κυρίως στον
τοµέα των υπηρεσιών (5), όπου δηµιουργούνται περισσότερα από τα
δύο τρίτα των νέων θέσεων εργασίας, µε τήρηση των κοινωνικών
συνθηκών που καθορίζονται από τη νοµοθεσία και τις συλλογικές
συµβάσεις.

4.5.3 Εξάλλου, ορθά η Επιτροπή δίνει έµφαση στις απαιτήσεις
βελτίωσης της επαγγελµατικής κατάρτισης. Η ΕΟΚΕ ανησυχεί,
ωστόσο, για την προγραµµατισθείσα τον ∆εκέµβριο του 2005
µείωση κατά το ήµισυ του προϋπολογισµού για την δια βίου
κατάρτιση που είχε προταθεί από την Επιτροπή. Η ΕΟΚΕ ζητά να
επανεκτιµηθεί ο προϋπολογισµός αυτός σε επίπεδα που να αντιστοιχούν µε τις δεσµεύσεις της στρατηγικής της Λισσαβώνας. Στον
τοµέα αυτόν, θα επιβληθούν πλέον νέες δεξιότητες, µε αυξηµένες
ευθύνες και µεγαλύτερες απαιτήσεις ανάληψης πρωτοβουλιών.
Σύµφωνα µε αυτό το πνεύµα, τα µελλοντικά προγράµµατα θα
πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τις περιφερειακές προτεραιότητες.
Πράγµατι, έχει ουσιαστική σηµασία οι χρηµατοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου να προσαρµόζονται όσο το δυνατόν
περισσότερο στις περιφερειακές ανάγκες αντί να χρησιµοποιούνται
αποκλειστικά για την συγχρηµατοδότηση των εθνικών πολιτικών.

4.5.3.1 Κατά γενικό κανόνα, η ΕΟΚΕ τονίζει ότι θα πρέπει να
γίνουν τα πάντα προκειµένου να προωθηθεί η συµπληρωµατικότητα
και η αποτελεσµατικότητα των µηχανισµών, και να κινητοποιηθούν
οι δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς σε µια βιώσιµη εταιρική σχέση µε
αντικείµενο περιφερειακές στρατηγικές που θα στηρίζονται στις
ακόλουθες προτεραιότητες: προώθηση της πρόσβασης όλων στην
καινοτοµία και την δια βίου κατάρτιση, βελτίωση της διαχείρισης
και της ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων σε όλες τις επιχειρήσεις,
αύξηση του ποσοστού συµµετοχής των γυναικών, βελτίωση του
ποσοστού του ενεργού πληθυσµού έως τη συνταξιοδότηση,
καλύτερη συνάρθρωση των αναγκών της οικονοµίας µε τις πολιτικές προσανατολισµού και κατάρτισης, προώθηση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και µαθητείας σε όλα τα επίπεδα, κυρίως στα
επαγγέλµατα που αντιµετωπίζουν δυσκολίες πρόσληψης, προτεραιότητα στις µορφές κατάρτισης που οδηγούν πραγµατικά στην
ενσωµάτωση µέσω του οικονοµικού τοµέα ενός ολόκληρου
πληθυσµού αποκλεισµένων ατόµων που όλο και αυξάνεται.
(5) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ σχετικά µε την «Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις υπηρεσίες στην
εσωτερική αγορά», ΕΕ C 221 της 8.09.2005, σ. 113.
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4.5.3.2
Τα διαρθρωτικά ταµεία θα έπρεπε επίσης να συγχρηµατοδοτούν κατά προτεραιότητα προγράµµατα κατάρτισης σε
ευρωπαϊκή κλίµακα, κατ' αναλογία µε το επιτυχές πρότυπο των
προγραµµάτων Erasmus και Leonardo. Θα πρέπει πλέον να επιταχυνθεί ο ρυθµός των προγραµµάτων αυτών, ούτως ώστε να έχουν
τη δυνατότητα να υποστηρίζουν διπλάσιο έως και τριπλάσιο αριθµό
νέων Ευρωπαίων.

βασης των ταµείων, δεν διευκρινίζονται καθόλου. Αυτό αποτελεί
µείζον µειονέκτηµα: ενώ οι στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές θα
έπρεπε ακριβώς να παρέχουν ένα πλαίσιο για τις παρεµβάσεις των
Ταµείων, στην πραγµατικότητα δεν κάνουν τίποτε περισσότερο από
το να τις συνοδεύουν. Από την άποψη αυτή, οι στρατηγικές
κατευθύνσεις µοιάζουν περισσότερο µε οδηγίες συνοδείας και εφαρµογής, παρά µε κατευθυντήριες γραµµές, όπως θα έπρεπε να είναι.

4.5.4
Ακόµη, ιδιαίτερη αναφορά θα έπρεπε να αφιερωθεί στη
γήρανση του πληθυσµού, η οποία απαιτεί ιδιαίτερη προσαρµογή
των διαφόρων προαναφερόµενων πτυχών που σχετίζονται µε τη
δηµιουργία θέσεων εργασίας και µε τα συστήµατα κοινωνικής
πρόνοιας (πρβλ. διοικητικές, φορολογικές και κοινωνικές συνθήκες,
υπηρεσίες για τα παιδιά µεταξύ των οποίων η φύλαξη σε προσιτές
τιµές, αγορά εργασίας, κατάρτιση και ανθρώπινοι πόροι).

4.7.3 Για να ανταποκρίνονται περισσότερο στην ονοµασία τους
οι στρατηγικές κατευθύνσεις, και για να πληρούν πιο αποτελεσµατικά το ρόλο τους, θα έπρεπε ειδικότερα οι πρωταρχικοί στόχοι
τους να διευκρινίζονται ως προς τους ακόλουθους τοµείς:

4.6 Οι τρεις αυτές προτεραιότητες των στρατηγικών προσανατολισµών συµπληρώνονται από µια οριζόντια απαίτηση, που συνιστά
κατά κάποιον τρόπο µια τέταρτη προτεραιότητα, και που αφορά
τον συνυπολογισµό της εδαφικής διάστασης της πολιτικής της
συνοχής.
4.6.1
Η ανακοίνωση αναφέρεται στη συµβολή των δήµων στην
ανάπτυξη και την απασχόληση (καλύτερη οικονοµική, κοινωνική και
περιβαλλοντική διαχείριση της αστικής ανάπτυξης), ενώ παράλληλα
τάσσεται υπέρ της οικονοµικής διαφοροποίησης των αγροτικών
περιοχών (διατήρηση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, ανάπτυξη
των δικτύων, προώθηση πόλων ανάπτυξης). Οι αλληλεπιδράσεις
µεταξύ αυτών των αναγκών και των τριών προτεραιοτήτων των
στρατηγικών προσανατολισµών θα άξιζε να αποσαφηνιστούν
καλύτερα.
4.6.2
Η ανακοίνωση τονίζει επίσης τις ανάγκες εδαφικής συνεργασίας, σε τρία επίπεδα:
4.6.2.1
διασυνοριακή συνεργασία, κυρίως για την ανάπτυξη των
αµοιβαίων ανταλλαγών και την προώθηση της οικονοµικής και
κοινωνικής ένταξης·
4.6.2.2
διεθνική συνεργασία, κυρίως για την ενίσχυση των
κοινών δράσεων στρατηγικής σηµασίας µεταξύ κρατών (µεταφορές,
έρευνα, κοινωνική ένταξη)·
4.6.2.3
διαπεριφερειακή συνεργασία, κυρίως για την προώθηση
της διάδοσης βέλτιστων οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών πρακτικών.
4.6.3
Ωστόσο, η ΕΟΚΕ εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός
ότι η αναφορά αυτή στις ανάγκες της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας εµφανίζεται ως στοιχείο απλά συµπληρωµατικό, αν όχι
δευτερεύον, των προτεραιοτήτων των στρατηγικών προσανατολισµών, αντί να είναι σαφώς ενσωµατωµένο σε αυτές.
4.7 Συνολικά, η εξέταση των τριών προτεραιοτήτων των στρατηγικών κατευθύνσεων, που συµπληρώνονται από την περιφερειακή
διάσταση, οδηγεί σε πολλά σηµαντικά ερωτήµατα:
4.7.1
Κατά πρώτο λόγο, οι προτεραιότητες των στρατηγικών
κατευθυντήριων γραµµών δεν είναι αρκετά ακριβείς ώστε να συνιστούν ένα πραγµατικό «στρατηγικό» πλαίσιο παρέµβασης και διαχείρισης της πολιτικής της συνοχής. Συνιστούν µάλλον µια υπενθύµιση ορθών πρακτικών που θα πρέπει να ενθαρρυνθούν µέσω των
διαφόρων παρεµβάσεων.
4.7.2
Ειδικότερα, οι σχέσεις που συνδέουν τις προτεραιότητες
των στρατηγικών προσανατολισµών µε τους τρεις στόχους παρέµ-

4.7.3.1 την «προστιθέµενη αξία» της ευρωπαϊκής πολιτικής για
τη συνοχή, έναντι των εθνικών και τοπικών πολιτικών·
4.7.3.2 την «εδαφική συγκέντρωση» σε ευρωπαϊκούς πόλους και
άξονες ανάπτυξης, που να εξασφαλίζει µια συνολική επίδραση
κοινής ανόδου·
4.7.3.3 την «καθοδηγητική πλαισίωση» των παρεµβάσεων των
διαρθρωτικών ταµείων, που να εξασφαλίζει ότι οι στρατηγικές
κατευθύνσεις θα συνιστούν ένα αποτελεσµατικό και συνεκτικό
πλαίσιο και δεν θα περιορίζονται σε απλές συνοδευτικές διατάξεις.

5. Παρατηρήσεις σχετικά µε τα µέσα της πολιτικής της
συνοχής 2007-2013
5.1 Για την υποστήριξη της πολιτικής της συνοχής, η Επιτροπή
τονίζει ιδιαίτερα το ρόλο των διαρθρωτικών ταµείων (Περιφερειακό
Ταµείο και Κοινωνικό Ταµείο) και του Ταµείου Συνοχής. ∆ιευκρινίζει ότι η παρέµβασή τους, µέσα στα πλαίσια των στρατηγικών
στόχων που προαναφέρονται, πρέπει να καθιστά δυνατή την
προώθηση της ανάπτυξης, την καλύτερη αξιοποίηση των ευκαιριών
που παρέχει η ενιαία αγορά, την προώθηση µεγαλύτερης σύγκλισης
µεταξύ των κρατών µελών, την ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας, τη βελτίωση της ενοποίησης της επικράτειας της
Ένωσης όσον αφορά την οικονοµική, την κοινωνική και την πολιτισµική της διάσταση.
5.2 ∆ιαπιστώνουµε, κατά πρώτο λόγο, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση
θα βρεθεί αντιµέτωπη µε µια αυξανόµενη απόκλιση ανάµεσα στον
περιορισµό του προϋπολογισµού των ταµείων και το εύρος των
αναγκών (ανισότητες ανάπτυξης µεταξύ κρατών µελών, καθυστερήσεις ως προς τη διευθέτηση των υποδοµών, καθυστερήσεις της
ενιαίας αγοράς, καθυστερήσεις ανταγωνιστικότητας, καθυστερήσεις
ως προς την εφαρµογή της στρατηγικής της Λισσαβώνας). Η
εσωτερική αναδιευθέτηση των προτεραιοτήτων του κοινοτικού
προϋπολογισµού είναι αναγκαία, συµπεριλαµβανοµένης και της
συνέχισης της υπό εξέλιξη µεταρρύθµισης της κοινής γεωργικής
πολιτικής. Η αναδιευθέτηση όµως αυτή δεν πρόκειται να προσφέρει
παρά περιορισµένα περιθώρια για την αύξηση των πιστώσεων των
διαρθρωτικών ταµείων, δεδοµένου ότι το συνολικό ύψος του κοινοτικού προϋπολογισµού θα παραµείνει πολύ µικρό. Οπωσδήποτε, µε
τον περιορισµό του κοινοτικού προϋπολογισµού στο 1,045 % του
ΑΕγχΠ, η ΕΟΚΕ δεν πιστεύει ότι το 0,36 % (308 δισεκατοµµύρια
ευρώ από έναν προϋπολογισµό 862 δισεκατοµµυρίων, µε την
επιφύλαξη των 4 επιπρόσθετων δισεκατοµµυρίων κατά την
συµφωνία της 4ης Απριλίου 2006, που εκκρεµεί προς επικύρωση
από το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο) που αναµένεται να αφιερωθεί στην πολιτική της συνοχής, είναι αρκετό για να επιτρέψει
στην Ένωση την επίτευξη των στόχων συνοχής για την περίοδο
2007-2013.
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Θα πρέπει, λοιπόν, να αποδοθεί µέγιστη προσοχή:

5.3.1
αφενός, στις διαδικασίες παρέµβασης των ταµείων, που θα
πρέπει να λειτουργούν ως σηµαντικός µοχλός για τις επενδύσεις,
πράγµα που απαιτεί περισσότερη καινοτοµία απ' όση επεδείχθη στο
παρελθόν στον τοµέα αυτόν·
5.3.2
αφετέρου, στην πραγµατική συγκέντρωση των παρεµβάσεων των ταµείων, που θα πρέπει να έχει περισσότερο διαρθρωτική
επίδραση, κυρίως σε διεθνική και διασυνοριακή κλίµακα.
5.4 Όσον αφορά τις διαδικασίες παρέµβασης των ταµείων, αξίζει
να τονίσουµε διάφορες παρατηρήσεις:
5.4.1
Υπενθυµίζεται, κατά πρώτο λόγο, ότι η παρέµβαση των
διαρθρωτικών ταµείων συνοδεύει απλώς την πολιτική της Ένωσης
για τη συνοχή. ∆εν θα µπορούσε να συνιστά το αποκλειστικό µέσον
που αυτή διαθέτει, ούτε καν το κυριότερο. Οφείλει, κατά κύριο
λόγο, να προωθεί, στην υπηρεσία των κοινών προσανατολισµών,
την κινητοποίηση των διαθέσιµων στην αγορά κεφαλαίων και την
πιο συγκλίνουσα χρήση των εθνικών και περιφερειακών προϋπολογισµών. Εποµένως, αυτό που πρέπει κυρίως, είναι να εξασφαλιστεί ο
ρόλος της ως µοχλού. Μέσα στα πλαίσια αυτά, οι διαρθρωτικοί
µηχανισµοί της Ένωσης πρέπει να αποτελέσουν ένα κεντρικό µέσον
διευθέτησης της ευρωπαϊκής επικράτειας, συνοδεύοντας τις υπό
εξέλιξη κοινοτικές πολιτικές και οικονοµικές και κοινωνικές µεταλλαγές.
5.4.2
Προς το σκοπό αυτόν, η αξιοποίηση των ταµείων της
Ένωσης, καθώς και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, θα
έπρεπε να διαµορφωθεί σύµφωνα µε µια πιο ευέλικτη και πιο καινοτόµο αντίληψη χρηµατοοικονοµικών τεχνικών. Όπως ορθά αναγνωρίζει η Επιτροπή, τα ταµεία δεν θα έπρεπε πλέον να περιορίζονται στη χορήγηση επιδοτήσεων, αλλά θα έπρεπε να υποστηρίζουν άλλα µέσα, όπως τα δάνεια, οι εγγυήσεις δανείων, τα µετατρέψιµα µέσα, το επενδυτικό κεφάλαιο και το κεφάλαιο επιχειρηµατικού κινδύνου. Η ΕΟΚΕ όχι απλώς υποστηρίζει τις απόψεις αυτές,
αλλά και ζητά να αντληθούν όλες οι σχετικές συνέπειες και να
ξεκινήσει µια πραγµατική µεταρρύθµιση των διαδικασιών χρηµατοδοτικής παρέµβασης της Ένωσης.
5.4.2.1
Η ΕΟΚΕ είναι της άποψης ότι η ανάπτυξη τέτοιων εναλλακτικών µέσων παρέµβασης εκ µέρους των διαρθρωτικών ταµείων,
σε στενή επαφή µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων και την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα µπορούσε να επιτρέψει τη
σηµαντική αύξηση της επίδρασης των κοινοτικών παρεµβάσεων και
την καλύτερη διάρθρωσή τους µε την επένδυση δηµόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων. Ειδικότερα, θα συνέβαλαν στην κοινή συµµετοχή
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα στη χρηµατοδότηση επενδύσεων,
κυρίως των ΜΜΕ, που θεωρούνται επικίνδυνες από τους παραδοσιακούς χρηµατοδοτικούς εταίρους και οι όροι δανεισµού των
οποίων υπάρχει κίνδυνος να γίνουν ακόµη δυσχερέστεροι στο
µέλλον, µετά από τις συµφωνίες «Βασιλεία ΙΙ». Θα µπορούσαν
επίσης να αποτελέσουν ένα αποτελεσµατικό µέσον για να αντισταθµιστούν οι περιορισµοί του ευρωπαϊκού προϋπολογισµού.
Πράγµατι, µια επιδότηση ενός ευρώ θα µπορούσε συχνά να αξιοποιηθεί καλύτερα εάν είχε χρησιµοποιηθεί ως εγγύηση για ένα
δάνειο των πέντε έως δέκα ευρώ. Ειδικότερα, κάτι τέτοιο θα
επέτρεπε τη διεύρυνση του αριθµού των δικαιούχων, ενώ
παράλληλα θα συνέβαλε στο να τους καταστήσει περισσότερο
υπεύθυνους απ' ό,τι η χορήγηση µη επιστρέψιµων επιδοτήσεων.
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5.4.2.2 Τα νέα αυτά µέσα παρέµβασης θα πρέπει να εφαρµοστούν όσο το δυνατόν εγγύτερα προς τους ενδιαφερόµενους
τοµείς, ώστε να εξασφαλιστεί ο µέγιστος καταλυτικός ρόλος για
την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη. Θα µπορούσαν επίσης να
κινητοποιηθούν κι άλλοι πόροι, µε έναν καλύτερο συντονισµό των
παρεµβάσεων µεταξύ των διαρθρωτικών ταµείων και άλλων χρηµατοδοτικών οργανισµών που δραστηριοποιούνται ήδη στον τοµέα
της ευρωπαϊκής ανάπτυξης, όπως η ΕΤΑΑ. Ένα πεδίο παρέµβασης
στο οποίο θα έπρεπε να δοθεί προτεραιότητα είναι η πολύ ευρύτερη
και πιο δραστήρια προώθηση των εταιρικών σχέσεων δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπό διαφανείς και ανοιχτές
συνθήκες ανταγωνισµού, κυρίως για τη χρηµατοδότηση των
µεγάλων έργων υποδοµής που είναι αναγκαία τόσο για τη συνολική
συνοχή όσο και για τη συλλογική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.
Οπωσδήποτε, όπως αναφέρεται και παραπάνω (6), ο προϋπολογισµός των δι-ευρωπαϊκών δικτύων θα πρέπει να αναβαθµιστεί
σηµαντικά, δεδοµένου ότι οι εταιρικές σχέσεις δηµόσιου-ιδιωτικού
τοµέα για τις ευρωπαϊκές υποδοµές δεν θα µπορέσουν να έχουν
επιτυχία εάν δεν υπάρξει µια επαρκής βάση ανάληψης δηµόσιων
πιστώσεων εκ µέρους της Κοινότητας.
5.4.2.3 Μία τέτοια µεταρρύθµιση των διαδικασιών παρέµβασης
των κοινοτικών ταµείων απαιτεί την αύξηση της ικανότητας δανειοδότησης και δανειοληψίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προϋποθέτει
επίσης, πέρα από την εντατικοποίηση του συντονισµού µε την ΕΤΕ
και άλλους χρηµατοπιστωτικούς θεσµούς, την σύναψη µιας πραγµατικής εταιρικής σχέσης µε το ευρωπαϊκό τραπεζικό και χρηµατοπιστωτικό δίκτυο, µε παράλληλη ενίσχυση, από την άλλη πλευρά,
των προϋποθέσεων παροχής των ενισχύσεων, τόσο σε επίπεδο
κρατών µελών όσο και άµεσων δικαιούχων. Τέλος, θα πρέπει να
συµπληρωθεί προς την κατεύθυνση αυτή η µεταρρύθµιση των κανονισµών των διαρθρωτικών ταµείων για την περίοδο 2007-2013,
ώστε να καταστούν πλήρως λειτουργικά τα νέα συστήµατα χρηµατοοικονοµικής τεχνικής. Εποµένως, η ΕΟΚΕ ζητά την υποβολή νέων
προτάσεων για τους τρεις αυτούς τοµείς εκ µέρους της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
5.4.3 Από την άλλη πλευρά, είναι λυπηρό το γεγονός ότι η ίδια
η διαχείριση των διαρθρωτικών ταµείων υπήρξε, τα τελευταία
χρόνια, πολύ αδιαφανής και κυριαρχούσαν σ' αυτήν οι διµερείς
σχέσεις µεταξύ κοινοτικής διοίκησης και εθνικών διοικήσεων, χωρίς
να είναι εµφανής ένας αποτελεσµατικός συνολικός συντονισµός,
ούτε και ένας επαρκής έλεγχος και παρακολούθηση της ορθής αξιοποίησης των ταµείων. Το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ένωσης εξέφρασε
συχνά τη λύπη του για την κατάσταση αυτή, αλλά τα επιµέρους
µέτρα που ακολούθησαν παρέµειναν ιδιαίτερα περιορισµένα. Η
γενική αρχή της αύξησης της διαφάνειας κατά το σχεδιασµό, την
υιοθέτηση και την εφαρµογή των κοινοτικών πολιτικών δεν έχει
ακόµη επεκταθεί, όπως θα έπρεπε, στη λειτουργία και τη διαχείριση
των ταµείων. Οι στρατηγικοί προσανατολισµοί της πολιτικής της
συνοχής θα έπρεπε στο εξής να αποτελέσουν τη βάση για µια
σαφέστατη αλλαγή πορείας προς την κατεύθυνση αυτή.
5.4.4 Ανάµεσα στις αναγκαίες καινοτοµίες προκειµένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη αυτή διαχείριση των ευρωπαϊκών ενισχύσεων,
θα αναφέρουµε την απαίτηση πιο συστηµατικού ελέγχου της
συµβατότητας των κοινοτικών ενισχύσεων, µε τους κανόνες του
ανταγωνισµού. Ορισµένες ελλιπώς ελεγχόµενες παρεµβάσεις των
ταµείων, µε το πρόσχηµα του περιορισµού των περιφερειακών
ανισοτήτων, προκάλεσαν ενδεχοµένως στο παρελθόν σοβαρές και
επιβλαβείς στρεβλώσεις των αρχών του ισότιµου ανταγωνισµού, ενώ
ο συνδυασµός των δύο αυτών στόχων είναι απόλυτα δυνατός. Οι
ενισχύσεις της Ένωσης είναι δηµόσιες ενισχύσεις ανάλογες µε τις
(6) Βλ. σηµείο 4.3.3.
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κρατικές ενισχύσεις και, συνεπώς, πρέπει να διέπονται από τους
ίδιους ελέγχους. Η αρχή αυτή ισχύει αναγκαστικά επίσης και για
την καλύτερη αµοιβαία διάρθρωση ανάµεσα στις ευρωπαϊκές
ενισχύσεις και τις εθνικές και περιφερειακές ενισχύσεις. Η ετήσια
έκθεση της Επιτροπής για τον ανταγωνισµό θα έπρεπε, συνεπώς, να
περιλαµβάνει στο εξής ένα κεφάλαιο σχετικά µε τις συνθήκες
ελέγχου των κοινοτικών ενισχύσεων από την άποψη της πολιτικής
του ανταγωνισµού της Ένωσης. Η ΕΟΚΕ έχει ήδη διατυπώσει τη
σύσταση αυτή στο παρελθόν, χωρίς όµως αποτέλεσµα µέχρι
σήµερα.
5.5 Όσον αφορά τη συγκέντρωση των παρεµβάσεων, η Επιτροπή
θα έπρεπε να µεριµνά ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερος προσανατολισµός των παρεµβάσεων των ευρωπαϊκών ταµείων σε συνάρτηση µε
µια πιο ευρωπαϊκή διάσταση της χωροταξίας της επικράτειας της
Ένωσης, πράγµα που κάθε άλλο παρά ισχύει σήµερα, πέρα από
κάποιες µεµονωµένες προόδους που ξεκίνησαν µε τα σχέδια κοινοτικής παρέµβασης.
5.5.1
Τα διαρθρωτικά ταµεία δεν επιζήτησαν καθόλου µέχρι
σήµερα να ευνοούν µια διεθνική διάσταση κατά τις παρεµβάσεις
τους, παρά την κανονιστική και οικονοµική υλοποίηση της µεγάλης
ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς, που σήµερα έχει διευρυνθεί σε 25
κράτη µέλη. Η Επιτροπή διαχειριζόταν τα διαρθρωτικά ταµεία
κυρίως µε βάση τις εθνικές προτεραιότητες που υπέβαλλαν τα
κράτη, χωρίς άµεσο συσχετισµό µε τις νέες ανάγκες συνεργασίας
που απορρέουν από την κατάργηση των φυσικών, τεχνικών και
φορολογικών εµποδίων για τις συναλλαγές, ενώ οι ίδιες οι οικονοµικές και κοινωνικές ανισότητες έχουν αυξηθεί, απαιτώντας την
ενίσχυση των διεθνικών δεσµών και δικτύων.
5.5.2
Θα ήταν καλό να βρεθούν λύσεις για την κατάσταση
αυτή, µε την ανάπτυξη σαφέστερων προτεραιοτήτων παρέµβασης,
ώστε να εδραιωθούν τα «σηµεία επαφής» µεταξύ των κρατών µελών,
σε όλα τα επίπεδα: διεθνικό, διαπεριφερειακό και διασυνοριακό. Οι
εύστοχες αναφορές της Επιτροπής στις πτυχές αυτές θα άξιζε να
επανεκτιµηθούν, να αναπτυχθούν και να ενταχθούν στο επίκεντρο
των προτεραιοτήτων παρέµβασης των ταµείων, και όχι να παρουσιάζονται ως πρόσθετο συµπλήρωµα των προτεραιοτήτων αυτών.
6. Παρατηρήσεις σχετικά µε την ενσωµάτωση στις εθνικές και
περιφερειακές πολιτικές
6.1 Η ενσωµάτωση της πολιτικής της συνοχής στις εθνικές και
περιφερειακές πολιτικές συνιστά κεντρική αναγκαιότητα, που ορθά
τονίζεται από την Επιτροπή. Επισηµαίνουµε την ανάγκη να πραγµατοποιηθεί πρόοδος σε δύο πεδία:
6.2 Κατά πρώτο λόγο, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι κοινοτικές ενισχύσεις χρησιµεύουν πράγµατι για την υποστήριξη της
βέλτιστης εφαρµογής των κοινοτικών προσανατολισµών, αποφάσεων
και δεσµεύσεων στα διάφορα κράτη µέλη. Ας αναφερθούν ειδικότερα:
6.2.1
η ορθή και εµπρόθεσµη µεταφορά των ευρωπαϊκών
οδηγιών στο εκάστοτε εθνικό δίκαιο·
6.2.2
η ενίσχυση της διοικητικής συνεργασίας σε ευρωπαϊκή
κλίµακα, ειδικότερα για την εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας
της ενιαίας αγοράς·
6.2.3
η καλύτερη εφαρµογή, ως προς τις δύο συνιστώσες του,
του συµφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης, το οποίο δεν θα
έπρεπε να περιορίζεται σε απλή προστασία έναντι των ελλειµµάτων,
αλλά να ανοίγει το δρόµο για µια κοινή οικονοµική διαχείριση.
6.3 Κατά δεύτερο λόγο, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι κοινοτικές ενισχύσεις συµβάλλουν όντως στην ενίσχυση της συνεκτι-
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κότητας ανάµεσα στις ευρωπαϊκές και τις εθνικές πολιτικές, κυρίως
µε στόχο την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή της στρατηγικής της
Λισσαβώνας. Ας αναφερθούν ειδικότερα:
6.3.1 η συνοδεία των οικονοµικών, κοινωνικών και διοικητικών
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων·
6.3.2 η απλούστευση του ρυθµιστικού πλαισίου και η ανάπτυξη
ευρωπαϊκών προσεγγίσεων κοινωνικο-επαγγελµατικής αυτορρύθµισης που αξίζει να υποστηριχθεί (7)·
6.3.3 η επιτάχυνση της ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού χρηµατοοικονοµικού χώρου, µε τη µέγιστη αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων του ευρώ·
6.3.4 η προσέγγιση των φορολογικών συστηµάτων, σύµφωνα µε
µια βάση ελκυστική για τις επενδύσεις και την καινοτοµία, που να
επιτρέπει την καλύτερη πλαισίωση του ανταγωνισµού µεταξύ των
διαφορετικών συστηµάτων των κρατών µελών.
6.4 Τέλος, θα έπρεπε να αποφευχθεί όσο το δυνατόν η
προσθήκη επιπρόσθετων εθνικών ή περιφερειακών κριτηρίων στο
πλαίσιο που έχει οριστεί από την ΕΕ, προκειµένου να διατηρηθεί η
αναγκαία ευελιξία για τον καθορισµό του περιεχοµένου των µελλοντικών προγραµµάτων. Σύµφωνα µε το ίδιο πνεύµα, θα πρέπει να
αποφευχθεί η θέσπιση διαδικασιών που κινδυνεύουν να «παγώσουν»
εκ των προτέρων τον προορισµό των κονδυλίων για διάρκεια επτά
ετών ή να αποκλείσουν τη δυνατότητα εύκολης προσαρµογής των
προγραµµάτων που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης.
6.5 Η ΕΟΚΕ επιθυµεί επίσης να συµβάλλουν οι κοινοτικές
ενισχύσεις στην προώθηση µιας ευρωπαϊκής προσέγγισης για τη
βιοµηχανία, η οποία να επιτρέπει τον συντονισµό των δηµοσίων
αρχών και των φορέων της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών,
στα διάφορα επίπεδα (ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό) (8).
6.6 Τέλος, η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για το
γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του ∆εκεµβρίου του 2005
συµφώνησε επί της αρχής για την ίδρυση Ταµείου προσαρµογής
στην παγκοσµιοποίηση, «προκειµένου να παρασχεθεί πρόσθετη
στήριξη στους εργαζόµενους που απολύονται λόγω σηµαντικών
διαρθρωτικών µεταβολών των µορφών παγκόσµιου εµπορίου, και
προκειµένου να βοηθηθούν στην απόκτηση νέας κατάρτισης και την
αναζήτηση απασχόλησης.» Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων
κάλεσαν το Συµβούλιο να ορίσει τα κριτήρια επιλεξιµότητας για το
Ταµείο αυτό. Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι οι διεπαγγελµατικοί, ή ακόµη και
οι κλαδικοί, κοινωνικοί εταίροι της Ευρώπης θα µπορούσαν να
συµµετάσχουν στον καθορισµό των κριτηρίων αυτών.
7. Παρατηρήσεις σχετικά µε τη συµµετοχή των κοινωνικοεπαγγελµατικών φορέων
7.1 Η συµµετοχή των κοινωνικο-επαγγελµατικών φορέων στην
πολιτική της συνοχής συνιστά ισχυρή απαίτηση. Η ΕΟΚΕ είχε ειδικότερα ζητήσει την ενίσχυση της συµµετοχής αυτής, στη γνωµοδότησή της του 2003 σχετικά µε την εταιρική σχέση για την
λειτουργία των διαρθρωτικών ταµείων (9). Η Επιτροπή αναγνωρίζει
την ανάγκη αυτή, τονίζοντας ότι συµβάλλει αποφασιστικά στην
καλύτερη υιοθέτηση της πολιτικής αυτής επί τόπου. Εντούτοις, δεν
υποβάλλει προτάσεις για την οργάνωση των σχετικών διαδικασιών
και την ενσωµάτωσή τους στις στρατηγικές κατευθύνσεις για τη
συνοχή.
(7) Ενηµερωτική έκθεση του ειδικευµένου τµήµατος «Ενιαία αγορά,
παραγωγή και κατανάλωση» µε θέµα «Η σηµερινή κατάσταση σε ό,τι
αφορά την από κοινού ρύθµιση και την αυτορύθµιση στην ενιαία
αγορά».
(8) Βλ. γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ για την «Σύγχρονη βιοµηχανική
πολιτική»,EE C 110 της 9.5.2006.
(9) EE C 10 της 14.01.2004, σ. 21.
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7.2 Η ΕΟΚΕ προτείνει, λοιπόν, να συµπληρωθούν οι στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές της πολιτικής της συνοχής 20072013 µε τη διευκρίνιση ενός πραγµατικού πλαισίου για τη
συµµετοχή των κοινωνικο-επαγγελµατικών φορέων. Όπως συµβαίνει
και µε τις διατάξεις της Συµφωνίας του Κοτονού υπέρ των µη
κρατικών φορέων των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του
Ειρηνικού, όπου προβλέπεται ρητά η διαβούλευση και η συµµετοχή
τους στη διαχείριση των ευρωπαϊκών ενισχύσεων, το πλαίσιο αυτό
θα έπρεπε να ενσωµατωθεί πλήρως στις στρατηγικές κατευθύνσεις,
µε δεσµευτική ισχύ για τα κράτη µέλη.
7.3 Το πλαίσιο αυτό θα έπρεπε, ειδικότερα, να περιλαµβάνει
τους ακόλουθους στόχους:
7.3.1
να καλούνται οι κοινωνικο-επαγγελµατικοί κύκλοι και οι
κοινωνικοί εταίροι να συµµετέχουν στον ευρωπαϊκό προσδιορισµό
των κύριων προσανατολισµών (ειδικότερα, στο συνολικό στρατηγικό έγγραφο) και στην αποκεντρωµένη τους εφαρµογή σε εθνικό
επίπεδο (ειδικότερα, στο εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς που
καταρτίζουν τα κράτη µέλη), καθώς και σε περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο·
7.3.2
να αναπτυχθεί ο διάλογος αυτός περαιτέρω, τόσο σχετικά
µε τις οικονοµικές πτυχές του όσο και µε τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές, στην υπηρεσία µιας αποτελεσµατικής, συµµετοχικής
και βιώσιµης ανάπτυξης·
7.3.3
να εµπλέκονται άµεσα οι κοινωνικο-επαγγελµατικοί φορείς
στις δράσεις για τη βελτίωση της απασχόλησης, ιδιαίτερα δε µέσω
της πολιτικής των συµβάσεων µεταξύ κοινωνικών εταίρων, κυρίως
για τον εκσυγχρονισµό των συστηµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης και τη διευκόλυνση της καλύτερης προσαρµογής της αγοράς
εργασίας·
7.3.4
να προτρέπονται οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών να
επωφελούνται περισσότερο από τις ευκαιρίες που προσφέρει η
ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, εντατικοποιώντας τα διευρωπαϊκά δίκτυα
παραγωγής, ανταλλαγών και υποδοµών, και δροµολογώντας κοινωνικο-επαγγελµατικές αυτορυθµίσεις και από κοινού ρυθµίσεις που
να συµβάλλουν στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς·
7.3.5
να προσδιοριστούν, από κοινού µε τους κοινωνικο-επαγγελµατικούς φορείς, αποτελεσµατικά πρότυπα εταιρικών σχέσεων
δηµοσίου-ιδιωτικού τοµέα, µε κατάλληλες µορφές παραχωρήσεων,
κινήτρων, εγγυήσεων και υπεργολαβιών·
7.3.6
να αναπτυχθούν, σύµφωνα µε τις βάσεις αυτές, περισσότερα προγράµµατα εταιρικών σχέσεων δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα,
κυρίως για υποδοµές και για χρηµατοδοτήσεις ΜΜΕ σε τοπικό
επίπεδο·
7.3.7
να ενθαρρυνθούν οι κοινωνικο-επαγγελµατικοί φορείς να
εντείνουν τις πρωτοβουλίες ευρωπαϊκής συνεργασίας σχετικά µε την
έρευνα και την τεχνολογική καινοτοµία·
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7.3.8 να υποστηριχθούν οι καινοτόµες προσεγγίσεις των κοινωνικο-επαγγελµατικών φορέων που συµβάλλουν στις προοπτικές της
βιώσιµης ανάπτυξης.
7.4 Ένας τέτοιος διάλογος, για να είναι αποτελεσµατικός, θα
πρέπει να οργανωθεί και να διαρθρωθεί καλύτερα, τόσο στις
Βρυξέλλες, όσο και στα διάφορα κράτη µέλη και περιφέρειες. Το
πλαίσιο συµµετοχής θα πρέπει, εποµένως, να προβλέπει τα
ακόλουθα µέτρα:
7.4.1 να στηριχτεί ο διάλογος αυτός σε µια αποτελεσµατική
πληροφόρηση, που θα αναµεταδίδεται καλά από τις δηµόσιες αρχές
των κρατών µελών, σχετικά µε τις στρατηγικές κατευθύνσεις και τις
λεπτοµέρειες της εφαρµογής τους·
7.4.2 να πραγµατοποιούνται διαβουλεύσεις σε αρκετά πρώιµο
στάδιο, και να παρέχονται δυνατότητες συµµετοχής των κοινωνικοεπαγγελµατικών φορέων στις µελέτες επίδρασης·
7.4.3 να ενηµερώνονται οι κοινωνικο-επαγγελµατικοί φορείς
σχετικά µε τη συνέχεια που δίδεται στις διαβουλεύσεις και στις
προτάσεις τους·
7.4.4 να επισυνάπτεται στα επίσηµα έγγραφα προγραµµατισµού
ή αναθεώρησης σύνοψη των προϋποθέσεων διαβούλευσης των
κοινωνικο-επαγγελµατικών φορέων·
7.4.5 σε περιπτώσεις διασυνοριακών ή διαπεριφερειακών προγραµµάτων, να προωθούνται κοινές διαβουλεύσεις και κοινωνικοεπαγγελµατικές εταιρικές σχέσεις επίσης διασυνοριακές ή διαπεριφερειακές·
7.4.6 να ενθαρρύνονται ιδιαίτερα οι πρωτοβουλίες κοινωνικού
διαλόγου σχετικά µε τα διασυνοριακά και διαπεριφερειακά αυτά
σχέδια, κυρίως µέσω της υλοποίησης του προαιρετικού διεθνικού
πλαισίου για τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις, έτσι όπως αυτό
προτάθηκε στην κοινωνική ατζέντα 2005-2007.
7.5 Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει, εξάλλου, την υποστήριξή της προς
την πρόταση της Επιτροπής να εκχωρηθεί το 2 % των πόρων του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου στις δράσεις ανάπτυξης των
ικανοτήτων και δραστηριοτήτων που αναλαµβάνονται από κοινού
από τους κοινωνικούς εταίρους.
7.6 Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, µε την
ρητή στήριξη του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Μαρτίου του
2005, συµφώνησε να αναπτύξει ένα ευρωπαϊκό δίκτυο ενηµέρωσης
και υποστήριξης για τις πρωτοβουλίες των φορέων της κοινωνίας
των πολιτών που συµµετέχουν στην υλοποίηση της στρατηγικής
της Λισσαβώνας. Το δίκτυο αυτό θα συµµετάσχει πλήρως στις
πρωτοβουλίες που θα αναλάβουν οι φορείς αυτοί για την ενίσχυση
της αποτελεσµατικότητας της ευρωπαϊκής πολιτικής της συνοχής
κατά την περίοδο 2007-2013.

Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 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 «Οι συνέπειες των
διεθνών συµφωνιών για τη µείωση των εκποµπών αερίων που προκαλούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου
στις βιοµηχανικές µεταλλαγές που σηµειώνονται στην Ευρώπη»
(2006/C 185/12)
Στις 10 Φεβρουαρίου 2005, και σύµφωνα µε το άρθρο 29, παράγραφος 2, του Εσωτερικού Κανονισµού της, η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή αποφάσισε να καταρτίσει γνωµοδότηση: «Οι συνέπειες των
διεθνών συµφωνιών για τη µείωση των εκποµπών αερίων που προκαλούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου στις
βιοµηχανικές µεταλλαγές που σηµειώνονται στην Ευρώπη».
Η Συµβουλευτική Επιτροπή Βιοµηχανικών Μεταλλαγών, στην οποία ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών
εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή της στις 30 Ιανουαρίου 2006 µε εισηγητή τον κ. ZBOŘIL και συνεισηγητή
τον κ. ČINČERA.
Κατά την 426η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 20ής και 21ης Απριλίου 2006 (συνεδρίαση της 20ής Απριλίου
2006), η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε 79 ψήφους υπέρ, 11 κατά και 9 αποχές,, την
ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Εισαγωγή: στόχοι της ΕΕ σχετικά µε την µείωση των
εκποµπών αερίων που προκαλούν το φαινόµενο του
θερµοκηπίου
1.1 Σήµερα, οι κλιµατικές αλλαγές σε παγκόσµια κλίµακα αποτελούν ένα από τα σηµαντικότερα θέµατα όχι µόνον στις επιστηµονικές και πολιτικές συζητήσεις και δράσεις, αλλά και στην
καθηµερινή κοινωνική ζωή. Οι δράσεις που δροµολογήθηκαν σε
διεθνές επίπεδο, ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 και τις
αρχές της δεκαετίας του 1990, κατέληξαν, σε πρώτη φάση, στη
δηµιουργία το 1989 της ∆ιακυβερνητικής Οµάδας Εµπειρογνωµόνων για την Εξέλιξη του Κλίµατος, κατόπιν στην έναρξη των
διαπραγµατεύσεων σε επίπεδο των ΗΕ (1990) και, τέλος, το 1992,
στην υιοθέτηση της Σύµβασης Πλαισίου των Ηνωµένων Εθνών για
τις Κλιµατικές Αλλαγές (UNFCCC). Η τελευταία (UNFCCC) άρχισε
να ισχύει στις 21 Μαρτίου 1994.
1.2 Κλιµατικές αλλαγές έχουν ήδη σηµειωθεί στην πολύ µακρινή
ιστορία και, ελλείψει µετεωρολογικών δεδοµένων ποιότητας για τις
περιόδους αυτές, οι γνώσεις µας για το κλίµα ανά την ιστορία
βασίζονται αποκλειστικά σε παλαιοκλιµατολογικές µετρήσεις και
παρατηρήσεις ή σε γεωλογικά φαινόµενα και αρχαιολογικές
ανακαλύψεις (έµµεσα στοιχεία). Νέες αναλύσεις έµµεσων στοιχείων
που αφορούν το Βόρειο Ηµισφαίριο αποκαλύπτουν ότι, καθ' όλη τη
διάρκεια της τελευταίας χιλιετίας, ποτέ δεν σηµειώθηκε τόσο
σηµαντική γενικευµένη αύξηση της θερµοκρασίας στην επιφάνεια
της Γης όσο αυτή που παρατηρήθηκε κατά τον 20ό αιώνα.
1.3 Η µεγάλη πλειονότητα των κρατών και των περιοχών που
είναι πιο ευάλωτες στις κλιµατικές αλλαγές αντιµετωπίζουν κατά
κανόνα και άλλους αρνητικούς παράγοντες, κυρίως δε την ταχεία
αύξηση του πληθυσµού τους, την εξάντληση των φυσικών πόρων,
και τη φτώχια. Οι πολιτικές και τα µέτρα που θα µπορούσαν να
µειώσουν την πίεση επί των πόρων, να περιορίσουν τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης
των πλέον µειονεκτικών µελών της κοινωνίας. Οι πρωτοβουλίες
αυτές θα µπορούσαν, επίσης, να συµβάλουν στη µείωση της
ευαισθησίας απέναντι στις κλιµατικές αλλαγές. Συνεπώς, κατά την
πρόταση και την εφαρµογή διεθνών και εθνικών αναπτυξιακών
πρωτοβουλιών, ενδείκνυται να λαµβάνονται υπόψη και οι κίνδυνοι
που προκύπτουν από τις κλιµατικές αλλαγές.
1.4 Από την τρίτη έκθεση αξιολόγησης της ∆ιακυβερνητικής
Οµάδας Εµπειρογνωµόνων για την Εξέλιξη του Κλίµατος, που
εκπονήθηκε το 2001, προκύπτει ότι σε παγκόσµια κλίµακα η µέση
θερµοκρασία της επιφάνειας της Γης έχει αυξηθεί από το 1861.

Σύµφωνα µε τις αναλύσεις της Παγκόσµιας Μετεωρολογικής
Οργάνωσης, τα εννέα πιο θερµά χρόνια της ιστορίας τοποθετούνται
εντός της τελευταίας δεκαετίας. Το 1998 κατέχει τα πρωτεία, και
ακολουθούν το 2002, το 2003, το 2004 και το 2001. Τον 20ό
αιώνα, η αύξηση της µέσης θερµοκρασίας κυµάνθηκε µεταξύ ± 0,6
και ± 0,2 °C ενώ, σύµφωνα µε τις προβολές σχετικά µε τις µελλοντικές τάσεις, εάν δεν ληφθούν κατάλληλα µέτρα, η θερµοκρασία
αναµένεται να σηµειώσει νέα αύξηση κατά 1,4 έως 5,8 °C έως τα
τέλη του 21ου αιώνα.

1.5 Σύµφωνα µε µια υπόθεση που υποστηρίζεται ευρέως από
την επιστηµονική κοινότητα, και στην οποία αποδίδεται εξαιρετική
σηµασία από τους πολιτικούς κύκλους, τα αίτια των κλιµατικών
αλλαγών αποδίδονται κυρίως στην αύξηση της ποσότητας αερίων
που προκαλούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα
της Γης, λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας και ειδικότερα λόγω
της χρήσης ορυκτών καυσίµων. Η υπόθεση αυτή βασίζεται στον
συσχετισµό της αύξησης της συγκέντρωσης στην ατµόσφαιρα
αερίων που προκαλούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου, ειδικότερα
διοξειδίου του άνθρακα, για µεγάλο χρονικό διάστηµα, και της
επίσης µακρόχρονης εξέλιξης των θερµοκρασιών σε παγκόσµια
κλίµακα κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα. Βασίζεται, επίσης, στα
συµπεράσµατα κλιµατικών προσοµοιώσεων που αποσκοπούν στην
εκτίµηση της εµβέλειας και του αντίκτυπου των κλιµατικών
αλλαγών στο µέλλον, µε βάση σενάρια σχετικά µε την εξέλιξη των
εκποµπών αερίων που προκαλούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου
και της συγκέντρώσής τους στην ατµόσφαιρα.

1.6 Είναι πλέον προφανές ότι ο άνθρωπος ασκεί µια επίδραση
επί των κλιµατικών αλλαγών παγκοσµίως, παρότι υπάρχει ένας
βαθµός αβεβαιότητας ως προς την επίδραση των αερολυµάτων
(αεροζόλ) και άλλων φυσικών παραγόντων (ηφαιστειακή δραστηριότητα, ακτινοβολίες). Ωστόσο, το παγκόσµιο κλίµα επηρεάζεται,
επίσης, από τους κύκλους της ηλιακής δραστηριότητας και από
γεωφυσικούς παράγοντες και, ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν προς
το παρόν, και µάλλον δεν θα είναι για πολύ καιρό ακόµη, να
προσδιοριστεί το µερίδιο της ευθύνης του ανθρώπου για αυτές τις
κλιµατικές αλλαγές φυσικού χαρακτήρα. Η αβεβαιότητα αφορά
επίσης το βαθµό αντιπροσωπευτικότητας των διαθέσιµων δεδοµένων
καθώς και τα συµπεράσµατα των κλιµατικών προσοµοιώσεων, οι
οποίες δεν περιγράφουν πάντα µε απόλυτη ακρίβεια το σύνολο των
αλληλεπιδράσεων και, συνεπώς, δεν είναι σε θέση να προσφέρουν
τέλεια προσοµοίωση όλων των στοιχείων του κλιµατικού
συστήµατος.
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1.7 Στο πλαίσιο της επεξεργασίας των προβολών των
συγκεντρώσεων αερίων που προκαλούν το φαινόµενο του
θερµοκηπίου και αερολυµάτων στην ατµόσφαιρα και, κατ'επέκταση,
των προβολών που αφορούν την µελλοντική εξέλιξη του κλίµατος,
τα σενάρια εκποµπών της ειδικής έκθεσης για τα σενάρια εκποµπών
(RSSE) της ∆ιακυβερνητικής Οµάδας Εµπειρογνωµόνων για την
Εξέλιξη του Κλίµατος καθιστούν δυνατή την επίτευξη κλιµατικών
προσοµοιώσεων. Στα σενάρια εκποµπών περιλαµβάνονται πολλές
υποθέσεις σχετικά µε την κοινωνικοοικονοµική, ενεργειακή και
δηµογραφική εξέλιξη του κόσµου έως τα τέλη του 21ου αιώνα.

δυνατότητα εφαρµογής ευέλικτων µηχανισµών (εµπορία των
δικαιωµάτων εκποµπών, σχέδια «από κοινού εφαρµογής» (MOC)
στις αναπτυγµένες χώρες και «µηχανισµοί καθαρής ανάπτυξης»
(ΜΚΑ) στις αναπτυσσόµενες χώρες), ώστε να ενθαρρυνθούν οι
αναπτυγµένες χώρες να µειώσουν τις εκποµπές και να τηρήσουν τις
δεσµεύσεις που έχουν αναλάβει στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου του
Κιότο µε τους πλέον συµφέροντες οικονοµικούς όρους, βοηθώντας
παράλληλα τις αναπτυσσόµενες χώρες να επωφεληθούν από τις
µεταφορές νέων τεχνολογιών.

1.8 Οι θάνατοι, οι καταστροφές και η υποβάθµιση των
συνθηκών διαβίωσης που οφείλονται στην ξηρασία, τις πληµµύρες,
τα κύµατα καύσωνα, τις χιονοστιβάδες και τις θύελλες αποτελούν
δείγµα της τρωτότητας των κοινωνικών συστηµάτων και των οικοσυστηµάτων σε ακραίες κλιµατικές συνθήκες. Οι προβολές της
µελλοντικής εξέλιξης αποκαλύπτουν ότι η συχνότητα των περισσότερων ακραίων κλιµατικών φαινοµένων θα αυξηθεί κατά τη διάρκεια
του 21ου αιώνα και ότι οι επιπτώσεις τους θα επιδεινωθούν και
λόγω του εύρους και λόγω της έντασης των φαινοµένων αυτών.

1.13 Τα κράτη µέλη της ΕΕ των 15 συµβάλλουν κατά ποσοστό
85 % περίπου στο σύνολο των εκποµπών της ΕΕ των 25, έναντι
15 % για τα νέα κράτη µέλη. Οι σύγχρονες απογραφές εκποµπών
αναφέρουν ότι έως το 2003 η ΕΕ των 15, ως συµβαλλόµενο µέρος
του πρωτοκόλλου του Κιότο, δεν κατάφερε να µειώσει τις συνολικές εκποµπές της αερίων που προκαλούν το φαινόµενο του
θερµοκηπίου παρά µόνο κατά 1,7 %, γεγονός που υπονοµεύει
σοβαρά την υλοποίηση των στόχων του Κιότο για την περίοδο έως
το 2008-2012. Έστω και εάν οι εκποµπές στην ΕΕ των 15 έχουν
µειωθεί κατά 3,6 % από το 1995, ακόµα και κατά 4,3 % την
τελευταία πενταετία, από τις πλέον πρόσφατες προβολές προβλέπεται µείωση κατά 8,8 % µέχρι το 2010 χάρη στο συνδυασµό των
νέων µέτρων µείωσης των επιπέδων εκποµπών και των µηχανισµών
του Κιότο, ποσοστό δηλαδή που υπερβαίνει τους στόχους που
έχουν οριστεί για την ΕΕ των 15 από το πρωτόκολλο του Κιότο.
Κατά την περίοδο 1990-2003, τα νέα κράτη µέλη της ΕΕ µείωσαν
κατά 22 % τις συνολικές τους εκποµπές αερίων που προκαλούν το
φαινόµενο του θερµοκηπίου, έστω και εάν η µείωση αυτή οφείλεται
κατά κύριο λόγο στις διαδικασίες µετάβασης, κυρίως κατά το
πρώτο ήµισυ της δεκαετίας του 1990: µετά το 1995, το επίπεδο
των εκποµπών µειώθηκε κατά 6 % σηµειώνοντας σταθεροποίηση
την τελευταία πενταετία.

1.9 Για τον καλύτερο εντοπισµό των κλιµατικών αλλαγών, τον
συσχετισµό τους και την πλήρη κατανόησή τους, ενδείκνυται να
πραγµατοποιηθούν συµπληρωµατικές έρευνες ώστε να µειωθεί ο
βαθµός αβεβαιότητας που συνδέεται µε τις προβολές για τις
µελλοντικές κλιµατικές αλλαγές. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση
στην προώθηση άλλων ακριβέστερων µετρήσεων, συστηµατικής
παρακολούθησης, διεξαγωγής προσοµοιώσεων και λεπτοµερέστερων
αναλύσεων, κυρίως όσον αφορά τις συνέπειες των κλιµατικών
αλλαγών.
1.10 Η υπόθεση των ανθρωπογενών αιτίων των κλιµατικών
αλλαγών σε παγκόσµιο επίπεδο, που προκαλούνται από την
αυξηµένη παρουσία στην ατµόσφαιρα αερίων που προκαλούν το
φαινόµενο του θερµοκηπίου, έχει επικυρωθεί από τις πολιτικές
αποφάσεις των ενδιαφερόµενων κρατών και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Σε αυτή την υπόθεση βασίζεται η εφαρµογή της αρχής της
προφύλαξης καθώς και η χάραξη πολιτικών και στρατηγικών µε
στόχο την µείωση των κλιµατικών αλλαγών µέσω του περιορισµού
των εκποµπών αερίων που προκαλούν το φαινόµενο του
θερµοκηπίου, ειδικότερα δε του διοξειδίου του άνθρακα που προέρχεται από τη χρήση ορυκτών καυσίµων.
1.11 Πρακτική συνέπεια αυτών των πολιτικών αποφάσεων, η
Σύµβαση πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για τις κλιµατικές αλλαγές
(UNFCCC) του ∆εκεµβρίου του 1997 ενισχύθηκε µε το Πρωτόκολλο του Κιότο, που τέθηκε σε ισχύ στις 16 Φεβρουαρίου 2005.
1.12 Τα συµβαλλόµενα µέρη υποχρεούνται από το Πρωτόκολλο
του Κιότο να µειώσουν τις εκποµπές αερίων φαινοµένου του
θερµοκηπίου κατά την περίοδο 2008-2012 σε σύγκριση µε τα
επίπεδα που κατεγράφησαν το 1990, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις
τους που προσδιορίζονται ποσοτικά στο παράρτηµα Β του πρωτοκόλλου. Τα κράτη µέλη της ΕΕ των 15 πρέπει να µειώσουν τις
συνολικές τους εκποµπές κατά 8 % (δηλαδή σε απόλυτους
αριθµούς κατά 336 εκατοµµύρια τόνους ισοδύναµου CO2 κατ'
έτος). Τα νέα κράτη µέλη έχουν θέσει δικούς τους στόχους µείωσης
που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Β. Τα περισσότερα από αυτά
έχουν επίσης δεσµευτεί να προβούν σε µείωση κατά 8 %, ενώ η
Ουγγαρία και η Πολωνία κατά 6 %. Το παράρτηµα Β προβλέπει
εξάλλου διαφορετική χρονολογία αναφοράς για την Ουγγαρία, την
Πολωνία και τη Σλοβενία. Επίσης, το πρωτόκολλο προβλέπει τη

1.14 Οι προοπτικές της υλοποίησης των δεσµεύσεων του
πρωτοκόλλου του Κιότο στα κράτη µέλη της Ευρώπης των 15
δείχνουν ότι η µείωση των εκποµπών έως το 2012 ενδέχεται να
αποδειχθεί προβληµατική. Ωστόσο, το έγγραφο που εκπονήθηκε
ενόψει της συνεδρίασης του Συµβουλίου (το Μάρτιο του 2005)
περιλαµβάνει στοιχεία σχετικά µε τους µεσοπρόθεσµους και
µακροπρόθεσµους στόχους µείωσης των εκποµπών για τις οικονοµικά αναπτυγµένες χώρες, οι οποίοι θα πρέπει να φθάσουν το 15
έως 30 % πριν από το 2020 και µεταξύ 60 και 80 % έως το
2050, σε σύγκριση µε τα επίπεδα των εκποµπών του 1990. Όσον
αφορά τις συνέπειες τέτοιων µέτρων, η ∆ιακυβερνητική Οµάδα
Εµπειρογνωµόνων για την Εξέλιξη του Κλίµατος εκτιµά ότι η
αύξηση του παγκόσµιου ΑΕγχΠ θα παρουσιάσει επιβράδυνση της
τάξης του 0,003 έως 0,06 % ετησίως µεταξύ 1990 και 2100 (1).
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιµά (εάν επιθυµούµε την επίτευξη
επιπέδου συγκέντρωσης διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα
ίσου µε 550 pmv) ότι το ΑΕγχΠ της ΕΕ των 25 θα πρέπει να
µειωθεί κατά 0,5 % το 2025, εάν κατορθώσουµε να περιορίσουµε
το επίπεδο του CO2 κατά 1,5 % ανά έτος, αρχής γενοµένης από το
2012. Κάτι τέτοιο δεν µπορεί να θεωρηθεί πιθανό, παρά µόνον εάν
όλες οι χώρες λάβουν µέρος στις προσπάθειες για την καταπολέµηση των κλιµατικών αλλαγών και στο σύστηµα εµπορίας
δικαιωµάτων εκποµπών. Εάν η ΕΕ δεσµευθεί µονοµερώς στη διαδικασία αυτή, οι συνέπειες όσον αφορά το ΑΕγχΠ κινδυνεύουν να
διπλασιαστούν ή και να τριπλασιαστούν, χωρίς ωστόσο να
παράγουν διακριτά περιβαλλοντικά αποτελέσµατα (2).
(1) Βλ. την Έκθεση της οµάδας εργασίας ΙΙΙ της GIEC, µε τίτλο «Κλιµατικές
αλλαγές 2001 µ: µέτρα άµβλυνσης», τεχνική περίληψη, σ. 61
(2) Βλ. το έγγραφο «Επιτυχής καταπολέµηση της αλλαγής του κλίµατος του
πλανήτη» COM(200) 35, της 9.2.2005, σελ. 15
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1.15 Το µείζον πρόβληµα του πρωτοκόλλου του Κιότο έγκειται
στο γεγονός ότι οι Ηνωµένες Πολιτείες που είναι, σε απόλυτες
τιµές, ο µεγαλύτερος παραγωγός αερίων που προκαλούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου, µε ποσοστό 25 % επί των συνολικών παγκόσµιων εκποµπών, δεν το έχουν επικυρώσει και ότι δεν έχει ακόµη
τεθεί κανένας στόχος µείωσης για χώρες όπου προβλέπεται η πλέον
έντονη αύξηση των εκποµπών αερίων που προκαλούν το φαινόµενο
του θερµοκηπίου (Ινδία, Κίνα και άλλες, όπου η αύξηση των
εκποµπών από το 1990 υπερβαίνει το 20 %) για την περίοδο
αναφοράς 2008-2012. Μολονότι στις αρχές των διαπραγµατεύσεων, το 1990, το ποσοστό των αναπτυσσόµενων χωρών στο
σύνολο των εκποµπών παγκοσµίως ήταν περίπου 35 %, το 2000
ανερχόταν ήδη στο 40 % περίπου και, σύµφωνα µε τις προβλέψεις,
το 2010 ενδέχεται να φτάσει το 50 % και ίσως µάλιστα το 2025
το 75 %. Τούτο αποτελεί σοβαρή απειλή για τους στόχους της
πρωτοβουλίας αυτής. Εάν δεν επιτευχθεί παγκόσµια συµφωνία µέσω
πολιτικών διαπραγµατεύσεων, για την προσέγγιση που πρέπει να
υιοθετηθεί όσον αφορά την αντιµετώπιση των κλιµατικών αλλαγών,
οι µεµονωµένες προσπάθειες των ευρωπαϊκών χωρών (ΕΕ) δεν
πρόκειται να επιτύχουν την επιδιωκόµενη θετική επίδραση, ενώ
κινδυνεύουν, αντιθέτως, να επιφέρουν σοβαρή έλλειψη ισορροπίας
από πλευράς οικονοµικής ανάπτυξης.
1.16 Παρ' όλες τις πιθανές επιφυλάξεις σχετικά µε το επίπεδο
των σηµερινών γνώσεων για το πού οφείλονται οι τρέχουσες κλιµατικές αλλαγές και σχετικά µε τον τρόπο κατά τον οποίο ξεκίνησε,
χαράχτηκε, και υιοθετήθηκε η πολιτική για τις κλιµατικές αλλαγές,
διαπιστώνεται αναγκαστικά ότι πολλά µέτρα που αποσκοπούν στο
να περιορίσουν τις εκποµπές αερίων που προκαλούν το φαινόµενο
του θερµοκηπίου µπορούν να έχουν σηµαντικά θετικό αντίκτυπο,
όπως για παράδειγµα τη µείωση της έντασης ενέργειας των
επιχειρήσεων αλλά και των νοικοκυριών. Για την επίτευξη τούτου,
απαιτείται η αναζήτηση κατάλληλων µηχανισµών παρότρυνσης και
κυρίως η επένδυση στην ανάπτυξη της επιστήµης, της έρευνας, των
νέων τεχνολογιών και των σηµαντικών καινοτοµιών.

2. Μέσα για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ σχετικά µε τη
µείωση των εκποµπών αερίων που προκαλούν το φαινόµενο
του θερµοκηπίου
2.1 Προκειµένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το Πρωτόκολλο του Κιότο, δηλαδή να µειώσει τις συνολικές της εκποµπές αερίων που προκαλούν το φαινόµενο του
θερµοκηπίου κατά 8 % έως την περίοδο µεταξύ 2008 και 2012,
και γενικότερα να περιορίσει αποτελεσµατικά τις εκποµπές αερίων
που προκαλούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου, η Ευρωπαϊκή
Ένωση υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για τις κλιµατικές
αλλαγές, και κατόπιν, στο πλαίσιο του προγράµµατος αυτού, πολλά
συγκεκριµένα νοµοθετικά µέτρα µεγάλης ή µικρής εµβέλειας, τα
σπουδαιότερα εκ των οποίων είναι:
2.1.1
Η οδηγία 2003/87/ΕΚ σχετικά µε τη θέσπιση συστήµατος
εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου (3) (ΕΕ L 275
της 25ης Οκτωβρίου 2003, σ. 32) θα πρέπει να αποτελέσει καθοριστικής σηµασίας εργαλείο για την τήρηση των υποχρεώσεων
σχετικά µε τη µείωση των εκποµπών αερίων που προκαλούν το
φαινόµενο του θερµοκηπίου. Η οδηγία αυτή µεταφέρθηκε κατά τη
διάρκεια του 2004, ενώ είχαν υποβληθεί, και τις περισσότερες
(3) Ε.Ε. αριθ. L 275/32, 25.10.2003
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φορές εγκριθεί, τα εθνικά σχέδια που παρέχουν σε κάθε πηγή και
στους φορείς εκµετάλλευσής της δικαιώµατα εκποµπών αερίων που
προκαλούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου. Η οδηγία τέθηκε σε
ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2005 και θα επιτρέψει στους φορείς
εκµετάλλευσης των πηγών εκποµπών αερίων που προκαλούν το
φαινόµενο του θερµοκηπίου την εµπορία των δικαιωµάτων και µε
τον τρόπο αυτό τη µείωση των εκποµπών τους µε το χαµηλότερο
κόστος.
2.1.2 Η οδηγία σύνδεσης των ευέλικτων µηχανισµών του πρωτοκόλλου του Κιότο και της εµπορίας των δικαιωµάτων εκποµπής
οφείλει να καταστήσει δυνατή τη σύνδεση των ευέλικτων µηχανισµών MOC (ανοιχτή µέθοδος συντονισµού) και MDP (µηχανισµός
καθαρής ανάπτυξης) µε το κοινοτικό σύστηµα εµπορίας των
δικαιωµάτων εκποµπής αερίων που προκαλούν το φαινόµενο του
θερµοκηπίου. Με τον τρόπο αυτό οι στόχοι των κρατών µελών και
των επιχειρήσεων θα µπορέσουν να επιτευχθούν σε συνεργασία µε
άλλες χώρες που έχουν επικυρώσει το πρωτόκολλο του Κιότο.
2.1.3 Η οδηγία 2001/77/ΕΚ για την προαγωγή της ηλεκτρικής
ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιµες πηγές (4) στην εσωτερική
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΕ L 283 της 27ης Οκτωβρίου
2001, σ. 33) είναι καθοριστικής σηµασίας εργαλείο για την
εισαγωγή και τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (υδραυλική,
αιολική, ηλιακή, βιοµάζα, γεωθερµική) µε στόχο την αντιστάθµιση
των οικονοµικών µειονεκτηµάτων που συνεπάγεται η αρχική φάση
της αξιοποίησης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
2.1.4 Η οδηγία 2003/30/ΕΚ σχετικά µε την προώθηση της
χρήσης βιοκαυσίµων (5) ή άλλων ανανεώσιµων καυσίµων για τις
µεταφορές (ΕΕ L 123 της 17ης Μαΐου 2003, σ. 42) δηµιουργεί
συνθήκες που ευνοούν τον περιορισµό της κατανάλωσης υγρών
ορυκτών καυσίµων προς όφελος της αύξησης του µεριδίου των
καυσίµων που προέρχονται από ανανεώσιµες πηγές.
2.1.5 Η οδηγία 2004/8/ΕΚ για την προώθηση της συµπαραγωγής θερµότητας και ηλεκτρικής ενέργειας (6) βάσει της ζήτησης
για χρήσιµη θερµότητα στην εσωτερική αγορά ενέργειας (ΕΕ L 52
της 21ης Φεβρουαρίου 2004, σ. 50) αποσκοπεί στο να ενθαρρύνει
την καλύτερη ενεργειακή χρήση των ορυκτών καυσίµων µέσω της
τεχνικής της συµπαραγωγής.
2.1.6 Η οδηγία 2003/96/ΕΚ σχετικά µε την αναδιάρθρωση του
κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και
της ηλεκτρικής ενέργειας (7) (ΕΕ L 283 της 31ης Οκτωβρίου 2003,
σ. 51) εισάγει στο έδαφος της ΕΕ τον φόρο επί του άνθρακα, ή µε
άλλα λόγια δηµιουργεί το πλαίσιο µιας οικολογικής φορολογικής
µεταρρύθµισης και µιας εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους.
2.1.7 Η πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου (COM(2003) 492 τελικό) για ορισµένα
φθοριούχα αέρια του φαινοµένου του θερµοκηπίου (HFC, PFC και
SF6) (8) αναµένεται να υιοθετηθεί περί τα τέλη του τρέχοντος
έτους.
2.1.8 ∆ιάφορα µέτρα εισάγουν την αξιολόγηση των παραµέτρων
θερµικών αποδόσεων των κτηρίων, τη βελτίωσή τους καθώς και
άλλα τεχνικά µέσα ρύθµισης.
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Ε.Ε. αριθ. L 283/33, 27.10.2001
Ε.Ε. αριθ. L 123/42, 17.5.2003
Ε.Ε. αριθ. L 525/50, 21.2.2004
Ε.Ε. αριθ. L 283/51, 31.10.2003
COM(2003) 492 τελικό
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2.2 Μολονότι το ρυθµιστικό πλαίσιο που έχει θεσπιστεί µε τις
οδηγίες σχετικά µε τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, τη συµπαραγωγή, τη φορολογία των ενεργειακών προϊόντων, και την
προώθηση των βιοκαυσίµων δηµιουργεί συνθήκες αγοράς που
ευνοούν την ευκολότερη και αποτελεσµατικότερη µείωση της
κατανάλωσης ορυκτών καυσίµων, ενώ παράλληλα θεσπίζει κατ'
αρχήν ίδιους όρους για όλους τους επιχειρηµατίες στους ίδιους
αυτούς τοµείς, ωστόσο η εφαρµογή της οδηγίας για τη θέσπιση
συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων που
προκαλούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου προκάλεσε µια σειρά
αντιφατικών αντιδράσεων, κυρίως όσον αφορά την προετοιµασία
και τη διαδικασία υιοθέτησης των εθνικών σχεδίων που εκχωρούν
στην κάθε πηγή τα αντίστοιχα δικαιώµατα εκποµπών. Πράγµατι, ο
µηχανισµός αυτός δεν ενδείκνυται για τη δηµιουργία ίδιων όρων
για τους συµµετέχοντες σε αυτό το σύστηµα εµπορίας, τόσο σε
εθνικό επίπεδο µεταξύ των διαφόρων κλάδων παραγωγής όσο και
σε κοινοτική κλίµακα µεταξύ των κρατών µελών.
2.3 Όσον αφορά την εφαρµογή της οδηγίας για την προαγωγή
της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιµες πηγές,
διαπιστώνεται ότι τα αποτελέσµατα του µηχανισµού αυτού στην
αγορά είναι πολύ εµφανέστερα. Καθορίζονται εκ των προτέρων
σαφείς κανόνες σχετικά µε τους όρους που διέπουν σε εθνικό
επίπεδο την αγορά ενέργειας που τροφοδοτεί τα δίκτυα διανοµής.
Μπορούµε να υποθέσουµε ότι οι όροι αυτοί ενδέχεται, βέβαια, να
διαφέρουν από το ένα κράτος στο άλλο, πράγµα που µπορεί να
φανεί επίσης ως προσβολή της ισότητας των κανόνων σε θέµατα
οικονοµικού ανταγωνισµού. Ωστόσο, εναπόκειται στο κάθε κράτος
µέλος να ορίσει τις προτεραιότητές του και τις δυνατότητές του,
πράγµα που θα του επιτρέψει να καταστήσει πλεονεκτικότερη την
τιµή αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από κάθε
ανανεώσιµη πηγή ενέργειας.
2.4 Πέρα από τα ρυθµιστικά µέτρα υπάρχουν και τα µέτρα
στήριξης, ειδικότερα όσον αφορά τις εργασίες επιστηµονικής
έρευνας που διενεργούνται υπό την αιγίδα του 6ου προγράµµατος
πλαισίου (9) (απόφαση 2002/835/ΕΚ του Συµβουλίου της 30ής
Σεπτεµβρίου 2002) το οποίο, για την περίοδο 2003-2006,
χορηγεί στις επιστηµονικές δραστηριότητες για τις κλιµατικές
αλλαγές πόρους ύψους 2.120 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό κατανέµεται στους ακόλουθους τοµείς: «βιώσιµα ενεργειακά συστήµατα»,
«βιώσιµες χερσαίες µεταφορές» και «πλανητική αλλαγή και οικοσυστήµατα». Ανάµεσα στις προτεραιότητες που ορίζονται στην
πρόταση για το έβδοµο πρόγραµµα-πλαίσιο για την περίοδο 20072013 (10), στο κεφάλαιο «Ενέργεια» περιλαµβάνονται οι εξής: υδρογόνο και κυψέλες καυσίµου, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
ανανεώσιµες πηγές και από υγρά βιοκαύσιµα, όπως επίσης και οι
καθαρές τεχνολογίες άνθρακα και η δέσµευση, η οικονοµία
ενέργειας και η ορθολογική της χρήση, για τις οποίες διατίθενται
πόροι ύψους 2.931 εκατοµµυρίων ευρώ. Στο κεφάλαιο για το
περιβάλλον και την αλλαγή του κλίµατος εξετάζονται τα ακόλουθα
θέµατα: η έρευνα στον τοµέα των κλιµατικών αλλαγών, οι δυνατότητες περιορισµού της τρωτότητας και των κινδύνων. Το ποσόν
που διατίθεται για τις πρωτοβουλίες αυτές ανέρχεται σε 2.535
εκατ. ευρώ.
2.5 Η ανάπτυξη της χρήσης της βιοµάζας, η καλύτερη
συντήρηση των δασών και η ανανέωσή τους, καθώς και η επέκταση
της δασοφύτευσης στις µη καλλιεργήσιµες αγροτικές εκτάσεις στις
κατάλληλες ζώνες συγκαταλέγονται στις δραστηριότητες που
µπορούν να καταστήσουν δυνατό ένα πιο ουσιαστικό περιορισµό
των εκποµπών αερίων που προκαλούν το φαινόµενο του
(9) Απόφαση του Συµβουλίου αριθ. 2002/835/ΕK της 30ής Σεπτεµβρίου
2002
(10) COM(2005) 119, 6.4.2005
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θερµοκηπίου. Ο περιορισµός των εκποµπών αυτών είναι, επίσης,
δυνατόν να επιτευχθεί µέσω της προώθησης δράσεων που θα
ευνοούν τη χρήση της γεωλογικής παγίδευσης και την πλήρως
ασφαλή εκµετάλλευση της πυρηνικής ενέργειας.
2.6 Ενώ ορισµένες χώρες αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την
πυρηνική ενέργεια ή δεν την υιοθέτησαν από την αρχή, σε άλλες
χώρες η πυρηνική ενέργεια εξακολουθεί να διαδραµατίζει µείζονα
ρόλο στην παραγωγή ενέργειας. Η πυρηνική σύντηξη αναπτύσσεται,
αλλά εκτιµάται ότι απαιτούνται 50 και πλέον έτη προκειµένου να
καταστεί βιώσιµη. Για το λόγο αυτό, η ενθάρρυνση µιας ασφαλέστερης πυρηνικής σύντηξης και της ανακύκλωσης των αναλωθέντων
πυρηνικών καυσίµων εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση. Πολλές
χώρες θεωρούν ότι η προώθηση και διατήρηση της πυρηνικής
ενέργειας αποτελεί κατάλληλο εργαλείο για τον έλεγχο των
εκποµπών αερίων που προκαλούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου.
Άλλες χώρες εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους έναντι της προσέγγισης αυτής λόγω των κινδύνων που συνδέονται µε την πυρηνική
ενέργεια.
2.7 Το µείζον πρόβληµα του περιορισµού της τρωτότητας της
ευρωπαϊκής επικράτειας στο σύνολό της, και ιδιαίτερα των
διαφόρων κρατών µελών λόγω των ενδεχόµενων κλιµατικών
αλλαγών, δεν τυγχάνει της δέουσας προσοχής. Αυτός ο καθοριστικής σηµασίας τοµέας χρήζει σαφώς µεγαλύτερης προσοχής
ούτως ώστε τα οικονοµικά µέσα που διατίθενται να αξιοποιούνται
µε την µεγαλύτερη δυνατή αποτελεσµατικότητα.

3. Οι συνέπειες που επιφέρουν στις βιοµηχανικές µεταλλαγές
η εφαρµογή του πρωτοκόλλου του Κιότο και τα µέτρα που
απορρέουν από την πολιτική για τον περιορισµό των κλιµατικών αλλαγών
3.1 Οι συνέπειες από την εφαρµογή του πρωτοκόλλου του
Κιότο και από τις αντίστοιχες πολιτικές και µέτρα µπορούν να χωριστούν σε δύο οµάδες: (α) αφενός, εκείνες που προκαλούν διαρθρωτικές µεταλλαγές στους βιοµηχανικούς κλάδους (συµπεριλαµβανοµένων, ενδεχοµένως, των µετεγκαταστάσεων ορισµένων παραγωγών ή ακόµη και κλάδων) και (β) αφετέρου, εκείνες που επηρεάζουν κυρίως την αύξηση αποτελεσµατικότητας της χρήσης
ενέργειας, συνοδευόµενες από εσωτερικές µεταβολές στους επιµέρους κλάδους, κυρίως εκείνους που χαρακτηρίζονται από µεγάλη
κατανάλωση ενέργειας. Για να υπάρξει επιτυχία χωρίς ανώφελες
απώλειες, πρέπει να υιοθετηθούν τα µέσα που θα επιτρέψουν να
επιτευχθεί ισορροπία µεταξύ της επιβολής ρυθµίσεων και της
παροχής κινήτρων για την αγορά. Σε αντίθετη περίπτωση, οι πολιτικές για την καταπολέµηση των κλιµατικών αλλαγών κινδυνεύουν
να καταλήξουν σε αποτυχία.
3.2 Οι διαρθρωτικές µεταλλαγές µπορεί να απορρέουν από την
εφαρµογή ορισµένων µηχανισµών που προκαλούν αύξηση του
κόστους των πρωτογενών πηγών ενέργειας (ορυκτών) και της ηλεκτρικής ενέργειας. Η αύξηση των τιµών οφείλεται, αφενός, στην
µερική και µόνο, µέχρι στιγµής, απελευθέρωση της αγοράς της
ενέργειας και, εποµένως, στον κίνδυνο υιοθέτησης µονοπωλιακής
συµπεριφοράς εκ µέρους των µεγάλων ενεργειακών οµίλων, οι
οποίοι µπορούν, χωρίς να διακινδυνεύουν, να µεταφέρουν στην
τιµή της ενέργειας που εφαρµόζεται στην αγορά το επιπλέον
κόστος που συνδέεται µε τα µέτρα καταπολέµησης των κλιµατικών
αλλαγών (δικαιώµατα εκποµπών, τιµή αγοράς της ενέργειας που
παράγεται από ανανεώσιµες πηγές). Αφετέρου, οφείλεται στην
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εξωγενή αύξηση των τιµών που επιβάλλεται για φορολογικούς
λόγους. ∆ιαπιστώνεται κατ' ανάγκη ότι, στην εν µέρει απελευθερωµένη αυτή αγορά, οι εθνικές οικονοµίες που έχουν ήδη
ολοκληρώσει πλήρως τη διαδικασία απελευθέρωσης έχουν την τάση
να αυξάνουν τις τιµές της ενέργειας, µε την πρόφαση της καταπολέµησης των κλιµατικών αλλαγών, µεταφέροντας για παράδειγµα
πλήρως την τιµή των οξειδίων του άνθρακα. Υπάρχει σοβαρός
κίνδυνος να σηµειωθεί σηµαντική αύξηση των τιµών της ηλεκτρικής
ενέργειας, καθώς και αλλοίωση της βιοµηχανικής διάρθρωσης, ως
συνέπεια των εξής µέτρων:

3.2.1
Η προώθηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από
ανανεώσιµες πηγές συνοδεύεται από ολόκληρη σειρά συνεπειών και
οφελών, ανάλογα µε την κάθε µορφή ανανεώσιµης ενέργειας. Οι
εφαρµογές της υδραυλικής ενέργειας (λαµβανοµένης υπόψη και της
ανάγκης σωστής µελέτης των µεταβολών της ροής των υδάτων, που
πρέπει να είναι µικρές, καθώς και των προβληµάτων που συνδέονται
µε τα µεγάλα υδροηλεκτρικά έργα) φαίνεται ότι είναι εκείνες που
παρουσιάζουν, σχετικά, τα λιγότερα προβλήµατα. Η χρήση της
βιοµάζας, η οποία απαιτεί ένα σύνολο περιορισµών και διοικητικών
προσαρµογών, προκειµένου τα πλεονεκτήµατα να αντισταθµίζουν
το κόστος που συνδέεται µε την εκµετάλλευση της ανανεώσιµης
αυτής πηγής, που παρουσιάζει ιδιαίτερα µεγάλη ποικιλία. Ειδικότερα, πρόκειται για τον κίνδυνο που συνδέεται µε την αγορά της
βιοµάζας από τις µεγάλες θερµικές εγκαταστάσεις παραγωγής
ενέργειας που την χρησιµοποιούν ως πρόσθετο για τα καύσιµα που
προορίζονται για τις θερµικές εγκαταστάσεις πράγµα που αυξάνει
την τιµή της βιοµάζας σε σηµείο που καθίσταται ασύµφορη για τη
θέρµανση αστικών περιοχών ή για τις συναφείς µεταποιητικές
βιοµηχανίες. Οι πραγµατικά καθαρές πηγές ενέργειας (φωτοηλεκτρικά κύτταρα, γεωθερµική ενέργεια) βρίσκονται ακόµη σε
φάση ανάπτυξης και η χρήση τους σε ευρεία κλίµακα δεν είναι
ακόµη στην ηµερήσια διάταξη. Οπωσδήποτε, ένα από τα µειονεκτήµατα έγκειται στην αύξηση της τιµής αγοράς της ενέργειας που
παράγεται από ανανεώσιµες πηγές, η οποία ορίζεται αυθαίρετα και
έχει αντίκτυπο στην τιµή της ηλεκτρικής ενέργειας που χρεώνεται
στους πελάτες. Σε γενικές γραµµές, ωστόσο, ενδείκνυται η υποστήριξη της χρήσης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και ο προβληµατισµός σχετικά µε τον καλύτερο τρόπο εκµετάλλευσής τους
ώστε να είναι αποδοτικές.

3.2.2
∆εδοµένου ότι η φορολογία των πρωτογενών πηγών
ενέργειας ποικίλλει από το ένα κράτος στο άλλο, και ότι τα κράτη
µέλη παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές ως προς τις ειδικές
εθνικές συνθήκες, το µέτρο αυτό συνιστά πηγή ανισορροπίας που
µπορεί να επιβαρύνει την πραγµατοποίηση επενδύσεων για την
ανάπτυξη ικανοτήτων και τις νέες τεχνολογίες από τις βιοµηχανίες
υψηλής έντασης ενέργειας και, κατά συνέπεια, τις βιοµηχανικές
µεταλλαγές. Το µέσο αυτό πρέπει να χρησιµοποιηθεί µόνον ως
έσχατη λύση και, ενδεχοµένως, µε την µεγαλύτερη δυνατή προσοχή,
κυρίως όταν είναι γνωστό ότι η φορολογία των πρωτογενών πηγών
ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση µειώνει την ανταγωνιστικότητα
των χωρών που εφαρµόζουν τα φορολογικά αυτά µέτρα.

3.2.3
Η εφαρµογή του ευρωπαϊκού συστήµατος εµπορίας
δικαιωµάτων εκποµπής συνδέεται µε την αύξηση των τιµών των
ενεργειών (διάφορες πηγές που αφορούν διαφορετικές περιοχές
αναφέρουν αποκλίσεις που κυµαίνονται µεταξύ 8 % και 40 %) και
µε τη µείωση της ανταγωνιστικότητας που εκδηλώνεται µε
υποχώρηση του ΑΕγχΠ, της τάξεως του 0,35 % έως 0,82 %.
Οµοίως, οι ευρωπαϊκές εξαγωγές απειλούνται σοβαρά µε επιβράδυνση, σε ένα περιβάλλον άκρατου ανταγωνισµού από χώρες όπου,
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επειδή δεν λαµβάνονται µέτρα για τον περιορισµό των κλιµατικών
αλλαγών, η τιµή της ενέργειας είναι πιο χαµηλή. Η εισαγωγή του
συστήµατος αυτού δηµιουργεί πολλά προβλήµατα και θίγει γενικά
τη διαφάνεια του περιβάλλοντος των επενδύσεων, ευνοώντας
µάλλον τους φορείς που είναι αναποτελεσµατικοί, τόσο ως προς τις
διαδικασίες που χρησιµοποιούν όσο και από άποψη συστηµάτων
διαχείρισης.

3.2.4 Οι αντιδράσεις ορισµένων βιοµηχανικών κλάδων
(παραγωγή σιδηρούχων και µη σιδηρούχων µετάλλων, υλικών οικοδοµής, χηµική βιοµηχανία και χαρτοβιοµηχανία κλπ.) σε θέµατα
διάρθρωσης έχουν ενισχυθεί, όχι µόνο από την άνοδο των τιµών
της ενέργειας, αλλά και από την εισαγωγή του ευρωπαϊκού
συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής. Οι κλάδοι αυτοί, ήδη
από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, αφιέρωσαν σηµαντικά µέσα
για τον εκσυγχρονισµό τους και τη µείωση της κατανάλωσης
ενέργειας, γεγονός που δεν εµπόδισε ορισµένους από αυτούς να
αυξήσουν σαφώς τον όγκο της παραγωγής τους. Το ευρωπαϊκό
σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής δηµιουργεί στην πραγµατικότητα έναν µηχανισµό χορήγησης δικαιωµάτων εκποµπής
σύµφωνα µε τον οποίο οι εκσυγχρονισµένες επιχειρήσεις θα
χρειαστεί να αγοράσουν ποσοστώσεις, ενώ εκείνες που δεν θα έχουν
καταβάλει καµία προσπάθεια ούτε αναπτύξει κανένα µέσον θα
λάβουν µια «συµβολή» για την ανάπτυξή τους, υπό τη µορφή
δικαιωµάτων εκποµπής συνοδευόµενων από τη δυνατότητα
πώλησής τους. Ήδη από την περίοδο 2008-2012, δηλαδή κατά
την κατ' εξοχήν περίοδο εµπορίας, οι επιχειρήσεις αυτές κινδυνεύουν να βρεθούν ξανά σε µια οικονοµική κατάσταση χωρίς
διέξοδο, δεδοµένου ότι, σε πολλές περιπτώσεις, οι τεχνικές και
τεχνολογίες τούς παρείχαν τη δυνατότητα να µειώσουν στο
ελάχιστο δυνατόν τις εκποµπές τους και να επιτύχουν την µεγαλύτερη δυνατή ενεργειακή αποδοτικότητα και, εποµένως, είναι
εντελώς αδύνατη οιαδήποτε περαιτέρω µείωση.

3.2.5 Οι εκποµπές αερίων πολλών κλάδων (ιδίως στη σιδηρουργία) που προκαλούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου
συνδέονται κυρίως µε τη χρήση φυσικοχηµικών µεθόδων παραγωγής. Από τεχνικής άποψης, οι εκποµπές αυτές στην πλειονότητά
τους έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο τεχνικά δυνατό επίπεδο. Οι µη
δυνάµενες να µειωθούν εκποµπές πρέπει να εξαιρεθούν από το
σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπών χωρίς, ωστόσο, το µέτρο
αυτό να επιτρέπει στις σχετικές βιοµηχανίες να αγνοήσουν την
υποχρέωσή τους να µειώσουν τις εκποµπές σε άλλους κλάδους
(παραγωγή ενέργειας). Το ανώτατο όριο του συνολικού όγκου
δικαιωµάτων εκποµπής που έχει οριστεί για το κάθε κράτος και για
τον κάθε φορέα εκµετάλλευσης πηγών ενέργειας συνιστά άλλον ένα
καθοριστικό παράγοντα. Στο µέτρο που το σύστηµα µόλις αρχίζει
να λειτουργεί, η πρακτική εµπειρία όσον αφορά τη λειτουργικότητά
του και τις συγκεκριµένες του συνέπειες είναι, προς το παρόν,
περιορισµένη. Οι απόψεις σχετικά µε τα αποτελέσµατά του κυµαίνονται από τον απόλυτο σκεπτικισµό έως την υπερβολική αισιοδοξία. Πάντως, ακόµη και οι εµπνευστές του συστήµατος, στους
απολογισµούς τους για τα πλεονεκτήµατα που παρουσιάζουν τα
προτεινόµενα µέτρα περιορισµού των αερίων του θερµοκηπίου, δεν
αναφέρονται καθόλου σε συγκεκριµένες τιµές ως προς τα επίπεδα
µείωσης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου µετά από την
εισαγωγή του ευρωπαϊκού συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων
εκποµπών. Ωστόσο, οι οικονοµικοί φορείς προτιµούν ένα λειτουργικό και ισότιµο σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων παρά τη φορολογία της ενέργειας.
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3.3 Οι µεταβολές που προκαλούνται από τους άλλους µηχανισµούς µπορούν να θεωρηθούν ως σαφώς σηµαντικότερες. Παρότι
προβάλλονται λιγότερο από τα µέσα ενηµέρωσης απ' ό,τι το ευρωπαϊκό σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπών, ωστόσο επιτρέπουν προοδευτικά µια πραγµατική µείωση της κατανάλωσης
ενέργειας σε απόλυτες τιµές, ή µια υποχώρηση της κατανάλωσης
ορυκτών καυσίµων για την παραγωγή ενέργειας. Συνεπώς, πρόκειται
για έναν καθ' όλα ενδεικνυόµενο τρόπο ανάπτυξης, που στηρίζεται
στην εφαρµογή του δυναµικού µείωσης των εκποµπών αερίων
θερµοκηπίου, παρότι, προφανώς, παρουσιάζει επίσης ορισµένους
κινδύνους.
3.3.1
Η πλήρης εφαρµογή της οδηγίας για την προαγωγή της
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιµες πηγές,
σύµφωνα µε τις προβλέψεις, αναµένεται να περιορίσει τις εκποµπές
αερίων του θερµοκηπίου στα κράτη µέλη της ΕΕ των 15 κατά
ποσότητες της τάξεως των 100 έως 125 εκατοµµυρίων τόνων
ισοδύναµου διοξειδίου του άνθρακα, γεγονός το οποίο, από άποψη
όγκου, αντιπροσωπεύει τη µεγαλύτερη συµβολή στον περιορισµό
των αερίων του θερµοκηπίου. Πέρα από το άµεσο αποτέλεσµα του
περιορισµού των εκποµπών, η οδηγία αυτή αναµένεται να συµβάλει
στην ανάπτυξη τεχνολογιών και εξοπλισµού που θα αξιοποιούν
τόσο τις φυσικές µεθόδους παραγωγής ενέργειας (υδραυλική,
αιολική, ηλιακή), όσο και τις θερµικές µεθόδους, χρησιµοποιώντας
τη βιοµάζα ως πηγή ενέργειας. Η χρήση της βιοµάζας κινδυνεύει να
καταλήξει στην απώλεια ορισµένων ανανεώσιµων πρώτων υλών
(κυρίως του ξύλου) για τους κλάδους της µεταποίησης. Εποµένως,
θα ήταν σκόπιµο να προβλεφθεί κατάλληλη υποστήριξη ώστε να
προληφθεί η απώλεια πηγών πρώτων υλών. Στην περίπτωση της
αιολικής ενέργειας, ο κίνδυνος έγκειται στην αστάθειά της. Η
µαζική προσφυγή στην αιολική ενέργεια µπορεί να απειλήσει την
ασφάλεια εφοδιασµού των δικτύων µε ηλεκτρική ενέργεια και,
εποµένως, καθιστά αναγκαία την ύπαρξη εφεδρικής ικανότητας από
σταθερές πηγές.
3.3.2
Η οδηγία για την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίµων,
όταν θα έχει τεθεί πλήρως σε εφαρµογή, αναµένεται να καταλήξει
σε περιορισµό των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου της τάξεως
των 35 έως 40 εκατοµµυρίων τόνων CO2, στην ΕΕ των 15.
Παράλληλα, µια άλλη συνέπειά της θα είναι ότι θα προσφέρει νέες
προοπτικές στη γεωργία και τη µεταποιητική βιοµηχανία, για την
προµήθεια τόσο των πρώτων υλών όσο και των ίδιων των βιοκαυσίµων που προορίζονται για τα αυτοκίνητα οχήµατα.
3.3.3
Η οδηγία για την προώθηση της συµπαραγωγής ενέργειας
συνιστά καθοριστικό συστατικό στοιχείο του συστήµατος περιορισµού των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, δεδοµένου ότι
αναµένεται να επιτρέψει περιορισµό των εκποµπών, στην ΕΕ των 15,
της τάξεως των 65 εκατοµµυρίων τόνων CO2 ανά έτος, και ότι
αποβλέπει στην αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας της παραγωγής θερµότητας σε όλες τις περιπτώσεις όπου το σύστηµα αυτό
δεν αξιοποιούνταν µέχρι σήµερα (κυρίως σε συνδυασµό µε τις
κύριες πηγές θερµότητας που προορίζονται για θέρµανση των
κατοικιών των ιδιωτών κλπ.). Οι βιοµηχανικές εγκαταστάσεις που
χρησιµοποιούν το σύστηµα αυτό εδώ και πολύ καιρό είναι πολλές.
Το σχετικά υψηλό κόστος των καυσίµων σε σύγκριση µε την πρόσθετη ενέργεια που επιτυγχάνεται, και εποµένως η χαµηλή απόδοση
των επενδύσεων, η ανάγκη πραγµατοποίησης σηµαντικών επενδύσεων όταν η εισαγωγή του συστήµατος πρέπει να συνοδευτεί από
µετατροπή των βασικών εγκαταστάσεων και, τέλος, το γεγονός ότι
οι πηγές αυτές γενικά δεν είναι εκµεταλλεύσιµες σε συνεχή βάση,
γεγονός που περιπλέκει τη σύνδεσή τους στο δίκτυο, είναι οι
δυσκολίες που προκύπτουν συνήθως από τη συµπαραγωγή. Στον
τοµέα του ενεργειακού εφοδιασµού, οι συνολικές δυνατότητες
µείωσης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου εκτιµώνται µεταξύ
250 και 285 εκατοµµυρίων τόνων ισοδύναµου CO2.
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3.3.4 Πρέπει να θεσπιστούν φορολογικά µέτρα µε ιδιαίτερη
σύνεση. Το εν λόγω µέτρα πρέπει να είναι µάλλον προτρεπτικά και
να ελαττώνουν τη συνολική φορολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων όταν αυτές µειώνουν τις εκποµπές αερίων θερµοκηπίου. Το
ζήτηµα αυτό παραπέµπει στη φορολόγηση των καυσίµων που
χρησιµοποιούνται στις αεροµεταφορές. Αντίθετα µε τους λοιπούς
τρόπους µεταφορών, οι αεροµεταφορές επωφελούνται προς το
παρόν φορολογικών ελαφρύνσεων και, πράγµατι, επιβαρύνουν τις
εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου µόνο κατά 2 % περίπου. Η ενδεχόµενη φορολόγηση των καυσίµων των αεροπορικών µεταφορών
πρέπει να ενταχθεί σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Πρέπει να προταθούν
και να εφαρµοστούν µέτρα που θα λαµβάνουν υπόψη τον ισχυρό
ανταγωνισµό στις αεροµεταφορές και τα µέτρα αυτά δεν µπορούν
να θεσπιστούν µονοµερώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
3.3.5 Όσον αφορά την κατανάλωση, το εύρος του δυνατού
περιορισµού εκτιµάται σε 215 έως 260 εκατοµµύρια τόνων
ισοδύναµου CO2, συµπεριλαµβανοµένης και µιας µείωσης της τάξης
των 35 έως 45 εκατοµµυρίων τόνων ισοδύναµου CO2 η οποία
συνδέεται µε βελτιωµένα θερµικά χαρακτηριστικά των κτιρίων. Στον
τοµέα των µεταφορών, οι δυνατότητες περιορισµού εκτιµώνται
µεταξύ 150 και 180 εκατοµµυρίων τόνων ισοδύναµου CO2.
3.3.6 Ο κανονισµός για ορισµένα φθοριούχα αέρια του
φαινοµένου του θερµοκηπίου (HFC, PFC και SF6), που ανήκει στο
πολιτικό πεδίο, αφορά ένα µικρό µόνο σχετικά ποσοστό των αερίων
του θερµοκηπίου. Προς το παρόν, οι ουσίες αυτές αντιπροσωπεύουν το 2 % σχεδόν του συνόλου των εκποµπών αερίων του
θερµοκηπίου της ΕΕ, ένα ποσοστό που αναµένεται να φθάσει το
3 % µετά από το 2012. Οι δυνατότητες περιορισµού των
εκποµπών αυτών εξαρτώνται κυρίως από τον περιορισµό της χρήσης
αυτών των υλών στους εµπορικούς ψυκτικούς εξοπλισµούς, όσον
αφορά την παραγωγή του HFC-23, ή στις σταθερές ή φορητές
κλιµατιστικές µονάδες. Σύµφωνα µε τις τελευταίες εκτιµήσεις της
∆ιακυβερνητικής Οµάδας Εµπειρογνωµόνων για την Εξέλιξη του
Κλίµατος, το κόστος µπορεί να τοποθετηθεί σε αναλογία από 10
έως 300 USD ανά τόνο ισοδύναµου CO2 (διακύµανση ανάλογα µε
τους κλάδους και τις περιοχές). Η δυνατότητα µείωσης των
εκποµπών εκτιµάται µεταξύ 18 και 21 εκατοµµυρίων τόνων
ισοδύναµου CO2.
3.3.7 Η δέσµευση των αερίων στα πράσινα µέρη των φυτών
παρουσιάζει σηµαντικές δυνατότητες µείωσης της ποσότητας
αερίων του θερµοκηπίου, που µπορεί να φθάσει έως και 60-100
εκατοµµύρια τόνων ισοδύναµου CO2, αρκεί να δηµιουργηθεί το
αναγκαίο πλαίσιο.
3.4 Η παγίδευση και αποθήκευση του CO2 στα κατάλληλα
γεωλογικά στρώµατα ή σε διαµορφωµένους χώρους στο υπέδαφος
(γεωλογική δέσµευση) προϋποθέτουν τον διαχωρισµό του από τις
ανθρωπογενείς πηγές που προσφέρονται γι' αυτό, τη µεταφορά του
στον τόπο αποθήκευσης και την αποµόνωσή του από την ατµόσφαιρα για µακρές περιόδους. Η αποτελεσµατικότητα της µεθόδου
αυτής για τη µείωση των εκποµπών θα εξαρτηθεί από την ποσότητα
του CO2 που θα παγιδεύεται, από τη µείωση της παγκόσµιας
αποδοτικότητας των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και
των βιοµηχανικών συγκροτηµάτων, λαµβανοµένης υπόψη της ενεργειακής έντασης της παγίδευσης, της µεταφοράς και της αποθήκευσης και, τέλος, της αναλογίας του αποθηκευόµενου CO2. Οι
σηµερινές τεχνικές επιτρέπουν τη συγκράτηση του 90 % περίπου
της ποσότητας του αποθηκευόµενου CO2. Η εγκατάσταση των
µηχανισµών αυτών χρειάζεται 15 % έως 30 % πρόσθετη ενέργεια
(κυρίως για την παγίδευση), δηλαδή η συνολική αποτελεσµατικότητα της µείωσης των εκποµπών θα είναι της τάξεως του 85 %.
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4. Συµπεράσµατα και συστάσεις
4.1 Οι κλιµατικές αλλαγές συνιστούν ένα µοναδικό πρόβληµα
που η ανθρωπότητα δεν έχει γνωρίσει όµοιό του στη σύγχρονη
ιστορία. Πρόκειται για παγκόσµιο πρόβληµα, που εντάσσεται σε µια
µακροπρόθεσµη προοπτική (πολλών αιώνων) και χαρακτηρίζεται
από την πολυσύνθετη αλληλεπίδραση κλιµατικών, περιβαλλοντικών,
οικονοµικών, πολιτικών, θεσµικών, κοινωνικών και τεχνολογικών
διεργασιών. Στο πρόβληµα αναµιγνύονται παράµετροι διεθνούς
χαρακτήρα και όπου εµπλέκονται πολλές γενεές, στα πλαίσια
ευρύτερων στόχων κοινωνίας, όπως η ισότητα και η βιώσιµη
ανάπτυξη. Η χάραξη µιας στρατηγικής για την αντίδραση στις
κλιµατικές αλλαγές χαρακτηρίζεται από λήψη αποφάσεων που
παρουσιάζουν µεγάλο βαθµό αβεβαιότητας και από τον κίνδυνο
πρόκλησης µεταβολών µη γραµµικών, ακόµη και µη αναστρέψιµων.
4.2 Οι αρνητικές εκδηλώσεις των αλλαγών του πλανητικού
κλίµατος συνδέονται ολοένα και περισσότερο µε ακραία µετεωρολογικά φαινόµενα (π.χ., άνοδος της στάθµης των υδάτων,
πληµµύρες, κατολισθήσεις γαιών, ξηρασία, θύελλες, κλπ.) το ανθρώπινο και υλικό κόστος των οποίων αυξάνει ολοένα και περισσότερο.
Ο υπολογισµός του κόστους και του οφέλους των δράσεων που
στοχεύουν στη µείωση των συνεπειών διαφέρει σε συνάρτηση µε
τον τρόπο µέτρησης της ευηµερίας, του πλαισίου και της µεθόδου
αναλύσεως, και των βασικών αρχών που υιοθετούνται όσον αφορά
τις αναλύσεις. Το αποτέλεσµα είναι ότι η εκτίµηση του κόστους δεν
µπορεί να εκτιµά το πραγµατικό κόστος και όφελος των δράσεων
που αποσκοπούν στη µείωση των κλιµατικών αλλαγών.
4.3 Εάν κατά τη χάραξη των πολιτικών που στοχεύουν στη
µείωση των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου δεν ληφθεί
υπόψη το σύνολο των οικονοµικών παραµέτρων, ένα µέρος της
παραγωγής των χωρών που έχουν κυρώσει το πρωτόκολλο του
Κιότο κινδυνεύει να µετατοπιστεί σε χώρες περισσότερο
αναπτυγµένες οικονοµικά οι οποίες διστάζουν ακόµα να κυρώσουν
το πρωτόκολλο ή σε αναπτυσσόµενες χώρες οι οποίες δεν έχουν
αναλάβει καµία ποσοτική δέσµευση που να απορρέει από το εν
λόγω πρωτόκολλο. Η κατάσταση αυτή θα µπορούσε να έχει ως
αποτέλεσµα οικονοµικές απώλειες ή απώλειες από πλευράς ανταγωνιστικότητας χωρίς ωστόσο να επιτευχθεί η επιδιωκόµενη µείωση
των εκποµπών σε παγκόσµιο επίπεδο.
4.4 Προκειµένου να εφαρµοστούν επιτυχώς τα µέτρα για την
µείωση των κλιµατικών αλλαγών, θα πρέπει να ξεπεραστούν πολλά
εµπόδια τεχνικού, οικονοµικού, πολιτικού, πολιτισµικού, κοινωνικού, συµπεριφορικού και θεσµικού χαρακτήρα, τα οποία εµποδίζουν την πλήρη αξιοποίηση των τεχνικών, οικονοµικών και κοινωνικών ευκαιριών που προσφέρουν οι εν λόγω δράσεις µείωσης των
κλιµατικών αλλαγών. Οι δυνατότητες των ευκαιριών µετριασµού
και τα είδη των εµποδίων ποικίλλουν ανάλογα µε τις περιοχές και
τους κλάδους, καθώς και µε τη χρονική στιγµή.
4.5 Η αποτελεσµατικότητα της εφαρµογής των µέτρων για την
µείωση των κλιµατικών µεταβολών µπορεί να αυξηθεί, υπό τον όρο
ότι οι σχετικές πολιτικές θα ενσωµατώνονται στους λοιπούς, µη
κλιµατολογικούς, στόχους των εθνικών και τοµεακών πολιτικών και
ότι θα µετατραπούν σε ευρείες στρατηγικές µετάβασης, µε στόχο
την επίτευξη των µακροπρόθεσµων κοινωνικών και τεχνολογικών
αλλαγών που είναι αναγκαίες και για την έννοια της βιώσιµης
ανάπτυξης και για την µείωση των κλιµατικών αλλαγών.
4.6 Συντονισµένες δράσεις χωρών και κλάδων µπορούν να
συµβάλουν στον περιορισµό του κόστους των µέτρων για την
µείωση των κλιµατικών αλλαγών, να συµπεριλάβουν προβληµατισµούς συνδεόµενους µε την ανταγωνιστικότητα, να επιλύσουν ενδεχόµενες συγκρούσεις µε τους κανόνες του διεθνούς εµπορίου, και
να καταπολεµήσουν τις εκποµπές οξειδίων του άνθρακα. Μια οµάδα
χωρών που θα έχουν τη βούληση να περιορίσουν συλλογικά τις
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εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου θα έπρεπε να συνεννοηθεί ώστε
να χαράξει διεθνείς µηχανισµούς άψογα σχεδιασµένους και αποτελεσµατικούς.
4.7 Οι κλιµατικές αλλαγές συνιστούν παγκόσµιο φαινόµενο.
Εποµένως, η προσέγγισή τους πρέπει να γίνεται σε παγκόσµιο
επίπεδο. Είναι αναγκαία η προσφυγή σε όλες τις πολιτικές διαπραγµατεύσεις και µέσα, προκειµένου να συµµετάσχουν όλοι οι µεγάλοι
παγκόσµιοι ρυπαντές στις προσπάθειες περιορισµού των συνολικών
ποσοστών συγκέντρωσης αερίων του θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα. Για να προσδιοριστεί ποιοι είναι αυτοί οι µεγάλοι ρυπαντές,
θα ήταν σκόπιµο να ληφθεί υπόψη το εκτιµώµενο επίπεδο συνολικών εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα µετά
από το 2012. ∆εν είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν σηµαντικές
πρόοδοι, εάν δεν υπάρξει προσφυγή στα κατάλληλα πολιτικά και
οικονοµικά µέσα.
4.8 Ακόµη, πρέπει να εκτιµηθεί ρεαλιστικά η βούληση των
κρατών της ίδιας της ΕΕ για την επίτευξη των πολύ πιο φιλόδοξων
στόχων επιβαλλόµενου περιορισµού των εκποµπών µετά από το
2012, υπό το φως της στρατηγικής της Λισαβόνας και των αποτελεσµάτων που έχουν σήµερα επιτευχθεί χάρη στα µέτρα που
υιοθετήθηκαν και εφαρµόστηκαν. Από αυτή την άποψη, επικροτούµε τις προτάσεις που περιλαµβάνονται στην ανακοίνωση της
Επιτροπής «Επιτυχής καταπολέµηση της αλλαγής του κλίµατος του
πλανήτη» και τα µέτρα που τη συνοδεύουν.
4.9 Η ΕΕ πρέπει σύντοµα να ασχοληθεί µε την κατάρτιση
συγκεκριµένης επιχειρηµατολογίας για τις διεθνείς διαπραγµατεύσεις σχετικά µε τις κλιµατικές αλλαγές. Μακροπρόθεσµα, οι διαπραγµατεύσεις αυτές θα πρέπει να καταλήξουν σε αποδεκτή λύση η
οποία να επιτρέπει τη συνέχιση της διαδικασίας περιορισµού των
αερίων του θερµοκηπίου µετά από το 2012 µε τη συµµετοχή των
οικονοµικά αναπτυγµένων χωρών στο πλευρό των κυριότερων παραγωγών τέτοιων αερίων στις αναδυόµενες χώρες και, γενικότερα, στις
αναπτυσσόµενες χώρες. Άλλως, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το
γεγονός ότι το πρωτόκολλο του Κιότο, υπό την υφιστάµενη µορφή
του, το 2012 θα καλύπτει πλέον µόνο το ένα τέταρτο περίπου των
συνολικών εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου στον κόσµο και,
εποµένως, εάν δεν τροποποιηθεί, δεν θα µπορεί να αποτελέσει
αποτελεσµατικό µέσο για την επίλυση του προβλήµατος του παγκόσµιου κλίµατος στο µέλλον. Θα είναι, συνεπώς, αναγκαία η
εξεύρεση λύσεων που θα µπορούσαν να εξασφαλίσουν τη συνέχειά
του. Μια νέα επανεκτίµηση των µηχανισµών περιορισµού των
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, συµπεριλαµβανοµένου και του
κοινοτικού συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής, τόσο από
την άποψη της σφαιρικής τους επίδρασης επί του συνολικού όγκου
των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, όσο και από την άποψη
της σχέσης κόστους-αποτελέσµατος και του διοικητικού βάρους θα
µπορούσε να περιλαµβάνεται στα µέτρα αυτά. Θα ήταν σκόπιµο να
αρχίσει το συντοµότερο δυνατόν συγκριτική µελέτη των προτάσεων
και σχεδίων των διαφόρων οµάδων κρατών όσον αφορά τη µείωση,
µακροπρόθεσµα, των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου,
προκειµένου να καταστεί δυνατή η λήψη των κατάλληλων αποφάσεων εν καιρώ.
4.10 Είναι αναγκαίο, µε την βοήθεια πολιτικών µέσων, να
επιτευχθεί η συµµετοχή της διεθνούς κοινότητας στην επίλυση των
παγκόσµιων αυτών προβληµάτων. Ωστόσο, πρέπει να αναγνωριστεί
ανοιχτά ότι η επίτευξη διεθνούς συναίνεσης δεν εξυπηρετεί αναγκαστικά τα συµφέροντα όλων των µεγάλων ρυπαντών και ότι, λόγω
της γεωγραφικής τους θέσης και του µεγέθους τους, η µονόπλευρη
προσέγγιση, γι' αυτούς, είναι επωφελής (Ηνωµένες Πολιτείες, Κίνα).
Σε περίπτωση πολιτικής αποτυχίας, η διατήρηση του ηγετικού
ρόλου της ΕΕ στο πεδίο των κλιµατικών αλλαγών ενδέχεται να
καταλήξει σε αποδυνάµωση της ικανότητας προσαρµογής, χωρίς να
ασκήσει αξιόλογη επίδραση επί των ίδιων των κλιµατικών αλλαγών.
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4.11 Προκειµένου να επιλυθούν τα προβλήµατα αυτά, πρέπει
οπωσδήποτε να επιτευχθεί περαιτέρω εµβάθυνση των γνώσεων
σχετικά και µε τα αίτια των φαινοµένων αυτών αλλά και µε τις
δυνατότητες περιορισµού των αντίστοιχων ανθρωπογενών επιδράσεων. Χωρίς κατάλληλα επιστηµονικά και ερευνητικά µέσα και
συστηµατική παρακολούθηση και επίβλεψη, δεν δυνατόν να διασφαλιστούν αµέσως οι απολύτως απαραίτητες επιστηµονικές
γνώσεις όσον αφορά τα πραγµατικά αίτια των κλιµατικών αλλαγών.
4.12 ∆εν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι, από πολλές απόψεις, η
ορθολογική οργάνωση της παραγωγής και κυρίως της χρήσης της
ενέργειας συνιστούν καθοριστικό παράγοντα, όχι µόνο για την
οικονοµική επιτυχία, αλλά και για τη σταδιακή µείωση των
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η αύξηση
της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές, επιλεγµένες
ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους µέλους, συµπεριλαµβανοµένης ειδικότερα της χρήσης βιοκαυσίµων στις µεταφορές,
της ορθολογικής χρήσης των δυνατοτήτων της συµπαραγωγής, ή
της αύξησης της σφαιρικής αποδοτικότητας της ηλεκτρικής και
θερµικής ενέργειας, συνιστούν, από πλευράς της παραγωγής,
ενδεικνυόµενο και αποτελεσµατικό µέσον. Ωστόσο, πρέπει να
λαµβάνεται υπόψη η περιορισµένη εµβέλεια των µέτρων αυτών.
Μεταξύ των µέσων που επιτρέπουν τον περιορισµό των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου, και που έχουν σχετικά καλή απόδοση,
περιλαµβάνεται και η χρήση της θερµικής ηλιακής ενέργειας (για τη
θέρµανση ή την παραγωγή µη πόσιµου ζεστού νερού) και των
αντλιών θερµότητας, οι οποίες είναι πλέον πλήρως αποδοτικές,
ακόµη και για µικρής δυναµικότητας εφαρµογές, όπως λόγου χάρη
για οικογενειακές εστίες.
4.13 Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι µια άλλη αποτελεσµατική µέθοδος
συνίσταται στην αφαίρεση των οξειδίων του άνθρακα κατά τη διαδικασία παραγωγής ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας, και ειδικότερα
στην υποστήριξη της παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, της φωτοβολταϊκής ηλεκτρικής ενέργειας και των τεχνολογιών υδρογόνου,
ιδιαίτερα όσον αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη και τη βελτίωση
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των συστηµάτων ασφάλειας της παραγωγής και της χρήσης. Όσον
αφορά τη διατήρηση της ενέργειας, πέρα από την κλασική µείωση
της κατανάλωσης ενέργειας για τη βιοµηχανική παραγωγή, πρέπει
να υπάρξει µέριµνα και για την ποιοτική βελτίωση των θερµικών
χαρακτηριστικών των κτιρίων, καθώς και για τη σηµαντική αύξηση
αποτελεσµατικών δηµοσίων συγκοινωνιών. Οι µηχανισµοί αυτοί θα
απαιτήσουν, επίσης, αξιόλογα µέσα για την επιστήµη και την
έρευνα, καθώς και σηµαντικές προσπάθειες για την εφαρµογή τους,
εάν η ΕΕ έχει πραγµατικά τη βούληση να αναλάβει ηγετική θέση
στην καταπολέµηση των κλιµατικών αλλαγών.
4.14 Πριν από την υιοθέτηση όλων αυτών των µέτρων,
επιτακτική ανάγκη συνιστά η διεξαγωγή εις βάθος µελέτης των
αιτίων και των συνεπειών, ούτως ώστε να αποτραπεί το ενδεχόµενο
ακατάλληλα µέτρα να απειλήσουν την ανταγωνιστικότητα και την
ίδια την ικανότητα δράσης της ΕΕ ως συνόλου και του κάθε
κράτους µέλους της µεµονωµένα. Για παράδειγµα, δεν πρέπει η
υποστήριξη προς την παραγωγή ενέργειας από τη βιοµάζα να καταλήξει να απειλεί ορισµένους βιοµηχανικούς κλάδους µε απώλεια
του δυναµικού πρώτων υλών τους. Οµοίως, δεν πρέπει η αύξηση
των τιµών της ενέργειας που θα προκύψει από τα µέτρα για την
συγκράτηση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου να αποβεί
απαγορευτική και να επιφέρει σοβαρές κοινωνικές συνέπειες.
4.15 Προκειµένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του πληθυσµού,
πρέπει να καταρτιστούν σχέδια για τον περιορισµό της ευπάθειας
στις κλιµατικές αλλαγές, λαµβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές
ιδιαιτερότητες, και να προωθηθεί η ανάπτυξη συστηµάτων προειδοποίησης και επιφυλακής, που θα συνοδεύονται από δράσεις συστηµατικής παρακολούθησης και επιτήρησης. Προκειµένου να µπορέσουν να ληφθούν αποτελεσµατικά µέτρα στον τοµέα αυτόν, πρέπει
να διεξαχθούν εις βάθος στρατηγικές και οικονοµικές αναλύσεις, να
καταρτισθούν συγκεκριµένα σχέδια και να εκχωρηθούν οι κατάλληλοι χρηµατοδοτικοί πόροι, τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο και
κρατών µελών και περιφερειών.

Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2006.
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

C 185/70

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Η ακόλουθη τροπολογία, η οποία έλαβε το ένα τέταρτο τουλάχιστον των εκπεφρασµένων ψήφων, απορρίφθηκε κατά τις συζητήσεις:
Σηµείο 4.13
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι µια άλλη αποτελεσµατική µέθοδος συνίσταται στην αφαίρεση των οξειδίων του άνθρακα κατά τη διαδικασία
παραγωγής ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας µε τη βοήθεια άλλων διαθέσιµων καυσίµων και ειδικότερα µε την βοήθεια της
τεχνολογίας της ηλιακής ενέργειας και της τεχνολογίας του υδρογόνου, ιδιαίτερα όσον αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη, και
τη βελτίωση των συστηµάτων ασφάλειας της παραγωγής και της χρήσης ….
Αιτιολογία
Η διαγραφή της αναφοράς στην πυρηνική ενέργεια απορρέει από την τροπολογία επί του σηµείου 2.6.
Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας
Υπέρ: 25
Κατά: 54
Αποχές: 12
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα «Νοµικό πλαίσιο της
πολιτικής για τους καταναλωτές»
(2006/C 185/13)
Στις 10 Φεβρουαρίου 2005, και σύµφωνα µε το άρθρο 29, σηµείο 2 του Εσωτερικού Κανονισµού, η Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή αποφάσισε να καταρτίσει γνωµοδότηση µε θέµα: «Νοµικό πλαίσιο της πολιτικής για τους καταναλωτές».
Το ειδικευµένο τµήµα «Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των
σχετικών εργασιών, επεξεργάστηκε τη γνωµοδότηση του στις 28 Μαρτίου 2005 µε βάση την εισηγητική έκθεση
του κ. PEGADO LIZ.
Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή κατά την 426η σύνοδο ολοµέλειάς της, της
20ης και 21ης Απριλίου 2006 (συνεδρίαση της 20ης Απριλίου 2006), υιοθέτησε µε 45 ψήφους υπέρ, 26 ψήφους
κατά και 2 αποχές, την ακόλουθη γνωµοδότηση.
1. Σύνθεση
1.1 Η πολιτική που προτίθεται να ακολουθήσει κάθε κοινότητα
δικαίου πρέπει να βασίζεται σε µία νοµική βάση που καθορίζει τα
όρια των αρµοδιοτήτων της εν λόγω κοινότητας καθώς και τις
παραµέτρους της δράσεώς της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί
κοινότητα δικαίου που οφείλει να πληροί την απαίτηση αυτή.
1.2 Προκειµένου να είναι κατάλληλη, λειτουργική και αποτελεσµατική, η νοµική βάση πρέπει να είναι σαφής, ακριβής και αυτόνοµη. Πρέπει να περιλαµβάνει τους στόχους, τις θεµελιώδης αρχές
και τα κριτήρια για την εφαρµογή της πολιτικής που προτίθεται να
ακολουθήσει η εν λόγω κοινότητα δικαίου. Οφείλει να καλύπτει
όλους τους τοµείς της πολιτικής για την οποία ορίστηκε.
1.3 Στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την εποχή
που υιοθετήθηκε η Συνθήκη του Μάαστριχτ, η νέα νοµική βάση
παρέµβασης σε ό,τι αφορά την πολιτική της προστασίας των καταναλωτών ήταν το άρθρο 129 α) το οποίο θεωρήθηκε σύντοµα ως
ανεπαρκές για να χρησιµοποιηθεί ως θεµέλιο για την ανάπτυξη µίας
πλήρους πολιτικής στον τοµέα αυτό.
1.4 Η ανεπαρκής εφαρµογή της εν λόγω νοµικής βάσης επιβεβαίωσε µε την πάροδο του χρόνου το γεγονός ότι λόγω των
αδυναµιών της δεν αποτελούσε την κατάλληλη και αποτελεσµατική
νοµική βάση για την προαγωγή µίας αυθεντικής πολιτικής
προστασίας των συµφερόντων των καταναλωτών σε κοινοτικό
επίπεδο.
1.5 Οι τροποποιήσεις που εισήχθησαν βάσει του νέου άρθρου
153 της Συνθήκης του Άµστερνταµ δεν µπόρεσαν να καλύψουν τις
εµφανείς αδυναµίες της και το ίδιο συνέβη µε τα κείµενα που είχαν
προταθεί ενόψει της υιοθέτησης του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος.
1.6 Είναι προφανές ότι η πολιτική των καταναλωτών αποτελεί
µία από τις πολιτικές που βρίσκονται πιο κοντά στους ευρωπαίους
πολίτες. Μπορεί να επηρεάσει σε µεγάλο βαθµό τη στάση τους
έναντι του ευρωπαϊκού ιδεώδους εφόσον ανταποκρίνονται στις
ανάγκες και τις προσδοκίες τους πράγµα που δεν συνέβαινε
πάντα (1).
(1) Όπως επισηµαίνει η ΕΟΚΕ στη γνωµοδότησή της µε θέµα «Η πολιτική
των καταναλωτών µετά τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης», ΕΕ C
221 της 8/9/2005 και έχει επίσης αναγνωρίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη σχετική έκθεσή του για την προαγωγή και την προστασία
των συµφερόντων των καταναλωτών στα νέα κράτη µέλη (Εισηγητής: ο
κ. Henrik Dam Kristensen, EK 359.904/02-00). Αυτό θα µπορούσε
µάλιστα να εξασφαλισθεί περισσότερο µε την περαιτέρω ανάπτυξη
προσεγγίσεων αυτορύθµισης, συρρύθµισης και εναλλακτικών τρόπων
επιλύσεως των διαφορών.

1.7 Οι κατευθύνσεις της Επιτροπής όσον αφορά την πολιτική
προστασίας των καταναλωτών (2) επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες που
εκφράζονται σχετικά µε την καθοδική τάση που παρατηρείται
ατυχώς στον τοµέα της προστασίας και της προαγωγής των συµφερόντων των καταναλωτών. Η αδυναµία αυτή καθιστά επιτακτικότερη
την ανάγκη µίας συγκεκριµένης προβληµατικής όσον αφορά τη
νοµική βάση που περιλαµβάνεται σχετικά στη Συνθήκη.
1.8 Παρόµοια είναι η προβληµατική που αναπτύσσεται στην
παρούσα γνωµοδότηση. Οδηγεί την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή στην διαπίστωση ότι πέραν της απαραίτητης
πολιτικής βουλήσεως όσον αφορά την προώθηση της πολιτικής για
την προστασία των συµφερόντων των καταναλωτών µε βάση την
αυξηµένη προαγωγή της συµµετοχής της και την προστασία των
συµφερόντων σε όλους τους τοµείς κοινοτικών πολιτικών είναι
εξίσου απαραίτητη η εις βάθος µελέτη για την εκ θεµελίων αναδιαµόρφωση του νοµικού πλαισίου όπου θα βασίζεται η πολιτική
προστασίας των συµφερόντων των καταναλωτών.
1.9 Με τη βοήθεια πολυάριθµων συµβολών από πολλούς ευρωπαίους νοµικούς των οποίων η εµπειρογνωµοσύνη στον τοµέα αυτό
είναι ευρέως αναγνωρισµένη, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή είναι σε θέση να υποβάλει µία πρόταση µε
σκοπό την υιοθέτηση µίας νέας νοµικής βάσης για την πολιτική των
καταναλωτών. Η πρόταση θα µπορούσε να συµβάλλει αποφασιστικά
στη βελτίωση, την απλοποίηση και µάλιστα στην µείωση κανονισµών, συνιστώντας στην Επιτροπή, το Συµβούλιο καθώς και στα
κράτη µέλη να µεριµνήσουν ώστε η πρόταση αυτή να ληφθεί υπόψη
στην προοπτική της προσεχούς αναθεώρησης του κειµένου της
Συνθήκης.
2. Στόχος της γνωµοδότησης πρωτοβουλίας
2.1 Την εποχή που η ΕΟΚΕ αποφάσισε να εγκρίνει την εκπόνηση
της παρούσας γνωµοδότησης πρωτοβουλίας, στόχος της ήταν να
προωθήσει έναν εµπεριστατωµένο προβληµατισµό σχετικά µε τη
νοµική βάση που πρέπει να επιλεγεί για την πολιτική των καταναλωτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο — δηλ. το άρθρο 153 της Συνθήκης
που θα εξεταζόταν σε σχέση τόσο µε το κείµενο του Συντάγµατος
που υποβλήθηκε στα διάφορα κράτη µέλη, όσο και µε το παράγωγο
δίκαιο. Προς τούτο µερίµνησε να εξασφαλισθεί η συµµετοχή εκπροσώπων των ενδιαφεροµένων καθώς και ειδικών στον τοµέα του
κοινοτικού δικαίου για την κατανάλωση.
(2) Είναι έκδηλες στη νέα οδηγία 2005/29/ΕΚ της 11ης Μαΐου 2005 (ΕΕ L
149 της 11/6/2005) όσον αφορά τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές, στο
πρόγραµµα κοινοτικής δράσεως στον τοµέα της υγείας και της
προστασίας των καταναλωτών (2007-2013) – (COM(2005) 115
τελικό) καθώς και στην απόσυρση της πρότασης κανονισµού σχετικά µε
την προαγωγή των πωλήσεων στην εσωτερική αγορά (COM(2005) 462
τελικό της 27/9/2005)
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2.1.1
Σύµφωνα µε την άποψη πολλών, οι αδυναµίες που παρουσιάζει η ισχύουσα διατύπωση του άρθρου 153 ήταν σε µεγάλο
βαθµό η αιτία που εµπόδιζε την πρακτική χρησιµοποίηση του
άρθρου αυτού ως νοµικής βάσεως του παράγωγου δικαίου τόσο
στον τοµέα των δικαιωµάτων και των συµφερόντων των καταναλωτών όσο και στον τοµέα της ανάπτυξη της πολιτικής για τους
καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά συνέπεια, θα ήταν ευχής
έργον για την ΕΕ να αποκτήσει την κατάλληλη, λειτουργική και
αποτελεσµατική νοµική βάση.
2.2 Τα ευρωπαϊκά όργανα γενικότερα και ειδικότερα οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι οργανώσεις των καταναλωτών
και οι κοινωνικοί συνοµιλητές θα ήταν οι πρώτοι που θα
ωφελούντο από τη βελτίωση της νοµικής βάσεως της πολιτικής για
τους καταναλωτές που προβλέπει η Συνθήκη.
2.2.1
Η ΕΟΚΕ, ως δηµόσιο βήµα θεσµικής εκπροσώπησης της
οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών, θεωρήθηκε ότι ήταν ο προνοµιούχος φορέας για την διεκπεραίωση του έργου αυτού µε βάση
τον διάλογο µεταξύ των κοινωνικών συνοµιλητών εταίρων και µε
την υποστήριξη πανεπιστηµιακών ειδικών επί του θέµατος.
2.2.2
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η πολιτική των καταναλωτών αποτελεί
προφανώς µία από τις πολιτικές που πλησιάζουν περισσότερο τους
πολίτες της Ευρώπης. Μπορεί και πρέπει να επηρεάζει σε µεγάλο
βαθµό τη στάση τους έναντι του ευρωπαϊκού ιδεώδους, εφόσον
βεβαίως ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους.
2.2.3
Στις 14 Οκτωβρίου 2005, η ΕΟΚΕ διοργάνωσε ακρόαση
στην οποίαν συµµετείχαν όσοι από τους πολυάριθµους εκπροσώπους είχαν ανταποκριθεί θετικά στο σχετικό ερωτηµατολόγιο που
τους εστάλη. Οι απόψεις και οι υποδείξεις τους συνέβαλαν στην
ασφαλέστερη θεµελίωση της παρούσας γνωµοδότησης. Η ΕΟΚΕ
ευχαριστεί θερµά και εδώ όλους, όσοι συνέδραµαν στην εκπόνηση
του κειµένου (3).
3. Το θέµα: Μια νοµική βάση για την πολιτική των καταναλωτών
3.1 Η ισχύουσα νοµική βάση της πολιτικής για την υπεράσπιση
των καταναλωτών περιέχεται στον τίτλο XIV της Συνθήκης µε τον
υπότιτλο «προστασία των καταναλωτών», στο άρθρο 153 το οποίο
ορίζει τα εξής:
1. «Προκειµένου να προωθήσει τα συµφέροντα των καταναλωτών
και να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή,
η Κοινότητα συµβάλει στην προστασία της υγείας, της
ασφάλειας και των οικονοµικών συµφερόντων των καταναλωτών,
(3) Κατά την ακρόαση της 14ης Οκτωβρίου 2005 παρέστησαν: ο κ. Carlos
Almaraz, (UNICE), ο Καθηγητής κ. Thierry Bourgoignie, (Πανεπιστήµιο του Québec στο Μόντρεαλ), η κα Nuria Rodríguez,
(Ευρωπαϊκό Γραφείο των Ενώσεων Καταναλωτών), ο κ. Denis Labatut
και η κα Καλλιόπη Σπυριδάκη, (UGAL – Ευρωπαϊκή Ένωση
Ανεξάρτητων Εµπόρων Λιανικής Πωλήσεως), ο κ. Jon-Andreas Lange,
(Forbrukerradet – Συµβούλιο Καταναλωτών Νορβηγίας), ο κ. William
Vidonja, (CEA), ο κ. Patrick von Braunmühl, (Verbraucherzentrale
Bundesverband – vzbv) και ο κ. Hubert J.J. van Breemen, (VNO
NVW).
Επιπλέον, απέστειλαν γραπτές παρατηρήσεις σε απάντηση προς το
ερωτηµατολόγιο προς δέκα νοµικούς και πανεπιστηµιακούς στην
Ευρώπη: ο Καθηγητής Thierry Bourgoignie, (Πανεπιστήµιο του Québec
στο Μόντρεαλ), ο Καθηγητής Jean Calais-Auloy, (Νοµική Σχολή και
Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών του Montpellier), ο κ. Stephen Crampton, (…), ο Καθηγητής Mário Frota, (APDC – Ένωση Καταναλωτών
Πορτογαλίας) η κα Cornelia Kutterer, (Ευρωπαϊκό Γραφείο Ενώσεων
Καταναλωτών), ο κ. Jon-Andreas Lange, (Forbrukerradet – Συµβούλιο
Καταναλωτών Νορβηγίας), η κα René-Claude Mäder, (CLCV – Κατανάλωση, Στέγη και Πλαίσιο Ζωής), ο Καθηγητής Stephen Weatherill
(ECLG), ο Καθηγητής Hans Micklitz, (Institut für Europäisches
Wirtschafts-und Verbraucherrecht e.V.Universität Bamberg), η κα
Gaëlle Patetta, (UFC– …), ο Καθηγητής Norbert Reich, (Universität
Bremen Fachbereich Rechtswissenschaften), της UNICE καθώς και
του Ευρω-εµπορίου.
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καθώς και στην προώθηση του δικαιώµατός τους για ενηµέρωση, εκπαίδευση και οργάνωσή τους για την υπεράσπιση των
συµφερόντων τους.
2 Οι απαιτήσεις προστασίας του καταναλωτή λαµβάνονται υπόψη
κατά τον καθορισµό και την εφαρµογή άλλων κοινοτικών πολιτικών και δραστηριοτήτων.
3. Η Κοινότητα συµβάλει στην επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 µε:
a) µέτρα θεσπιζόµενα κατ'εφαρµογή του άρθρου 95 στα
πλαίσια της υλοποίησης της εσωτερικής αγοράς
β) µέτρα που στηρίζουν, συµπληρώνουν και παρακολουθούν
την πολιτική των κρατών µελών.
4. Το Συµβούλιο, αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 251 µετά από διαβούλευση µε την Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή, θεσπίζει τα µέτρα που αναφέρονται στην
παράγραφο 3, στοιχείο β).
5. Τα µέτρα που θεσπίζονται κατ'εφαρµογή της παραγράφου 4,
δεν εµποδίζουν τα κράτη µέλη να διατηρούν ή να εισάγουν
αυστηρότερα προστατευτικά µέτρα. Τα µέτρα αυτά πρέπει να
συµβιβάζονται µε την παρούσα Συνθήκη και να κοινοποιούνται
στην Επιτροπή». (4)
3.2 Η προστασία των καταναλωτών, προκειµένου να εµπέσει στις
αρµοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει υποχρεωτικά να
αποτελέσει αντικείµενο ειδικής διάταξης της Συνθήκης κατ' εφαρµογήν του άρθρου 5 της εν λόγω Συνθήκης η οποία στην
παγιωµένη της διατύπωση αναφέρει τα εξής:
«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, η Επιτροπή, το
∆ικαστήριο και το Ελεγκτικό Συνέδριο ασκούν τις αρµοδιότητές τους υπό τους όρους και για τους σκοπούς που
προβλέπουν αφενός µεν οι διατάξεις των Συνθηκών για την
ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των µεταγενέστερων
Συνθηκών και πράξεων που τις τροποποιούν και τις συµπληρώνουν, αφετέρου δε οι άλλες διατάξεις της παρούσας
Συνθήκης.»
3.3 Πρέπει να τονισθεί εδώ η σηµασία του κανόνα αυτού
σύµφωνα µε τον οποίον τα κράτη µέλη έχουν το δικαίωµα να
καθορίζουν τις ίδιες αρµοδιότητές τους, δεδοµένου ότι τα κενά, η
έλλειψη σαφήνειας του κειµένου ή ο αντιφατικός του χαρακτήρας
ενδέχεται να ακυρώσουν τους µεταγενέστερους κανόνες που
υιοθετήθηκαν από τα ευρωπαϊκά όργανα δυνάµει της παρούσας
Συνθήκης.
(4) Εκτός από το προαναφερθέν άρθρο, η πολιτική των καταναλωτών
βασίζεται σε διάφορες άλλες διατάξεις της Συνθήκης ΕΚ, µεταξύ των
οποίων διακρίνεται αµέσως η διάταξη στην οποία στηρίχθηκε η έκκληση
του προοιµίου προς τα κράτη µέλη να διασφαλίσουν την προαγωγή της
«οικονοµικής και κοινωνικής προόδου των λαών τους, µε βάση την
αρχή της βιώσιµης ανάπτυξης και στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της
εσωτερικής αγοράς» και την θέσπιση «κοινής ιθαγένειας των υπηκόων
των χωρών τους», καθώς και στις διατάξεις των άρθρων 2 και 6 της εν
λόγω Συνθήκης ή ακόµη στις διατάξεις των άρθρων 2· 3, παράγραφος
1, στοιχείο τ)· 17, παράγραφος 2· 33, παράγραφος 1 στοιχείο ε)· 34,
παράγραφος 2 II· 75, παράγραφος 3, II· 81, παράγραφος 3· και 87,
παράγραφος 2, στοιχείο α), της Συνθήκης ΕΚ όπως διατυπώθηκε µετά
τη Συνθήκη της Νίκαιας.
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3.4 Είναι σκόπιµο να υπενθυµιστεί στο σηµείο αυτό ότι µε την
απόφαση της 5ης Οκτωβρίου 2000, το ∆ικαστήριο υπενθύµισε ότι
µια πράξη που υιοθετείται βάσει του άρθρου 100 A (σήµερα 95)
πρέπει να έχει όντως ως αντικείµενο τη βελτίωση των όρων εγκαθίδρυσης και λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει ότι αν η απλή διαπίστωση των διαφορών µεταξύ των
εθνικών κανόνων και ο αφηρηµένος κίνδυνος παρεµπόδισης των
βασικών ελευθεριών ή στρέβλωσης του ανταγωνισµού επαρκούσε
για να δικαιολογήσει την επιλογή του άρθρου 100 A ως νοµικής
βάσεως, ο δικαστικός έλεγχος της τήρησης της νοµικής βάσης θα
έχανε κάθε αποτελεσµατικότητα (5).
3.5 Η απαίτηση για µια σαφή και συνεπώς ελέγξιµη νοµική
βάση στη διεθνή προοπτική πρέπει να εγγραφεί επίσης και στο πολιτικό επίπεδο ως αναµφισβήτητη συνταγµατική ένδειξη ότι είναι
απαραίτητη µια πολιτική προστασίας των καταναλωτών. Ας υπενθυµιστεί εδώ ότι η ενιαία ευρωπαϊκή πράξη της 17ης και 28ης
Φεβρουαρίου 1986 κάλυπτε εν µέρει µόνο το κενό της Συνθήκης
της Ρώµης εισάγοντας έναν τίτλο αφιερωµένο αποκλειστικά στο
περιβάλλον µε τα άρθρα 130 Π έως 130 Σ (σήµερα άρθρα 174
έως 176). Οι επιδιωκόµενοι στόχοι βάσει του άρθρου 175 και τα
κριτήρια που καθορίζονται από το ίδιο κείµενο για τη δράση της
Κοινότητας στον τοµέα του περιβάλλοντος ευνόησαν προφανώς την
εµφάνιση ενός αποτελεσµατικού συνόλου κανόνων στον τοµέα
αυτό.
3.5.1
Από την άποψη αυτή, η συγκριτική ανάγνωση των
ισχυόντων άρθρων 175 και 153 της Συνθήκης δείχνει έκδηλα ότι η
ίδια η ποιότητα της νοµικής βάσης είναι καθοριστική για τις
περαιτέρω παρεµβάσεις. Στον τοµέα του περιβάλλοντος, οι στόχοι
είναι σαφώς διατυπωµένοι.
Επιπλέον, το άρθρο 175 καθορίζει τις αρχές που θεµελιώνουν τις
παρεµβάσεις της Κοινότητας στον τοµέα αυτό.
Τέλος, οι τεχνικές παράµετροι που καθορίζονται στο άρθρο 175
παράγραφος 3 αποτελούν εξίσου παράγοντες που συµβάλλουν
στην ορθολογική και χρήσιµη εφαρµογή της πολιτικής στον τοµέα
του περιβάλλοντος.
3.5.2
Στον βαθµό που ο κοινοτικός νοµοθέτης έχει τη δυνατότητα να κρίνει ποιος είναι ο κατάλληλος χαρακτήρας των µέτρων
που θέλει να υιοθετήσει, είναι προφανές ότι η ποιότητα της νοµικής
βάσης είναι καθοριστική στο βαθµό που µειώνεται το περιθώριο
έκδηλης πλάνης όσον αφορά την κρίση ή την καταστρατήγηση ή
την έκδηλη υπέρβαση της δυνατότητας εκτίµησης (6).
4. Κατά πόσον το άρθρο 153 µπορεί να αποτελέσει νοµική
βάση για τη θεµελίωση της κοινοτικής πολιτικής όσον
αφορά τους ευρωπαίους καταναλωτές;
4.1 Με βάση τα όσα προηγήθηκαν, διαπιστώνεται ότι το ισχύον
άρθρο 153 της Συνθήκης δεν συνιστά πλέον τη νοµική βάση που
παρέχει επαρκείς εγγυήσεις όσον αφορά τους στόχους της
προστασίας των καταναλωτών.
4.2 Πρέπει να υπενθυµιστεί ότι το δικαίωµα του καταναλωτή σε
ευρωπαϊκό επίπεδο αναπτύχθηκε ουσιαστικώς µε βάση το άρθρο 95
της Συνθήκης που αποτελεί αναφορά και οφείλει πολλά στην
ώθηση που δόθηκε για την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς.
Βεβαίως, η πολιτική προστασίας των καταναλωτών επιδιώκει να
( ) Ε∆ΚΕ, 5 Οκτωβρίου 2000, Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας
εναντίων Κοινοβουλίου και Συµβουλίου, υπόθεση C-376/98,Rec., I 8149, βλ. ειδικότερα τα αιτιολογικά 76 έως 89.
(6) Επί των θεµάτων αυτών βλ. Ε∆ΚΕ, 20 Οκτωβρίου 1977, S.A.
ROQUETTE FRERES, υπόθεση 29/77, Rec. σελ. 1835.
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είναι εγκάρσια ενώ σε άλλα χωρία της Συνθήκης γίνονται ρητές
αναφορές στην ανάγκη να λαµβάνεται υπόψη η προστασία των
καταναλωτών. Θεωρείται ωστόσο ότι, κατά την ισχύουσα διατύπωσή
του, το άρθρο 153 είναι ανεπαρκές.
4.3 ∆ιαπιστώνεται επίσης ότι τα µέτρα προστασίας και υπεράσπισης των καταναλωτών υιοθετήθηκαν κατ'εξαίρεση βάσει του
άρθρου 153 (ή του προγενέστερου άρθρου 129-A).
4.4 Ας προστεθούν επίσης στην κριτική αυτή βάσει της οποίας
η πολιτική των καταναλωτών καθίσταται δευτερεύον ζήτηµα στο
πλαίσιο των κανόνων που διέπουν την ανάπτυξη της εσωτερικής
αγοράς, τα συµπεράσµατα από την απόφαση του ∆ικαστηρίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 5ης Οκτωβρίου 2000 (7) τα οποία και
προαναφέρθηκαν. Η αβεβαιότητα που συνδέεται συγκεκριµένα µε
τη νοµολογία αυτή µπορεί να θέσει σε αµφισβήτηση ειδικότερα
µέσω προδικαστικών θεµάτων, την ίδια τη νοµική βάση ορισµένων
οδηγιών που έχουν υιοθετηθεί στον τοµέα της προστασίας των
καταναλωτών (εγγύηση, κατ'οίκον πώληση κλπ.)
4.5 Επιπλέον, στο ισχύον κείµενο καθορίζεται και το κριτήριο
του υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών. Το υψηλό
επίπεδο προστασίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 153, δεν σηµαίνει
υποχρεωτικά ότι πρέπει να αναζητηθεί στους κόλπους των κρατών
µελών το νοµικό σύστηµα που παρέχει τις περισσότερες εγγυήσεις.
Επ'αυτού, το άρθρο 153, παράγραφος 5 καθιστά πράγµατι δυνατή
τη διατήρηση των πιο προστατευτικών νοµικών συστηµάτων,
εφόσον συµβιβάζονται µε τη Συνθήκη.
4.5.1 Εξάλλου, δεν είναι καθόλου εύκολο να προσδιοριστεί το
υψηλό επίπεδο προστασίας. Οι παράµετροι που πρέπει να ληφθούν
υπόψη δεν αναφέρονται διόλου στο άρθρο 153 και µπορούν να
προκαλέσουν πολλές ερµηνευτικές δυσκολίες.
4.6 Φαίνεται κατά συνέπεια ότι πρέπει σήµερα να αναθεωρηθεί η
νοµική βάση υπό το πρίσµα των παρατηρήσεων που ακολουθούν.
4.6.1 Η πολιτική προστασίας των καταναλωτών πρέπει να
αποτελέσει τµήµα των ιδίων αρµοδιοτήτων της Ένωσης και να µην
προτείνεται ως συµπλήρωµα της πολιτικής των κρατών µελών. Είναι
πράγµατι παράδοξο το γεγονός ότι η προστασία των καταναλωτών,
η οποία πρέπει να συµβάλει στη βελτίωση της εσωτερικής αγοράς,
εµπίπτει στις αρµοδιότητες των κρατών µελών.
4.6.2 Η υγεία, η ασφάλεια και τα οικονοµικά συµφέροντα των
καταναλωτών παρουσιάζονται ως τοµείς στους οποίους η
Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να παράσχει τη συµβολή της. Θα ήταν
ορθότερο όµως να προσδιορίζονται ως στόχοι που πρέπει
εξάπαντος να διευρυνθούν. Υπ'αυτή την έννοια θα έπρεπε να λαµβάνονται υπόψη αποκλειστικά και µόνο τα οικονοµικά συµφέροντα
των καταναλωτών. Είναι προφανές ότι υπάρχει σοβαρή αντινοµία
µεταξύ της προαγωγής των συµφερόντων αυτών και της συµβολής
για την προστασία τους.
4.6.3 Το δικαίωµα πρόσβασης στην πληροφόρηση, το δικαίωµα
εκπαίδευσης και οργάνωσης για την προστασία των εν λόγω συµφερόντων αποτελούν αρχές που θα έπρεπε να αναγνωριστούν ως θεµελιώδεις κανόνες της πολιτικής της Ένωσης.
4.6.4 ∆εδοµένου ότι δεν καθορίζονται τα κριτήρια που πρέπει
να λαµβάνονται υπόψη για τον καθορισµό του υψηλού επιπέδου
προστασίας, πρέπει να αναφέρονται από τη Συνθήκη.
(7) C-376/98, Rec., 1/8498, Γερµανία εναντίον Κοινοβουλίου και
Συµβουλίου.
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4.6.5
Ο προβληµατισµός σχετικά µε την προστασία των καταναλωτών ως αυτόνοµη νοµική βάση θα πρέπει να λάβει υπόψη την
προτεραιότητα που πρέπει να έχει η κοινοτική πολιτική τόσο από
την άποψη του περιεχοµένου όσο και από την άποψη της µορφής.
Η αρχή της διπλής επικουρικότητας αποτελεί προφανώς έναν περιορισµό ο οποίος παραλύει κάθε πολιτική ανάπτυξη της προστασίας
των καταναλωτών τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η
διπλή επικουρικότητα που ορίζεται στο άρθρο 153 πρέπει, υπό τις
συνθήκες αυτές, να εγκαταλειφθεί.

— Η προαγωγή του δικαιώµατος πληροφόρησης, εκπαίδευσης,
συµµετοχής και οργάνωσης για την υπεράσπιση και την
εκπροσώπηση των συµφερόντων των καταναλωτών, και συγκεκριµένα µέσω της αναγνώρισης των ατοµικών και συλλογικών
δικαιωµάτων στον εν λόγω τοµέα αποτελεί καινοτοµία. Καταδεικνύει ρητά ότι πρέπει να εφαρµοσθούν µηχανισµοί συλλογικής προσφυγής και ταυτοχρόνως πρέπει να προσδιοριστούν
µέθοδοι συλλογικής συµµέτοχής των καταναλωτών στην επεξεργασία των κανόνων που τους αφορούν.

4.6.6
Η νοµική βάση στο κείµενο της Συνθήκης πρέπει να
επιδιώκει επίσης τον καθορισµό ενός πλαισίου βάσει του οποίου ο
καταναλωτής δεν θα είναι µόνο αντικείµενο προστασίας ή υπεράσπισης αλλά και ενεργητικός πολίτης. Ο καταναλωτής είναι ένας
πολίτης που έχει βεβαίως δικαίωµα να εκφράσει τη γνώµη του και
να εισακουσθεί όσον αφορά τις επιλογές που του προτείνει η
κοινωνία.

— Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών
αποτελεί βεβαίως ένα από τα παραδοσιακά ζητήµατα που πρέπει
να αποτελέσει ρητό στόχο της Συνθήκης.

4.6.7
Θα πρέπει επίσης να εξεταστεί εάν στις διατάξεις της
Συνθήκης που αφορούν την προσφυγή στη δικαιοσύνη πρέπει να
αναγνωριστεί και το δικαίωµα της άµεσης προσφυγής των ενώσεων
των καταναλωτών ως αντιπροσωπευτικών οµάδων που επηρεάζονται
από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4.6.8
Ας προστεθεί επίσης ότι το κείµενο, κατά την ισχύουσα
διατύπωσή του, βασίζεται σε µία περιοριστική αντίληψη της
προστασίας των καταναλωτών µε αποκλειστικό σχεδόν επίκεντρο τις
αρετές της πληροφόρησης.

— Τέλος, η προαγωγή των νοµικών, οικονοµικών, κοινωνικών και
πολιτιστικών συµφερόντων των καταναλωτών αποτελεί βεβαίως
ένα καινούργιο στοιχείο. Πράγµατι, εδώ ο καταναλωτής αναγνωρίζεται ως φορέας της κοινωνίας και όχι απλώς ως χρήστης
προϊόντων και υπηρεσιών. Μόνο µε βάση την αναγνώριση της
προαγωγής αυτής είναι εφικτή η εφαρµογή πολιτικών και
µάλιστα πολιτικών βιώσιµης ανάπτυξης. Στο ίδιο πλαίσιο θα
καταστεί δυνατή και η επεξεργασία µίας πολιτικής που θα
συνδέει στενότερα την προαγωγή των συµφερόντων των καταναλωτών µε τον σεβασµό προς το περιβάλλον.
5.4.2 Για την διατύπωση του άρθρου 153, πρέπει να επιβεβαιωθούν οι εξής αρχές:
— Προληπτική δράση·
— Αποτελεσµατική επανόρθωση·

5. Στόχοι, αρχές και κριτήρια για τον καθορισµό µίας
νοµικής βάσης για την πολιτική των καταναλωτών
5.1 Ποια είναι τα κριτήρια που πρέπει, γενικότερα, να καθορίζουν την ποιότητα µίας νοµικής βάσης σε µία Συνθήκη;
Εξ όσων αναφέρθηκαν, έπεται ότι η νοµική βάση πρέπει:
— να είναι σαφής και ακριβής
— να περιλαµβάνει τους στόχους που επιδιώκονται στο πλαίσιο
της συγκεκριµένης πολιτικής, τις βασικές αρχές της πολιτικής
αυτής καθώς και τα κριτήρια εφαρµογής
— να είναι αυτόνοµη.
Τα διάφορα αυτά χαρακτηριστικά έχουν ουσιαστική σηµασία για
την εξεύρεση λύσης στις δυσκολίες που προαναφέρθηκαν.
5.2 Τα περιφερειακά θέµατα µπορούν άλλωστε να ενταχθούν
στην προοπτική µίας περαιτέρω επεξεργασίας της νοµικής βάσης.
Κατά συνέπεια, θα πρέπει να εξεταστούν εναλλακτικές λύσεις ως
προς την ποιότητα της εναρµόνισης. Συγκεκριµένα, υποστηρίζεται
από την Επιτροπή η πολιτική µέγιστης ή πλήρους εναρµόνισης. Εάν
το επίπεδο προστασίας πρέπει να είναι όντως υψηλό τότε η µέγιστη
ή πλήρης εναρµόνιση θα αναπτυχθεί εις βάρος των συµφερόντων
των καταναλωτών.
5.3 Το προτεινόµενο κείµενο τροποποιεί το άρθρο 3 παράγραφος 1σ της Συνθήκης εντάσσοντας ρητώς µεταξύ των επιδιωκόµενων στόχων την πολιτική προαγωγής και προστασίας των συµφερόντων των καταναλωτών.
5.4

Το εν λόγω άρθρο 153 στηρίζεται στους εξής τρεις άξονες:

5.4.1
Περιέχει κατάλογο των στόχων που επιδιώκονται από την
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα της κατανάλωσης. Οι
εν λόγω στόχοι είναι παραδοσιακοί. Ωστόσο, πρέπει να τονισθούν
ορισµένες ιδιαιτερότητές τους.

— Ανάπτυξη µίας βιώσιµης κατανάλωσης·
— Η αρχή βάσει της οποίας πληρώνει αυτός που δηµιουργεί
κίνδυνο
— Η αρχή της συµµετοχής.
Οι εν λόγω πέντε αρχές είναι απαραίτητες για την εφαρµογή της
προαναφερθείσας πολιτικής.
5.4.3 Το προτεινόµενο κείµενο υπενθυµίζει κατά παραδοσιακό
τρόπο ότι οι απαιτήσεις που παρουσιάζονται εδώ σε αυτόνοµη
βάση δεν µπορούν πλέον να αγνοούνται, εφόσον πρόκειται για την
ανάπτυξη άλλων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5.4.4 Εδώ πρέπει να ληφθούν υπόψη ορισµένες παράµετροι,
ειδικότερα για την ανάπτυξη των εν λόγω µέτρων. Η έννοια του
υψηλού βαθµού προστασίας πρέπει να λάβει υπόψη τα διαθέσιµα
κοινωνικο-οικονοµικά στοιχεία τα οποία επιτρέπουν τον ακριβή
προσδιορισµό της συµπεριφοράς των καταναλωτών όσον αφορά
την απόκτηση και την χρήση προϊόντων και υπηρεσιών που διατίθενται στην αγορά. Παρόµοια, πρέπει να επιβεβαιωθεί ρητώς η
αναγνώριση του δικαιώµατος συλλογικής προσφυγής.
5.4.5 Το προτεινόµενο άρθρο 153 καθορίζει την πολιτική που
πρέπει να ακολουθήσει το Συµβούλιο.
Ένα από τα θέµατα που θα πρέπει να συζητηθούν είναι η άµεση
επίδραση των οδηγιών. Η λύση που προτείνεται είναι να ευνοηθούν
οι κανονισµοί ως τεχνική εναρµόνισης. Η λύση καθιστά άσκοπη τη
συζήτηση σχετικά µε την επίδραση των οδηγιών. Πρόκειται για µία
ελαστική διατύπωση που βοηθά τα κράτη µέλη να τοποθετούνται
όταν επιθυµούν να διατηρήσουν ή να υιοθετήσουν µέτρα
προστασίας.
Η λύση αυτή ευνοεί τη µέγιστη εναρµόνιση και ταυτοχρόνως
επιτρέπει την κατά περίπτωση εκτίµηση.
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5.4.6
Τέλος, το κείµενο του άρθρου 153 περιλαµβάνει µία
καινοτοµία δεδοµένου ότι παρέχει καθεστώς αποδέκτη στις ενώσεις
των καταναλωτών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 230 της
Συνθήκης. Με άλλα λόγια, οι κοινοτικές πράξεις που παραγνωρίζουν τις διατάξεις της Συνθήκης δύνανται να αποτελέσουν αντικείµενο άµεσης προσφυγής των ενώσεων στο ∆ικαστήριο.

— την ικανότητα αποτελεσµατικής προσφυγής σε περίπτωση
προσβολής των δικαιωµάτων ή των συµφερόντων των καταναλωτών, συγκεκριµένα µε την αναγνώριση των δράσεων συλλογικού συµφέροντος.

6. Συµπέρασµα: πρόταση για µία νέα νοµική βάση

«1. Σκοπός της κοινοτικής πολιτικής, στον τοµέα της κατανάλωσης, είναι να εξασφαλισθεί η επίτευξη των εξής στόχων:

1. Το Συµβούλιο αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 251, και µετά από διαβούλευση µε την
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, θεσπίζει τα µέτρα
που είναι αναγκαία για την υλοποίηση των στόχων που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 του άρθρου 153. Τα εν λόγω µέτρα αποτελούν
αντικείµενο τακτικής αναθεώρησης, προκειµένου να εξασφαλισθεί
ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

— Προαγωγή των δικαιωµάτων πληροφόρησης, εκπαίδευσης,
συµµετοχής και οργάνωσης για την υπεράσπιση και την
εκπροσώπηση των συµφερόντων του καταναλωτή, και συγκεκριµένα µε την αναγνώριση των ατοµικών και συλλογικών
δικαιωµάτων στους εν λόγω τοµείς·

2. Τα µέτρα εναρµόνισης που πρόκειται να εφαρµοστούν βάσει
της παραγράφου 1 δεν εµποδίζουν ένα κράτος µέλος να διατηρήσει
ή να θεσπίσει αυστηρότερα µέτρα προστασίας. Τα εν λόγω µέτρα
πρέπει να είναι σύµφωνα µε την παρούσα Συνθήκη και κοινοποιούνται στην Επιτροπή.

Με βάση τα στοιχεία αυτά, η πρόταση διατυπώνεται ως εξής:
Άρθρο 153

— Προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών·
— Προαγωγή των νοµικών, οικονοµικών κοινωνικών και πολιτιστικών συµφερόντων των καταναλωτών.
2.
Η πολιτική της Κοινότητας, στον τοµέα της προστασίας των
καταναλωτών αποβλέπει στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου
προστασίας. Στηρίζεται δε στις εξής αρχές:
— Αρχή της προληπτικής δράσης·
— Αρχή της αποτελεσµατικής επανόρθωσης όσον αφορά την
προσβολή των δικαιωµάτων και των συµφερόντων των καταναλωτών·
— Αρχή βάσει της οποίας πληρώνει αυτός που δηµιουργεί
κίνδυνο·
— Αρχή της ανάπτυξης µίας πολιτικής βιώσιµης κατανάλωσης·
— Αρχή της συµµετοχής των καταναλωτών µέσω των φορέων που
εκπροσωπούν τα συµφέροντά τους, στην επεξεργασία και την
εφαρµογή των κανόνων.
3.
Οι απαιτήσεις όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών
ενσωµατώνονται στον ορισµό και στις λεπτοµέρειες εφαρµογής των
λοιπών πολιτικών της Κοινότητας.
4.
Κατά την επεξεργασία των δράσεών της για την προστασία
των καταναλωτών, η Κοινότητα πρέπει να λαµβάνει υπόψη:
— τα επίπεδα υψηλής προστασίας που αναγνωρίζονται για τους
καταναλωτές από τα κράτη µέλη·
— τα διαθέσιµα κοινωνικο-οικονοµικά στοιχεία σχετικά µε την
απόκτηση και τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών που
διατίθενται στην αγορά·

Άρθρο 153-A

3. Η Επιτροπή, εντός 6 µηνών µετά την κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 3, αποφασίζει την απόρριψη του εθνικού
µέτρου αιτιολογώντας συγκεκριµένα εάν τούτο αποτελεί εµπόδιο
στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Ελλείψει σχετικής αποφάσεως εντός της προθεσµίας αυτής το µέτρο θεωρείται ότι έγινε
αποδεκτό, εκτός και αν η πολυπλοκότητα του θέµατος απαιτεί
παράταση της προθεσµίας έως και ένα έτος επιπλέον, οπότε η
απόφαση πρέπει να κοινοποιηθεί στο κράτος µέλος εντός της
πρώτης προθεσµίας των έξι µηνών.
4. Η Επιτροπή διασφαλίζει, σε στενή συνεργασία µε τα κράτη
µέλη, την αποτελεσµατική εφαρµογή των µέτρων που λήφθησαν µε
σκοπό την προώθηση των δικαιωµάτων και των συµφερόντων των
καταναλωτών. Ειδικότερα, τα κράτη µέλη οφείλουν να λαµβάνουν
τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου
α) Να καθορίζονται και να εφαρµόζονται πραγµατικές, αναλογικές
και αποτρεπτικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των
µέτρων που επιβάλλονται από τις υποχρεώσεις ή τις απαγορεύσεις σχετικά µε την προστασία των καταναλωτών·
β) Να διασφαλίζεται η εξάλειψη των παραβιάσεων αυτών·
γ) Να προβλέπονται δικαστικές διαδικασίες και όχι απλοποιηµένες
για την πρόληψη και την επανόρθωση των παραβιάσεων όσον
αφορά τα δικαιώµατα και τα συµφέροντα των καταναλωτών.
5. Οι ενώσεις των καταναλωτών που είναι νοµοτύπως αναγνωρισµένες σύµφωνα µε το εσωτερικό δίκαιο των κρατών µελών ή από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρούνται, κατά την έννοια του άρθρου
230 της Συνθήκης, ως αποδέκτες των µέτρων που λήφθηκαν κατά
την εφαρµογή του παρόντος άρθρου και του άρθρου 153».

Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2006
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
στη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Οι ακόλουθες τροπολογίες απερρίφθησαν κατά τη διάρκεια των συζητήσεων αλλά έλαβαν τουλάχιστον το ένα τέταρτο των
ψήφων.
Σηµείο 1.3
Να απαλειφθεί.
Αιτιολογία
Στο σηµείο 1. 3 περιλαµβάνεται µια έντονη δήλωση: «…η νέα νοµική βάση παρέµβασης σε ό,τι αφορά την πολιτική της
προστασίας των καταναλωτών ήταν το άρθρο 129 a) της Συνθήκης του Μάαστριχτ το οποίο θεωρήθηκε σύντοµα ως
ανεπαρκές για να χρησιµοποιηθεί ως θεµέλιο για την ανάπτυξη µιας πλήρους πολιτικής στον τοµέα αυτό.» ∆εν υπάρχουν ενδείξεις προς επίρρωση της σοβαρής αυτής επίκρισης.
Αποτέλεσµα ψηφοφορίας
Ψήφοι υπέρ: 23
Ψήφοι κατά: 39
Αποχές: 5
Σηµείο 1.4
Να απαλειφθεί.
Αιτιολογία
Στο σηµείο 1. 4 περιλαµβάνεται µια έντονη δήλωση: «Η ανεπαρκής εφαρµογή της εν λόγω νοµικής βάσης επιβεβαίωσε µε την
πάροδο του χρόνου το γεγονός ότι λόγω των αδυναµιών της δεν αποτελούσε την κατάλληλη και αποτελεσµατική νοµική βάση
για την προαγωγή µιας αυθεντικής πολιτικής προστασίας των συµφερόντων των καταναλωτών σε κοινοτικό επίπεδο.» ∆εν
υπάρχουν ενδείξεις προς επίρρωση της επίκρισης αυτής.
Αποτέλεσµα ψηφοφορίας
Ψήφοι υπέρ: 23
Ψήφοι κατά: 39
Αποχές: 5
Σηµείο 1.5
Να διαγραφεί.
Αιτιολογία
Το σηµείο 1.5 περιλαµβάνει τον ακόλουθο ανακριβή ισχυρισµό «Οι τροποποιήσεις που εισήχθησαν βάσει του νέου άρθρου
153 της Συνθήκης του Άµστερνταµ δεν µπόρεσαν να καλύψουν τις εµφανείς αδυναµίες της και το ίδιο συνέβη µε τα κείµενα
που είχαν προταθεί ενόψει της υιοθέτησης του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος.» Αποτελεί σοβαρή επίκριση που δεν τεκµηριώνεται.
Αποτέλεσµα ψηφοφορίας
Ψήφοι υπέρ: 23
Ψήφοι κατά: 39
Αποχές: 5
Σηµείο 4.6.1
Να διαγραφεί.
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Αιτιολογία
Αν η πολιτική για την προστασία των καταναλωτών εµπίπτει στις αρµοδιότητες της ΕΕ — όπως αναφέρεται στο σηµείο — θα
είναι αδύνατο να υιοθετηθούν καλύτερα µέτρα για τους καταναλωτές στα κράτη µέλη.
Αποτέλεσµα ψηφοφορίας
Ψήφοι υπέρ: 26
Ψήφοι κατά: 35
Αποχές: 8
Σηµείο 4.6.7
Να διαγραφεί.
Αιτιολογία
∆εν θα ήταν σκόπιµο οι ενώσεις των καταναλωτών να αποκτήσουν άµεση πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο. Όλες οι ενώσεις
προστασίας των καταναλωτών θα µπορούσαν τότε να ζητούν πρόσβαση στο δικαστήριο εξ ονόµατός τους. Ένα παρόµοιο
δικαίωµα θα µπορούσε να έχει ως αποτέλεσµα απαράδεκτες καταστάσεις (όπως συµβαίνει στις ΗΠΑ µε τις οµαδικές αγωγές).
Αποτέλεσµα ψηφοφορίας
Ψήφοι υπέρ: 30
Ψήφοι κατά: 38
Αποχές: 4
Παράγραφος 5.4.1
Να διαγραφούν οι λέξεις:
— Η προαγωγή του δικαιώµατος πληροφόρησης, εκπαίδευσης, συµµετοχής και οργάνωσης για την υπεράσπιση και την
εκπροσώπηση των συµφερόντων των καταναλωτών, και συγκεκριµένα µέσω της αναγνώρισης των ατοµικών και συλλογικών
δικαιωµάτων στον εν λόγω τοµέα αποτελεί καινοτοµία. Καταδεικνύει ρητά ότι πρέπει να εφαρµοσθούν µηχανισµοί συλλογικής προσφυγής και ταυτοχρόνως πρέπει να προσδιοριστούν µέθοδοι συλλογικής συµµέτοχής των καταναλωτών στην
επεξεργασία των κανόνων που τους αφορούν.
Αιτιολογία
∆εν θα ήταν σκόπιµο οι ενώσεις των καταναλωτών να αποκτήσουν άµεση πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο. Όλες οι ενώσεις
προστασίας των καταναλωτών θα µπορούσαν τότε να ζητούν πρόσβαση στο δικαστήριο εξ ονόµατός τους. Ένα παρόµοιο
δικαίωµα θα µπορούσε να έχει ως αποτέλεσµα απαράδεκτες καταστάσεις (όπως συµβαίνει στις ΗΠΑ µε τις οµαδικές αγωγές).
Αποτέλεσµα ψηφοφορίας
Ψήφοι υπέρ: 30
Ψήφοι κατά: 40
Αποχές: 3
Παράγραφος 5.4.4.
Να διαγραφεί η τελευταία φράση:
5.4.4 Εδώ πρέπει να ληφθούν υπόψη ορισµένες παράµετροι, ειδικότερα για την ανάπτυξη των εν λόγω µέτρων. Η έννοια του
υψηλού βαθµού προστασίας πρέπει να λάβει υπόψη τα διαθέσιµα κοινωνικο-οικονοµικά στοιχεία τα οποία επιτρέπουν
τον ακριβή προσδιορισµό της συµπεριφοράς των καταναλωτών όσον αφορά την απόκτηση και τη χρήση προϊόντων και
υπηρεσιών που διατίθενται στην αγορά. Παρόµοια, πρέπει να επιβεβαιωθεί ρητώς η αναγνώριση του δικαιώµατος συλλογικής προσφυγής.
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Αιτιολογία
∆εν θα ήταν σκόπιµο οι ενώσεις των καταναλωτών να αποκτήσουν άµεση πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο. Όλες οι ενώσεις
προστασίας των καταναλωτών θα µπορούσαν τότε να ζητούν πρόσβαση στο δικαστήριο εξ ονόµατός τους. Ένα παρόµοιο
δικαίωµα θα µπορούσε να έχει ως αποτέλεσµα απαράδεκτες καταστάσεις (όπως συµβαίνει στις ΗΠΑ µε τις οµαδικές αγωγές).
Αποτέλεσµα ψηφοφορίας
Ψήφοι υπέρ: 27
Ψήφοι κατά: 42
Αποχές: 4
Παράγραφος 5.4.6
Να διαγραφεί το σηµείο.
Αιτιολογία
∆εν θα ήταν σκόπιµο οι ενώσεις των καταναλωτών να αποκτήσουν άµεση πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο. Όλες οι ενώσεις
προστασίας των καταναλωτών θα µπορούσαν τότε να ζητούν πρόσβαση στο δικαστήριο εξ ονόµατός τους. Ένα παρόµοιο
δικαίωµα θα µπορούσε να έχει ως αποτέλεσµα απαράδεκτες καταστάσεις (όπως συµβαίνει στις ΗΠΑ µε τις οµαδικές αγωγές).
Αποτέλεσµα ψηφοφορίας
Ψήφοι υπέρ: 26
Ψήφοι κατά: 44
Αποχές: 2
Σηµείο 6
Να διαγραφεί.
Αιτιολογία
Το σηµείο 6 περιλαµβάνει µια φιλοδοξη πρόταση για ένα νέο νέα νοµικό πλαίσιο πολιτικής για τους καταναλωτές. Όπως καταδείχτηκε στα προηγούµενα σηµεία 1.3, 1.4, και 1.5, η γνωµοδότηση δεν τεκηµριώνει επαρκώς την ανάγκη για παρόµοιες
αλλαγές. Η γνωµοδότηση, αντί να προτείνει µια εκτενή τροποποίηση του νοµικού πλαισίου της σηµερινής πολιτικής για τους
καταναλωτές, θα έπρεπε να εστιάζεται περισσότερο σε πραγµατικά επιχειρήµατα υπέρ της άποψης ότι το νέο πλαίσιο θα πρέπει
να αποτελεί προτεραιότητα τη στιγµή της νέας αναθεώρησης του κειµένου της συνθήκης.
Αποτέλεσµα ψηφοφορίας
Ψήφοι υπέρ: 23
Ψήφοι κατά: 39
Αποχές: 5
Άρθρο 153
∆ιαγραφή στο σηµείο 4 της τελευταίας περίπτωσης του σηµείου
την ικανότητα αποτελεσµατικής προσφυγής σε περίπτωση προσβολής των δικαιωµάτων ή των συµφερόντων των καταναλωτών,
συγκεκριµένα µε την αναγνώριση των δράσεων συλλογικού συµφέροντος.
Αιτιολογία
∆εν θα ήταν σκόπιµο οι ενώσεις των καταναλωτών να αποκτήσουν άµεση πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο. Όλες οι ενώσεις
προστασίας των καταναλωτών θα µπορούσαν τότε να ζητούν πρόσβαση στο δικαστήριο εξ ονόµατός τους. Ένα παρόµοιο
δικαίωµα θα µπορούσε να έχει ως αποτέλεσµα απαράδεκτες καταστάσεις (όπως συµβαίνει στις ΗΠΑ µε τις οµαδικές αγωγές).
Αποτέλεσµα ψηφοφορίας
Ψήφοι υπέρ: 27
Ψήφοι κατά: 44
Αποχές: 2
Άρθρο 153-Α
Να διαγραφεί το σηµείο 4.
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Σύµφωνα µε το κείµενο η πολιτική για την προστασία των καταναλωτών θα υπόκειται στους κανόνες της εσωτερικής αγοράς.
Αυτό δεν συνάδει προς το περιεχόµενο της υπόλοιπης γνωµοδότησης.
Αποτέλεσµα ψηφοφορίας
Ψήφοι υπέρ: 27
Ψήφοι κατά: 34
Αποχές: 14

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
στη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Το ακόλουθο απόσπασµα της γνωµοδότησης του τµήµατος απορρίφθηκε βάσει τροπολογίας που υιοθέτησε η Συνέλευση. Έλαβε
όµως τουλάχιστον το ένα τέταρτο των ψήφων.
Σηµείο 6 — Άρθρο 153-Α
2. Τα µέτρα εναρµόνισης λαµβάνουν εκ προτεραιότητας τη µορφή κανονισµού.
31 ψήφοι υπέρ της διαγραφής του σηµείου
24 ψήφοι κατά
14 αποχές
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή του κοινοτικού προγράµµατος της Λισσαβώνας: Πλαίσιο πολιτικής για
την ενίσχυση του µεταποιητικού τοµέα της ΕΕ — Προς µια πιο ολοκληρωµένη προσέγγιση της βιοµηχανικής πολιτικής
(COM(2005) 474 τελικό)
(2006/C 185/14)
Στις 5 Οκτωβρίου 2005 και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής για την ανωτέρω ανακοίνωση
Το ειδικευµένο τµήµα «Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των
σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 28 Μαρτίου 2006 µε βάση την εισηγητική έκθεση του κ.
Ehnmark.
Κατά την 426η σύνοδο ολοµέλειάς της, στις 20 και 21 Απριλίου 2006 (συνεδρίαση της 20ής Απριλίου), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 38 ψήφους υπέρ, 1 κατά και 5 αποχές, την
ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Σύνοψη της γνωµοδότησης
1.1 Η στρατηγική της Λισσαβώνας παρέχει ευρύ φάσµα οριζόντιων µέτρων για τη δηµιουργία ενός πλαισίου για την ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Λείπουν, όµως, µέχρι
στιγµής οι τοµεακές προσεγγίσεις. Με τη νέα ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ΕΕ κάνει ένα ακόµη βήµα προς την ανάπτυξη
µιας κοινής ευρωπαϊκής βιοµηχανικής πολιτικής. Η κοινή πολιτική
και οι κοινές προτεραιότητες θα ενισχύσουν, λογικά, την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στο παγκόσµιο πλαίσιο. Η ανακοίνωση της
Επιτροπής για ένα πλαίσιο ολοκληρωµένης βιοµηχανικής πολιτικής
είναι, συνεπώς, εξαιρετικά ευπρόσδεκτη.
1.2 Η ΕΟΚΕ επικροτεί την εκτενή ανάλυση της ανακοίνωσης
σχετικά µε τα απαραίτητα µέτρα στήριξης για 27 τοµείς της µεταποιητικής βιοµηχανίας. Επικροτεί, επίσης, τη σύσταση 14 τοµεακών
και διατοµεακών ειδικών οµάδων µε στόχο τον προσδιορισµό πιο
συγκεκριµένων µέτρων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας.
1.3 Ωστόσο, η ανακοίνωση παραλείπει να αναφερθεί σε ουσιώδεις πτυχές της χάραξης και της εφαρµογής µιας ευρωπαϊκής
βιοµηχανικής πολιτικής. Η ευθύνη για την εφαρµογή ανατίθεται σε
άλλες µονάδες της Επιτροπής, στις εθνικές και περιφερειακές αρχές
και στην ίδια τη βιοµηχανία. Το ζήτηµα του προσδιορισµού των
αρµοδιοτήτων αφήνεται για περαιτέρω εξέταση.
1.4 Ειδικότερα, στην ανακοίνωση δεν τονίζεται ο απαραίτητος
καταµερισµός των εργασιών ανάµεσα στο κοινοτικό και το εθνικό
επίπεδο. Οι 14 νέες τοµεακές ειδικές οµάδες θα λειτουργούν
κυρίως στο επίπεδο της ΕΕ. Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι είναι απαραίτητο να
υπάρχει συντονισµός µε το εθνικό επίπεδο. Θα κερδηθεί έτσι
χρόνος — και η βιοµηχανία έχει ελάχιστα περιθώρια για απώλειες
χρόνου.
1.5 ∆ύο τοµείς για τους οποίους η ανακοίνωση δεν παρέχει
αρκετές διευκρινίσεις είναι ο ρόλος των κυβερνήσεων στην καινοτοµία και την ανταγωνιστικότητα και τα όρια ανάµεσα στη µεταποιητική βιοµηχανία και τις υπηρεσίες.
1.6 Όσον αφορά τις µελλοντικές εργασίες, η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει τη σηµασία της στενής συµµετοχής των ενδιαφερόµενων
µερών και, ιδιαίτερα, των κοινωνικών εταίρων. Η ΕΟΚΕ θεωρεί
ουσιώδες να µπορούν οι κοινωνικοί εταίροι να συνάπτουν
συµφωνίες σχετικά µε τις βιοµηχανικές αλλαγές και την καινοτοµία,
όπως συµβαίνει ήδη σε ορισµένες χώρες της ΕΕ.

1.7 Με την ανακοίνωση αυτή, η ΕΕ απαντά στο ερώτηµα εάν
υπάρχει µέλλον για την ευρωπαϊκή βιοµηχανική πολιτική. Η ΕΟΚΕ,
από την πλευρά της, είναι πρόθυµη να συµπεριλάβει τα θέµατα της
ευρωπαϊκής βιοµηχανικής πολιτικής στο δίκτυο που έχει συστήσει
για τη στρατηγική της Λισσαβώνας.
2. Εισαγωγή
2.1 Η ενδιάµεση αναθεώρηση της στρατηγικής της Λισσαβώνας,
όπως παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Μαρτίου του
2005, έδωσε ανάµικτη εικόνα όσον αφορά τα επιτεύγµατα των
πέντε πρώτων ετών.
2.2 Εκεί όπου η στρατηγική της Λισσαβώνας απέτυχε είναι ιδίως
στα πεδία της οικονοµικής και βιοµηχανικής ανάπτυξης και της
δηµιουργίας περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης.
Όσον αφορά τον παγκόσµιο ανταγωνισµό, η Ευρώπη αντιµετωπίζει
δυσκολίες. ∆ιάφορες κατατάξεις βάσει δεικτών οικονοµικής
ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας τοποθετούν τις ΗΠΑ στην
κορυφαία θέση, µαζί µε τις σκανδιναβικές χώρες. Οι µεγάλες οικονοµίες της Ευρώπης βρίσκονται πολύ πιο πίσω. Μια πρόσφατη
κατάταξη του ∆ιεθνούς Οικονοµικού Φόρουµ έθετε το Ηνωµένο
Βασίλειο στη 13η θέση, τη Γερµανία στη 15η και τη Γαλλία στην
30ή, αµέσως πριν από την Ισπανία. Από την άλλη πλευρά, πρέπει
να επισηµανθεί ότι µερικά από τα νέα κράτη µέλη της ΕΕ έχουν
αρκετά καλές επιδόσεις από άποψη οικονοµικής ανάπτυξης: το
2005, ο ρυθµός ανάπτυξης του ΑΕγχΠ στη Σλοβακία και την
Πολωνία ήταν 5,5 % και 5,4 %, αντιστοίχως.
2.3 Μια πρόσφατη έρευνα για την αύξηση της παραγωγικότητας, που διενεργήθηκε από τον διεθνή οργανισµό επιχειρηµατικών ερευνών «The Conference Board», δείχνει ότι, σε διάστηµα
µίας δεκαετίας, η υστέρηση των κορυφαίων ευρωπαϊκών οικονοµιών
έναντι των ΗΠΑ βαίνει αυξανόµενη. Τα 15 παλαιά µέλη της ΕΕ
µπόρεσαν να επιδείξουν το 2005 αύξηση της παραγωγικότητας
κατά 0,5 %, έναντι 1,8 % στις ΗΠΑ και 1,9 % στην Ιαπωνία.
2.4 Ανταποκρινόµενη στις αποφάσεις που έλαβε το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο τον Μάρτιο του 2005, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σηµαντικό αριθµό προτάσεων και ανακοινώσεων κατά τη
διάρκεια του έτους, µε επικέντρωση στα θέµατα της αναδιάρθρωσης
της βιοµηχανίας, της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας
και της στήριξης της επιχειρηµατικότητας και των µικρών και
µεσαίων επιχειρήσεων.
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2.5 Αυτό που λείπει από το φάσµα των νέων προτάσεων είναι
προσπάθειες να αντιµετωπιστούν τα ζητήµατα των επιµέρους βιοµηχανικών τοµέων, ιδιαίτερα της µεταποιητικής βιοµηχανίας, και να
παρασχεθεί µια βάση για τοµεακά ή κάθετα µέτρα στήριξης. Με τη
νέα ανακοίνωση «Προς µια πιο ολοκληρωµένη προσέγγιση της
βιοµηχανικής πολιτικής», η Επιτροπή επιχειρεί να ανταποκριθεί σ'
αυτή την ανάγκη.
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— Πρωτοβουλία για τα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας και
την παραποίηση/ αποµίµηση
— Οµάδα υψηλού επιπέδου για την ανταγωνιστικότητα, την
ενέργεια και το περιβάλλον
— Εξωτερικές πτυχές της ανταγωνιστικότητας και της πρόσβασης
στις αγορές
— Νέο πρόγραµµα νοµοθετικής απλοποίησης

3. Κύρια σηµεία της πρότασης για το νέο πλαίσιο πολιτικής

— Βελτίωση των τοµεακών ειδικεύσεων

3.1 Η ανακοίνωση µπορεί να εκληφθεί ως έναρξη µιας νέας
διαδικασίας που βασίζεται στην ανάλυση της κατάστασης της ανταγωνιστικότητας 27 τοµέων της µεταποιητικής βιοµηχανίας.

— ∆ιαχείριση των διαρθρωτικών αλλαγών στον µεταποιητικό
τοµέα

3.2 Το επίκεντρο είναι τα στοιχεία που οι ίδιες οι επιχειρήσεις
θεωρούν εµπόδια στην καινοτοµία, την ανταγωνιστικότητα και την
ανάπτυξη. Έµφαση δίδεται στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις
(ΜΜΕ), πράγµα που είναι λογικό, δεδοµένου ότι η µεταποιητική
βιοµηχανία της ΕΕ αποτελείται κατά το µεγαλύτερο µέρος της από
ΜΜΕ, στις οποίες αντιστοιχεί το 58 % της απασχόλησης στον µεταποιητικό τοµέα. Κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες πραγµατοποιήθηκαν επίσης διαβουλεύσεις µε αρκετά ενδιαφερόµενα µέρη.
3.3 Οι τοµείς της µεταποίησης που αναλύονται στην ανακοίνωση εµπίπτουν σε τέσσερις ευρείες κατηγορίες: βιοµηχανίες
τροφίµων και βιολογικών επιστηµών, βιοµηχανίες µηχανηµάτων και
συστηµάτων, βιοµηχανίες µόδας και σχεδίου και βασικές και ενδιάµεσες βιοµηχανίες. Πιο συγκεκριµένα, η ανάλυση καλύπτει βιοµηχανίες που εκτείνονται από τη βιοτεχνολογία και τα φαρµακευτικά
προϊόντα µέχρι τον πολτό και το χαρτί, περνώντας από τη µηχανολογία και τη µηχανολογική ηλεκτρολογία, τις αµυντικές βιοµηχανίες και το αεροδιάστηµα, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και
τα έπιπλα, την κεραµική, τον χάλυβα και τα χηµικά.
3.4 Για την αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας αυτών των 27
τοµέων χρησιµοποιήθηκαν τα εξής κριτήρια:
— εξασφάλιση ανοικτής και ανταγωνιστικής ενιαίας αγοράς,
— γνώση, όπως η έρευνα, η καινοτοµία και η ειδίκευση,
— καλύτερες κανονιστικές ρυθµίσεις,
— εξασφάλιση της συνέργειας των πολιτικών για την ανταγωνιστικότητα, την ενέργεια και το περιβάλλον,
— εξασφάλιση της πλήρους και δίκαιης συµµετοχής στις διεθνείς
αγορές,
— προώθηση της κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής.
3.5 Στα συµπεράσµατα για κάθε τοµέα επισηµαίνονται οι περιπτώσεις «κατά τις οποίες η πρόκληση πολιτικής θεωρείται ύψιστη
προτεραιότητα για κάθε τοµέα µεταξύ των πολλών σχετικών
προκλήσεων πολιτικής», σύµφωνα µε τη διατύπωση της ανακοίνωσης. Ακόµη και µε αυτή τη διευκρίνιση, τα συµπεράσµατα δεν
είναι αρκετά διαφανή. Στη βιοτεχνολογία, για παράδειγµα, σηµειώνεται η απαίτηση περισσότερης έρευνας, αλλά όχι και η απαίτηση
περισσότερης ειδίκευσης. Στην κλωστοϋφαντουργία, σηµειώνεται η
απαίτηση περισσότερης έρευνας και περισσότερης ειδίκευσης, καθώς
και η ανάγκη πρόσβασης στις αγορές, αλλά όχι η ανάγκη αντιµετώπισης των στρεβλώσεων του ανταγωνισµού.
3.6 Η Επιτροπή προτείνει να αναληφθούν επτά κύριες διατοµεακές πρωτοβουλίες πολιτικής µε στόχο την αντιµετώπιση των
κοινών προκλήσεων και την ενίσχυση των συνεργειών. Οι επτά
αυτές διατοµεακές πρωτοβουλίες είναι οι εξής:

— Ολοκληρωµένη ευρωπαϊκή προσέγγιση της
έρευνας και καινοτοµίας.

βιοµηχανικής

3.7 Επιπροσθέτως αυτών των διατοµεακών πρωτοβουλιών, η
Επιτροπή προτείνει και ορισµένες νέες πρωτοβουλίες τοµεακού
επιπέδου. Οι πρωτοβουλίες αυτές είναι: ένα φόρουµ για τα
φάρµακα, η ενδιάµεση εξέταση της στρατηγικής για τις βιολογικές
επιστήµες και τη βιοτεχνολογία, νέες οµάδες υψηλού επιπέδου για
τη βιοµηχανία χηµικών και την αµυντική βιοµηχανία, µια πρωτοβουλία για την ευρωπαϊκή διαστηµική βιοµηχανία, µια ειδική οµάδα
για την ανταγωνιστικότητα των ΤΠΕ και η έναρξη διαλόγου σχετικά
µε την πολιτική για τη µηχανολογία.
4. Γενικές Παρατηρήσεις
4.1 Η νέα ανακοίνωση είναι η πρώτη µείζων προσπάθεια να
αναπτυχθούν ολοκληρωµένες τοµεακές πρωτοβουλίες για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία της µεταποιητικής βιοµηχανίας.
Πρόκειται για µια ευπρόσδεκτη πρωτοβουλία. Τα οριζόντια σχέδια
και πρωτοβουλίες δεν επαρκούν. Έτσι όπως είναι διαρθρωµένη, η
νέα ανακοίνωση παρέχει µια πολύτιµη βάση για τη λήψη αποφάσεων για συγκεκριµένες δράσεις. Η πρωτοβουλία περιλαµβάνει
εµπεριστατωµένη ανάλυση των ζητηµάτων της ανάπτυξης και της
ανταγωνιστικότητας σε µια σειρά βιοµηχανικών τοµέων.
4.2 Η Επιτροπή παρουσίασε αυτή την πρόταση ως πλαίσιο για
τον καθορισµό προτεραιοτήτων. Το κεντρικό µέληµα είναι η λήψη
µέτρων για την αντιµετώπιση των προκλήσεων της παγκοσµιοποίησης.
4.3 Αυτό που λείπει είναι µια σαφής σύνδεση ανάµεσα στις
προσπάθειες που καταβάλλονται στο επίπεδο της Ένωσης και στην
απαραίτητη συµµετοχή των κυβερνήσεων, της βιοµηχανίας και των
ενδιαφερόµενων µερών στο εθνικό και το περιφερειακό επίπεδο. Η
σύνδεση αυτή υποτίθεται πως θα αναπτυχθεί στη συνέχεια της
διαδικασίας, ιδίως στο πλαίσιο των νέων τοµεακών και διατοµεακών
οµάδων εργασίας. Αυτή η µέθοδος παρουσιάζει, ωστόσο, τον
εµφανή κίνδυνο να καταλήξει σε πολύ σχεδιασµό και λίγη
εφαρµογή.
4.4 Για να αποφευχθεί αυτό το ενδεχόµενο, η ΕΟΚΕ συνιστά να
ληφθούν συγκεκριµένα µέτρα για να εξασφαλιστεί ο απαραίτητος
συντονισµός. Κατ' αυτόν τον τρόπο, θα υπήρχαν επίσης περισσότερες δυνατότητες ενεργού συµµετοχής των διάφορων ενδιαφερόµενων µερών.
4.5 Η νέα ανακοίνωση, µαζί µε διάφορες άλλες προτάσεις και
ανακοινώσεις, αποτελεί ένα ακόµη βήµα προς την ανάπτυξη µιας
ευρωπαϊκής βιοµηχανικής πολιτικής. Είναι ρεαλιστικό αυτό; Ενόψει
των προκλήσεων που έχει να αντιµετωπίσει η ευρωπαϊκή βιοµηχανία,
η ΕΟΚΕ καταλήγει στο συµπέρασµα ότι είναι µάλλον ο καλύτερος
τρόπος να προαχθεί η ανταγωνιστικότητα και να αξιοποιηθούν τα
ειδικά πλεονεκτήµατα της Ένωσης, όπως η υψηλή γνωσιολογική
της βάση και η πολύ µεγάλη εσωτερική αγορά της.
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4.6 Η Επιτροπή υπογραµµίζει επανειληµµένα την πρόθεσή της
να συνάδει η νέα ανακοίνωση µε το πνεύµα της στρατηγικής της
Λισσαβώνας και να συµβάλει στις συνολικές προσπάθειες αυτής της
στρατηγικής. Η ευθύνη για την πρακτική εφαρµογή, από άποψη
αύξησης της έρευνας, βελτίωσης της εκπαίδευσης ή απλοποίησης
των ρυθµίσεων, θα ανατεθεί σε άλλες µονάδες της Επιτροπής και
στους εθνικούς και περιφερειακούς φορείς. Ο σχεδιασµός και η
εφαρµογή χρειάζονται συντονισµό.
4.7 Στην προσέγγιση της Επιτροπής υπάρχει κάποια ασάφεια. Η
ισορροπία ανάµεσα στα οριζόντια προγράµµατα και στις νέες
τοµεακές προσπάθειες θα πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω.
4.8 Η ανακοίνωση δεν προβλέπει πόρους για τις διάφορες
δράσεις. Οι απαραίτητοι πόροι στο επίπεδο της ΕΕ θα προέλθουν,
αντίθετα, από το πρόγραµµα για τις ΤΠΕ, από το πρόγραµµαπλαίσιο για την έρευνα, από τα διαρθρωτικά ταµεία και από τα
προγράµµατα για την εκπαίδευση, για να αναφέρουµε τα σηµαντικότερα. Ο συντονισµός των πολιτικών, συµπεριλαµβανοµένων των
πόρων, θα είναι δύσκολο και λεπτό έργο, ιδίως αν σκεφθούµε ότι οι
διαθέσιµοι χρηµατοδοτικοί πόροι της ΕΕ είναι σχετικά περιορισµένοι
σε σχέση µε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις.
4.9 Για την εισαγωγή νέων, προηγµένων µεθόδων και
µηχανηµάτων παραγωγής, ιδίως στις ΜΜΕ, θα χρειαστούν πιστώσεις
µε ευνοϊκούς όρους. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) και
το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (ΕΤΑΕ) θα πρέπει να συµµετέχουν
στενά στις εργασίες των τοµεακών και διατοµεακών οµάδων
σχεδιασµού.
4.10 Στη νέα πρόταση, η Επιτροπή επικεντρώνεται στο επίπεδο
της ΕΕ, ενώ οι περιφερειακές πτυχές αναφέρονται µόνο παρεµπιπτόντως. Η σηµασία των µητροπολιτικών περιοχών, µε το τεράστιο
δυναµικό τους για προαγωγή της καινοτοµίας και της ανταγωνιστικότητας της βιοµηχανίας, δεν περιλαµβάνεται στην ανάλυση. Το
ζήτηµα αυτό και άλλα ζητήµατα που σχετίζονται µε την περιφερειακή βιοµηχανική πολιτική θα πρέπει να εξεταστούν στη συνέχεια
της διαδικασίας.
4.10.1 Η ΕΟΚΕ σηµειώνει ότι η Επιτροπή δεν διατυπώνει
συγκεκριµένες προτάσεις για τους βιοµηχανικούς τοµείς που
παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλό βαθµό περιφερειακής συγκέντρωσης.
4.11 Τρία θέµατα κυριαρχούν στις απαντήσεις της βιοµηχανίας
και των ενδιαφερόµενων µερών για τα µέτρα υπέρ της ανταγωνιστικότητας: περισσότερη έρευνα και σύνδεση µε την έρευνα, περισσότερη εκπαίδευση και κατάρτιση, ιδίως σε ειδικά επαγγελµατικά
προσόντα, και ευκολότερη πρόσβαση στη χρηµατοδοτική στήριξη,
ιδίως για τις νεοσύστατες και τις πολύ µικρές επιχειρήσεις.
4.12 Οι περισσότεροι τοµείς της µεταποιητικής βιοµηχανίας
που αναλύονται στη νέα ανακοίνωση αναφέρουν την αναβάθµιση
των τοµεακών ειδικεύσεων ως θέµα για το οποίο «η πρόκληση πολιτικής θεωρείται ύψιστη προτεραιότητα», σύµφωνα µε τη διατύπωση
της ανακοίνωσης. Τα ζητήµατα των ειδικεύσεων και της αναβάθµισής τους έχουν θεµελιώδη σηµασία. Ελπίζουµε ότι η προτεινόµενη διατοµεακή πρωτοβουλία σχετικά µε το ζήτηµα των ειδικεύσεων θα παράσχει καινοτόµους προτάσεις.
4.13 Η ανακοίνωση αποδίδει ελάχιστη προσοχή στη σηµασία
των κυβερνήσεων για την εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισµού για
τη βιοµηχανία και ιδιαίτερα τη µεταποιητική. Κατά τη διάρκεια των
εργασιών θα διατυπωθούν αναµφίβολα αρκετά σχόλια σχετικά µε
τους δυνατούς τρόπους υποστήριξης της βιοµηχανίας από τις
κυβερνήσεις, από άποψη εκπαίδευσης, συστηµάτων µεταφορών,
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ενέργειας και δικτύων ΤΠΕ, για να αναφέρουµε µερικά µόνο παραδείγµατα.
4.14 Η ανακοίνωση δεν αναφέρει καθόλου το γεγονός ότι τα
όρια ανάµεσα στη µεταποιητική βιοµηχανία και τις υπηρεσίες
γίνονται όλο και πιο θολά. Τι σηµαίνει αυτό από άποψη ανθρώπινων πόρων, προσεγγίσεων και πρόσβασης στην αγορά, κανονιστικών ρυθµίσεων και πρόσβασης στη χρηµατοδότηση;
4.15 Όσον αφορά την πρόσβαση στη χρηµατοδότηση για τις
ΜΜΕ, σηµειώνουµε ότι στην εκτενή ανάλυση των 27 τοµέων η
απαίτηση αυτή αναφέρεται µόνο σε πέντε ειδικότερους τοµείς,
συγκεκριµένα τα φαρµακευτικά προϊόντα, τη βιοτεχνολογία, τα
ιατρικά βοηθήµατα, τη µηχανολογία και την ηλεκτρική µηχανολογία. Προξενεί µάλλον έκπληξη το γεγονός ότι δεν σηµειώνεται η
ίδια απαίτηση και για τις βιοµηχανίες βασικών και ενδιάµεσων
προϊόντων, για να αναφέρουµε ένα µόνο παράδειγµα.

5. Προς µία ευρωπαϊκή βιοµηχανική πολιτική
5.1 Με τη νέα ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ΕΕ
κάνει ένα ακόµη βήµα προς την δηµιουργία ενός κοινού πλαισίου
για µια ευρωπαϊκή βιοµηχανική πολιτική. Το βήµα αυτό είναι
ευπρόσδεκτο. Η κοινή πολιτική και οι κοινές προτεραιότητες θα
ενισχύσουν, λογικά, την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στο
παγκόσµιο πλαίσιο. Ταυτόχρονα, η ευρωπαϊκή βιοµηχανική πολιτική
θα πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο των διαρθρώσεων που έχουν
αναπτυχθεί για τη στήριξη της βιοµηχανίας (η εκπαίδευση και η
έρευνα είναι δύο µόνο παραδείγµατα) και για τη διαβούλευση µε
τους εργαζοµένους, για να αναφέρουµε µερικές µόνο πτυχές. Η
βιώσιµη ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης δεν είναι δυνατή χωρίς
την πλήρη συµµετοχή της κοινωνίας και των πολιτών.
5.2 Συχνά λέγεται ότι αυτό που επιθυµεί η βιοµηχανία είναι ίσοι
όροι ανταγωνισµού µε σαφή (και µη γραφειοκρατικά) συστήµατα
προειδοποίησης. Η ευρέως αποδεκτή θέση είναι ότι χρειάζεται όσο
το δυνατόν λιγότερη γραφειοκρατία και όσο το δυνατόν περισσότερη στήριξη µε τη γενική έννοια. Όπως το έθεσε ένα πρόσφατο
Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας, «οι Υπουργοί τόνισαν ότι τα νοµοθετικά και κανονιστικά εµπόδια δεν θα πρέπει να έχουν αντίξοες
επιδράσεις στην ανταγωνιστικότητα». Από την άλλη πλευρά, µπορεί
κανείς να πει ότι οι διοικητικές υποχρεώσεις της ΕΕ δεν θα πρέπει
να παρουσιάζονται ως απλός παράγοντας που αυξάνει το κόστος,
αφού συχνά αντικαθιστούν 25 διαφορετικές εθνικές νοµοθεσίες και
έτσι µειώνουν το κόστος λειτουργίας. Σε µία πρόσφατη ανακοίνωσή
της, η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι το νοµοθετικό κόστος, του οποίου
οι διοικητικές υποχρεώσεις είναι ένα µόνο στοιχείο, πρέπει να
αναλυθεί σε ευρύ πλαίσιο, που θα καλύπτει το οικονοµικό, το
κοινωνικό και το περιβαλλοντικό κόστος, καθώς και τα οφέλη των
κανονιστικών ρυθµίσεων.
5.3 Ο παγκόσµιος ανταγωνισµός που αντιµετωπίζει η ΕΕ και
άλλες οµάδες χωρών είναι άγριος. ∆εν υπάρχει περιθώριο για
αυταρέσκεια. Από την άλλη πλευρά, για την Ευρώπη, η ανάπτυξη
και η ανταγωνιστικότητα δεν µπορούν ποτέ να είναι αυτοσκοποί.
Αναγνωρίζεται γενικά ότι υπάρχει ένα κοινωνικό ευρωπαϊκό όραµα,
το οποίο συνοψίζεται στη στρατηγική της Λισσαβώνας ως εξής:
υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας βασισµένης στη γνώση, υψηλό
επίπεδο φιλοδοξιών κοινωνικής συνοχής και υπεύθυνη πολιτική σε
περιβαλλοντικά θέµατα. Η ευρωπαϊκή βιοµηχανική πολιτική είναι
µεν τµήµα της στρατηγικής της Λισσαβώνας, αλλά είναι και µια
φιλοδοξία που εκτείνεται πολλά χρόνια µετά τη στρατηγική αυτή.
Ανεξάρτητα από τους χρονικούς ορίζοντες, πάντως, η βιοµηχανική
πολιτική συγκαταλέγεται πάντα στις κυρίαρχες προτεραιότητες που
διατυπώθηκαν στη στρατηγική της Λισσαβώνας.
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5.3.1
Η Επιτροπή έχει παρουσιάσει µια αναθεωρηµένη
στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη, για την οποία το Συµβούλιο
θα αποφασίσει εντός του τρέχοντος έτους. Το πλαίσιο βιοµηχανικής
πολιτικής συνάδει µε τις προτεραιότητες αυτής της στρατηγικής για
την αειφόρο ανάπτυξη.
5.4 Από αυτή την οπτική, η ευρωπαϊκή βιοµηχανική πολιτική θα
πρέπει να επικεντρωθεί σε τρεις στόχους προτεραιότητας: προσδιορισµό των τοµέων προτεραιότητας για βιώσιµη ανταγωνιστικότητα,
υιοθέτηση των µέτρων προτεραιότητας για την επίτευξή της και
επίσπευση της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς ως βασικό στοιχείο
για την προώθηση της διαµόρφωσης ίσων όρων ανταγωνισµού. Στο
επίπεδο της ΕΕ, αυτό σηµαίνει ιδιαίτερη προσοχή σε ό,τι µπορεί
ρεαλιστικά να επιτευχθεί µε πρωτοβουλίες ευρωπαϊκού επιπέδου.
Μια βιοµηχανική πολιτική µε αυτούς τους στόχους θα µπορούσε
να παράσχει πραγµατική προστιθέµενη αξία στη βιοµηχανία, στις
εθνικές και περιφερειακές αρχές και στους κοινωνικούς εταίρους και
την οργανωµένη κοινωνία των πολιτών.
5.5 Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την εξαγγελία
της Επιτροπής σχετικά µε τη συγκρότηση οµάδων εργασίας που θα
ασχοληθούν µε διάφορες πτυχές. Ωστόσο, φρονεί ότι πρέπει πλέον
να καταστούν σαφείς οι σχέσεις ανάµεσα στη βιοµηχανική πολιτική
και δύο άλλους τοµείς πολιτικής, προκειµένου να αρθούν ορισµένες
ασάφειες οι οποίες αποδείχτηκαν επιζήµιες για την ανάπτυξη
µεγάλων ευρωπαϊκών βιοµηχανικών σχεδίων.
5.5.1
Πρώτα απ' όλα, πρέπει να διευκρινιστούν οι σχέσεις
ανάµεσα στην πολιτική ανταγωνισµού και τη βιοµηχανική πολιτική.
5.5.2
∆εύτερον, η Επιτροπή έχει παρουσιάσει σχέδιο δράσης για
τον εκσυγχρονισµό του εταιρικού δικαίου, µία από τις πτυχές του
οποίου συνίσταται στην ενίσχυση των δικαιωµάτων των µετόχων.
Είναι σηµαντικό να µην αποβεί αυτός ο εκσυγχρονισµός εις βάρος
των βιοµηχανικών επενδύσεων.
5.5.3
Θα ήταν χρήσιµο να συντονιστούν µεταξύ τους οι
Επίτροποι που είναι αρµόδιοι για τα οικονοµικά θέµατα, για την
εσωτερική αγορά, για την πολιτική ανταγωνισµού και για τη
στρατηγική της Λισσαβώνας, προκειµένου να αποτραπεί το ενδεχόµενο ασυνέπειας, η οποία θα έθετε σε κίνδυνο την αξιοπιστία και
την αποτελεσµατικότητα κάθε προσπάθειας να δοθεί νέα ώθηση στη
βιοµηχανική πολιτική.
5.6 Η ευρωπαϊκή βιοµηχανική πολιτική πρέπει να λάβει υπόψη
τον σηµαντικό ρόλο του δηµόσιου τοµέα στην παροχή γνώσης και
υποδοµών, για να αναφέρουµε δύο µόνο σηµαντικά θέµατα. Σε
ορισµένες χώρες υπάρχουν στενές επαφές ανάµεσα στη βιοµηχανία
και στον δηµόσιο τοµέα, σε άλλες όµως όχι. Η σηµασία του δηµόσιου τοµέα για την καινοτοµία καταδεικνύεται από το γεγονός ότι
στις ΗΠΑ οι δηµόσιες δαπάνες για καινοτοµία είναι διπλάσιες από
ό,τι στην Ευρώπη. Ακόµη και αν ληφθεί υπόψη ότι µεγάλο τµήµα
αυτών των δαπανών αφορά στρατιωτικούς σκοπούς, το µέγεθός
τους καταδεικνύει τη σπουδαιότητα του δηµόσιου τοµέα. Σε
ευρωπαϊκή κλίµακα, ενδεικτικό σχετικό παράδειγµα είναι οι δηµόσιες δαπάνες ορισµένων χωρών στο παρελθόν (αλλά εν µέρει και
τώρα) για την ανάπτυξη νέων φαρµακευτικών προϊόντων. Η σηµασία
του δηµόσιου τοµέα καταδεικνύεται επίσης από τον ρόλο του στην
επέκταση των µέσων των ΤΠΕ και ιδιαίτερα των δικτύων ευρείας
ζώνης.
5.7 Η ενδιάµεση αναθεώρηση της στρατηγικής της Λισσαβώνας
ενέπνευσε και τους κοινωνικούς εταίρους να αναπτύξουν σχέδια για
την εξασφάλιση του µέλλοντος της ευρωπαϊκής βιοµηχανικής πολιτικής. Η UNICE, η οργάνωση των ευρωπαίων εργοδοτών, δηµοσίευσε εκτενείς παρατηρήσεις και προτάσεις σχετικά µε τα µέχρι
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σήµερα αποτελέσµατα της στρατηγικής της Λισσαβώνας. Η ORGALIME, που εκπροσωπεί τους κλάδους των µηχανολόγων, των ηλεκτρονικών και των µεταλλουργών σε 23 ευρωπαϊκές χώρες, έχει
παρουσιάσει εκτενές σχέδιο για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής µεταποιητικής βιοµηχανίας, στο πλαίσιο των παρατηρήσεών της για την
ανακοίνωση της Επιτροπής. Από την πλευρά των εργαζοµένων, η
Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Εργαζοµένων στη Μεταλλουργία (EMF)
παρουσίασε το φθινόπωρο του 2005 ένα σχέδιο µε τον τίτλο
«Τόνωση του ευρωπαϊκού µεταποιητικού τοµέα», το οποίο
συνοψίζει αρκετές από τις προτάσεις που περιλαµβάνονται στα
άλλα σχέδια.
5.8 Το σχέδιο της EMF απαριθµεί 15 βασικά µέτρα, τα οποία
χωρίζονται σε δύο οµάδες. Η πρώτη, µε την επικεφαλίδα «Έρευνα
και ανάπτυξη», δίνει έµφαση στην ανάγκη περισσότερων πόρων για
έρευνα και περισσότερης προσοχής στην κοινωνική καινοτοµία, ενώ
η δεύτερη, µε την επικεφαλίδα «Κοινωνικό πλαίσιο για την καινοτοµία», απαριθµεί πρόσθετα ειδικά µέτρα για την προαγωγή των
ΜΜΕ, της επιχειρηµατικότητας και της διά βίου µάθησης και για τη
µεταρρύθµιση των ευρωπαϊκών αγορών εργασίας µε έµφαση στην
κοινωνική ασφάλιση.
5.9 Αυτό το σχέδιο δράσης, όπως και µερικά άλλα σχέδια των
κοινωνικών εταίρων, αποκαλύπτει κάποιο βαθµό σύγκλισης στην
ανάλυση των προκλήσεων που αντιµετωπίζει η ευρωπαϊκή βιοµηχανία. Ο παράλληλος αυτός προσδιορισµός των βασικών προκλήσεων και µέτρων παρέχει µια βάση για κοινωνικό διάλογο και
συµφωνίες των κοινωνικών εταίρων υπέρ της καινοτοµίας και της
ανταγωνιστικότητας (πρβλ. κεφάλαιο 6).
5.10 Η στρατηγική της Λισσαβώνας υπήρξε επιτυχής όσον
αφορά την προαγωγή των εννοιών µιας κοινωνίας εντάσεως γνώσης
και του ηγετικού ρόλου της Ευρώπης στις ειδικεύσεις, στις
δεξιότητες και στην έρευνα και ανάπτυξη. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Βαρκελώνης να θέσει ως στόχο την
αφιέρωση του 3 % του ΑΕγχΠ στην έρευνα επικροτείται και
υποστηρίζεται ευρέως σε θεωρητικό επίπεδο.
5.11 Είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι η Επιτροπή, στους
διαλόγους και στις συζητήσεις της µε τους εκπροσώπους της
βιοµηχανίας, δεν βρήκε πολλές νέες ιδέες και λύσεις για τη
σηµαντική µεταφορά γνώσεων από τα πανεπιστήµια στη βιοµηχανία.
Η Επιτροπή θα επανέλθει και η ίδια σε αυτό το θέµα σε µελλοντική
της ανακοίνωση. Ωστόσο, κανονικά επαφίεται στις ίδιες τις επιχειρήσεις να αναλάβουν την αναγκαία ευθύνη για την ανάπτυξη
χρήσιµων συνδέσµων µε την έρευνα. ∆εδοµένης της βραδείας
προόδου προς την υλοποίηση του στόχου της αφιέρωσης του 3 %
του ευρωπαϊκού ΑΕγχΠ στην έρευνα και ανάπτυξη, αυτή η έλλειψη
ιδεών για τη µεταφορά γνώσεων είναι ανησυχητική. Ένας άλλος
λόγος ανησυχίας είναι ο αριθµός των φοιτητών των θετικών και
των τεχνολογικών κλάδων στην ΕΕ, ο οποίος µειώνεται σε σύγκριση
µε τους κυριότερους ανταγωνιστές της Ένωσης. Είναι σηµαντικό να
αναβαθµίσουν οι MME το υφιστάµενο ανθρώπινο κεφάλαιό τους
και να εισαγάγουν εργατικό δυναµικό ακαδηµαϊκού επιπέδου στην
παραγωγή και την καινοτοµία. Το 7ο πρόγραµµα-πλαίσιο θα πρέπει
να υποστηρίξει τις MME στην εισαγωγή προηγµένων τεχνικών για
την τεχνολογική έρευνα και την παραγωγή.
5.12 Στο πλαίσιο αυτό, είναι χρήσιµο να υπενθυµίσουµε ότι,
ακόµα και αν αφιερώσει το 3 % του ΑΕγχΠ της στην έρευνα, η
Ευρώπη θα εξακολουθεί να υστερεί σε σχέση τόσο µε τις ΗΠΑ όσο
και µε την Ιαπωνία. Ο στόχος του 3 % είναι ενδιάµεσος στόχος,
όπως έχουν ήδη αναγνωρίσει ορισµένα κράτη µέλη της ΕΕ. Ο
παγκόσµιος ανταγωνισµός θα επιβάλει ακόµη µεγαλύτερες φιλοδοξίες σε 15-20 χρόνια.
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5.13 Παρόµοια παρατήρηση µπορεί να διατυπωθεί και για την
ανάγκη µεγαλύτερης αναβάθµισης των ειδικεύσεων και αύξησης της
δια βίου µάθησης. Η βιοµηχανία στέλνει αρκετά σήµατα για
ζητήµατα όπως η αναβάθµιση των ειδικεύσεων, αλλά τα ζητήµατα
αυτά δεν µπορούν να διευθετηθούν σε επίπεδο ΕΕ. Στο επίπεδο της
ΕΕ µπορεί να προσδιοριστεί και να αναλυθεί η φύση των αναγκών,
αλλά η πραγµατική εφαρµογή πρέπει να γίνει στο εθνικό και το
περιφερειακό επίπεδο. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (CEDEFOP) θα µπορούσε ίσως να
διαδώσει πληροφορίες για σηµαντικές σχετικές εµπειρίες.
5.14 Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να υπενθυµίσουµε ότι η ευρύτερη
συζήτηση της εκπαιδευτικής πολιτικής για τη δια βίου µάθηση
ξεκίνησε στην πραγµατικότητα στις αρχές της δεκαετίας του 1970,
µε µια σηµαντική ανάλυση του ΟΟΣΑ. Ωστόσο, έκτοτε δεν έχουν
δοκιµαστεί πολλές πραγµατικά νέες προσεγγίσεις για την συνένωση
των επιλογών και των πόρων της ίδιας της βιοµηχανίας, του δηµόσιου τοµέα και των ίδιων των ατόµων, τα οποία θα µπορούσαν να
ζητήσουν καλύτερες δυνατότητες αναβάθµισης των προσόντων
τους και, εποµένως, προαγωγής της κινητικότητάς τους στην αγορά
εργασίας.
5.15 Η επικέντρωση στην υπεράκτια µετεγκατάσταση των βιοµηχανιών έχει επιστήσει την προσοχή στην ανάγκη εξασφάλισης των
θεµελιωδών δικαιωµάτων των εργαζοµένων σε παγκόσµια βάση. Η
συµφωνία της ∆ΟΕ του 1998 σχετικά µε τη «∆ιακήρυξη για τις
θεµελιώδεις αρχές και τα δικαιώµατα στην εργασία» παρείχε µία
βάση για τη ρύθµιση της απασχόλησης και ένα πρότυπο που θα
πρέπει να εφαρµόζεται από όλο το διεθνές σύστηµα διακυβέρνησης.
Οι κατευθυντήριες γραµµές του ΟΟΣΑ είναι πολιτικές δεσµεύσεις
των κυβερνήσεων. Για να θεωρηθούν οι αλλαγές θετικές, πρέπει να
αποδειχθεί, πρώτον, ότι δεν χρειάζεται να έχουν υποχρεωτικά
άθροισµα µηδέν και, δεύτερον, ότι είναι δυνατή η διαχείρισή τους
στις επιχειρήσεις, στους βιοµηχανικούς κλάδους, στις περιφέρειες
και στις αγορές εργασίας µε κοινωνικά δίκαιους τρόπους.
5.15.1 Θα πρέπει να αναγνωριστεί η σηµασία των ευρωπαϊκών
επιτροπών επιχείρησης σε αυτό το πλαίσιο. Οι επιτροπές αυτές
αποτελούν συγκεκριµένη απάντηση στα αιτήµατα για µια ευρέως
εφαρµόσιµη διάρθρωση ενηµέρωσης και διαβούλευσης στις διασυνοριακές επιχειρήσεις. Ακόµη και αν χρειαστεί χρόνος για την
ανάπτυξη αυτών των διαρθρώσεων και παρόλο που η ισχύουσα
οδηγία για τις ευρωπαϊκές επιτροπές επιχείρησης είναι κάπως
ασαφής, οι επιτροπές αυτές αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των
γενικότερων προσπαθειών να αναπτυχθεί µια ευρωπαϊκή βιοµηχανική πολιτική.
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της ανάλυσης. Η ΕΟΚΕ επικροτεί την προσπάθεια και τα συµπεράσµατα. Η ΕΟΚΕ µπορεί επίσης να επικροτήσει την επιλογή των
θεµάτων για την αρχική δέσµη τοµεακών και διατοµεακών οµάδων
εργασίας.
6.2 Η ΕΟΚΕ επικροτεί ιδιαιτέρως τη σχεδιαζόµενη οµάδα
υψηλού επιπέδου για την ανταγωνιστικότητα, την ενέργεια και το
περιβάλλον. Οι τεχνολογίες για το περιβάλλον και την εξοικονόµηση ενέργειας µπορούν να παράσχουν στην Ένωση σηµαντικά
πλεονεκτήµατα στο παγκόσµιο πλαίσιο. Η νέα, παγκόσµια συνειδητοποίηση των κινδύνων της αλλαγής του κλίµατος λόγω της υπερβολικής εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιµα αναµένεται ότι θα
συντελέσει στην έντονη υποστήριξη των προσπαθειών αλλαγής των
προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης. Το έργο της οµάδας
υψηλού επιπέδου είναι µεγαλεπήβολο, ιδίως τώρα που άλλες χώρες
κάνουν επίσης σηµαντικές επενδύσεις σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες — οι ΗΠΑ είναι ένα µόνο παράδειγµα.
6.3 Το σχέδιο αναδεικνύεται σήµερα σε βασικό παράγοντα της
ανάπτυξης των προϊόντων και της προώθησής τους στο εµπόριο.
Το σχέδιο θα πρέπει να υπογραµµιστεί, όχι µόνο σε µία και
µοναδική τοµεακή ειδική οµάδα, αλλά ως οριζόντιο ζήτηµα σε
περισσότερες οµάδες. Σε ορισµένες χώρες της ΕΕ, το βιοµηχανικό
σχέδιο έχει µακροχρόνιο ιστορικό επιτυχιών, το οποίο είναι σηµαντικό να αξιοποιηθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω.
6.4 Η ανακοίνωση της Επιτροπής δεν αναφέρεται ρητώς στα
ζητήµατα της επικοινωνίας και της επαφής µε την ίδια τη βιοµηχανία και τις διάφορες οµάδες ενδιαφεροµένων. Ωστόσο, δεδοµένου
ότι η εφαρµογή θα πρέπει να γίνει κατά µεγάλο µέρος µέσω της
ενηµέρωσης και της επικοινωνίας, θα πρέπει να δοθεί σε αυτά τα
ζητήµατα µεγάλη προσοχή. Πώς αλλιώς θα λάβουν οι πολυάριθµες
ΜΜΕ χρήσιµες πληροφορίες για τις εταιρικές σχέσεις και τα
διάφορα µέτρα στήριξης;
6.5 Μία άλλη κρίσιµη πτυχή της εφαρµογής θα είναι ο χρονικός
παράγοντας. Η ανάπτυξη προϊόντων στη µεταποιητική βιοµηχανία
δεν είναι βραδεία υπόθεση· το απαγορεύει αυτό ο παγκόσµιος ανταγωνισµός. Οι διάφορες ειδικές οµάδες ευρωπαϊκού επιπέδου θα
πρέπει απαραιτήτως να υιοθετήσουν στενά χρονοδιαγράµµατα, για
να παράσχουν προστιθέµενη αξία στους ενδιαφερόµενους για τις
βιοµηχανικές αποφάσεις σχετικά µε τις επενδύσεις και τις εξελίξεις.

5.16 Μια ευρωπαϊκή βιοµηχανική πολιτική µπορεί να συµβάλει
ουσιωδώς στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Η παρούσα
ανακοίνωση της Επιτροπής είναι ένας λίθος σ' αυτό το οικοδόµηµα.
Η ΕΟΚΕ απαρίθµησε και µερικούς άλλους. Θα συνιστούσε στην
Επιτροπή να αναλάβει την πρωτοβουλία να ξεκινήσει περαιτέρω
συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων στο πλαίσιο του κοινωνικού
διαλόγου και άλλων ενδεδειγµένων χώρων.

6.6 Η ΕΟΚΕ συµµερίζεται την ανησυχία της Επιτροπής ότι η
µεταφορά θέσεων απασχόλησης της ΕΕ σε χώρες χαµηλού κόστους
θα έχει οδυνηρές τοπικές και τοµεακές συνέπειες, ιδίως για τους
εργαζοµένους χαµηλότερης ειδίκευσης, στους οποίους θα πρέπει να
παρασχεθεί βοήθεια για να αντεπεξέλθουν στις επιπτώσεις της
αναδιάρθρωσης της βιοµηχανίας. Η ΕΟΚΕ έχει υποστηρίξει σε άλλες
γνωµοδοτήσεις της ότι τα διαρθρωτικά ταµεία θα πρέπει να χρησιµοποιούνται περισσότερο και καλύτερα για ενεργητικά και προδραστικά µέτρα αντιµετώπισης των συνεπειών της παγκοσµιοποίησης.
Θα εξετάσει περαιτέρω την πρόσφατη πρόταση σχετικά µε ένα
ταµείο για την προσαρµογή στην παγκοσµιοποίηση.

6. Παρατηρήσεις για τις τοµεακές προτάσεις

7. Ανάγκη διευρυµένου κοινωνικού διαλόγου

6.1 Η ΕΟΚΕ επικροτεί την επιλογή των παραµέτρων που
εξετάστηκαν για την ανάλυση των 27 τοµέων της µεταποιητικής
βιοµηχανίας. Ακόµη και µε αυτή την πολύ φιλόδοξη προσέγγιση,
ορισµένες ασυνέπειες είναι εµφανείς στα επιµέρους αποτελέσµατα

7.1 Σε ορισµένες χώρες υπάρχουν ήδη φιλόδοξες συµφωνίες
των κοινωνικών εταίρων σχετικά µε τη βιοµηχανική καινοτοµία, στις
οποίες εκφράζονται τα αµοιβαία συµφέροντα και οι προτεραιότητες
για τη µελλοντική ανάπτυξη της µεταποιητικής βιοµηχανίας.

8.8.2006

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7.2 Για να αναφέρουµε ένα αξιοσηµείωτο παράδειγµα, το 1997
υπεγράφη στη Σουηδία βιοµηχανική συµφωνία µεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Έκτοτε, όσοι υπέγραψαν την συµφωνία έχουν
υποβάλει διάφορες προτάσεις για την επίτευξη καλύτερης βιοµηχανικής ανταγωνιστικότητας. Ιδιαίτερα, οι υπογράφοντες επιδιώκουν
συγκεκριµένους στόχους όπως η δηµιουργία ανταγωνιστικών
ιδρυµάτων βιοµηχανικής έρευνας, η αύξηση των ανταλλαγών
µεταξύ της βιοµηχανίας και των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, η
στήριξη της καινοτοµίας για τις νέες και τις αναπτυσσόµενες εταιρείες και η στήριξη Κέντρων Βιοµηχανικής Ανάπτυξης. Ορισµένες
από τις προτάσεις αυτές έχουν γίνει αποδεκτές από την κυβέρνηση.
7.3 Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ότι είναι απολύτως απαραίτητο να
συµµετέχουν στενά οι ενδιαφερόµενοι και, ιδιαίτερα, οι κοινωνικοί
εταίροι στη διαδικασία καινοτοµίας, ανταγωνιστικότητας και
αναδιάρθρωσης. Ο ρυθµός των αλλαγών δεν πρόκειται να µειωθεί.
Μια προδραστική προσέγγιση της αλλαγής, βασισµένη στην
αµοιβαία εµπιστοσύνη, καθίσταται συνεπώς αναγκαία. Για την
επιτυχή διαχείριση των βιοµηχανικών µεταλλαγών απαιτείται κοινωνικός διάλογος που στηρίζεται σε παγιωµένες εταιρικές σχέσεις,
βασισµένες στην εµπιστοσύνη, και ένα πνεύµα διαλόγου που
χαρακτηρίζεται από αποτελεσµατική εκπροσώπηση και σταθερές
δοµές. Αποτελεσµατική εκπροσώπηση σηµαίνει επίσης υψηλά
επίπεδα γνώσης των επίκαιρων θεµάτων και επιλογών.
7.3.1
Θα πρέπει να µνηµονευθούν οι προσπάθειες πολλών ευρωπαϊκών επιτροπών επιχείρησης (πρβλ. σηµείο 5.15.1) για την
ενίσχυση των ικανοτήτων των εργαζοµένων που συµµετέχουν στις
εργασίες τους. Αυτό είναι σηµαντικό και για τις δύο πλευρές του
διαλόγου. Χωρίς υψηλά επίπεδα γνώσεων και ικανοτήτων, οι επιτροπές αυτές δεν θα είναι σε θέση να λειτουργήσουν ως ουσιώδες
µέρος διαβουλεύσεων και διαλόγου.
7.4 Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ελπίδα ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής για µια ολοκληρωµένη βιοµηχανική πολιτική, µαζί µε άλλες
πρωτοβουλίες, θα παράσχει µια βάση έµπνευσης για τη στενή
συµµετοχή των ενδιαφερόµενων µερών και, ιδιαίτερα, των κοινωνικών εταίρων στις διαδικασίες µεταλλαγής. Η ΕΟΚΕ έχει
διατυπώσει τις θέσεις της για τον κοινωνικό διάλογο και τις βιοµηχανικές µεταλλαγές σε γνωµοδότηση που εξέδωσε τον Σεπτέµβριο
του 2005 (1).
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7.5 Ανταποκρινόµενη στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου του 2005, η ΕΟΚΕ εγκαινίασε ένα δίκτυο διαλόγου
σχετικά µε τις εµπειρίες από την εφαρµογή της στρατηγικής της
Λισσαβώνας. Η ΕΟΚΕ θα εξετάσει θετικά το ενδεχόµενο διεύρυνσης
αυτού του δικτύου, ώστε να καλύψει και τα θέµατα που αφορούν
τη συµµετοχή των ενδιαφερόµενων µερών και, ιδιαίτερα, των κοινωνικών εταίρων στη διαµόρφωση της ευρωπαϊκής βιοµηχανικής πολιτικής.
8. Τον Νοέµβριο του 2005, η Συµβουλευτική Επιτροπή Βιοµηχανικών Μεταλλαγών (CCMI) υιοθέτησε συµπληρωµατική γνωµοδότηση για αυτή την ανακοίνωση σχετικά µε µια πιο ολοκληρωµένη
προσέγγιση της βιοµηχανικής πολιτικής µε εισηγητή τον κ. Pezzini.
8.1 Η CCMI θεώρησε εξαιρετικά ενδιαφέρον το γεγονός ότι η
Επιτροπή εξετάζει τώρα το θέµα των διάφορων τοµεακών πολιτικών
εντός της βιοµηχανικής πολιτικής. Ειδικότερα, η CCMI εξέφρασε
την πεποίθησή της ότι αυτές οι τοµεακές πολιτικές µπορούν να
αποβούν πραγµατικά αποτελεσµατικές, εάν αντιµετωπιστούν µε
διαρθρωµένο τρόπο στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου σε
τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
8.2 Η CCMI υπογράµµισε, ωστόσο, ότι από την ανακοίνωση της
Επιτροπής απουσιάζουν οι συγκεκριµένες πρωτοβουλίες, τα σχέδια
παρέµβασης και, προπαντός, οι κατάλληλοι οικονοµικοί πόροι που
είναι απαραίτητοι για τη στήριξη των πολιτικών. Γι' αυτό, θα ήταν
ιδιαίτερα σηµαντικό να συµµετέχουν στα σχέδια των επιχειρήσεων η
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Επενδύσεων (ΕΤΑΕ).
8.3 Η CCMI υπογράµµισε, επίσης, ότι η Επιτροπή θα πρέπει να
αναγνωρίσει τη σηµασία ενός συνεχώς εκσυγχρονιζόµενου δηµόσιου
τοµέα.
8.4 Η CCMI υπογράµµισε, ακόµη, τη σπουδαιότητα µιας περιφερειακής βιοµηχανικής πολιτικής, σχεδιασµένης µε προδραστικό
τρόπο. Τόνισε, επίσης, τη σηµασία της εµπορικής πολιτικής για την
επιτυχία της βιοµηχανικής. Τέλος, υπογράµµισε τη σηµασία των
θεµελιωδών εργασιακών δικαιωµάτων, όπως διατυπώνονται στις
Συµβάσεις της ∆ΟΕ.

Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2006
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

(1) ΕΕ αριθ. C 24 της 31 Ιανουαρίου 2006.

C 185/86

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Η ακόλουθη τροπολογία απορρίφθηκε, αλλά συγκέντρωσε τουλάχιστον το ένα τέταρτο των ψήφων.
Σηµείο 7.5
Να διαγραφεί η δεύτερη φράση αυτού του σηµείου.
«Ανταποκρινόµενη στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του 2005, η ΕΟΚΕ εγκαινίασε ένα δίκτυο διαλόγου
σχετικά µε τις εµπειρίες από την εφαρµογή της στρατηγικής της Λισσαβώνας. Η ΕΟΚΕ θα εξετάσει θετικά το ενδεχόµενο
διεύρυνσης αυτού του δικτύου, ώστε να καλύψει και τα θέµατα που αφορούν τη συµµετοχή των ενδιαφερόµενων µερών
και, ιδιαίτερα, των κοινωνικών εταίρων στη διαµόρφωση της ευρωπαϊκής βιοµηχανικής πολιτικής.»
Αιτιολογία
Η απόδοση έµφασης στον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραµατίζουν οι κοινωνικοί εταίροι στη διαµόρφωση της ευρωπαϊκής βιοµηχανικής πολιτικής ισοδυναµεί µε υποτίµηση του ρόλου των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, των εξειδικευµένων επαγγελµατικών
οργανώσεων, των τοµεακών ενώσεων και της επιστηµονικής κοινότητας για την εφαρµογή της στρατηγικής της Λισσαβώνας.
Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας
Ψήφοι υπέρ: 11
Ψήφοι κατά: 27
Αποχές: 01

8.8.2006
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών «Εργαζόµαστε µαζί, εργαζόµαστε καλύτερα: Ένα νέο
πλαίσιο για τον ανοικτό συντονισµό των πολιτικών κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ένταξης στην
Ευρωπαϊκή Ένωση»
COM(2005) 706 τελικό
(2006/C 185/15)
Στις 22 ∆εκεµβρίου 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 «Απασχόληση, Κοινωνικά Θέµατα και ∆ικαιώµατα του Πολίτη» στο οποίο ανατέθηκαν οι
προπαρασκευαστικές εργασίες για το θέµα, επεξεργάστηκε τη γνωµοδότησή του στις 20 Μαρτίου 2006 µε βάση
εισηγητική έκθεση του κ. Olsson.
Κατά την 426η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 20ής και 21ης Απριλίου 2006 (συνεδρίαση της 21ης Απριλίου
2006), η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 31 ψήφους υπέρ, καµία κατά και 1 αποχή,
την ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Σύνοψη του εγγράφου της Επιτροπής
1.1 Η ΕΟΚΕ είναι σύµφωνη µε τις επιδιώξεις της ανακοίνωσης.
Η κοινωνική διάσταση της στρατηγικής της Λισσαβώνας θα
ενισχυθεί εάν τα κράτη µέλη δώσουν µεγαλύτερη έµφαση στο στόχο
του εκσυγχρονισµού και βελτίωσης της κοινωνικής προστασίας. Η
κοινωνική διάσταση έχει ουσιαστική σηµασία για την αντιµετώπιση
των προκλήσεων που θέτουν η παγκοσµιοποίηση και ένας
γηράσκων πληθυσµός. Οι διάφοροι στόχοι της στρατηγικής της
Λισσαβώνας και, συγκεκριµένα, η σταθερή οικονοµική µεγέθυνση, η
αύξηση και η βελτίωση των θέσεων απασχόλησης και η αύξηση της
κοινωνικής συνοχής πρέπει να υποστηριχθούν εξίσου και να εξακολουθήσουν να επιδιώκονται.
1.2 Ωστόσο, η Επιτροπή πρέπει να αρχίσει έναν διάλογο µε τα
κράτη µέλη προκειµένου να συνειδητοποιηθεί η ανάγκη για κατάλληλες κοινωνικές πολιτικές.
1.3 Μολονότι η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει την πρωτοβουλία, φρονεί
ότι πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των
τριών µεµονωµένων στόχων, τα διαφορετικά επίπεδα εξέλιξής τους,
καθώς και οι διαφορές που υφίστανται στους τοµείς αυτούς µεταξύ
των κρατών µελών.
1.4 Ένας από τους γενικούς στόχους ορίζεται ως «ενίσχυση της
διακυβέρνησης, της διαφάνειας και της συµµετοχής των ενδιαφεροµένων στο σχεδιασµό, την εφαρµογή και την παρακολούθηση της
πολιτικής». Οι κοινωνικοί εταίροι και οι λοιποί καθοριστικοί
παράγοντες της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών πρέπει να
εµπλακούν περισσότερο σε όλες τις βασικές πτυχές της διαδικασίας.
1.5 Το νέο πλαίσιο και οι στόχοι του παρέχουν µια καλή
ευκαιρία στα κράτη µέλη να εξάρουν την κοινωνική διάσταση στα
εθνικά προγράµµατα µεταρρύθµισης τους θέτοντας και εφαρµόζοντας ειδικές εθνικές προτεραιότητες.
1.6 Η ΕΟΚΕ οφείλει, ως µέρος των τρεχουσών εργασιών της, να
παρακολουθήσει το νέο πλαίσιο ανοικτού συντονισµού και
υποβολής εκθέσεων πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του 2007.

2. Σύνοψη του εγγράφου της Επιτροπής
2.1 Η Επιτροπή προτείνει µια εξορθολογισµένη ανοικτή µέθοδο
συντονισµού για την κοινωνική προστασία και την κοινωνική
ένταξη, η οποία ευθυγραµµίζεται µε τα πρώτα της σχέδια που
ανέρχονται στο 2003. Παρουσιάζει µια σειρά από γενικούς
στόχους, οι οποίοι συµπληρώνονται µε τους ακόλουθους τρεις
ειδικούς στόχους:
1) εξάλειψη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού,
2) παροχή επαρκών και βιώσιµων συντάξεων, και
3) εξασφάλιση προσιτής, ποιοτικής και βιώσιµης ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και µακροχρόνιας περίθαλψης.
2.2 Στόχος της πρότασης είναι ο προσδιορισµός ενός νέου
πλαισίου προκειµένου να ενισχυθεί η ανοικτή µέθοδος συντονισµού,
να προβληθεί περισσότερο, και να ενταχθεί καλύτερα στη
στρατηγική της Λισσαβώνας. Οι διαδικασίες και οι ρυθµίσεις
εργασίας (συµµετοχή των σχετικών παραγόντων, διαχείριση, χρονοδιάγραµµα, υποβολή στοιχείων, αξιολόγηση, ανταλλαγές ορθών
πρακτικών, αµοιβαία µάθηση, ενηµέρωση) πρόκειται να βελτιωθούν.
Το νέο πλαίσιο καλύπτει µια 3ετή περίοδο (2005-2008).
2.3 Τα κράτη µέλη καλούνται να υποβάλουν, έως τον
Σεπτέµβριο του 2006, εθνικές στρατηγικές για την κοινωνική
προστασία και την κοινωνική ένταξη οι οποίες να βασίζονται στους
κοινούς στόχους ώστε να µπορέσουν να ληφθούν υπόψη κατά την
κατάρτιση των εθνικών προγραµµάτων µεταρρύθµισης που αναµένεται να εκδοθούν στις 15 Οκτωβρίου 2006.
3. Γενικές παρατηρήσεις
3.1 Για να µπορέσει η ΕΟΚΕ να φέρει σε πέρας τον συµβουλευτικό της ρόλο, η πρόταση έπρεπε να είχε δηµοσιευτεί πριν από τις
22 ∆εκεµβρίου 2005. Η καθυστέρηση αυτή δεν επέτρεψε στην
ΕΟΚΕ να συµβάλει µε τον κατάλληλο τρόπο στις συνεδριάσεις των
αρµόδιων υπουργών και στην εαρινή σύνοδο του Μαρτίου 2006.
3.1.1 Η ΕΟΚΕ έχει ήδη επισηµάνει και επικρίνει τις σύντοµες
περιόδους διαβούλευσης σε ό,τι αφορά άλλα σηµαντικά θέµατα,
όπως, π.χ., η πρόταση της Επιτροπής σχετικά µε τις ολοκληρωµένες
κατευθυντήριες γραµµές για την ανάπτυξη και την απασχόληση (1).
(1) Βλ. τη γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ µε θέµα «Κατευθυντήριες γραµµές για
τις πολιτικές απασχόλησης - 2005/2008», µε εισηγητή τον κ. Henri
Malosse (EE αριθ. C 286, 17.11.200).
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Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι όταν υποβάλλονται σηµαντικές προτάσεις ως
µέρος της αναθεωρηµένης στρατηγικής της Λισσαβώνας, η
ποιότητα της συµβουλευτικής διαδικασίας πρέπει να διατηρηθεί στο
κατάλληλο επίπεδο.

3.2 Ούτως ή άλλως, καθώς η πρόταση βασίζεται σε έναν τριετή
κύκλο, η παρούσα γνωµοδότηση µπορεί να συµβάλει στην
εφαρµογή και παρακολούθηση του νέου πλαισίου τόσο από τα
κράτη µέλη όσο και από την Επιτροπή.

3.3 Η ΕΟΚΕ διατύπωσε πρόσφατα τις απόψεις της σχετικά µε
την διακυβέρνηση της στρατηγικής της Λισσαβώνας, και µε την
ευκαιρία αυτή υπέβαλε παρατηρήσεις και σχετικά µε την εφαρµογή
της ανοικτής µεθόδου συντονισµού (2). Το 2003, η ΕΟΚΕ
υιοθέτησε γνωµοδότηση για την πρώτη πρόταση της Επιτροπής
σχετικά µε τον εξορθολογισµό του ανοικτού συντονισµού (3). Έχει,
επίσης, διατυπώσει τις απόψεις της για την χρήση της ανοικτής
µεθόδου συντονισµού που συνδέεται µε τις συντάξεις και την
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη (4). Εξάλλου, η ΕΟΚΕ καταρτίζει
αυτή τη στιγµή γνωµοδοτήσεις για άλλα συναφή θέµατα (5).

3.4 Η ΕΟΚΕ εκφράζει τη δυσαρέσκειά της γιατί ορισµένα µόνον
από τα εθνικά προγράµµατα µεταρρύθµισης που υποβλήθηκαν τον
Οκτώβριο του 2005 περιελάµβαναν στοιχεία που αφορούσαν την
κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη. Οι ενδιαφερόµενοι
φορείς πρέπει τώρα να χαράξουν και να θέσουν σε εφαρµογή
εθνικές στρατηγικές και προγράµµατα εθνικής µεταρρύθµισης µε
σκοπό να διασφαλιστεί ότι η κοινωνική διάσταση λαµβάνεται
υπόψη. Η παρούσα γνωµοδότηση έχει την έννοια µιας συµβολής
στην εν λόγω διαδικασία.

3.5 Η ΕΟΚΕ είναι σύµφωνη µε τις επιδιώξεις της ανακοίνωσης.
Η κοινωνική διάσταση της στρατηγικής της Λισσαβώνας θα
ενισχυθεί εάν τα κράτη µέλη δώσουν µεγαλύτερη έµφαση στον
στόχο του εκσυγχρονισµού και της βελτίωσης της κοινωνικής
προστασίας. Η κοινωνική διάσταση έχει ουσιαστική σηµασία για την
αντιµετώπιση των προκλήσεων που θέτουν η παγκοσµιοποίηση και
ένας γηράσκων πληθυσµός. Οι διάφοροι στόχοι της στρατηγικής
της Λισσαβώνας και, συγκεκριµένα, η σταθερή οικονοµική
µεγέθυνση, η αύξηση και η βελτίωση των θέσεων απασχόλησης και
η αύξηση της κοινωνικής συνοχής πρέπει να υποστηριχθούν εξίσου
και να εξακολουθήσουν να επιδιώκονται.
(2) Βλ. τη γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ µε θέµα «Η πορεία προς την ευρωπαϊκή
κοινωνία της γνώσης – Η συµβολή της οργανωµένης κοινωνίας των
πολιτών στη στρατηγική της Λισσαβώνας» (∆ιερευνητική γνωµοδότηση),
µε εισηγητή τον κ. Jan Olsson και συνεισηγητές την κα Eva Belabed και
τον κ. Joost van Iersel (ΕΕ C 65 της 17.3.2006).
(3) Βλ. τη γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ µε θέµα «Ενίσχυση της κοινωνικής
διάστασης της στρατηγικής της Λισσαβώνας: Εξορθολογισµός του
ανοικτού συντονισµού στον τοµέα της κοινωνικής προστασίας», µε
εισηγητή τον κ. Wilfreid Beirnaert (ΕΕ αριθ. C 32, 5.2. 2004).
4
( ) Βλ. τη γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ µε θέµα «Ανακοίνωση της Επιτροπής
προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή - Υποστήριξη εθνικών στρατηγικών για ασφαλείς και
βιώσιµες συντάξεις, µέσω µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης», µε
εισηγήτρια την κα Giacomina Cassina (EE αριθ. C 48, 21.2.2002, σελ.
101).
(5) Βλ. τις τρέχουσες εργασίες της ΕΟΚΕ µε τα ακόλουθα θέµατα:
«Κοινωνική συνοχή: διαµόρφωση ενός ευρωπαϊκού κοινωνικού
προτύπου» [προσωρινή απόδοση] (SOC 237) και «Πρόταση Κανονισµού
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τον καθορισµό
της διαδικασίας εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για το
συντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλειας» (SOC 197).
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3.6 Με βάση τα πιο πάνω και στο πλαίσιο της συνεχιζόµενης
ανησυχητικής κοινωνικής κατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η
ΕΟΚΕ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη µέλη να
αποστείλουν ένα σαφές και θετικό µήνυµα στους πολίτες το οποίο
να προβάλλει τις αυξανόµενες προσπάθειες ανάδειξης της κοινωνικής διάστασης ως τρίτου πυλώνα της στρατηγικής της
Λισσαβώνας.
3.7 Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει ότι οι στρατηγικές κοινωνικής
προστασίας αποτελούν κατά κύριο λόγο αρµοδιότητα των κρατών
µελών. Ωστόσο, η Επιτροπή πρέπει να εγκαινιάσει έναν διάλογο µε
τα κράτη µέλη προκειµένου να συνειδητοποιηθεί η ανάγκη για
κατάλληλες κοινωνικές πολιτικές. Η ΕΟΚΕ καλεί τα κράτη µέλη να
αναλάβουν την πολιτική ευθύνη της αντιµετώπισης των προκλήσεων
που παρουσιάζονται ενώπιόν τους. Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι η επίτευξη
των ευρωπαϊκών στόχων που θέτει το νέο πλαίσιο θα εξαρτηθεί από
την αποφασιστικότητα και την ικανότητα κάθε κράτους µέλους να
ανταποκριθεί στις δεσµεύσεις που έχει αναλάβει, αφενός, να
προωθεί την κοινωνική πρόοδο µέσα σε ένα πλαίσιο εκσυγχρονισµού και, αφετέρου, να καταστήσει την κοινωνική προστασία
οικονοµικά βιώσιµη.
3.8 Οι απαραίτητες και θετικές αλληλεπιδράσεις των οικονοµικών πολιτικών, στρατηγικών απασχόλησης και κοινωνικής
προστασίας, πρέπει να αξιοποιηθούν στο έπακρο. Οι φιλόδοξες
κοινωνικές πολιτικές που βασίζονται στην αλληλεγγύη πρέπει να
θεωρούνται ένας «παραγωγικός» παράγοντας ο οποίος έχει ευεργετικό αντίκτυπο στην οικονοµική µεγέθυνση και την απασχόληση (6).
Ταυτόχρονα, η βιωσιµότητα των κοινωνικών πολιτικών εξαρτάται
από την οικονοµική µεγέθυνση η οποία υποβοηθείται από τον
καλύτερο συντονισµό των οικονοµικών πολιτικών.
3.9 Μολονότι η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει την πρωτοβουλία, φρονεί
ότι κατά την συνεξέταση των τριών στόχων που προαναφέρθηκαν,
καθένας από τους οποίους βρίσκεται σε διαφορετικό στάδιο
εξέλιξης, πρέπει να εξακολουθήσουν να λαµβάνονται υπόψη τα
ειδικά χαρακτηριστικά των τριών µεµονωµένων στόχων, τα διαφορετικά επίπεδα εξέλιξής τους, καθώς και οι διαφορές που
υφίστανται στους τοµείς αυτούς µεταξύ των κρατών µελών.
Πρέπει να δοθεί προσοχή στις ποιοτικές διαφορές που χαρακτηρίζουν τα ευρωπαϊκά µέσα συντονισµού των εθνικών πολιτικών. Ενώ
στον τοµέα της κοινωνικής ένταξης, ο ορισµός συγκεκριµένων
κατευθυντήριων γραµµών και στόχων — σε ευθυγράµµιση µε τις
κατευθυντήριες γραµµές της ευρωπαϊκής πολιτικής στον τοµέα της
απασχόλησης — έχει νόηµα, στον τοµέα των συντάξεων και της
υγείας, ο ευρωπαϊκός συντονισµός εξακολουθεί να περιορίζεται
κατά πολύ σε συµφωνίες σχετικές µε ευρείς ποιοτικούς στόχους.
3.10 Ωστόσο, κατά την ανάπτυξη και επιδίωξη των τριών διαφορετικών στόχων τα κράτη µέλη πρέπει να αξιοποιήσουν πλήρως τις
συνέργιές τους δεδοµένου ότι σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει
αλληλοεπικάλυψη. Ένα µέτρο που λαµβάνεται στο πλαίσιο της
επιδίωξης ενός από τους τρεις στόχους θα µπορούσε, ενδεχοµένως,
να έχει άµεσο αντίκτυπο στους άλλους στόχους. Είναι, επίσης,
σηµαντικό για τα κράτη µέλη να γεφυρώσουν το χάσµα που
υφίσταται µεταξύ πολιτικής βούλησης και της εφαρµογής στην
πράξη των αντίστοιχων δράσεων.
(6) Βλ. το σηµείο 1.2 της γνωµοδότησης της ΕΟΚΕ µε θέµα «Ανακοίνωση
της Επιτροπής – Η Ατζέντα κοινωνικής πολιτικής», µε εισηγήτρια την κα
Engelen-Kefer (ΕΕ C αριθ. 294, 25.11.2005).
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4. Ειδικές παρατηρήσεις

η ανοικτή µέθοδος συντονισµού πρέπει να καταστεί ελκυστικότερη
και πιο ενδιαφέρουσα για όλους τους ενδιαφερόµενους παράγοντες.

Συµµετοχή των ενδιαφεροµένων µερών

4.6 Η ΕΟΚΕ συνιστά η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας να
συνεδριάζει τακτικότερα και να διευρύνει τη βάση της προσκαλώντας εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων και άλλων συναφών
οργανισµών της κοινωνίας των πολιτών τόσο από το ευρωπαϊκό
επίπεδο όσο και από το εθνικό επίπεδο. Η ΕΟΚΕ φρονεί επίσης ότι
οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι που είναι µέλη της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας έχουν σοβαρή ευθύνη σε ό,τι αφορά τη διοργάνωση και τη συµµετοχή στις διαπραγµατεύσεις µε τους κοινωνικούς
εταίρους και άλλους ενδιαφερόµενους από τους συναφείς οργανισµούς της κοινωνίας των πολιτών στις χώρες τους.

4.1 Ένας από τους γενικούς στόχους ορίζεται ως «ενίσχυση της
διακυβέρνησης, της διαφάνειας και της συµµετοχής των ενδιαφεροµένων στο σχεδιασµό, την εφαρµογή και την παρακολούθηση της
πολιτικής».
Σήµερα, η συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων και άλλων καθοριστικών παραγόντων της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών εξακολουθεί να είναι περιορισµένη. Η χρήση της ανοικτής µεθόδου
συντονισµού σε διάφορους τοµείς δεν έφερε τα αναµενόµενα
αποτελέσµατα καθώς τα κράτη µέλη δεν έδειξαν να έχουν πραγµατικά δεσµευτεί έναντι των στόχων και των δράσεων που έχουν
συµφωνηθεί. Αντίστοιχα, διάφορα εθνικά σχέδια δράσης στον τοµέα
της απασχόλησης παρουσιάζουν ελλείψεις ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά
την χάραξη σαφών εθνικών στόχων και στρατηγικών και την ενεργό
συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων παραγόντων. Αντίθετα, τα
εθνικά σχέδια για την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη και για
άλλα θέµατα έχουν εν µέρει µεταµορφωθεί σε γραφειοκρατικές
εκθέσεις δραστηριότητας.
4.2 Η ΕΟΚΕ είναι πεπεισµένη ότι, εάν αυξηθεί η συµµετοχή της
οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, θα αυξηθεί η ποιότητα των εθνικών σχεδίων δράσης για την
απασχόληση. Με τον τρόπο αυτό, θα διασφαλιστεί ότι οι ανησυχίες
και οι προσδοκίες των πολιτών θα ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση των σχεδίων δράσης.
4.3 Η Επιτροπή δικαίως αναφέρει ότι η ανοικτή µέθοδος συντονισµού µπορεί να προωθήσει την συµµετοχή των σχετικών παραγόντων στη διαµόρφωση των κοινωνικών πολιτικών. Πρέπει να εξασφαλιστεί συναίνεση µε τους κοινωνικούς εταίρους και τους
αντίστοιχους ενδιαφερόµενους παράγοντες σε ό,τι αφορά τις µεταρρυθµίσεις που απαιτούνται για τον εκσυγχρονισµό της κοινωνικής
προστασίας κατά τρόπο οικονοµικά βιώσιµο. Ωστόσο, µια λήψη
αποφάσεων από κοινού µε τους σχετικούς παράγοντες δεν
απαλλάσσει τους νοµοθέτες από την ευθύνη που τους έχει ανατεθεί
να προωθούν την κοινωνική πρόοδο και να διασφαλίζουν ένα
υψηλό επίπεδο κοινωνικής προστασίας.
4.4 Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει ότι η ανοικτή µέθοδος συντονισµού
έχει εξελιχθεί κατά τρόπο διαφορετικό ανάλογα µε τον κάθε επιµέρους στόχο που επιδιώκεται στο πλαίσιο του νέου πλαισίου. Μολονότι η σχετική πρόοδος είναι ανεπαρκής, η ανοικτή µέθοδος συντονισµού που εφαρµόζεται µε σκοπό την διευκόλυνση της κοινωνικής
ένταξης υπήρξε πιο συµµετοχική από την ανοικτή µέθοδος συντονισµού που εφαρµόζεται µε σκοπό την εξασφάλιση των συντάξεων.
Η συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων και άλλων καθοριστικών
παραγόντων στην τελευταία αυτή στρατηγική υπήρξε πολύ περιορισµένη. Μολονότι επείγει να βελτιωθεί η ανοικτή µέθοδος συντονισµού που συνδέεται µε την κοινωνική ένταξη, η ΕΟΚΕ εξαίρει
ιδιαίτερα την άποψη της Επιτροπής σε ό,τι αφορά την ανάγκη να
προωθηθεί περαιτέρω η συµµετοχή των ενδιαφεροµένων στους δύο
άλλους τοµείς.
4.5 Σε αντίθεση µε την περιορισµένη συµµετοχή των διαφόρων
παραγόντων στην διαδικασία της ανοικτής µεθόδου συντονισµού
που αφορά τις συντάξεις, η ΕΟΚΕ επισήµανε ότι το ποσοστό συµµετοχής των ενδιαφεροµένων σε ευρωπαϊκές δράσεις νοµοθετικού
χαρακτήρα που αφορούσαν τις συµπληρωµατικές επαγγελµατικές
συντάξεις ήταν πολύ υψηλότερο. Η αντίθεση αυτή καταδεικνύει ότι

4.7 Η ΕΟΚΕ οφείλει, ως µέρος των τρεχουσών εργασιών της,
που αφορούν την εφαρµογή της στρατηγικής της Λισσαβώνας (7),
να παροτρύνει τους κοινωνικούς εταίρους και τους συναφείς οργανισµούς της κοινωνίας των πολιτών, καθώς επίσης και τα Οικονοµικά και Κοινωνικά Συµβούλια, όπου αυτά υφίστανται, να
συµµετάσχουν στις τρέχουσες εργασίες που αφορούν το νέο
πλαίσιο ανοικτού συντονισµού και υποβολής εκθέσεων πριν από τη
σύνοδο κορυφής του 2007. Η ΕΟΚΕ πρέπει ιδιαίτερα να εστιάσει
την προσοχή της στη διακυβέρνηση και σε τοµείς στους οποίους η
έµπρακτη συµµετοχή παραγόντων του χώρου αποδείχθηκε επιτυχής
για την χάραξη και εφαρµογή εθνικών προτεραιοτήτων.
4.8 ∆ιαφάνεια
Για να έχει νόηµα η συµµετοχή, οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να έχουν
τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στα κύρια έγγραφα που
αφορούν τις σχετικές πολιτικές σε πρώιµο στάδιο. Απαιτείται,
επίσης, διαφάνεια κατά την ανάλυση και αξιολόγηση του νέου
πλαισίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη µέλη, για
παράδειγµα, όταν διεξάγουν ανασκοπήσεις ως ισότιµοι εταίροι και
όταν προσδιορίζουν σχετικούς δείκτες.
4.9 Αµοιβαία µάθηση και ορθές πρακτικές
Η αµοιβαία µάθηση έχει ύψιστη σηµασία για να µπορέσουν να
επιτευχθούν οι τρεις προαναφερθέντες στόχοι. Πρέπει να
αναπτυχθούν αποτελεσµατικά συστήµατα µετάδοσης των ορθών
πρακτικών και αξιοποίησης των µη νοµοθετικών µέτρων. Στην
ανταλλαγή εµπειριών και στην αµοιβαία µάθηση πρέπει να συµµετέχουν αρµόδιοι που λαµβάνουν αποφάσεις από όλα τα επίπεδα.
∆εδοµένου ότι οι κοινωνικοί εταίροι και οι άλλοι συναφείς οργανισµοί της κοινωνίας των πολιτών διαθέτουν µοναδικές γνώσεις και
εκτεταµένη εµπειρία σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές πολιτικές, πρέπει
να συµµετέχουν στη διαδικασία προσδιορισµού και αξιοποίησης
των δυνατοτήτων µετάδοσης ορθών πρακτικών. Τα οριζόντια
θέµατα που έχουν καθοριστική σηµασία για την επιτυχία του νέου
πλαισίου περιλαµβάνουν πρότυπα για την συµµετοχική λήψη
αποφάσεων και την συµµετοχή των ενδιαφεροµένων. Ένα άλλο
µείζον ζήτηµα είναι να εξευρεθούν τρόποι και µέθοδοι που θα
δηµιουργήσουν µια κοινωνία χωρίς αποκλεισµούς. Τέλος, η
κοινωνική προστασία πρέπει να συµβιβαστεί µε την ανταγωνιστικότητα χωρίς οι οµάδες που βρίσκονται εκτός της αγοράς εργασίας
να περιθωριοποιηθούν. Για το θέµα αυτό, η ΕΟΚΕ παραπέµπει στις
τρέχουσες συζητήσεις µε θέµα την προσέγγιση της απασχόλησης µε
βάση τον κύκλο ζωής και την ισορροπία µεταξύ ευελιξίας και επαγγελµατικής ασφάλειας (8).
(7) Εφαρµογή της στρατηγικής της Λισσαβώνας, συµβολές µετά την εντολή
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 22ας και 23ης Μαρτίου 2005.
(8) Βλ. τις τρέχουσες εργασίες της ΕΟΚΕ µε θέµα «Ευέλικτη ασφάλεια: η
περίπτωση της ∆ανίας», µε εισηγήτρια την κα Anita Vium (ECO 167)
και τη γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ µε θέµα «Η πορεία προς την ευρωπαϊκή
κοινωνία της γνώσης – Η συµβολή της οργανωµένης κοινωνίας των
πολιτών στη στρατηγική της Λισσαβώνας» (∆ιερευνητική γνωµοδότηση),
µε εισηγητή τον κ. Jan Olsson και συνεισηγητές την κα Eva Belabed και
τον κ. Joost van Iersel (ΕΕ C 65 της 17.3.2006).
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4.10 Αξιολόγηση από οµότιµους
Η αξιολόγηση από οµότιµους και η ανταλλαγή ορθών πρακτικών
αποτελούν χρήσιµα µέσα διότι είναι εστιασµένες δράσεις και
αποτελούν πηγή έµπνευσης γι' αυτούς που συµµετέχουν σ' αυτές. Η
Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι οι κοινωνικοί εταίροι και οι
άλλοι συναφείς οργανισµοί της κοινωνίας των πολιτών θα λαµβάνουν µέρος στις αξιολογήσεις από οµότιµους.

4.11 Το πρόγραµµα PROGRESS της ΕΕ
Οι κοινωνικοί εταίροι και οι άλλοι συναφείς οργανισµοί της
κοινωνίας των πολιτών πρέπει να είναι επιλέξιµοι να θέτουν σε
εφαρµογή σχέδια στο πλαίσιο και των τριών στόχων που έχει θέσει
το νέο πρόγραµµα PROGRESS. Στη γνωµοδότησή της, η ΕΟΚΕ
είχε διατυπώσει ανησυχίες σχετικά µε τους περιορισµένους χρηµατοδοτικούς πόρους του προγράµµατος (9). Μετά από την απόφαση
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για τις δηµοσιονοµικές προοπτικές
κατά την περίοδο 2007-2013, οι ανησυχίες της ΕΟΚΕ έχουν
αυξηθεί. Η ΕΟΚΕ τονίζει σταθερά την παλαιότερη έκκλησή της να
διατεθούν επαρκείς χρηµατοδοτικοί πόροι υπέρ της υλοποίησης
όλων των στόχων του προγράµµατος, συµπεριλαµβανοµένων και
των σχεδίων που αφορούν την κοινωνική προστασία και την
κοινωνική ένταξη.

4.12 ∆είκτες
Είναι απαραίτητο να υιοθετηθεί µια αναλυτική προσέγγιση η οποία
να βασίζεται στην υψηλή ποιότητα και σε αξιόπιστους και συγκρίσιµους δείκτες ώστε να καταστεί δυνατή η διαµόρφωση µιας λεπτοµερούς και πιστής εικόνας της προόδου που σηµειώνεται σε ό,τι
αφορά την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Πρέπει να
διατεθούν ερευνητικοί πόροι για να µπορέσουν να προσδιοριστούν
οι κατάλληλοι δείκτες. Πρέπει να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία της
συλλογής και επεξεργασίας των σχετικών δεδοµένων. Ενώ ορίζονται
δείκτες τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, η ΕΟΚΕ
απευθύνει εκ νέου έκκληση στην Επιτροπή να προσκαλέσει τους
ενδιαφερόµενους να συµµετάσχουν στη διαµόρφωση και αξιολόγηση των δεικτών (10). Τόσο η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας
όσο και τα κράτη µέλη, πρέπει να αναλάβουν δράσεις αυτού του
είδους.
Είναι απαραίτητη η ανάπτυξη ποιοτικών δεικτών. Είναι σηµαντικό τα
σχετικά κριτήρια, τα οποία βασίζονται στις ανθρώπινες ανάγκες, να
αντανακλώνται στην επιλογή των δεικτών ώστε να µπορεί, π.χ., να
υπολογιστεί: κατά πόσον έχουν όλοι πρόσβαση στην κοινωνική
προστασία, κατά πόσον καλύπτονται µε ποιότητα οι προσδοκίες
τους, ποιος είναι ο βαθµός της συµµετοχής τους, και κατά πόσον
οι σχετικές διαδικασίες είναι εύχρηστες.
Οι δείκτες που χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο της ανοικτής
µεθόδου συντονισµού πρέπει να συσχετιστούν µε τους δείκτες που
(9) Βλ. τη γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ µε θέµα «Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση κοινοτικού
προγράµµατος για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη —
PROGRESS», µε εισηγητή τον κ. Wolfgang Greif (EE C αριθ. 255,
14.10.2005).
(10) Βλ. τη γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ µε θέµα «Οι κοινωνικοί δείκτες» (γνωµοδότηση πρωτοβουλίας), µε εισηγήτρια την κα Giacomina Cassina (EE
C αριθ. 221, 19.09.2002).
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χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβώνας
ώστε να διαµορφωθεί µια συνολική εικόνα της προόδου.
4.13 Μεγαλύτερη προβολή των ευρωπαϊκών δράσεων
Η ΕΟΚΕ έχει επανειληµµένως τονίσει ότι η επικοινωνία µεταξύ της
Ευρώπης και των πολιτών της πάσχει επειδή απουσιάζει η
κατάλληλη και διαφανής ενηµέρωση. ∆εδοµένου ότι το νέο πλαίσιο
αφορά θέµατα που σχετίζονται άµεσα µε τους πολίτες, η ΕΟΚΕ
υπογραµµίζει τη σηµασία της διεξαγωγής ενός διαρκούς διαλόγου
σε όλα τα επίπεδα προκειµένου να εξεταστούν οι µελλοντικές
προκλήσεις και οι στρατηγικές επιλογές στους τοµείς της κοινωνικής προστασίας, των συντάξεων, της υγειονοµικής περίθαλψης και
της κοινωνικής ένταξης. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση
πρέπει, επίσης, να προβάλλει αποτελεσµατικότερα τις δράσεις της.
Προτάσεις σχετικά µε το πώς θα µπορούσε να προωθηθεί ένα
τέτοιος διάλογος στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβώνας
µπορούν να αναζητηθούν σε άλλες γνωµοδοτήσεις (11).

5. Πρόσθετες παρατηρήσεις σχετικά µε τους στόχους
5.1 Το νέο πλαίσιο και οι στόχοι του παρέχουν µια καλή
ευκαιρία στα κράτη µέλη να εξάρουν την κοινωνική διάσταση στα
εθνικά προγράµµατα µεταρρύθµισης τους θέτοντας και εφαρµόζοντας ειδικές εθνικές προτεραιότητες που να συσχετίζονται µε
τους γενικούς στόχους της στρατηγικής της Λισσαβώνας και οι
οποίες να τηρούν την αρχή της επικουρικότητας. Ωστόσο, η ΕΟΚΕ
καλεί τα κράτη µέλη να συµµορφωθούν πλήρως προς τις κατευθυντήριες γραµµές που κατήρτισε η Επιτροπή της ΕΕ (12).
5.2 Στο πλαίσιο του στόχου «εξάλειψη της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισµού» που αποβλέπει στην διασφάλιση της
κοινωνικής ένταξης, τα κράτη µέλη θα καταρτίσουν νέα εθνικά
σχέδια δράσης για την κοινωνική ένταξη εντός του 2006.
5.2.1 Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι πρέπει να σηµειωθεί σαφής πρόοδος
στο πλαίσιο των δράσεων προτεραιότητας που το Συµβούλιο
«Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις» καθόρισε τον Μάρτιο του
2005. Η ΕΟΚΕ υπενθυµίζει τον στόχο της ΕΕ ότι τα κράτη µέλη
πρέπει να λάβουν αποφασιστικά µέτρα προκειµένου η φτώχεια να
εξαλειφθεί µέχρι το 2010 (13). Επιπλέον, η ΕΟΚΕ τονίζει οι πολιτικές καταπολέµησης του κοινωνικού αποκλεισµού είναι σηµαντικές
προκειµένου να αντιµετωπιστεί η δηµογραφική πρόκληση.
5.2.2 Η ΕΟΚΕ από την πλευρά της φρονεί ότι είναι σηµαντικό
να δοθεί έµφαση στα ακόλουθα θέµατα:
— εξάλειψη της φτώχειας, ιδιαίτερα των παιδιών και των νέων,
µέσα σε ένα πλαίσιο πολιτικής το οποίο να στηρίζει τα παιδιά,
τις οικογένειες (συµπεριλαµβανοµένων των µονογονικών οικογενειών) και την ισότητα, τρόπος µε τον οποίο αποτρέπεται η
µεταβίβαση της φτώχειας από γενεά σε γενεά·
(11) Βλ. τη γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ µε θέµα «Περίοδος προβληµατισµού και
πέραν αυτής: Σχέδιο ∆ για δηµοκρατία, διάλογο και δηµόσια συζήτηση»
(γνωµοδότηση πρωτοβουλίας), µε εισηγήτρια την κα Jillian van
Tunhout (CESE 1499/ 2005) και τη γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ µε θέµα
«Η πορεία προς την ευρωπαϊκή κοινωνία της γνώσης – Η συµβολή της
οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών στη στρατηγική της Λισσαβώνας»
(∆ιερευνητική γνωµοδότηση), µε εισηγητή τον κ. Jan Olsson και
συνεισηγητές την κα Eva Belabed και τον κ. Joost van Iersel (ΕΕ C 65
της 17.3.2006).
(12) Έγγραφο εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Κατευθυντήριες γραµµές
για την κατάρτιση των εθνικών εκθέσεων σχετικά µε τις στρατηγικές
κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ένταξης».
(13) Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβώνας, Μάρτιος 2000.
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— νέες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης για τους λιγότερο
προνοµιούχους καθώς και για τους φτωχούς εργαζόµενους·
— προώθηση της ισότητας των φύλων·
— προώθηση της ισότητας των ευκαιριών για τα άτοµα µε
αναπηρίες·
— µέτρα καταπολέµησης των διακρίσεων·
— ένταξη των εθνικών µειονοτήτων·
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περίθαλψης», τα κράτη µέλη θα καταρτίσουν εθνικά σχέδια για
πρώτη φορά.
5.4.1 Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να τονίσει ότι οι υπηρεσίες παροχής
µέριµνας υψηλής ποιότητας και τα τεχνικά πρότυπα πρέπει να είναι
προσιτά σε όλους. Για να καταστούν η υγειονοµική περίθαλψη και
η µακροχρόνια περίθαλψη οικονοµικά βιώσιµες, έχει εξαιρετική
σηµασία να προωθηθούν δράσεις προληπτικής ιατρικής.
Οι προτεραιότητες θα µπορούσαν να περιλαµβάνουν:

— καταπολέµηση και πρόληψη του προβλήµατος των αστέγων·

5.4.2

— πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υγειονοµικές και κοινωνικές
υπηρεσίες, ανεξάρτητα από το εισόδηµα·

— προληπτικές υγειονοµική περίθαλψη ιατρικού και µη ιατρικού
παροχή χαρακτήρα·

— κατάσταση των ατόµων που πάσχουν από ανίατες αρρώστιες·
— διασφάλιση ενός ελάχιστου εισοδήµατος, λήψη µέτρων για τον
περιορισµό της χρέωσης και πρόσβαση σε χρηµατοπιστωτικές
υπηρεσίες και σε µικροπιστώσεις.

— παροχή υγειονοµικής περίθαλψης στον χώρο εργασίας σε όλους
ώστε να καταπολεµηθούν κυρίως οι ψυχικές και σωµατικές
νόσοι και, κατά συνέπεια, να δοθεί η δυνατότητα παράτασης
της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας·

5.3 Στο πλαίσιο του στόχου «παροχή επαρκών και βιώσιµων
συντάξεων» πέρυσι υποβλήθηκαν εθνικές στρατηγικές για τις συντάξεις. Για το 2006 προβλέπονται µόνον ορισµένες λεπτές ρυθµίσεις.

— συνεργασία του προσωπικού που παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής
µέριµνας και του προσωπικού που παρέχει υπηρεσίες ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης·

5.3.1

Οι προτεραιότητες θα µπορούσαν να περιλαµβάνουν:

— διασφάλιση εισοδήµατος στα άτοµα γεροντικής ηλικίας, το
οποίο θα τους επιτρέπει να ζουν µε αξιοπρέπεια, αποτρέποντας
την περιθωριοποίησή τους·
— συνταξιοδοτικά συστήµατα που να παρέχουν επαρκή κάλυψη σε
οµάδες που απασχολούνται µε βάση συµβάσεις νέου τύπου και
στους αυτοαπασχολούµενους·
— στήριξη των ατόµων κατά τον προγραµµατισµό των συντάξεών
τους.
5.4 Στο πλαίσιο του στόχου «εξασφάλιση προσιτής, ποιοτικής
και βιώσιµης υγειονοµικής περίθαλψης και µακροχρόνιας

— σχέση του προσωπικού που παρέχει υπηρεσίες περίθαλψης µα
τους παραγωγούς αγαθών και υπηρεσιών του τοµέα·
— παροχή υπηρεσιών στον εξαρτώµενο πληθυσµό·
— ποιοτικά πρότυπα·
— επιµόρφωση για διάφορες κατηγορίες εργαζοµένων στον κοινωνικό τοµέα και στον τοµέα της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης
για να διατηρηθεί το υπάρχον βασικό προσωπικό και να
προσελκυστούν νέοι εργαζόµενοι στον τοµέα·
— δικαιώµατα των ασθενών
— παροχή υπηρεσιών υγείας κατ' οίκον.

Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 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 «Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις πληροφορίες σχετικά µε τον πληρωτή
που συνοδεύουν τις µεταφορές χρηµατικών ποσών»
COM(2005) 343 τελικό — 2005/0138 (COD)
(2006/C 185/16)
Στις 26 Σεπτεµβρίου 2005 και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της ΣΕΚ, το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά µε την
ανωτέρω πρόταση
Το ειδικευµένο τµήµα «Οικονοµική και νοµισµατική ένωση, οικονοµική και κοινωνική συνοχή» στο οποίο
ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών, επεξεργάστηκε τη γνωµοδότησή του στις 23 Μαρτίου 2006,
µε βάση την εισηγητική έκθεση του κ. BURANI.
Κατά την 426η σύνοδο ολοµέλειάς της, στις 21 Απριλίου 2006 η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
υιοθέτησε την ακόλουθη γνωµοδότηση µε 85 ψήφους υπέρ, 15 κατά και 6 αποχές:
1. Εισαγωγή

διατηρεί ορισµένες επιφυλάξεις για την αποτελεσµατικότητά
τους στην πράξη, τουλάχιστον βραχυπρόθεσµα.

1.1 Η πρόταση αποβλέπει στη µεταφορά της Ειδικής Σύστασης
VII (SR VII) της οµάδας διεθνούς χρηµατοοικονοµικής δράσης
(Ο∆Χ∆) στην κοινοτική νοµοθεσία, που έχει στόχο να εµποδίζει
την ελεύθερη πρόσβαση των τροµοκρατών και άλλων
εγκληµατιών στις ηλεκτρονικές µεταφορές των κεφαλαίων τους
και να εντοπίζει τις καταχρήσεις όταν συµβαίνουν (1). Η πρόταση
αυτή εντάσσεται σε µία σειρά νοµοθετικών και ρυθµιστικών διατάξεων µε στόχο, αφενός, τη δέσµευση των περιουσιακών στοιχείων των τροµοκρατών (2) και, αφετέρου, την πρόληψη της
νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (3).

1.4 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει πράγµατι ότι αυτός ο κανονισµός
περιέχει στοιχεία «αδυναµίας», είτε γιατί αφήνει µεγάλα περιθώρια
ατοµικής αξιολόγησης από πλευράς των ΠΥΠ, είτε γιατί προβλέπει
τεχνικούς όρους που παρέχουν µεγάλα περιθώρια διαφυγής στους
εγκληµατίες.

1.2 Στην ουσία, τα µέτρα που προβλέπονται στην πρόταση της
Επιτροπής είναι απλά στη µορφή τους, αλλά πυκνά σε περιεχόµενο
και σε συνέπειες κατά την εφαρµογή τους. Η πρόταση θεσπίζει την
υποχρέωση για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωµών (ΠΥΠ)
— στην πράξη τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που µεριµνούν για
την µεταφορά χρηµατικών ποσών — να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες σχετικά µε τον πληρωτή: οι πληροφορίες αυτές πρέπει να
συνοδεύουν την µεταφορά των χρηµατικών ποσών από τον
ΠΥΠ του πληρωτή έως τον ΠΥΠ του τελικού παραλήπτη
(δικαιούχο). Ο κανόνας εφαρµόζεται στις µεταφορές χρηµατικών
ποσών στο εσωτερικό της ΕΕ και, µε κάποιες εξαιρέσεις και
παρεκκλίσεις, στις µεταφορές χρηµατικών ποσών από και προς
τρίτες χώρες.

1.3 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί πλήρως µε την αναγκαιότητα ύπαρξης
ενός κανονισµού, που έλκει τη νοµιµότητά του από το άρθρο 95
της Συνθήκης· εξάλλου η λύση αυτή έχει γίνει αρχικά αποδεκτή
από τα κράτη µέλη και από τον τοµέα των ΠΥΠ. Υπάρχει γενική
συναίνεση για τη σκοπιµότητα υιοθέτησης ενός µέσου άµεσης
εφαρµογής όπως είναι ο κανονισµός και όχι η οδηγία, η µεταφορά
της οποίας στις εθνικές νοµοθεσίες επιδέχεται διαφορετικών εφαρµογών. Οι δράσεις που προβλέπονται στο έγγραφο της Επιτροπής
είναι, σε γενικές γραµµές, σωστές και λογικές· η ΕΟΚΕ ωστόσο
(1) Ο∆Χ∆, Αναθεωρηµένο ερµηνευτικό σηµείωµα στην ειδική σύσταση VII:
Ηλεκτρονικές µεταφορές.
(2) Κανονισµοί (ΕΚ) του Συµβουλίου αριθ.o 2580/2001 και 881/2002.
(3) Οδηγίες 91/308/ΕΟΚ, 2001/97/ΕΚ,…

2. Γενικές παρατηρήσεις και σχόλια
2.1 Το πρόβληµα της καταπολέµησης των παράνοµων δραστηριοτήτων (όπως ενίοτε αποκαλούνται στην κοινοτική γλώσσα οι
δραστηριότητες του οργανωµένου εγκλήµατος, µε έναν ευφηµισµό
που είναι πλέον καιρός να εγκαταλειφθεί), αντιµετωπίστηκε για
πρώτη φορά κατά τρόπο οργανικό — τουλάχιστον από εννοιολογικής πλευράς — από το Συµβούλιο του ∆ουβλίνου το 1996, και
εκφράστηκε σε ένα σχέδιο δράσης το οποίο υιοθέτησε το
Συµβούλιο του Άµστερνταµ το 1997 (4). Πρόκειται για µια σειρά
30 λεπτοµερών και συντονισµένων µεταξύ τους προγραµµάτων,
που έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο έως τα τέλη του
1998· οκτώ έτη όµως αργότερα, τα περισσότερα από αυτά δεν
έχουν ακόµη υλοποιηθεί.
2.2 Η έννοια του «οργανωµένου εγκλήµατος» έχει γνωρίσει
διάφορες διαδοχικές εξελίξεις: το 1998 η OLAF (5) (τότε UCLAF)
επέστησε την προσοχή στη µεγάλων διαστάσεων φορολογική
απάτη που διαπράχθηκε σε βάρος των κοινοτικών οικονοµικών, ως
ένα φαινόµενο αποδιδόµενο στο οργανωµένο έγκληµα· στη
συνέχεια οι επιθέσεις κατά των «δίδυµων πύργων» και οι άλλες που
ακολούθησαν είχαν σαν συνέπεια να συµπεριληφθεί στην έννοια —
µε ιδιαίτερη έµφαση- και η τροµοκρατία.
2.3 Την ίδια εξέλιξη στον συλλογισµό και στη δράση
ακολούθησε εκ παραλλήλου η οµάδα διεθνούς χρηµατοοικονοµικής
δράσης (Ο∆Χ∆) που συστάθηκε από τις χώρες µέλη της G8, και η
(4) Σχέδιο δράσης για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος, ΕΕ
C 251 της 15.8.1997.
(5) COM(1998) 276 τελικό. «Προστασία των οικονοµικών συµφερόντων
των Κοινοτήτων - Καταπολέµηση της απάτης - Ετήσια έκθεση 1997».
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οποία έως σήµερα αντιπροσωπεύει το πλέον σοβαρό όργανο
σύνδεσης µεταξύ των κυβερνήσεων. Με στόχο την καταπολέµηση
της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, η
Ο∆Χ∆ έχει πλέον επεκτείνει την αρµοδιότητά της σε όλες τις
µορφές οικονοµικών δραστηριοτήτων που συνδέονται µε την
τροµοκρατία: ιδιαίτερης σηµασίας είναι οι εννέα «ειδικές
συστάσεις» της (RS), που σε µεγάλο βαθµό έχουν µετατραπεί σε
κοινοτικές διατάξεις όσον αφορά τη νοµιµοποίηση παράνοµων
εσόδων και τα συστήµατα πληρωµής. Η RS VII, «ηλεκτρονικές
πληρωµές» που πραγµατοποιούνται από τροµοκράτες και άλλους
εγκληµατίες, εφαρµόζεται στην υπό εξέταση πρόταση κανονισµού.

2.4 Η υιοθέτηση της έννοιας ότι οι παράνοµες οικονοµικές
δραστηριότητες — είτε συνδέονται µε την τροµοκρατία είτε µε το
οργανωµένο έγκληµα- είναι παγκόσµιο φαινόµενο που πρέπει να
καταπολεµηθεί µε ενιαίο τρόπο, έχει το πλεονέκτηµα ότι είναι
σαφέστερη από γλωσσική άποψη, που έχει σηµασία και για την
πρακτική εφαρµογή της καταπολέµησης επί τόπου, χωρίς βέβαια να
περιορίζεται σε αυτή. Σήµερα, τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό
επίπεδο, η προσοχή εστιάζεται στο ένα ή στο άλλο στοιχείο: στην
πληθώρα των πρωτοβουλιών που έχουν υιοθετηθεί αναφέρεται από
καιρού εις καιρόν το «οργανωµένο έγκληµα, συµπεριλαµβανοµένης
της τροµοκρατίας», ή η «τροµοκρατία και άλλες εγκληµατικές
δραστηριότητες». ∆εν είναι πάντα εύκολο — για τις ανακριτικές
αρχές, πόσο µάλλον για τους ΠΥΠ — να κατατάξουν τις
παράνοµες οικονοµικές δραστηριότητες σε έναν συγκεκριµένο
τοµέα, πόσο µάλλον όταν σε ορισµένους τοµείς η τροµοκρατία
έχει αναπτύξει στενούς δεσµούς µε το οργανωµένο έγκληµα
και αντιστρόφως: λαθρεµπόριο όπλων και ναρκωτικών, παράνοµη
µετανάστευση, παραποίηση χαρτονοµισµάτων και εγγράφων, και
άλλα.

2.5 Από πλευράς καταπολέµησης των παράνοµων οικονοµικών
δραστηριοτήτων, το οργανωµένο έγκληµα και η τροµοκρατία
αποτελούν δύο πτυχές του ίδιου φαινοµένου. Η εντύπωση ότι
αυτή η έννοια δεν είναι πάντα παρούσα προκύπτει και από την
εισαγωγική έκθεση στην υπό εξέταση πρόταση κανονισµού όπου
επανειληµµένα γίνεται λόγος για «καταπολέµηση της νοµιµοποίησης παράνοµου χρήµατος και της χρηµατοδότησης της
τροµοκρατίας». Χωρίς να εισέλθει προς το παρόν στην ουσία των
προβλεπόµενων µέτρων, η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ότι η διατύπωση αυτή
είναι παραπλανητική για τους λόγους που θα διευκρινιστούν
καλύτερα στα σχόλια των επιµέρους άρθρων. Πρέπει να καταστεί
σαφές ότι πρόκειται για το οργανωµένο έγκληµα και την τροµοκρατία.

2.6 Από την άλλη πλευρά, η προέλευση της δυαδικότητας των
εννοιών οφείλεται στην ίδια την Ο∆Χ∆: ο τίτλος των εννέα ειδικών
συστάσεων (RS) που αναφέρονται στο σηµείο 2.3 είναι «Χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας» χωρίς άλλη διευκρίνιση· ο τίτλος των
«Ερµηνευτικών σηµειωµάτων» που τις συνοδεύουν είναι «Ειδικές
συστάσεις για τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας» (6), αλλά στο
κείµενο γίνεται λόγος για «παρεµπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης
των τροµοκρατών και άλλων εγκληµατιών...» (7). Κατά τη
µεταφορά της σύστασης της Ο∆Χ∆, η Επιτροπή υιοθετεί αυτή τη
διάκριση, εισάγοντας την πρόταση κανονισµού µεταξύ των µέτρων
για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας. Κατά την ΕΟΚΕ, θα
έπρεπε αντιθέτως να θεωρηθούν ως µέτρο που πρέπει να εισαχθεί
µεταξύ των γενικότερων µέτρων καταπολέµησης της νοµιµοποίησης του παράνοµου χρήµατος και του οργανωµένου
(6) Special recommendations on terrorist financing.
(7) Preventing terrorists and other criminals from having unfettered access.
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εγκλήµατος. Από νοµικής πλευράς η διάκριση δεν είναι σηµαντική
αλλά γίνεται σε πρακτικό και λειτουργικό επίπεδο, όπως θα
επιδιωχθεί να καταδειχθεί στα σχόλια που ακολουθούν.

3. Παρατηρήσεις επί του κειµένου της πρότασης
3.1 Άρθρο 2: πεδίο εφαρµογής. Ο κανονισµός ισχύει για τις
µεταφορές χρηµατικών ποσών που αποστέλλονται ή παραλαµβάνονται από έναν ΠΥΠ εγκατεστηµένο στην Κοινότητα και απευθύνονται σε δικαιούχους, ή προέρχονται από πληρωτές, εγκατεστηµένους στην Κοινότητα· ισχύει επίσης (άρθρο 7) για τις µεταφορές
χρηµατικών ποσών από την Κοινότητα σε δικαιούχους εκτός
Κοινότητας και για τις µεταφορές χρηµατικών ποσών προς την
Κοινότητα που προέρχονται από τρίτες χώρες (άρθρο 8), µε
ορισµένες προσαρµογές.
3.1.1 Ο κανονισµός δεν ισχύει για τις µεταφορές χρηµατικών
ποσών οι οποίες απορρέουν από εµπορική συναλλαγή εκτελούµενη µέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, υπό τον όρο ότι όλες
αυτές οι µεταφορές χρηµατικών ποσών συνοδεύονται από αποκλειστικό αναγνωριστικό κωδικό ο οποίος επιτρέπει τον εντοπισµό
του πληρωτή. ∆εν αποκλείονται αλλά ούτε αναφέρονται ρητά, οι
συναλλαγές µε ηλεκτρονικό χρήµα (e-money) δηλαδή εκείνες µε
προπληρωµένες κάρτες. Για τις τεχνικές προδιαγραφές οι ΠΥΠ θα
προβούν στα δικά τους σχόλια· από την πλευρά της η ΕΟΚΕ
παρατηρεί ότι οι συναλλαγές µε κάρτες ακολουθούν αντίθετη
πορεία σε σχέση µε τις εντολές πληρωµών: ο ΠΥΠ του πληρωτή
(στον οποίο αποστέλλεται αντίγραφο κίνησης του λογαριασµού µε
τις λεπτοµέρειες χρήσης της κάρτας) δεν γνωρίζει τις δραστηριότητες του δικαιούχου ούτε τη φύση της σχέσης µεταξύ πληρωτή
και δικαιούχου. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν θα είναι µόνο
αδύνατο να διαχωριστούν οι εµπορικές συναλλαγές από τις
µη εµπορικές συναλλαγές, αλλά συχνά θα είναι και τεχνικώς
αδύνατο να εντοπισθεί ο πληρωτής.
3.2 Άρθρο 5: Πληροφορίες που συνοδεύουν τις µεταφορές
χρηµατικών ποσών. Οι ΠΥΠ πρέπει να συµπεριλαµβάνουν στις
εντολές πληρωµών πλήρεις πληροφορίες για τον πληρωτή, αφού
επαληθεύσουν και επιβεβαιώσουν ότι είναι πλήρεις και αληθείς·
όταν πρόκειται για ποσά που δεν υπερβαίνουν τα 1000 ευρώ σε
δικαιούχους εκτός Κοινότητας, οι ΠΥΠ «δύνανται» να προσδιορίζουν την έκταση της επαλήθευσης. Αυτή η ευελιξία του κανονισµού
-λογική και ρεαλιστική- µπορεί εξάλλου να επιτρέψει τη διαρροή
σηµαντικών ποσών που καλύπτονται από την ένδειξη
«εµβάσµατα µεταναστών» που φαινοµενικά µόνο απευθύνονται
στις οικογένειες των µεταναστών. Από την άλλη πλευρά, η επαλήθευση που ζητείται για όλες τις άλλες εντολές πληρωµών εµφανίζεται προβληµατική για τις µεταφορές αυτού του τύπου, που συχνά
πραγµατοποιούνται τοις µετρητοίς από πλήθος ατόµων µέσω
διαφόρων ΠΥΠ, και των οποίων ο εντοπισµός δεν έχει ιδιαίτερη
σηµασία.
3.2.1 Σε κάθε περίπτωση, η απαλλαγή από τους ελέγχους για
εντολές πληρωµών κατώτερες των 1000 ευρώ επιβάλλει στους
ΠΥΠ να εφαρµόσουν διαφορετικές, δαπανηρές και µη αναγκαίες
διαδικασίες· θα ήταν καλύτερα να υπενθυµιστούν στο κείµενο του
άρθρου αυτού οι ήδη ισχύοντες κανόνες κατά της νοµιµοποίησης
παράνοµου χρήµατος, που αφορούν τις εντολές πληρωµών από
πληρωτές µη κατόχους λογαριασµού.
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3.3 Άρθρο 9: Μεταφορές χρηµατικών ποσών µε ελλιπείς
πληροφορίες σχετικά µε τον πληρωτή. Σύµφωνα µε το άρθρο 6,
ο αρχικός ΠΥΠ της µεταφοράς οφείλει να κοινοποιήσει τα πλήρη
στοιχεία του πληρωτή στον ΠΥΠ του δικαιούχου. Όταν οι πληροφορίες αυτές είναι ελλιπείς ή ανύπαρκτες, ο ΠΥΠ του δικαιούχου
οφείλει να τις ζητά από τον ΠΥΠ του πληρωτή: ο ΠΥΠ του
δικαιούχου µπορεί είτε να αρνηθεί την πληρωµή, έως ότου λάβει
απάντηση, είτε να πραγµατοποιήσει την πληρωµή µε δική του
ευθύνη τηρώντας όµως τους κανόνες για την καταπολέµηση της
νοµιµοποίησης παράνοµου χρήµατος. Εάν αυτό συµβεί κατ'
επανάληψη, ο ΠΥΠ του δικαιούχου οφείλει να αρνηθεί όλες τις
εντολές πληρωµής από τον συγκεκριµένο ΠΥΠ, ή να θέσει
τέλος στις επαγγελµατικές σχέσεις τους µε αυτόν. Για τις
αποφάσεις αυτές πρέπει να ενηµερώνονται οι «αρχές που είναι
αρµόδιες για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης
παράνοµου χρήµατος ή της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας».
3.3.1
Το να επιβληθεί σε ένα πιστωτικό ίδρυµα η διακοπή των
σχέσεών του µε ένα άλλο πιστωτικό ίδρυµα, στις προβλεπόµενες
περιπτώσεις, θέτει σαφώς πρόβληµα αναλογικότητας: πράγµατι οι
διασυνδέσεις µεταξύ διεθνών πιστωτικών ιδρυµάτων δεν περιορίζονται στις µεταφορές χρήµατος που συνήθως αποτελούν µικρό
µόνο µέρος τους, που όµως περιλαµβάνει γραµµές πιστώσεων,
υπηρεσίες, πράξεις επί τίτλων κ.τ.λ. για όγκους συναλλαγών ασύγκριτα µεγαλύτερους απ' ό,τι η µεταβίβαση παράνοµων κεφαλαίων, ή
που υποτίθεται ότι είναι τέτοια. Η άµεση διακοπή των σχέσεων,
όπως προτείνει η Επιτροπή, θα προκαλούσε τεράστιες και αδικαιολόγητες ζηµιές τόσο στους ΠΥΠ όσο και στους πελάτες τους.
3.3.2
Ο όρος «αρµόδιες αρχές» θέτει το βασικό πρόβληµα που
αναφέρεται στην εισαγωγή της γνωµοδότησης. ∆εδοµένου ότι οι
γενικοί κανόνες περί νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες επιρρίπτουν µεγάλες ευθύνες — ακόµη και
ποινικές- στους ΠΥΠ και στο προσωπικό τους, δεν είναι πάντα
εύκολο να γίνει κατανοητό εάν µία συναλλαγή, από τη στιγµή που
έχει θεωρηθεί «ύποπτη» εντάσσεται στο «κοινό» έγκληµα ή στην
τροµοκρατία. Σε κάθε χώρα υπάρχουν ανακριτικές αρχές και αρχές
καταστολής διαφόρων τύπων: εγκληµατολογική αστυνοµία (ενίοτε
χωρισµένη σε δύο διαφορετικούς οργανισµούς), οικονοµική αστυνοµία, τελωνεία, µυστικές υπηρεσίες. Απουσία ακριβών ενδείξεων, ο
ΠΥΠ θα πρέπει να εντοπίσει ποια είναι η αρµόδια αρχή στην
οποία πρέπει να απευθυνθεί. Ο κανονισµός ζητά συνεπώς από
τους ΠΥΠ να εκφέρουν κρίση που δεν υπάγεται στην επαγγελµατική τους αρµοδιότητα.
3.3.3
Κρίνεται συνεπώς αναγκαίος ένας κανόνας που να επιβάλει
στα κράτη µέλη τη δηµιουργία ενιαίας θυρίδας επαφής,
υπεύθυνης για τη συλλογή των πληροφοριών και τη διάδοσή τους
στις αρµόδιες ανακριτικές αρχές (8). Το µέτρο αυτό προβλεπόταν
εξάλλου στο πρόγραµµα του Συµβουλίου του 1998.
3.4 Άρθρο 10: Αξιολόγηση βάσει κινδύνου. Το άρθρο αυτό
ορίζει ότι η έλλειψη πληροφοριών σχετικά µε τον πληρωτή πρέπει
να θεωρείται από τον ΠΥΠ του δικαιούχου ως ύποπτη, και να
αναφέρεται στις αρµόδιες αρχές. ∆ίδεται ωστόσο η δυνατότητα
στον ΠΥΠ να καθορίσει περίπτωση προς περίπτωση εάν πρόκειται
για λάθος, για παράλειψη ή για «πραγµατικά» ύποπτη περίπτωση:
( ) Η ανάγκη µιας ενιαίας θυρίδας επαφής δεν είναι νέα ούτε αποτελεί ένα
αίτηµα της ΕΟΚΕ: περιλαµβανόταν πράγµατι στο πρόγραµµα του
Συµβουλίου του 1997, που αναφέρεται στο σηµείο 2.1, σύµφωνα µε το
οποίο κάθε κράτος µέλος θα πρέπει να συστήσει «µία ενιαία θυρίδα
επαφής στην οποία να έχουν πρόσβαση όλες οι υπηρεσίες καταστολής».
Μετά από τόσα χρόνια ο οργανισµός αυτός δεν υπάρχει ακόµη και η
συνεργασία µεταξύ των ανακριτικών οργάνων και οργάνων καταστολής,
σε εθνικό και σε κοινοτικό επίπεδο, αποτελεί ένα πρόβληµα που κάθε
άλλο παρά έχει επιλυθεί..
8
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ιδιαίτερα δύσκολο καθήκον εάν ληφθεί υπόψη ότι κάθε ΠΥΠ ασχολείται καθηµερινά µε µεγάλο όγκο συναλλαγών. Ισχύουν συνεπώς,
σχετικά µε την αναφορά, οι παρατηρήσεις των σηµείων 3.3.2 και
3.3.3.

3.5 Άρθρο 13: Τεχνικοί περιορισµοί. Οι διατάξεις του
άρθρου αυτού αφορούν την περίπτωση µεταφοράς χρηµατικών
ποσών από τρίτες χώρες: σύµφωνα µε αυτές οι πληροφορίες σχετικά
µε τον πληρωτή, είτε είναι πλήρεις είτε όχι, πρέπει να φυλάσσονται
από τον ΠΥΠ του δικαιούχου τουλάχιστον για πέντε έτη. Όταν
υπάρχει ενδιάµεσος ΠΥΠ εγκατεστηµένος στην Κοινότητα, αυτός
έχει την υποχρέωση να ανακοινώνει των απουσία πλήρων πληροφοριών στον τελικό ΠΥΠ. Αυτές οι διατάξεις δεν χρήζουν ειδικών
σχολίων, εκτός του ότι η διατήρηση των πληροφοριών για τόσο
µεγάλο χρονικό διάστηµα µπορεί να έχει ως επακόλουθο σηµαντικές επιβαρύνσεις και να συµβάλει στη συσσώρευση εκατοµµυρίων
πληροφοριών: η διάθεση των στοιχείων δικαιολογείται µόνον εάν
πραγµατικά θεωρείται ότι µπορεί να αποδειχτεί χρήσιµη. Ίσως θα
πρέπει, σχετικά µε το σηµείο αυτό, να περιοριστεί η διατήρηση των
πληροφοριών για ποσά από ένα συγκεκριµένο ύψος και πάνω.

3.6 Άρθρο 14: Υποχρεώσεις συνεργασίας. Οι ΠΥΠ υποχρεούνται να συνεργάζονται µε τις αρχές που είναι αρµόδιες για
την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες ή της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας,
παρέχοντας χωρίς καθυστέρηση τα στοιχεία και τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους. Οι εν λόγω αρχές δύνανται να
κάνουν χρήση των πληροφοριών αυτών «µόνο για λόγους
πρόληψης, διερεύνησης, εντοπισµού και δίωξης της νοµιµοποίησης
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή της χρηµατοδότησης της
τροµοκρατίας».

3.6.1 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί πλήρως µε αυτές τις διατάξεις.
Προσθέτει µόνο µία παρατήρηση για να απαντήσει στις αρχές
ορισµένων κύκλων που έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για την
πιθανή αποδυνάµωση των διατάξεων που αφορούν την προστασία
της ιδιωτικής ζωής: το ύψιστο συµφέρον της κοινότητας, που έχει
αναλάβει την καταπολέµηση του σοβαρότατου κινδύνου για το
κοινωνικό σύνολο, απαιτεί σε ορισµένες περιπτώσεις, για την
προστασία του, µία παρέκκλιση από τις µεγάλες αρχές. Η υποχρέωση των αρχών να χρησιµοποιούν τις πληροφορίες µόνον για
τους προβλεπόµενους σκοπούς αποτελεί αφ' εαυτής εγγύηση για
πιθανές παρεκκλίσεις. Γενικότερα, θα πρέπει να ισχύει η άποψη ότι
όποιος µεταβιβάζει χρήµατα σε κάποιον που επιδιώκει πραγµατικά
κοινωνικούς ή κοινωφελείς σκοπούς δεν έχει τίποτα να φοβηθεί: δεν
πρόκειται ούτε για φοροδιαφυγή, ούτε για παραβίαση των νόµων,
ούτε για αξιόποινη πράξη.

3.6.2 Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να εξετασθεί κατά πόσο
τα µέτρα αυτά είναι αποτελεσµατικά στην πράξη. Για τους ΠΥΠ θα
πρέπει να ισχύει ο γενικός κανόνας «γνωρίζω τον πελάτη µου» που
οδηγεί στην εξαίρεση από ελέγχους και αναγνωρίσεις των πελατών
των οποίων η τιµιότητα είναι γνωστή και αποδεδειγµένη. Ωστόσο, ο
κανόνας αυτός είναι αρκετά εύκολο να εφαρµοστεί από την πλευρά
του δικαιούχου· είναι σαφώς πιο δύσκολος ο έλεγχος του πληρωτή,
ειδικότερα όταν οι µεταβιβάσεις πραγµατοποιούνται µε τους
τρόπους που αναφέρονται στο προηγούµενο σηµείο 3.1.1.
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3.7 Άρθρο 19: Μεταφορές χρηµατικών ποσών σε φιλανθρωπικούς οργανισµούς στο εσωτερικό ενός κράτους µέλους.
Το άρθρο αυτό θεσπίζει µία παρέκκλιση από τους κανόνες του
άρθρου 5: Τα κράτη µέλη δύνανται να απαλλάσσουν τους ΠΥΠ
από την υποχρέωση τήρησης των κανόνων σχετικά µε την κοινοποίηση των πληροφοριών για τον πληρωτή κατά τις µεταφορές
χρηµατικών ποσών προς οργανισµούς που αναπτύσσουν δραστηριότητες φιλανθρωπικές, θρησκευτικές, πολιτιστικές, εκπαιδευτικές, κοινωνικές ή σωµατειακές, περιβαλλοντικές ή για
την προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης, εφόσον:
α) οι οργανισµοί αυτοί υπάγονται στις υποχρεώσεις πληροφόρησης
και εξωτερικού ελέγχου ή εποπτείας εκ µέρους δηµόσιας αρχής,
β) οι εν λόγω µεταφορές χρηµατικών ποσών περιορίζονται σε 150
ευρώ το πολύ
γ) λαµβάνουν χώρα αποκλειστικά εντός της επικράτειας του
κράτους µέλους.
3.7.1
Όσον αφορά τα κράτη µέλη που εφαρµόζουν το προβλεπόµενο καθεστώς παρέκκλισης, θα είναι αναµφίβολα εξαιρετικά
δύσκολο να τηρούν µητρώα των εµπλεκοµένων οργανώσεων και να
ελέγχουν αν εφαρµόζονται οι κανόνες. Εξάλλου ο ΠΥΠ θα πρέπει
να πιστοποιεί, περίπτωση προς περίπτωση, ότι ο πληρωτής είναι
εγγεγραµµένος σε «λευκό» µητρώο που ενηµερώνεται συνεχώς:
πρόκειται αναµφίβολα για ενοχλητικό καθήκον. Η κατάσταση,
ωστόσο, διαφέρει από χώρα σε χώρα: στις χώρες µε ελλιπή ρύθµιση
θα είναι σαφώς δύσκολο να τηρηθεί ο όρος που αναφέρεται στο
σηµείο 3.7. α).
3.7.2
Η απαλλαγή που παρέχει η πρόταση κανονισµού βασίζεται
στην θεώρηση ότι οι κοινωνικές σκοπιµότητες που επιδιώκουν αυτοί
οι οργανισµοί αποτελούν αφ' εαυτών εγγύηση για την ορθή χρήση
των κεφαλαίων. Αυτό αληθεύει τους περισσότερους από τους οργανισµούς αυτούς, για τις γνωστές οργανώσεις και για τις ανοιχτές
συνεισφορές σε περίπτωση γενικευµένων καταστροφών· αληθεύει
όµως επίσης ότι µεταξύ των άλλων µικρότερων οργανώσεων που
είναι λιγότερο γνωστές και επιδιώκουν δήθεν κοινωνικούς ή κοινωφελείς σκοπούς βρίσκουν κάλυψη οι τροµοκρατικές οργανώσεις.
Όταν γίνεται λόγος για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο
τελευταίο τµήµα του σηµείου 3.7, ο κανονισµός δεν κάνει διακρίσεις για θρησκευτικούς λόγους: είναι ωστόσο γνωστό ότι ενίοτε η
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας γίνεται µέσω ΜΚΟ µε φαινοµενικά ακίνδυνη κάλυψη, η επικινδυνότητα της οποίας αποκαλύπτεται µόνον εκ των υστέρων. Κατ' ουσίαν, στον τοµέα των ΜΚΟ,
µαζί µε µια πλειοψηφία «διαφανών» οργανώσεων λειτουργούν και
ορισµένες που πρέπει να παρακολουθούνται µε προσοχή: η
δυσκολία έγκειται στην εξεύρεση του τρόπου εντοπισµού τους.
3.7.3
Άλλη ελλιπής πτυχή είναι ότι δεν έχει εξεταστεί ότι υπό
την κάλυψη των ΜΚΟ ενδέχεται να κρύβονται εγκληµατικές
οργανώσεις που δεν είναι αναγκαστικά τροµοκρατικές: τα έσοδα
από λαθρεµπόριο ναρκωτικών, από πορνεία και από εκβιασµούς
µπορούν κάλλιστα να λάβουν τη µορφή δωρεών προς ΜΚΟ από
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ονόµατα ελκυστικά και οι εκπρόσωποι των οποίων να είναι —
τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους ΠΥΠ– καθ' όλα ευυπόληπτοι. Στην
πραγµατικότητα υπάρχουν έµµεσα συστήµατα ελέγχου που σε
ορισµένες περιπτώσεις µπορούν να καταδείξουν τις ύποπτες περιπτώσεις: η συχνότητα των καταθέσεων που προέρχονται από τα ίδια
άτοµα, κυρίως εάν γίνονται πάντα τοις µετρητοίς, που αποτελεί
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των προαναφερθεισών δραστηριοτήτων.
Οι µέθοδοι όµως αυτές είναι γνωστές και στους εγκληµατίες, που
υιοθετούν τα κατάλληλα αντίµετρα: κατακερµατισµό των καταθέσεων, προσφυγή σε διαφορετικούς ΠΥΠ, κλπ. Συνεπώς, οι υποψίες
γεννιούνται κυρίως στον ΠΥΠ του δικαιούχου λόγω της
συχνότητας των καταθέσεων που προέρχονται πάντα από τους
ίδιους πληρωτές. Εξάλλου µε τα σύγχρονα συστήµατα ηλεκτρονικής τήρησης των λογαριασµών, έλεγχος αυτού του τύπου θα
µπορούσε να πραγµατοποιηθεί µόνο µε προγράµµατα ad hoc, που
να έχουν εκπονηθεί «κατά παραγγελία»: λύση σαφώς δυσεφάρµοστη.
3.7.4 Η ΕΟΚΕ εφιστά συνεπώς την προσοχή στο γεγονός ότι η
απαλλαγή, η οποία σύµφωνα µε τον κανονισµό θα πρέπει να
αποφασίζεται από τους ΠΥΠ µε πρωτοβουλία τους και µε βάση τις
πληροφορίες που διαθέτουν σχετικά µε τους σκοπούς, τους
ελέγχους, την αξιοπιστία των αντιπροσώπων, κλπ., αποτελεί
αδύναµο σηµείο του συστήµατος. Η συνεργασία των ΠΥΠ, αν
και καλής θελήσεως, θα είναι πάντα ανεπαρκής για την αναχαίτιση
φαινοµένων νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες
και χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας: πρέπει κατά πρώτο λόγο οι
ίδιες οι αρχές να ασκούν ενεργό ρόλο και να αναφέρουν ονοµαστικά τους υπόπτους. Ωστόσο, για να γίνει αυτό πραγµατικότητα
θα πρέπει να θεσπιστεί µια κεντρική αρχή όπως αναφέρθηκε προηγουµένως.
3.7.5 Η ΕΟΚΕ προτίθεται εξάλλου να υποβάλει στις αρµόδιες
αρχές περαιτέρω ανάλυση. Εκτός από τις περιπτώσεις άµεσης
αναφοράς από τους ΠΥΠ, οι πληροφορίες τηρούνται σε αρχείο για
πέντε έτη, συνήθως για να τις συµβουλεύονται οι αρχές ως
απόδειξη εγκληµατικών πράξεων που έχουν ήδη γίνει. Πρόκειται
συνεπώς σε µεγάλο βαθµό για µέτρα αποδεικτικού χαρακτήρα, που
δεν είναι ούτε προληπτικά ούτε κατασταλτικά. Τίθεται όµως το
ερώτηµα πως θα είναι δυνατός, στην πράξη, ο εντοπισµός µεµονωµένων πράξεων µεταξύ εκατοντάδων χιλιάδων συναλλαγών που
θα έχουν συσσωρευτεί µε τα χρόνια.
3.7.6 Τέλος, πρέπει να επισηµανθεί ότι στις αιτιολογικές σκέψεις
του κανονισµού δεν υπάρχει καµιά αναφορά στο κόστος του
συστήµατος, σε σχέση µε τα πιθανά οφέλη. Όλοι οι ΠΥΠ δεν
διαθέτουν επαρκείς δοµές για να συµµορφώνονται προς τις διατάξεις, αλλά ακόµη και εκείνοι που διαθέτουν θα πρέπει να υποστούν
πρόσθετες δαπάνες και οργανωτικές επιβαρύνσεις. Το κόστος των
τελευταίων θα επωµιστούν αναπόφευκτα όλοι οι χρήστες των
συστηµάτων πληρωµής: η θυσία θα είναι αποδεκτή µόνον εάν
αποδειχτεί ότι ο νέος κανονισµός θα έχει συγκεκριµένα και απτά
οφέλη.

Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2006
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Ακολουθούν οι τροπολογίες οι οποίες αν και απορρίφθηκαν κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, συγκέντρωσαν τουλάχιστον το
ένα τέταρτο των θετικών ψήφων (άρθρο 54, παράγραφος 3 του Εσωτερικού Κανονισµού).
Σηµείο 3.7.2
Να τροποποιηθεί ως εξής:
Η απαλλαγή που παρέχει η πρόταση κανονισµού βασίζεται στην θεώρηση ότι οι κοινωνικές σκοπιµότητες που επιδιώκουν
αυτοί οι οργανισµοί αποτελούν αφ' εαυτών εγγύηση για την ορθή χρήση των κεφαλαίων. Αυτό αληθεύει για τους περισσότερους από τους οργανισµούς αυτούς. για τις γνωστές οργανώσεις και για τις ανοιχτές συνεισφορές σε περίπτωση γενικευµένων καταστροφών· Αληθεύει όµως επίσης ότι µεταξύ των άλλων µικρότερων οργανώσεων που είναι λιγότερο γνωστές
και επιδιώκουν δήθεν κοινωνικούς ή κοινωφελείς σκοπούς βρίσκουν κάλυψη οι τροµοκρατικές οργανώσεις. Όταν γίνεται
λόγος για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο τελευταίο τµήµα του σηµείου 3.7, ο κανονισµός δεν κάνει διακρίσεις
για θρησκευτικούς λόγους: είναι ωστόσο γνωστό ότι ενίοτε η χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας γίνεται µέσω ΜΚΟ µε
φαινοµενικά ακίνδυνη κάλυψη, η επικινδυνότητα της οποίας αποκαλύπτεται µόνον εκ των υστέρων. Κατ' ουσίαν, στον τοµέα
των ΜΚΟ, µαζί µε µια πλειοψηφία «διαφανών» οργανώσεων λειτουργούν και ορισµένες που πρέπει να παρακολουθούνται µε
προσοχή: η δυσκολία έγκειται στην εξεύρεση του τρόπου εντοπισµού τους.
Αιτιολογία
Θα εκτεθεί προφορικά.
Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας:
Ψήφοι υπέρ: 37
Ψήφοι κατά: 44
Αποχές: 8
Σηµείο 3.7.4
Να τροποποιηθεί ως εξής:
Η ΕΟΚΕ εφιστά συνεπώς την προσοχή στο γεγονός ότι η Ακόµη και αν η απαλλαγή, η οποία σύµφωνα µε τον κανονισµό
θα πρέπει να αποφασίζεται από τους ΠΥΠ µε πρωτοβουλία τους και µε βάση τις πληροφορίες που διαθέτουν σχετικά µε
τους σκοπούς, τους ελέγχους, την αξιοπιστία των αντιπροσώπων, κλπ., µπορεί να αποτελεί το αδύναµο σηµείο του
συστήµατος, είναι αιτιολογηµένη λόγω των υποχρεώσεων των µη κερδοσκοπικών οργανισµών σε µια δηµοκρατική κοινωνία.
Η συνεργασία των ΠΥΠ, αν και καλής θελήσεως, θα είναι πάντα ανεπαρκής για την αναχαίτιση φαινοµένων νοµιµοποίησης
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας: πρέπει κατά πρώτο λόγο οι ίδιες οι αρχές
να ασκούν ενεργό ρόλο και να αναφέρουν ονοµαστικά τους υπόπτους. Ωστόσο, για να γίνει αυτό πραγµατικότητα θα
πρέπει να θεσπιστεί µια κεντρική αρχή όπως αναφέρθηκε προηγουµένως.
Αιτιολογία
Τα σηµεία που προστέθηκαν αποτελούν επαρκή εξήγηση για τις προτεινόµενες διαγραφές. Οι µη κυβερνητικοί οργανισµοί
αντιδρούν έντονα κατά των κανόνων που προτείνονται από την Ο∆Χ∆. Εάν η ΕΟΚΕ υποστήριζε τους κανόνες αυτούς τότε θα
δηµιουργούσε και µεγάλα προβλήµατα στις σχέσεις της µε αυτούς.
Αποτέλεσµα της ψηφοφορίας:
Ψήφοι υπέρ: 43
Ψήφοι κατά: 52
Αποχές: 7
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα την «Ανακοίνωση της
Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών “Περιορισµός του αντίκτυπου των αεροµεταφορών στην αλλαγή του κλίµατος”»
COM (2005) 459 τελικό
(2006/C 185/17)
Στις 27 Σεπτεµβρίου 2005, και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής για την ανωτέρω ανακοίνωση
Το ειδικευµένο τµήµα «Γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου, περιβάλλον», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των
σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 21 Μαρτίου 2006 µε βάση εισηγητική έκθεση του κ.
SIMONS.
Κατά την 426η σύνοδο ολοµέλειάς της 20ής και 21ης Απριλίου 2006 (συνεδρίαση της 21ης Απριλίου), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 55 ψήφους υπέρ και 1 αποχή την ακόλουθη γνωµοδότηση.
Α. Συµπεράσµατα
Α.1
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την Επιτροπή ότι, προκειµένου να
περιοριστεί ο αντίκτυπος των αεροµεταφορών στην αλλαγή του
κλίµατος, θα πρέπει να θεσπισθούν και άλλα µέτρα (πολιτικού
χαρακτήρα). Ακόµη και αν υλοποιηθούν όλα τα φιλόδοξα σχέδια
έρευνας και ανάπτυξης κατά τις ερχόµενες δεκαετίες, η αύξηση της
συµβολής των αεροµεταφορών στις εκποµπές αερίων θερµοκηπίου
θα ανέρχεται περίπου στο 50 % του ετήσιου ποσοστού ανάπτυξης
των αεροµεταφορών. Οι πιστώσεις που προβλέπονται για το σκοπό
αυτό στο πλαίσιο του 7ου προγράµµατος πλαίσιο, θα πρέπει να
χρησιµοποιηθούν µε εύστοχο και αποτελεσµατικό τρόπο.
Α.2
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειµένου να περιοριστεί ο αντίκτυπος στην αλλαγή του κλίµατος, θέτει και ή ίδια πολιτικούς
στόχους όσον αφορά τη µείωση των εκποµπών διοξειδίου του
άνθρακα και οξειδίου του αζώτου στις ευρωπαϊκές αεροµεταφορές
για την περίοδο 2008-2012. Λαµβανοµένων υπόψη των διεθνών
συµβάσεων, συµφωνιών και συνεχιζόµενων µελετών, η ΕΟΚΕ είναι
της γνώµης ότι τα δυνητικά µέτρα για την αεροπλοΐα θα πρέπει
αρχικά να ισχύουν µόνο για τις εκποµπές CO2 στις ενδοκοινοτικές
αεροµεταφορές, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ενδεχόµενα µακρές
προθεσµίες εκτέλεσης.
Α.3
Προκειµένου να διασφαλισθεί η παγκόσµια εφαρµογή του
συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπών, θα ήταν σκόπιµο να
καθιερωθεί το σύστηµα µέσω του ∆ιεθνούς Οργανισµού Πολιτικής
Αεροπορίας (ICAO). Αν αποδειχθεί στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων σκόπιµο, η καθιέρωση ενός ενδοκοινοτικού συστήµατος ETS
για τις ενδοκοινοτικές αεροµεταφορές ως ένα πρακτικό πρώτο βήµα
προς αυτή την κατεύθυνση, θα αποτελούσε µία εφικτή επιλογή.
Α.4
λόγω της (ετησίως αυξανόµενης) συµµετοχής τους στις
κλιµατικές αλλαγές, οι ενδοκοινοτικές αεροµεταφορές θα πρέπει, το
συντοµότερο δυνατόν, να ενταχθούν σε ένα ανοικτό ευρωπαϊκό
σύστηµα εµπορίας εκποµπών αερίων, µε ένα ρεαλιστικό βασικό
επίπεδο. Τα ποσοστά των εκποµπών θα πρέπει να κατανέµονται σε
ευρωπαϊκό επίπεδο και να επιβάλλονται επιπλέον στόχοι συµβολής/
µείωσης των εκποµπών απευθείας στις αεροπορικές εταιρείες ως
συµβαλλόµενα µέρη, χωρίς ωστόσο οι νεοεισερχόµενοι στην αγορά
φορείς να βρεθούν, στο µέτρο του δυνατού, σε µειονεκτική ανταγωνιστική θέση. Όσον αφορά άλλες επιπτώσεις, θα πρέπει να χρησιµο-

ποιηθούν πιο κατάλληλα µέσα τοπικού επιπέδου, όπως η επιβολή
φόρου οξειδίου του αζώτου ή άλλα αποτελεσµατικά µέτρα.
Α.5 Οι επενδύσεις στην έρευνα όσον αφορά τις συνέπειες στις
κλιµατικές αλλαγές των λοιπών, πλην των CO2, εκποµπών των
αεροµεταφορών και η τεχνολογική πρόοδος που συµβάλει στην
εξασφάλιση καθαρότερων αεροµεταφορών, θα πρέπει να αποτελούν
απόλυτη προτεραιότητα για την ΕΕ και τη βιοµηχανία· σε αυτό το
πλαίσιο θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα για την πρόληψη των αρνητικών συµβιβασµών µεταξύ του τοπικού θορύβου, των τοπικών
εκποµπών και των παγκόσµιων εκποµπών των αεροσκαφών.
Α.6 ∆εδοµένου του δυναµικού της για τη µείωση των εκποµπών,
η βελτίωση της διαχείρισης της αεροπορικής κυκλοφορίας θα
πρέπει να αποτελεί επίσης προτεραιότητα µε τη χρησιµοποίηση της
πρωτοβουλίας «Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός» και του προγράµµατος SESAR (Σχέδιο Έρευνας και Επιδείξεων για την Ενέργεια).
Α.7 Θα πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω οι δυνατότητες εφαρµογής µη διακριτικών µέτρων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικής
θέσης των επίγειων τύπων µεταφοράς, προκειµένου να προσφέρονται περισσότερο ελκυστικές εναλλακτικές λύσεις για τις µεταφορές επιβατών και εµπορευµάτων εντός της ΕΕ.

Β. Αιτιολογία
Β.1
Αν και η συµβολή των αεροπορικών εκποµπών στις κλιµατικές αλλαγές είναι µικρή (περίπου 3 %), προβλέπεται να ενισχυθεί
εξαιτίας της αυξηµένης ζήτησης, της απουσίας εναλλακτικών πηγών
καυσίµων και του σχετικά υψηλού επιπέδου της σύγχρονης αεροπορικής τεχνολογίας. Ακόµη και αν όλοι οι φιλόδοξοι στόχοι για
Ε&Α της ΕΕ υλοποιηθούν και επιτευχθούν κατά τις επόµενες
δεκαετίες, η αύξηση των εκποµπών CO2 των αεροσκαφών θα
ανέλθει περίπου στο 2 έως 2,5 % το χρόνο, δηλαδή στο ήµισυ της
ετήσιας αύξησης των αεροµεταφορών (που προβλέπεται να είναι
µεταξύ 4 και 5 % ετησίως).
Β.2
Ένα σύστηµα ETS προσφέρει την περισσότερο αποδοτική σε
σχέση µε το κόστος λύση για τον περιορισµό των συνεπειών από
τις κλιµατικές αλλαγές, µε την παράλληλη διευκόλυνση της
βιώσιµης ανάπτυξης της αεροπλοΐας.
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Β.3
Το πρόβληµα είναι από τη φύση του παγκόσµιο και, κατά
συνέπεια, απαιτεί µία σε παγκόσµιο επίπεδο λύση. Εντωµεταξύ, ίσως
η εφαρµογή ενός ενδοκοινοτικού συστήµατος αποτελεί ένα πρώτο
βήµα, το οποίο θα ήταν δυνατόν να θεωρηθεί πρότυπο για παγκόσµια εφαρµογή µέσω του ICAO.

Β.4
Για το λόγο αυτό, ένα κοινοτικό σύστηµα θα πρέπει να είναι
όσο το δυνατόν αδιαµφισβήτητο, περιοριζόµενο αρχικά στις
εκποµπές CO2 χωρίς της εφαρµογή πολλαπλασιαστών. Οι συνέπειες
από τις εκποµπές αερίων, εξαιρουµένου του CO2, (για τις οποίες
δεν υπάρχουν αντίστοιχες µε το πρωτόκολλο του Κιότο τιµές) είναι,
από επιστηµονικής απόψεως, λιγότερο κατανοητές, αν και
υπάρχουν ενδείξεις ότι ορισµένες εκποµπές αερίων πλην του CO2
θα µπορούσαν να έχουν συνέπειες σε ορισµένες περιπτώσεις. Εν
αναµονή περαιτέρω ερευνών, αυτού του είδους οι συνέπειες θα
πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο τυποποιηµένων σε επίπεδο ΕΕ
τοπικών µέτρων, όποτε κρίνεται απαραίτητο, όπως η επιβολή φόρου
για τις εκποµπές Nox.

Β.5
Τα τρένα υψηλής ταχύτητας αποδείχθηκαν αξιόλογη εναλλακτική λύση έναντι των εναέριων µεταφορών επιβατών σε
ορισµένες ευρωπαϊκές διαδροµές, οι οποίες παρουσιάζουν
τεράστιους όγκους κυκλοφορίας και διάρκεια πτήσεων µίας ώρας ή
και λιγότερο. Θα πρέπει να αναληφθούν µελέτες για να εκτιµηθεί
το δυναµικό επέκτασής τους και η δυνατότητα παροχής τέτοιου
είδους υπηρεσιών για τη µεταφορά εµπορευµάτων, φροντίζοντας
παράλληλα να αποφευχθεί η στρέβλωση του ανταγωνισµού, εξαιτίας
της χορήγησης εθνικών ή κοινοτικών επιδοτήσεων. Ωστόσο, δεν θα
πρέπει να αναµένεται ότι τα τρένα θα καταστούν πλήρης εναλλακτική λύση για περισσότερο από ένα µέρος της ενδοκοινοτικής
αεροπορικής κυκλοφορίας.
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προσπάθειες προκειµένου να αντιµετωπίσει τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις στην πηγή, µε αποτελεσµατικές τεχνικές.
1.3 Από αυτή την άποψη η πολιτική αντιµετώπισης των
προβληµάτων στην πηγή αποτελεί ένα (πρώτο) αποτελεσµατικό
µέτρο. Βραχυπρόθεσµα, µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα, οι
αεροµεταφορές δεν θα µπορούν να αντισταθµίσουν το υπολειπόµενο ήµισυ της συµβολής τους στις κλιµατικές αλλαγές παρά µόνον
µέσω µιας υποχρεωτικής και µη ρεαλιστικής µειωµένης ανάπτυξης
των αεροµεταφορών.
1.4 Μολονότι σήµερα, η συµµετοχή των αεροµεταφορών στο
σύνολο των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου είναι ακόµη µικρή
(περίπου 3 % (1)), η ταχεία αύξηση µετριάζει την πρόοδο σε άλλους
τοµείς. Εάν η αύξηση συνεχιστεί µε τους σηµερινούς ρυθµούς, η
αύξηση των εκποµπών ΕΕ από τις διεθνείς πτήσεις µέχρι το 2012,
θα φθάσει το 150 % σε σύγκριση µε το 1990. Η εν λόγω αύξηση
θα εξουδετερώσει, σε αναλογία µεγαλύτερη του ενός τετάρτου, τον
περιορισµό των εκποµπών που απαιτεί ο κοινοτικός στόχος στο
πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο.
1.5 Σε πιο µακροπρόθεσµη βάση, και εφόσον διατηρηθούν οι
σηµερινές τάσεις, (που θα σήµαινε ότι το σηµερινό ποσοστό συµµετοχής των αεροµεταφορών στις συνολικές εκποµπές διοξειδίου του
άνθρακα στην Ευρώπη θα φθάσει από 3 % που είναι σήµερα στο
περίπου 5 % το 2030, εάν διπλασιασθεί ο όγκος των αεροµεταφορών), οι εκποµπές από τις αεροµεταφορές θα καταστούν ένας
από τους σηµαντικότερους συντελεστές των κλιµατικών αλλαγών.
Ένα σύστηµα εµπορίας ποσοστώσεων (ETS) θα µείωνε τη ζήτηση ως
ένα βαθµό, αλλά δεδοµένου ότι η προβλεφθείσα ανάπτυξη των
αεροµεταφορών προϋποθέτει την αγορά δικαιωµάτων εκποµπών
από άλλους συµµετέχοντες στο σύστηµα ETS, δεν υπονοµεύονται
οι προτεινόµενοι στόχοι για µείωση των εκποµπών.
2. Περίληψη της ανακοίνωσης της Επιτροπής
2.1 Στις 27 Σεπτεµβρίου 2005, η Επιτροπή υπέβαλλε την
ανακοίνωσή της σχετικά µε υφιστάµενες και ενδεχόµενες συµπληρωµατικές πολιτικές, οι οποίες στοχεύουν έµµεσα ή άµεσα στην
αναχαίτιση της αύξησης των εκποµπών των αεροµεταφορών.

1. Εισαγωγή

1.1 Οι αεροµεταφορές έχουν καταστεί αναπόσπαστο µέρος της
κοινωνίας του 21ου αιώνα, επιτρέποντας τόσο στους επιβάτες όσο
και στα εµπορεύµατα να διανύουν µεγάλες αποστάσεις µε πρωτόγνωρες ταχύτητες και προσφέροντας σηµαντικά οικονοµικά οφέλη
για τις περιφερειακές και εθνικές οικονοµίες. Ωστόσο, οι αεροµεταφορές συµβάλλουν επίσης στην αλλαγή του κλίµατος που παρατηρείται στον πλανήτη µας. Μολονότι η ενεργειακή απόδοση των
αεροσκαφών έχει αυξηθεί σε ποσοστό µεγαλύτερο του 70 % την
τελευταία τεσσαρακονταετία, η συνολική ποσότητα καταναλισκόµενου καυσίµου έχει, αυξηθεί σε ποσοστό άνω του 400 % στο ίδιο
διάστηµα, λόγω της ακόµη µεγαλύτερης αύξησης της εναέριας
κυκλοφορίας.

1.2 Ως αποτέλεσµα των ανωτέρω, ο αντίκτυπος των αεροµεταφορών στο κλίµα αυξάνεται και αποτελεί την ταχύτερη αυξανόµενη
µόνη πηγή αερίων θερµοκηπίου: ενώ οι βάσει του Πρωτοκόλλου
του Κιότο ελεγχόµενες συνολικές εκποµπές µειώθηκαν κατά 5,5 %
(-287 MtCO2e) στο διάστηµα 1990-2003, οι εκποµπές αερίων
θερµοκηπίου από τις διεθνείς αεροµεταφορές αυξήθηκαν κατά
73 % (+47 MtCO2e), αύξηση που αντιστοιχεί σε ετήσιο ποσοστό
4,3 %. Από το 1990 και µετά οι ευρωπαϊκές αεροµεταφορές
άρχισαν να αυξάνονται µε ακόµα ταχύτερους ρυθµούς, γεγονός
που αποδεικνύει ότι η βιοµηχανία αεροµεταφορών καταβάλλει

2.2 Τα υφιστάµενα µέτρα συµβάλλουν µεταξύ άλλων στην
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης, στην επιλογή εναλλακτικών
µέσων µεταφοράς αλλά και στην έρευνα για την κατασκευή καθαρότερων αεροσκαφών, παραδείγµατος χάρη µέσω του 6ου προγράµµατος πλαίσιο για την έρευνα στην ΕΕ και σύντοµα σε ακόµα µεγαλύτερο βαθµό, µέσω του 7ου προγράµµατος πλαίσιο.
2.3 Τα µέτρα που έχουν θεσπισθεί για την καλύτερη διαχείριση
των αεροµεταφορών ( µέσω του σχεδίου για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό
Ουρανό) στοχεύουν µεσοπρόθεσµα σε µείωση της τάξης του 10 %
µέσω της βελτιωµένης και αποτελεσµατικότερης χρήσης του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου.
2.4 Με την εφαρµογή µέτρων που έχουν µελετηθεί κατά το
παρελθόν όπως η φορολόγηση της ενέργειας στις αεροµεταφορές
(φόρος καυσίµων), ή η επιβολή φόρου επί των αεροπορικών
εισιτηρίων (στην ΕΕ) ενδεχοµένως να µετριαστεί (έστω µερικώς) ο
αντίκτυπος των αεροµεταφορών στις κλιµατικές αλλαγές.
(1) Οι αεροµεταφορές συµπεριλαµβάνονται στα καθαρότερα και οικονοµικότερα µέσα µεταφοράς. Οι εκποµπές όλων των κλάδων µεταφοράς αντιστοιχούν περίπου στο 22 % των συνολικών εκποµπών CO2 e που προέρχονται από τη χρήση ορυκτών καυσίµων. Από τα πορίσµατα του διακυβερνητικού πάνελ για την αλλαγή του κλίµατος (IPCC), προκύπτει ότι
στον κλάδο των µεταφορών ο µεγαλύτερος απαλλαγών ρύπανσης είναι
οι οδικές µεταφορές ( 75 % του συνόλου των εκποµπών CO2 που
προκαλεί ο κλάδος των µεταφορών). Το µερίδιο των αεροµεταφορών
περιορίζεται στο 12 % του συνόλου των εκποµπών που προέρχονται
από τον κλάδο των µεταφορών. Κατά συνέπεια, οι αεροµεταφορές
ευθύνονται για το 2 έως 3 % περίπου του συνόλου των εκποµπών CO2
(12 % του 22 %).
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2.5 Η Επιτροπή συνιστά γι αυτό, συµπληρωµατικά στα υφιστάµενα µέτρα, να συµπεριληφθεί ο κλιµατικός αντίκτυπος των
αεροµεταφορών στο ενιαίο ευρωπαϊκό σύστηµα εµπορίας
δικαιωµάτων εκποµπών (ETS EU). Το µέτρο αυτό έχει, σύµφωνα µε
την Επιτροπή, την πλήρη υποστήριξη της ∆ιεθνούς Οργάνωσης
Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), η οποία διαφωνεί µε την επιβολή
φορολογικών µέτρων αλλά συµφωνεί απόλυτα µε το σύστηµα της
ανοικτής διεθνούς εµπορίας εκποµπών σε εθελοντική βάση ή την
ενσωµάτωση των διεθνών αεροµεταφορών στα υφιστάµενα
συστήµατα των κρατών.
2.6 Στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή χαρακτηρίζει τα ακόλουθα
θέµατα ως προς το παρόν τις κυριότερες παραµέτρους του
σχεδιασµού:
— συµβαλλόµενα µέρη: οι εταιρείες εκµετάλλευσης των αεροσκαφών·
— το είδος των εκποµπών: κατά το δυνατόν σχετικές και µη
σχετικές µε το CO2 επιπτώσεις·
— πεδίο εφαρµογής: όλες οι πτήσεις αναχώρησης (εντός της ΕΕ
και από το έδαφος της ΕΕ)·
— µέθοδος κατανοµής: εναρµόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
2.7 Μία οµάδα εργασίας που θα απαρτίζεται από εθνικούς
εµπειρογνώµονες και εκπροσώπους σηµαντικών οργανώσεων της
βιοµηχανίας, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος θα υποβάλει
στις υπηρεσίες της Επιτροπής, πριν από το Μάιο 2006, µελέτη
σχετικά µε τον τρόπο υπαγωγής των αεροµεταφορών στο ευρωπαϊκό σύστηµα ETS, σύµφωνα µε τους όρους που ορίζονται στο
παράρτηµα της ανακοίνωσης. Σε αυτή την περίπτωση αναµένεται να
υποβληθεί έως το τέλος 2006 σχετικό νοµοσχέδιο.

3. Γενικές παρατηρήσεις
3.1 Σχεδόν όλες οι χώρες του κόσµου αναγνωρίζουν τις κλιµατικές επιπτώσεις που έχουν οι εκποµπές αερίων θερµοκηπίου (που
οφείλονται στην ανθρώπινη δραστηριότητα) σε παγκόσµιο επίπεδο.
Ωστόσο, οι γνώµες εξακολουθούν να διχάζονται σηµαντικά όσον
αφορά τον καλύτερο τρόπο αντιµετώπισης του προβλήµατος.
Χώρες µε πολύ µεγάλο ποσοστό συµµετοχής στις παγκόσµιες
εκποµπές αερίων θερµοκηπίου, όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα, επέλεξαν
ως βασικό µέτρο αντιµετώπισης την εφαρµογή µέτρων καταπολέµησης της ρύπανσης στην πηγή και εσύναψαν πρόσφατα
σχετικές διεθνείς συµφωνίες.
3.2 Το πρωτόκολλο του Κιότο, που συµφωνήθηκε το 1997 και
επικυρώθηκε εκτός από την ΕΕ µεταξύ άλλων και από τη Ρωσία και
τον Καναδά, προβλέπει για την Ευρώπη για την περίοδο 20082012 µείωση των αερίων θερµοκηπίου κατά µέσο όρο της τάξης
του 8 % σε σχέση µε το 1990 µε διαφοροποιηµένα ποσοστά ανά
κράτος µέλος. Ένα µέρος της υποχρέωσης αυτής µπορεί να
καλυφθεί µέσω (αποτελεσµατικότερων ως προς το κόστος) µέτρων
στο εξωτερικό.
3.3 Από το 2000 εφαρµόζεται στην ΕΕ το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για την Αλλαγή του Κλίµατος (ECCP), στο πλαίσιο του
οποίου αναπτύχθηκε και το νέο ευρωπαϊκό σύστηµα εµπορίας
δικαιωµάτων εκποµπών CO2, το οποίο αφορά όλες τις σταθερές
πηγές ρύπανσης στην ΕΕ και ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2005.
Οι µεταφορές δεν υπάγονται (ακόµη) στο ευρωπαϊκό σύστηµα
εµπορίας για την πρώτη περίοδο έως και το 2007 αλλά ίσως
συµπεριληφθούν κατά τη δεύτερη περίοδο από το 2008 έως το
2012. Επίσης, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι και οι διεθνείς αεροπο-
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ρικές µεταφορές δεν συµπεριλαµβάνονται στο ισχύον πρωτόκολλο
του Κιότο και στους στόχους του.
3.4 Ο πλέον ενδεδειγµένος τρόπος για τη θέσπιση κανόνων στον
τοµέα των αεροµεταφορών σε διεθνές επίπεδο είναι οι διαπραγµατεύσεις στους κόλπους του ∆ιεθνούς Οργανισµού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO).
3.5 Τα εµπορικά αεροσκάφη ίπτανται σε υψόµετρα µεταξύ 8 και
13 χιλιοµέτρων, όπου απελευθερώνουν αέρια και σωµατίδια που
µεταβάλλουν τη σύνθεση της ατµόσφαιρας και συµβάλλουν στην
αλλαγή του κλίµατος.
Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) αποτελεί το σηµαντικότερο
αέριο θερµοκηπίου, λόγω των µεγάλων αποδεσµευόµενων
ποσοτήτων και του µακρού χρόνου παραµονής του στην ατµόσφαιρα. Οι αυξανόµενες συγκεντρώσεις έχουν µία γνωστή και άµεση
θερµαντική επίδραση στην επιφάνεια της γης.
Τα οξείδια του αζώτου (NOx) έχουν έµµεσες συνέπειες για το
κλίµα. Τα οξείδια του αζώτου παράγουν όζον υπό την επίδραση
του ηλιακού φωτός, πλην όµως, επίσης, µειώνουν τη συγκέντρωση
µεθανίου στην περιβάλλουσα ατµόσφαιρα. Το καθαρό αποτέλεσµα
είναι ότι οι επιπτώσεις του όζοντος είναι ισχυρότερες από εκείνες
του µεθανίου, και συνεπώς υπερθέρµανση του πλανήτη.
Οι υδρατµοί (H20) που εκλύονται από τα αεροσκάφη επιδρούν
άµεσα στο φαινόµενο θερµοκηπίου, ενισχύοντάς το, δεδοµένου
όµως ότι αποµακρύνονται σύντοµα µέσω των βροχοπτώσεων, η
επίδρασή τους είναι µικρή. Πάντως, οι υδρατµοί που εκλύονται σε
µεγάλα ύψη πυροδοτούν συχνά τη διαµόρφωση ιχνών υγροποίησης,
τα οποία τείνουν να θερµάνουν την επιφάνεια της γης. Επιπλέον,
παρόµοια «ίχνη» πιθανόν να εξελιχθούν σε θυσάνους (νέφη από
κρύσταλλα πάγου). Και αυτά είναι ύποπτα ότι έχουν σηµαντική
θερµαντικές επιπτώσεις, αλλά δεν είναι απολύτως βέβαιο.
Τα σωµατίδια θειικών ενώσεων και αιθάλης έχουν πολύ
µικρότερες άµεσες επιπτώσεις σε σύγκριση µε άλλες εκποµπές των
αεροσκαφών. Η αιθάλη απορροφά θερµότητα και έχει θερµαντικές
επιπτώσεις· τα σωµατίδια των θειικών ενώσεων εκπέµπουν
θερµότητα και έχουν µικρή ψυκτική επίδραση. Επιπλέον, µπορούν
να επηρεάσουν τη διαµόρφωση και τις ιδιότητες των νεφών
3.6 Το 1999, η ∆ιακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του
Κλίµατος (Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC)
υπολόγισε ότι η συνολική επίδραση των αεροµεταφορών ήταν,
δυνητικά, περίπου 2 έως 4 φορές υψηλότερη απ' ό,τι η επίδραση
από τις παρελθούσες εκποµπές CO2 και µόνον. Οι τελευταίες ενδείξεις µαρτυρούν ότι η εν λόγω επίδραση είναι πιθανότερη στην
περιοχή του παράγοντα 2 και στο κοντινό µέλλον αναµένονται
αναβαθµισµένα συµπεράσµατα της IPCC.
3.7 Επειδή τα καύσιµα που χρησιµοποιούνται για τις διεθνείς
αεροµεταφορές απαλλάσσονται από την επιβολή φορολογίας βάσει
συνθήκης, η απαλλαγή αυτή της παρέχει ευνοϊκή θέση σε σύγκριση
µε άλλους τρόπους µεταφοράς. Είναι αλήθεια ότι για παράδειγµα,
οι αεροµεταφορείς καταβάλλουν και οι ίδιοι κόστος υποδοµών
µέσω των «καθ'οδόν» τελών και των τελών αερολιµένος (το
τελευταίο τέλος συµπεριλαµβάνει όλο και περισσότερο περιβαλλοντικά στοιχεία), καθώς των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων υπό
τη µορφή των τελών επιβατών, ενώ επιδοτούνται µόνο στην
περίπτωση που αναλαµβάνουν δροµολόγια για προορισµούς για
τους οποίους υφίσταται υποχρέωση παροχής δηµόσιας υπηρεσίας·
όµως σχετικά µε τα ανωτέρω και άλλοι τρόποι µεταφοράς επωµίζονται παρόµοια βάρη..
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4. Ειδικές παρατηρήσεις

4.1 Ένα ενδοκοινοτικό σύστηµα ETS, το οποίο θα µπορεί, κάθε
φορά που κρίνεται σκόπιµο, να προτείνεται στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων στον ICAO ως πρώτο πρακτικό βήµα, θα πρέπει να
εφαρµοσθεί παράλληλα µε τα υφιστάµενα µέσα πολιτικής, όπως
είναι η αύξηση της δηµόσιας ευαισθητοποίησης για τη βιώσιµη
κινητικότητα, η προώθηση εναλλακτικών µέσων µεταφορών και η
ενθάρρυνση της έρευνας για καθαρότερες αεροµεταφορές.

4.2 Ενδεχόµενα συµπληρωµατικά µέσα περιορισµού του αντίκτυπου των αεροµεταφορών:
— φορολογία: ειδικός φόρος κηροζίνης (επί τοις 100) ή ΦΠΑ επί
των εισιτηρίων·
— εισφορές: σταθερό ή αναλογικό (ανά χιλιόµετρο πτήσης) ποσό
ανά επιβάτη ή αεροσκάφος·
— εµπορία εκποµπών: υπαγωγή των ευρωπαϊκών αεροµεταφορών
στο ανοιχτό ευρωπαϊκό σύστηµα ETS.
4.3 Μια πρώτη εναλλακτική λύση, η φορολόγηση (και η
επιβολή ειδικού φόρου στην κηροζίνη ή ΦΠΑ επί των εισιτηρίων),
θα είχε, σύµφωνα µε παλαιότερη έρευνα που εκπονήθηκε µε εντολή
της Επιτροπής, σηµαντικές επιπτώσεις στη ζήτηση αεροµεταφορών
(τουλάχιστον –7,5 % το 2010) και ελάχιστες επιπτώσεις για τις
εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα (-0,9 % έως -1,5 %). ∆εν
υπάρχουν κίνητρα για καθαρότερες αεροµεταφορές.

4.4 Μια άλλη εναλλακτική λύση η φορολόγηση ανά επιβάτη
µπορεί να εφαρµοστεί εύκολα αλλά δεν προσφέρει κανένα κίνητρο
για τον περιορισµό της εκποµπής αερίων του θερµοκηπίου για κάθε
µετακίνηση του αεροσκάφους, που είναι και ο στόχος του µέτρου
αυτού. Αντίθετα, αυτή η µορφή φορολόγησης µπορεί, ανάλογα µε
το ύψος της, να έχει σηµαντικές επιπτώσεις στη ζήτηση αεροµεταφορών και συνεπώς στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονοµίας (στον τοµέα των αεροµεταφορών).
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— δεν πρόκειται για νέο µέσο εφόσον ή πρώτη φάση ήδη άρχισε.
4.7 Για την ΕΟΚΕ, η πιο πιθανή µορφή του πρώτου ευρωπαϊκού
συστήµατος ETS για την αεροπορία:
— µόνο CO2, σε περίπτωση έγκαιρης προσχώρησης των αεροµεταφορών, είναι ζωτικής σηµασίας:
— µόνο ύλες για τις επιπτώσεις των οποίων υπάρχουν βάσιµα
επιστηµονικά στοιχεία.
— Άλλες επιλογές δεν είναι (ακόµα) εφαρµόσιµες,
δηµιουργούν καθυστερήσεις ή δεν είναι ακόµα επαρκώς
επιστηµονικά τεκµηριωµένες (όλες οι µη CO2 επιπτώσεις
οποιασδήποτε κλίµακας)
— Άλλα στοιχεία που επιβαρύνουν το περιβάλλον όπως το οξείδιο
του αζώτου, µέσω καταλληλότερων συνοδευτικών µέτρων.
— Κατανοµή των δικαιωµάτων εκποµπών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
— Αρνητικές εµπειρίες από εθνικά προγράµµατα κατανοµής
για σταθερές πηγές σε περίπτωση κατανοµής σε εθνικό
επίπεδο.
— Οι αεροµεταφορές αποτελούν κατ' εξοχήν αγορά διεθνούς
ανταγωνισµού, αποφυγή διαταραχής της αγοράς
— αναγνώριση δικαιωµάτων εκποµπών σε αεροπορικές εταιρίες
— διασφάλιση των αποδοτικότερων και αποτελεσµατικότερων
κινήτρων στο πλαίσιο του συστήµατος
— Μέθοδος κατανοµής: χωρίς διακρίσεις
— σεβασµός κεκτηµένων δικαιωµάτων, συγκριτική µελέτη
επιδόσεων ή πλειστηριασµός
— Ίση µεταχείριση µε άλλους τοµείς στο πλαίσιο του ανοιχτού
ευρωπαϊκού ETS
— Να µην «τιµωρούνται» οι ακόµη αποδοτικοί αεροµεταφορείς
και οι νεοεισερχόµενες εταιρίες

4.5 Μία πιο ρεαλιστική εναλλακτική λύση, τουλάχιστον βραχυπρόθεσµα, φαίνεται να είναι η εισαγωγή φορολόγησης ανά
αεροσκάφος, έστω ανεξάρτητα από την πολιτική περιορισµού των
εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα. Αυτή η µορφή φορολόγησης
περιέχει κίνητρα για καθαρότερες αεροµεταφορές χωρίς να επιδρά
σηµαντικά στη ζήτηση. Η φορολόγηση ανά αεροσκάφος θα µπορεί
να επιβάλλεται και σε αεροµεταφορείς εκτός ΕΕ, στο βαθµό που τα
έσοδα χρησιµοποιούνται για το περιβάλλον.

— Αποκλειστικά για τις πτήσεις εντός της ΕΕ και όχι (ακόµη) για
όλες τις αφίξεις ή αναχωρήσεις αεροπλάνων:

4.6 Ωστόσο, η υπαγωγή των αεροµεταφορών στο σύστηµα ETS
προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα:

— Αυτό αφορά όλες τις αεροπορικές εταιρίες, ανεξάρτητα από
τη χώρα προέλευσης.

— αποτελεσµατικότερη λύση ως προς το κόστος,
— Το κέρδος για το περιβάλλον σε ποσοστά µείωσης των
εκποµπών σε διοξείδιο του άνθρακα είναι εκ των προτέρων
γνωστό,

— δεν υπάρχει ιδανική λύση, η πλέον πραγµατιστική λύση
είναι οι διαπραγµατεύσεις στο πλαίσιο του φόρουµ του
ICAO

4.8 Η Επιτροπή πραγµατοποίησε µία περιορισµένη αξιολόγηση
του αντίκτυπου τη στιγµή κατάρτισης της ανακοίνωσής της και
ανέφερε ότι µία λεπτοµερέστερη αξιολόγηση του αντίκτυπου θα
συνοδεύει οποιαδήποτε τελική πρόταση. Ο σύγχρονος οικονοµικός
αντίκτυπος θα εξαρτάται, µεταξύ άλλων, από τις πιθανές εµπορικές
τιµές και από τη µεθοδολογία των επιχορηγήσεων.
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4.9 Ένα σύστηµα που θα καλύπτει τις ενδοκοινοτικές πτήσεις
θα επηρεάσει πολλαπλά τους φορείς της ΕΕ. Κατά πρώτον, οι
διαφορές στη διακύµανση των τιµών θα καταλήγουν σε σηµαντικές
διαφοροποιήσεις όσον αφορά τη ζήτηση. Επιπλέον, οι συνέπειες θα
µπορούσαν να εξαρτώνται από το ποσοστό επί των γενικών αποτελεσµάτων ενός φορέα που αντιπροσωπεύουν οι ενδοκοινοτικές
υπηρεσίες. Έχουν εκφρασθεί ανησυχίες ότι οι φορείς µε περιορισµένο ποσοστό κάλυψης θα µπορούσαν να διεκδικήσουν διασταυρούµενη επιδότηση µεταξύ των ειδών εισιτηρίων ή µέσω των
υπηρεσιών τους µεγαλύτερης περιµέτρου εις βάρος των µεταφορέων µε ευρύ (ή πλήρες) ποσοστό επιχειρήσεων καλυπτόµενων
από το σύστηµα. Αυτές οι πτυχές απαιτούν περαιτέρω εξέταση ως
µέρος της αξιολόγησης του αντίκτυπου.
4.10 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι θα πρέπει να εξετασθούν, για
παράδειγµα από την προταθείσα και ήδη λειτουργούσα Οµάδα
Εργασίας των Εµπειρογνωµόνων, ακόµη πολλές πτυχές των αεροµεταφορών σε ένα ευρωπαϊκό σύστηµα ETS πριν δοθεί οριστική
απάντηση σχετικά µε τη µέθοδο και το χρονοδιάγραµµα:
— εξαγωγή διδαγµάτων από την αξιοποίηση των εκποµπών
σταθερών πηγών, πριν από τη λήψη µέτρων στις αεροµεταφορές,
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— Προβλήµατα που προέκυψαν από την υπαγωγή των αεροµεταφορών σε ένα ευρωπαϊκό σύστηµα ETS µετά από την έναρξη
της δεύτερης περιόδου εµπορίας
— Η µελλοντική εµπορική τιµολόγηση και ο αντίκτυπος της στην
ανάπτυξη των αεροµεταφορών
— Τα γενικά έξοδα της εµπορίας εκποµπών για τις αεροµεταφορές
σε σχέση µε τον επιδιωκόµενο στόχο·
— ∆υνατότητες εφαρµογής και διαχείρισης της εµπορίας εκποµπών
για τις αεροµεταφορές·
— ∆υνατότητες του συστήµατος σε παγκόσµιο επίπεδο µέσω του
ICAO και, σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν, τα οφέλη
και οι απώλειες από µία ενδεχοµένως καθαρά περιφερειακή
εφαρµογή.
— περαιτέρω ανάλυση της αλληλεπίδρασης µεταξύ της κατανοµής
του διαθέσιµου χρόνου χρήσης (slots) και της εµπορίας
εκποµπών στις αεροµεταφορές·
— περαιτέρω µελέτη των συνεπειών των πιθανών αντισταθµίσεων
µεταξύ εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και εκποµπών
οξειδίων του αζώτου (που αποτελεί επίσης αέριο θερµοκηπίου
αλλά και «τοπικό πρόβληµα» στην περιοχή γύρω από αεροδρόµια της ΕΕ σε αστικές περιοχές).

Βρυξέλλες 21 Απριλίου 2006
Ο Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne Marie SIGMUND

Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα «Το θεσµικό πλαίσιο για
την εσωτερική ναυσιπλοΐα στην Ευρώπη»
(2006/C 185/18)
Στις 14 Ιουλίου 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: «Το θεσµικό
πλαίσιο για την εσωτερική ναυσιπλοΐα στην Ευρώπη»
Το ειδικευµένο τµήµα «Μεταφορές, ενέργεια, υποδοµές και κοινωνία των πληροφοριών», στο οποίο ανατέθηκε η
προετοιµασία των σχετικών εργασιών της ΕΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 24 Μαρτίου 2006. µε
εισηγητή τον κ. Simons.
Κατά την 426η σύνοδο ολοµέλειάς της, στις 20 και 21 Απριλίου 2006 (συνεδρίαση της 21ης Απριλίου), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 57 ψήφους υπέρ και 1 αποχή την ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Συστάσεις
1.1 Στις γνωµοδοτήσεις που εξέδωσε στις 16 Ιανουαρίου 2002
και στις 24 Σεπτεµβρίου 2003, η ΕΟΚΕ καλεί όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη να συνδυάσουν τις προσπάθειές τους µε στόχο την εναρµόνιση και ολοκλήρωση της εσωτερικής ναυσιπλοΐας στην Ευρώπη.
Το περιεχόµενο αυτών των γνωµοδοτήσεων παραµένει απόλυτα
επίκαιρο και µπορεί να συµπληρωθεί µε το θέµα του θεσµικού
πλαισίου, υπό το φως των εξελίξεων που σηµειώθηκαν από την
υιοθέτησή τους και µετά.
1.2 Από αυτή την άποψη, έχει µεγάλη σηµασία να διευρυνθεί
και να ενισχυθεί άµεσα η συνεργασία µεταξύ των κυρίως ενδιαφερό-

µενων παραγόντων, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Κεντρικής Επιτροπής για την Ναυσιπλοΐα στο Ρήνο και της επιτροπής
ναυσιπλοΐας στο ∆ούναβη. Πρέπει να συσταθεί ένα µόνιµο σχήµα
συνεργασίας που να µπορεί να ενεργεί σε βάθος και σε πρώιµο
στάδιο σε διάφορους τοµείς της εσωτερικής ναυσιπλοΐας — όπου
ενδείκνυται, µε την πλήρη συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων —
ώστε η χάραξη των σχετικών πολιτικών να έχει στέρεες βάσεις —
και να είναι όσο το δυνατόν πιο οµοιόµορφη και περιεκτική.
1.3 Προκειµένου να επιτευχθεί, επιτέλους, η εφαρµογή ενιαίου
νοµικού καθεστώτος σε ολόκληρη την Ευρώπη, πρέπει να ληφθούν
υπόψη ορισµένα ζητήµατα.
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1.3.1
Πρώτον: η γεωγραφική εµβέλεια των µεταφορών αυτών,
διότι αντίθετα απ' ό,τι ισχύει για τις υπόλοιπες µεταφορές, όπως οι
αεροπορικές και οι οδικές, η εσωτερική ναυσιπλοΐα δεν αφορά
άµεσα όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ.
1.3.2
∆εύτερον: υπάρχουν χώρες που δεν είναι ακόµη µέλη της
ΕΕ αλλά είναι σηµαντικές για την εσωτερική ναυσιπλοΐα στην
Ευρώπη και, κατ' επέκταση, για την Ε.Ε.
1.3.3
Τρίτον: µόνο µε την ανάπτυξη κοινής πολιτικής δράσης
µπορεί να επιτευχθεί η αναγκαία προσαρµογή των υποδοµών σε
ολόκληρο το δίκτυο εσωτερικών πλωτών οδών, τοµέα που εµπίπτει
στις αρµοδιότητες όλων των κρατών.
1.3.4
Τέταρτον: είναι σαφές ότι οι διαφορετικές γεωγραφικές
συνθήκες και οι διαφορές σε ό,τι αφορά στις υποδοµές και την
ένταση των µεταφορών, δεν επιτρέπουν την εφαρµογή όλων των
κανόνων µε απόλυτο τρόπο και στον ίδιο βαθµό σε όλες τις ευρωπαϊκές πλωτές οδούς.
1.3.5
Τα ζητήµατα αυτά καταδεικνύουν ότι η µελέτη της διάρθρωσης της ευρωπαϊκής ναυσιπλοΐας πρέπει να έχει κυρίως µοναδικό και ιδιαίτερο χαρακτήρα.
1.4 Μολονότι ήδη ασκείται πολιτική πίεση για την καθιέρωση
πανευρωπαϊκού νοµικού καθεστώτος, όπως δείχνουν οι δηλώσεις
των υπουργικών διασκέψεων, δεν έχουν προκύψει ακόµη απτά και
σταθερά αποτελέσµατα. Η υπουργική διάσκεψη του 2006 στη
Ρουµανία θα πρέπει να δείξει κατά πόσον η πολιτική βούληση
µπορεί να µεταφραστεί και σε συγκεκριµένες δράσεις.
1.5 Όµως, ένα ενιαίο και ολοκληρωµένο νοµικό καθεστώς δεν
πρέπει σε καµία περίπτωση να αποβαίνει σε βάρος του υψηλού
επιπέδου προστασίας της ασφάλειας των µεταφορών ούτε της
ενιαίας εφαρµογής της νοµοθεσίας που έχει επιτευχθεί, κυρίως στη
ναυσιπλοΐα στο Ρήνο. Είναι εποµένως αναµενόµενο να επικαλεστούν
τα κράτη µέλη της ΚΕΝΡ το λεγόµενο «κεκτηµένο του Ρήνου», σε
περίπτωση µετάβασης σε νέο καθεστώς. Οι στενές και άµεσες
σχέσεις µε τους επαγγελµατίες στην εσωτερική ναυσιπλοΐα, τόσο µε
τους εργοδότες όσο και µε τους εργαζόµενους, αποτελούν επίσης
µέρος αυτού του υψηλού επιπέδου κεκτηµένων δικαιωµάτων.
1.6 Στο νέο σύστηµα, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο
θέµα της κοινωνικής πολιτικής, η οποία έχει παραµεληθεί σε µεγάλο
βαθµό στα υφιστάµενα ρυθµιστικά καθεστώτα για την εσωτερική
ναυσιπλοΐα στην Ευρώπη. Οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να
συµµετάσχουν πλήρως στην εξέλιξη αυτή.
1.7 Μετά τη στάθµιση όλων των παραγόντων, η ΕΟΚΕ
υποστηρίζει την προσπάθεια για την υλοποίηση της ιδέας να
συσταθεί ανεξάρτητος οργανισµός, µέσω της σύναψης σύµβασης,
µε τη συµµετοχή τουλάχιστον διεθνών οργανισµών, όπως η ΕΕ και
τα κράτη µέλη της που πραγµατοποιούν πλωτές µεταφορές, όσο
και άλλων κρατών, όπως η Ελβετία και τα παραδουνάβια κράτη που
δεν είναι ενταγµένα στην Ε.Ε. Σε έναν οργανισµό που απαρτίζεται
από τα µέρη παρόµοιας σύµβασης, οι πολιτικές και νοµικά δεσµευτικές αποφάσεις και η εποπτεία των ελέγχων θα µπορούσαν να
λαµβάνονται και να ασκούνται από υπουργική διάσκεψη. Ο οργανισµός αυτός θα µπορούσε επίσης να συγκεντρώνει όλες τις γνώσεις
και την εµπειρογνωµοσύνη που διαθέτουν προς το παρόν τα
διάφορα υφιστάµενα όργανα και να µεριµνά ώστε να διατηρείται
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τουλάχιστον το ισχύον επίπεδο προστασίας και ασφάλειας αλλά και
για τη συνέχεια του τοµεακού διαλόγου.
1.8 Η ΕΟΚΕ καλεί εκ νέου όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη να
συνεχίσουν τις προσπάθειες προς την προαναφερθείσα κατεύθυνση,
κυρίως όσον αφορά την περαιτέρω συνεργασία και την ίδρυση
ανεξάρτητου οργανισµού, όπως περιγράφεται ανωτέρω. Όπως έχει
ήδη εκφράσει µε τη συµµετοχή της σε διάφορα βήµατα για την
εσωτερική ναυσιπλοΐα, η ΕΟΚΕ θα δραστηριοποιηθεί και η ίδια για
να επιτευχθούν όλα αυτά το συντοµότερο δυνατό. Έτσι, έχει την
πρόθεση να συµµετάσχει εφέτος στις ακροάσεις του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου σχετικά µε το θέµα αυτό και, ενδεχοµένως, στην
υπουργική διάσκεψη για την πανευρωπαϊκή εσωτερική ναυσιπλοΐα,
που θα πραγµατοποιηθεί στα τέλη του 2006 στη Ρουµανία.

2. Εισαγωγή
2.1 Στις γνωµοδοτήσεις της 16ης Ιανουαρίου 2002, µε τίτλο
«Το µέλλον του διευρωπαϊκού δικτύου πλωτών οδών» και της 24ης
Σεπτεµβρίου 2003 µε τίτλο «Προς ένα πανευρωπαϊκό
καθεστώς εσωτερικής ναυσιπλοΐας» η Ευρωπαϊκή Οικονοµική
και Κοινωνική Επιτροπή ανέλυσε την κατάσταση της εσωτερικής
ναυσιπλοΐας στην Ευρώπη (1). Η τελευταία γνωµοδότηση επικεντρώνεται στα προβληµατικά σηµεία της εσωτερικής ναυσιπλοΐας και
υπογραµµίζει την ανάγκη εναρµόνισης της νοµοθεσίας. Αυτό ισχύει
τόσο για τις πτυχές δηµοσίου όσο και ιδιωτικού δικαίου. Στη
γνωµοδότηση θίγονται επίσης θέµατα όπως η προστασία του
περιβάλλοντος και η ασφάλεια, η κατάσταση στην αγορά εργασίας
αλλά και κοινωνικά θέµατα. Το τελευταίο θέµα αποτελεί αντικείµενο
της γνωµοδότησης πρωτοβουλίας του Σεπτεµβρίου 2005 µε τίτλο:
«Η κοινωνική πολιτική σε ένα πανευρωπαϊκό σύστηµα για
την εσωτερική ναυσιπλοΐα».
2.2 Στη δεύτερη γνωµοδότησή της, η ΕΟΚΕ καλεί όλους τους
ενδιαφερόµενους του τοµέα της εσωτερικής ναυσιπλοΐας να συνεχίσουν τις προσπάθειες, ώστε να επιτευχθεί η εναρµόνιση και η
ενοποίηση της νοµοθεσίας στην εσωτερική ναυσιπλοΐα. H εναρµόνιση των υφισταµένων συµβάσεων και συµφωνιών καθώς και των
διµερών συµβάσεων που ισχύουν σε εθνικές και διεθνείς πλωτές
οδούς είναι απαραίτητη, προκειµένου να αποκτήσει η εσωτερική
ναυσιπλοΐα πανευρωπαϊκή διάσταση.
2.3 Σε όλες αυτές τις γνωµοδοτήσεις της, η ΕΟΚΕ τονίζει ότι
θα συνεχίσει και η ίδια να καταβάλλει προσπάθειες, έτσι ώστε να
θεσπιστούν το συντοµότερο δυνατόν ενιαίοι νοµοθετικοί κανόνες
για όλες τις εσωτερικές πλωτές οδούς της Ευρώπης.
2.4 H πρόθεση αυτή στηρίζεται κυρίως στην πεποίθηση ότι η
εσωτερική ναυσιπλοΐα, ως το συγκριτικά καθαρότερο και περισσότερο φιλικό προς το περιβάλλον µέσο µεταφοράς που προσφέρει
ικανοποιητικές δυνατότητες οικονοµικής µεγέθυνσης, µπορεί να
συµβάλει ουσιαστικά στο µέλλον στην βιώσιµη διαχείριση της
αναπόφευκτης αύξησης των µεταφορών.
2.5 Ένα από τα προβλήµατα που υφίστανται στην εσωτερική
ναυσιπλοΐα είναι η ύπαρξη τριών διαφορετικών καθεστώτων τα
οποία από γεωγραφική άποψη εν µέρει αλληλεπικαλύπτονται.
2.6 Λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές εξελίξεις που σηµειώθηκαν
πρόσφατα, η ΕΟΚΕ κρίνει απαραίτητο να εκδώσει ειδική γνωµοδότηση σχετικά µε το θέµα αυτό.
(1) ΕΕ αριθ. C 80 της 3.04.2002 και C 10 της 14.01.2004.
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3. Το ισχύον θεσµικό πλαίσιο
3.1 Στη γνωµοδότηση της 24ης Σεπτεµβρίου 2003 εξετάζονται
τα τρία διαφορετικά καθεστώτα που ισχύουν στην Ευρώπη, δηλαδή
η αναθεωρηµένη πράξη του Μάνχαϊµ του 1868 για τη ναυσιπλοΐα
στο Ρήνο, η πράξη του Βελιγραδίου 1948 για το ∆ούναβη και το
πεδίο εφαρµογής των Συνθηκών και του κεκτηµένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3.2 Στην αναθεωρηµένη πράξη του Μάνχαϊµ έχουν προσχωρήσει έως σήµερα 5 κράτη, τα κράτη µέλη της ΕΕ, το Βέλγιο, η
Γερµανία, η Γαλλία, οι Κάτω Χώρες και η Ελβετία ως µη κράτος
µέλος. Η καθιέρωση του δικαιώµατος ελεύθερης ναυσιπλοΐας και η
εφαρµογή ενιαίου και εναρµονισµένου καθεστώτος στο Ρήνο και
τους παραποτάµους του οδήγησαν στην ανάδυση, ήδη το 19ο
αιώνα, µιας πρώιµης µορφής ενιαίας αγοράς, η οποία συνέβαλε και
συµβάλει ακόµα και σήµερα σε µεγάλο βαθµό στην οικονοµική
ανάπτυξη της Ευρώπης.
3.3 Αντίθετα απ' ό,τι θα µπορούσε να υποθέσει κανείς, λαµβανοµένης υπόψη της ηλικίας της, η Κεντρική Επιτροπή για τη
ναυσιπλοΐα στο Ρήνο (ΚΕΝΡ) αποτελεί έναν υπερσύγχρονο οργανισµό που διαθέτει µικρή γραµµατεία, ευρύτατο δίκτυο εθνικών
εµπειρογνωµόνων και δυνατότητες σύντοµης επικοινωνίας µε τις
επιχειρήσεις του κλάδου της εσωτερικής ναυσιπλοΐας και είναι σε
θέση να αντιδρά ταχέως στις εξελίξεις, µε αποτέλεσµα το καθεστώς
της ναυσιπλοΐας στο Ρήνο να βελτιώνεται και να προσαρµόζεται
διαρκώς.
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3.7 Στην πράξη έχει καθιερωθεί, και ευτυχώς αναπτύσσεται
ολοένα περισσότερο, η συνεργασία µεταξύ της ΚΕΝΡ, της επιτροπής
του ∆ουνάβεως και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνεργασία για την
οποία είναι ιδιαίτερα ωφέλιµη η τεχνική εµπειρογνωµοσύνη και
πείρα της ΚΕΝΡ. Η συνεργασία µεταξύ της ΚΕΝΡ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έλαβε µια νέα ώθηση µετά την σύναψη της
συµφωνίας συνεργασίας στις 3 Μαρτίου 2003. Η συνεργασία µε
την επιτροπή του ∆ουνάβεως έχει προς το παρόν περισσότερο
συµπτωµατικό χαρακτήρα.

4. Οι πρόσφατες εξελίξεις
4.1 Τον Οκτώβριο 2004 µια οµάδα ανεξάρτητων προσωπικοτήτων της Ανατολικής και ∆υτικής Ευρώπης εκπόνησε έκθεση
στην οποία αναλύεται λεπτοµερώς το ισχύον θεσµικό πλαίσιο της
εσωτερικής ναυσιπλοΐας στην Ευρώπη και διατυπώνονται συστάσεις
για την ενίσχυση του πλαισίου αυτού. Πρόκειται για µια ολλανδική
πρωτοβουλία την οποία υποστηρίζουν η Γερµανία, το Βέλγιο, η
Γαλλία και η Ελβετία. Η οµάδα αυτή, επικεφαλής της οποίας ήταν
ο πρώην υπουργός οικονοµικών και αναπληρωτής πρωθυπουργός
κύριος Jan Terlouw, αυτοαποκαλείται «Οµάδα EFIN (Ευρωπαϊκό
Πλαίσιο για την Εσωτερική Ναυσιπλοΐα)» και εξέδωσε έκθεση µε
τίτλο «Ένα νέο θεσµικό πλαίσιο για την εσωτερική ναυσιπλοΐα
στην Ευρώπη». Η οµάδα απαρτιζόταν και από 7 άλλες προσωπικότητες από το Βέλγιο, τη Γερµανία, τη Γαλλία την Ουγγαρία, την
Αυστρία, τη Ρουµανία και την Ελβετία.

3.4 Η ΚΕΝΡ διαθέτει ρυθµιστικές αρµοδιότητες και αποφασίζει
µε οµοφωνία. Τα συµβαλλόµενα κράτη µέλη οφείλουν να µεταφέρουν τις αποφάσεις αυτές, αν κριθεί αναγκαίο, στο εθνικό τους
δίκαιο. Οι αρµοδιότητες της ΚΕΝΡ αφορούν τον καθορισµό
τεχνικών προτύπων, το πλήρωµα, την ασφάλεια, το περιβάλλον και
την ελευθερία της ναυσιπλοΐας. Σύµφωνα µε την Πράξη του
Μάνχαϊµ, τα συµβαλλόµενα µέρη οφείλουν να µεριµνούν για την
προώθηση της εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Η ΚΕΝΡ διαθέτει επίσης
δικαστικές εξουσίες για την επίλυση διαφορών που εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής της Πράξης.

4.2 Η Οµάδα EFIN διαπιστώνει στην έκθεσή της ότι η εσωτερική
ναυσιπλοΐα διαθέτει τεράστιο δυναµικό το οποίο όµως δεν
εκτιµάται κατάλληλα. Η εσωτερική ναυσιπλοΐα µπορεί να συµβάλλει
ουσιαστικά στη βελτίωση του ευρωπαϊκού συστήµατος µεταφορών
εµπορευµάτων. Το θεσµικό πλαίσιο, όµως συµβάλλει ανεπαρκώς,
σύµφωνα µε την οµάδα EFIN, στη βέλτιστη αξιοποίηση του δυναµικού της ευρωπαϊκής ναυσιπλοΐας. Επίσης, εκτιµά ότι το ισχύον
νοµικό πλαίσιο δεν είναι επαρκώς ισχυρό ώστε να µπορεί να
προσελκύσει το απαραίτητο ενδιαφέρον των πολιτικών παραγόντων
για την ανάπτυξη του τοµέα αυτού.

3.5 Η Πράξη του Βελιγραδίου θεσπίζει το καθεστώς που
ισχύει στο ∆ούναβη. Τα κράτη από τα οποία διέρχεται ο ∆ούναβης
και τα οποία έχουν προσχωρήσει στη συµφωνία, συµµετέχουν και
στην Επιτροπή του ∆ουνάβεως, η οποία, σε αντίθεση µε την
Επιτροπή του Ρήνου, διαθέτει µόνο συµβουλευτικές αρµοδιότητες.
Επίσης, η Πράξη περιορίζεται στη ρύθµιση της ναυσιπλοΐας µεταξύ
κρατών και όχι του καµποτάζ (ενδοµεταφορές που περιλαµβάνονται
στο πεδίο εφαρµογής της Πράξης του Μάνχαϊµ για τη ναυσιπλοΐα
στο Ρήνο). Επίσης, η Πράξη περιορίζεται στη ρύθµιση της ναυσιπλοΐας µεταξύ κρατών και όχι του καµποτάζ (ενδοµεταφορές που
περιλαµβάνονται στο πεδίο εφαρµογής της Πράξης του Μάνχαϊµ
για τη ναυσιπλοΐα στο Ρήνο). Συνεπώς δεν µπορεί να γίνεται λόγος
για ενιαίο νοµικό καθεστώς στο ∆ούναβη. Μέλη της επιτροπής του
∆ουνάβεως είναι κράτη της Ε.Ε, µελλοντικά κράτη µέλη της Ε.Ε.
από τα Βαλκάνια και άλλα κράτη, όπως η Σερβία, το Μαυροβούνιο,
η Μολδαβία, η Ουκρανία και η Ρωσία.

4.3 Όπως έχει συστήσει ήδη η ΕΟΚΕ στις γνωµοδοτήσεις της
16ης Ιανουαρίου 2002 και 24ης Σεπτεµβρίου 2003, έτσι και η
έκθεση της οµάδας EFIN καταλήγει στο συµπέρασµα ότι πρέπει να
βελτιωθεί η εναρµόνιση των τεχνικών προδιαγραφών, των επαγγελµατικών προσόντων, των µηχανισµών πιστοποίησης και των όρων
πρόσβασης στην αγορά ολόκληρου του κλάδου της ευρωπαϊκής
εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Θα ήταν επίσης σκόπιµο να συσταθεί
φορέας που θα προσφέρει υποστήριξη για τη βελτίωση των
υποδοµών της εσωτερικής ναυσιπλοΐας, την βελτίωση του τεχνικού
εξοπλισµού των πλοίων, την ενθάρρυνση της καινοτοµίας, και την
προώθηση των επαγγελµατικών προσόντων. Επίσης χρειάζεται η
ενεργός παρέµβαση των θεσµικών αρχών προκειµένου να αρθούν τα
εµπόδια που αναχαιτίζουν την ανάπτυξη της εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Για το σκοπό αυτό χρειάζεται η δηµιουργία νέας δοµής.

3.6 Μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώµης το 1957 η
εσωτερική αγορά άρχισε σταδιακά να παίρνει µορφή και
διευρύνθηκε και στον τοµέα της εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανατέθηκαν αρµοδιότητες που αφορούν
µεταξύ άλλων, τις τεχνικές προδιαγραφές, τα πληρώµατα, το
περιβάλλον και την ασφάλεια.

4.4 Η Οµάδα EFIN εξέτασε διάφορες δυνατότητες για τη
δηµιουργία παρόµοιας δοµής, έχοντας πάντα υπόψη την ευρωπαϊκή
διάσταση. ∆ίνει έµφαση στην ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των
υφιστάµενων αρχών όπως η ΚΕΝΡ, η επιτροπή του ∆ουνάβεως και η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και η Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη των
υπουργών µεταφορών (ECMT) και η Οικονοµική Επιτροπή των
Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη, µολονότι η συνεργασία αυτή
καθαυτή δεν επαρκεί για να δοθεί υπόσταση σε αυτή τη δοµή.
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4.5 Η Οµάδα EFIN συνιστά επίσης την ίδρυση του «Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την εσωτερική ναυσιπλοΐα» στην
οποία θα πρέπει να ανατεθούν ευρείες αρµοδιότητες, προκειµένου
να καλύπτει όλες τις πτυχές της εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Ο οργανισµός αυτός δεν θα πρέπει να συσταθεί µέσω µιας νέας σύµβασης.
Οι ισχύουσες συµβάσεις και κανονισµοί δεν θα τροποποιηθούν. Ο
νέος οργανισµός θα πρέπει να είναι εξελισσόµενος ώστε να προσαρµόζεται διαρκώς στις µεταβαλλόµενες απαιτήσεις και να περιλαµβάνει διάφορα µεµονωµένα όργανα τα οποία να λειτουργούν
και ανεξάρτητα το ένα από το άλλο.
4.6 Ο οργανισµός θα πρέπει να απαρτίζεται από τις εξής συνιστώσες: µια πολιτική συνέλευση — τη διάσκεψη των ευρωπαίων
υπουργών µεταφορών αρµόδιων για την εσωτερική ναυσιπλοΐα, ένα
διοικητικό όργανο — το ευρωπαϊκό γραφείο για τη διαχείριση των
πλωτών οδών και ένα οικονοµικό µέσο — το ευρωπαϊκό ταµείο
παρέµβασης στην εσωτερική ναυσιπλοΐα Για περισσότερες λεπτοµέρειες παραπέµπουµε στην έκθεση της οµάδας EFIN.
4.7 Αξίζει να σηµειωθεί ότι η οµάδα EFIN εξέτασε, ως µια
πιθανή επιλογή, τη σύσταση κοινοτικής υπηρεσίας για την
εσωτερική ναυσιπλοΐα. ∆ιερωτάται, ωστόσο, αν υπάρχει η
απαραίτητη πολιτική βούληση για τη σύσταση παρόµοιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας. Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τέτοιου
είδους υπηρεσίες δεν διαθέτουν κανονιστικές και ρυθµιστικές αρµοδιότητες αλλά µόνον αρµοδιότητες όσον αφορά την εκτέλεση και
την παρακολούθηση της νοµοθεσίας αλλά και την παροχή πληροφοριών. Επίσης, επειδή πολλές πλωτές οδοί δεν εµπίπτουν στην
κοινοτική νοµοθεσία, η δράση παρόµοιων υπηρεσιών θα είναι περιορισµένη και από γεωγραφική άποψη. Με βάση το σκεπτικό αυτό, η
οµάδα καταλήγει σε αρνητική θέση.
4.8 Στις 14 Ιουλίου 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε έγγραφο συζήτησης µε τίτλο: «Ολοκληρωµένο Ευρωπαϊκό Σχέδιο ∆ράσης για τις µεταφορές στις εσωτερικές
πλωτές οδούς». Στο έγγραφο αυτό η Επιτροπή ανάφερε τους
τοµείς στους οποίους επιθυµεί να βελτιώσει τις µεταφορές στις
κοινοτικές εσωτερικές πλωτές οδούς και κάλεσε τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους. Στη συνέχεια, η
Επιτροπή δηµοσίευσε στις 17 Ιανουαρίου 2006 την ανακοίνωση
«NAIADES», για την προαγωγή της εσωτερικής ναυσιπλοΐας, η
οποία έφερε τον τίτλο «Ένα Ολοκληρωµένο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ∆ράσης για την Εσωτερική Ναυσιπλοΐα». (2)
4.9 Εκτός από πολλά σηµεία δράσης σε πέντε στρατηγικής
σηµασίας περιοχές, η Επιτροπή µελετά και τις δυνατότητες που
υπάρχουν για τη βελτίωση των κανόνων και την προσαρµογή τους
στις µελλοντικές προκλήσεις. Επιπλέον, πρέπει να εκσυγχρονιστεί
και να βελτιωθεί η οργανωτική δοµή, η οποία είναι σήµερα κατακερµατισµένη, πράγµα το οποίο υπονοµεύει την αποτελεσµατικότητα και την πολιτική βαρύτητα του τοµέα. Ωστόσο, µε αυτές τις
αλλαγές των υφιστάµενων µέσων, πρέπει παράλληλα να συνεκτιµηθούν οι τρέχουσες διεθνείς υποχρεώσεις και συµφωνίες.
Συνεπώς, πρέπει να τηρηθεί το υφιστάµενο «κεκτηµένο».
4.10 Η Επιτροπή δηλώνει ότι η διαδικασία έχει ήδη αρχίσει, και
παραπέµπει σχετικά στη σύστασή της προς το Συµβούλιο της 1ης
Αυγούστου 2003 µε την οποία ζητεί να εξουσιοδοτηθεί να προσχωρήσει και στις δύο επιτροπές για την εσωτερική ναυσιπλοΐα και
στην οµάδα EFIN. Σύµφωνα µε την Επιτροπή, σήµερα συζητούνται
τέσσερις επιλογές: α) εντατικοποίηση της συνεργασίας των υφιστάµενων επιτροπών εσωτερικής ναυσιπλοΐας µε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, β) προσχώρηση της Ε.Ε. και στις δύο επιτροπές εσωτερικής ναυσιπλοΐας, γ) δηµιουργία πανευρωπαϊκού οργανισµού
εσωτερικής ναυσιπλοΐας και δ) ανάθεση της στρατηγικής εξέλιξης
της εσωτερικής ναυσιπλοΐας στην Κοινότητα µε τρόπο ώστε να
συνεκτιµώνται και τα συµφέροντα τρίτων χωρών.
(2) COM(2006) 6 τελικό.
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5. Η πανευρωπαϊκή εσωτερική ναυσιπλοΐα
5.1 Η ιδέα να δηµιουργηθεί ένα πανευρωπαϊκό καθεστώς εσωτερικής ναυσιπλοΐας, µε στόχο την προώθηση της εσωτερικής ναυσιπλοΐας σε ολόκληρη την ήπειρο, δεν είναι νέα και τυγχάνει γενικής
υποστήριξης. Ήδη το 1991 είχε διατυπωθεί παρόµοια πρόταση σε
υπουργική διάσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στη Βουδαπέστη. Το
2001, η Πανευρωπαϊκή διάσκεψη για την εσωτερική ναυσιπλοΐα,
που πραγµατοποιήθηκε στις 5 και 6 Σεπτεµβρίου στο Ρότερνταµ,
υιοθέτησε δήλωση στην οποία οι υπουργοί ζητούν να επιταχυνθεί η
πανευρωπαϊκή συνεργασία µε στόχο την ανάπτυξη ελεύθερης και
δυναµικής εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Η δήλωση προσδιορίζει ορισµένους όρους, στόχους και δράσεις. Ένας από τους όρους είναι να
µην επιτευχθεί η εναρµόνιση σε βάρος του υφιστάµενου επιπέδου
ασφάλειας και ποιότητας, ενώ πρέπει να διασφαλισθούν τουλάχιστον οι υφιστάµενες ευνοϊκές κοινωνικές συνθήκες. Στη δήλωση
αυτή οι υπουργοί τάσσονται υπέρ της δηµιουργίας µιας πανευρωπαϊκής και ολοκληρωµένης αγοράς εσωτερικής ναυσιπλοΐας, στηριζόµενης στην αρχή της αµοιβαιότητας, της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, του θεµιτού ανταγωνισµού και της ίσης µεταχείρισης όλων
των χρηστών των εσωτερικών πλωτών οδών.
5.2 Εκτός από τις προσπάθειες που πρέπει να καταβληθούν π.χ.
στον τοµέα των µεταφορών, που υπάγεται, ως γνωστόν, στις αρµοδιότητες των κρατών µελών, η δήλωση του Ρότερνταµ καλεί την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Οικονοµική Επιτροπή για την Ευρώπη
των Ηνωµένων Εθνών καθώς και τις δύο επιτροπές εσωτερικής
ναυσιπλοΐας να εντείνουν τη συνεργασία τους για την πανευρωπαϊκή εναρµόνιση των τεχνικών προδιαγραφών, της ασφάλειας
καθώς και των κανόνων σχετικά µε το πλήρωµα καθώς και να
συνεργαστούν ώστε να βελτιωθούν η εκπαίδευση και η επαγγελµατική κατάρτιση. Καλεί επίσης την ΟΟΕ των Ηνωµένων Εθνών,
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις δύο επιτροπές εσωτερικής ναυσιπλοΐας
και την Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη των υπουργών µεταφορών (ECMT) να
συνεργαστούν στενά προκειµένου να εντοπίσουν πριν από το τέλος
του 2002 τα εµπόδια νοµικού χαρακτήρα που αναχαιτίζουν την
υλοποίηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο µιας εναρµονισµένης και ανταγωνιστικής αγοράς ποτάµιων µεταφορών καθώς και να υποβάλλουν
προτάσεις για την άρση των εµποδίων αυτών.
5.3 ∆ιαπιστώνεται πάντως ότι, από τη διάσκεψη και µετά, η
οποία πραγµατοποιήθηκε στο Ρότερνταµ το 2001, η συζήτηση
σχετικά µε το θεσµικό πλαίσιο της εσωτερικής ναυσιπλοΐας εξελίσσεται θετικά. Αξίζει να αναφερθεί η διοργάνωση της συνάντησης
εργασίας µεταξύ της CEMT, της ΟΟΕ –ΟΗΕ και των επιτροπών
εσωτερικής ναυσιπλοΐας, που πραγµατοποιήθηκε το Σεπτέµβριο
2005 στο Παρίσι και είχε τον πολύ χαρακτηριστικό τίτλο: 'Εν
κινήσει'.
5.4 Το 2006 θα πραγµατοποιηθεί στη Ρουµανία η επόµενη
υπουργική διάσκεψη, ως συνέχεια της διάσκεψης του Ρότερνταµ.

6. Σχόλια
6.1 Η ΕΟΚΕ είναι της γνώµης ότι η έκθεση EFIN συµβάλλει
σηµαντικά στη συζήτηση γύρω από τα θεσµικά θέµατα. Ιδιαιτέρως
οι αναλύσεις που περιλαµβάνονται στην έκθεση συµβάλλουν στη
συζήτηση του θέµατος αυτού και µπορούν να υποστηριχθούν.
Ωστόσο, η έκθεση δεν καταλήγει στην λογική συνέπεια της
ανάλυσης, δεδοµένου ότι η λύση που προτείνεται δεν φαίνεται να
µπορεί να οδηγήσει στη λήψη αρκετά δεσµευτικών αποφάσεων.
Επιπλέον, όπως συµβαίνει και στην περίπτωση των υφιστάµενων
συµφωνιών και καθεστώτων, στην περίπτωση της έκθεσης υπάρχει
κενό σε ό,τι αφορά στην κοινωνική πολιτική.
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6.2 Η Επιτροπή είναι αξιέπαινη γιατί, σε αντίθεση µε το
παρελθόν, κρατά εντελώς ανοικτή τη συζήτηση γύρω από τις
θεσµικές µεταρρυθµίσεις. Σε αυτό συµβάλλει οπωσδήποτε το
γεγονός ότι διαχωρίζει εντελώς το θέµα αυτό από τους πέντε
στρατηγικούς τοµείς. Σε σχέση µε τις αναφερόµενες επιλογές, η
ΕΟΚΕ παρατηρεί ότι η ενίσχυση της συνεργασίας θεωρείται
επιβεβληµένη και µάλιστα βραχυπρόθεσµα, όπως συνιστά άλλωστε
και η Επιτροπή στην επιλογή 1. Η προσχώρηση της Επιτροπής στην
ΚΕΝΡ, για την οποία το Συµβούλιο δεν έχει πάρει απόφαση, αν και
έχουν περάσει δύο χρόνια, µπορεί να θεωρηθεί ως στάδιο της
προσπάθειας αυτής. Όµως, για να επιτευχθεί η απαιτούµενη αποτελεσµατικότητα και για να αυξηθεί το ενδιαφέρον της πολιτικής,
πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν ευρύτερα µέτρα.
6.3 Σε ό,τι αφορά στις δύο άλλες επιλογές, οι οποίες αναφέρονται στην τελική φάση των αναδιαρθρώσεων, δηλαδή στη
δηµιουργία Πανευρωπαϊκού οργανισµού εσωτερικής ναυσιπλοΐας
και την κοινοτική λύση, η Επιτροπή απαριθµεί τα σχετικά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα χωρίς να κάνει επιλογή, προκειµένου να
διατηρήσει ανοιχτή τη συζήτηση.
6.4 Για να συµβάλει στη συζήτηση, η ΕΟΚΕ επιθυµεί να κάνει
ήδη µια επιλογή, µετά την αξιολόγηση των επιχειρηµάτων που
προβλήθηκαν, δηλώνοντας ότι, κατά τη γνώµη της, η κοινοτική
λύση, όπως προτείνεται από την Επιτροπή, δεν θα καλύψει όλη την
επικράτεια της Ε.Ε.. Το καθεστώς του Ρήνου και (σε µικρότερο
βαθµό) το καθεστώς του ∆ούναβη θα εξακολουθήσουν να ισχύουν,
κατάσταση η οποία συνεπάγεται ένα πρόσθετο επίπεδο διοίκησης
και διατηρεί τις ανάγκες συντονισµού. Η επιλογή αυτή απαιτεί,
επίσης, τη σύναψη συµφωνιών µε τρίτες χώρες, γεγονός το οποίο
µπορεί να εγείρει διαφορές. Η συνεργασία µε τις επιτροπές των
ποταµών σηµαίνει στην πράξη ότι η Κεντρική Επιτροπή για τη
Ναυσιπλοΐα στο Ρήνο και η Επιτροπή του ∆ούναβη πρέπει να
συνεισφέρουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που διαθέτουν. Η
εµπειρογνωµοσύνη που πρέπει να αναπτυχθεί σε κοινοτικό επίπεδο
θα αναπαρήγαγε στην ουσία αυτή των επιτροπών των δύο ποταµών
και θα οδηγούσε σε αλληλεπικαλύψεις, κατάσταση την οποία η
Επιτροπή δηλώνει ότι θέλει να αποφύγει.
6.5 Από την άλλη πλευρά, η ΕΟΚΕ συµµερίζεται τα επιχειρήµατα που προβάλλει η Επιτροπή υπέρ της επιλογής Πανευρωπαϊκού
οργανισµού εσωτερικής ναυσιπλοΐας, στα πλαίσια του οποίου θα
προαχθεί η συνεργασία όλων των ενδιαφεροµένων ευρωπαϊκών
χωρών και οργανώσεων, δηλαδή και της ΕΕ. Ο οργανισµός αυτός
θα µπορούσε να ενισχύσει την πολιτική σηµασία της εσωτερικής
ναυσιπλοΐας και να προωθήσει την στρατηγική της εξέλιξη,
προάγοντας παράλληλα την εναρµόνιση της νοµοθεσίας. Το φαινοµενικά ουδέτερο επιχείρηµα ότι ο οργανισµός αυτός πρέπει να
χρηµατοδοτείται από τις συµµετέχουσες πλευρές πρέπει να ερµη-
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νευθεί θετικά, επειδή στην περίπτωση αυτή, εκτός από την Ε.Ε., θα
συµβάλουν στην ανάπτυξη της εσωτερικής ναυσιπλοΐας και τρίτες
χώρες.
6.6 Σχετικά µε τα αντεπιχειρήµατα που αναφέρθηκαν στην
Επιτροπή, µπορούν να γίνουν οι ακόλουθες παρατηρήσεις: Για τη
σύναψη και την επικύρωση σύµβασης θα χρειαστεί οπωσδήποτε να
περάσει καιρός, στην ουσία όµως η διαδικασία αυτή έχει ήδη
αρχίσει και, εφόσον υπάρχει η απαιτούµενη πολιτική βούληση, θα
ολοκληρωθεί σε λίγα χρόνια. Η επιτυχία της υπουργικής διάσκεψης
για την εσωτερική ναυσιπλοΐα το 1991 και το 2001, καθώς και
της προσεχούς διάσκεψης που θα πραγµατοποιηθεί αργότερα φέτος
στη Ρουµανία προοιωνίζεται ευνοϊκές εξελίξεις. Η αντίρρηση ότι η
ύπαρξη παρόµοιου οργανισµού δεν εµπίπτει στο κοινοτικό πλαίσιο
δεν έχει νόηµα, εφόσον µε την εξασφαλισµένη συµµετοχή της Ε.Ε.
στην οργάνωση η κοινοτική διασύνδεση θα θεωρείται δεδοµένη.
Επίσης, µε τη σύµβαση µπορεί να εξασφαλιστεί και η πραγµατική
εκτέλεση των αποφάσεων του οργανισµού, όπως συµβαίνει ήδη µε
την πράξη του Μάνχαϊµ για το Ρήνο.
6.6.1 Στην πρόσφατη συνάντηση για την εσωτερική ναυσιπλοΐα
(Συνάντηση Κορυφής για την Εσωτερική Ναυσιπλοΐα, Βιοµηχανικό
Συνέδριο στη Βιέννη, 13 έως 15 Φεβρουαρίου 2006) η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή προέβαλε ένα συµπληρωµατικό επιχείρηµα κατά της προοπτικής της σύναψης συµβάσεως και συγκεκριµένα ότι οι συµβάσεις
για την εσωτερική ναυσιπλοΐα εµπίπτουν απόλυτα στις αρµοδιότητες Ε.Ε. και δεν µπορούν να υπερκεραστούν από άλλη διακυβερνητική συµφωνία. Στην προκειµένη περίπτωση, µπορεί να
σηµειωθεί ότι αυτό που χαρακτηρίζει την εσωτερική ναυσιπλοΐα
στην Ευρώπη είναι ακριβώς το γεγονός ότι υπάρχουν ορισµένες
αρµοδιότητες, κυρίως σε ό,τι αφορά την περιοχή του Ρήνου, τις
οποίες, σύµφωνα µε την αναθεωρηµένη πράξη του Μανχάταν,
επωµίζονται τα κράτη που βρέχονται από το Ρήνο. Παράλληλα,
παρατηρείται το φαινόµενο κράτη που δεν είναι µέλη της Ε.Ε. να
επιθυµούν να συµµετάσχουν σε ένα ευρωπαϊκό καθεστώς,
περίπτωση στην οποία δεν τίθεται βεβαίως θέµα κοινοτικής αρµοδιότητας.
6.6.2 Η επιλογή της σύµβασης θα σήµαινε, επίσης, ότι κράτη
που δεν είναι µέλη της Ε.Ε. θα µπορούσαν να συµµετέχουν στο ίδιο
νοµικό καθεστώς. Θα µπορούσαν ενδεχοµένως να υπάρξουν
«επιµελητήρια ποταµών» µε διαφορετικές αρµοδιότητες. Στην
περίπτωση αυτή, στις πλωτές οδούς της Ε.Ε. θα µπορούσε να εξακολουθήσει να ισχύει η κοινοτική νοµοθεσία για την εσωτερική
ναυσιπλοΐα. Το µεγάλο πλεονέκτηµα που προσφέρει η επιλογή αυτή
είναι ότι θα επέτρεπε µια πανευρωπαϊκή αντιµετώπιση των διαφόρων
θεµάτων και την λήψη αποφάσεων στο ίδιο επίπεδο, ενώ παράλληλα
θα µπορούσαν να συµπεριληφθούν στα κείµενα της σύµβασης και
νέες αρµοδιότητες, για παράδειγµα, στον τοµέα των υποδοµών.

Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2006
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την «Πρόταση κανονισµού
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1592/2002 της 15ης Ιουλίου 2002 για κοινούς κανόνες στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας και για
την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισµού Ασφάλειας της Αεροπορίας»
COM(2005) 579 τελικό — 2005/0228 (COD)
(2006/C 185/19)
Στις 31 Ιανουαρίου 2006 και σύµφωνα µε το άρθρο 80(2) της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, το Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής για την:
Το ειδικευµένο τµήµα «Μεταφορές, ενέργεια, υποδοµές και κοινωνία των πληροφοριών», στο οποίο ανατέθηκε η
προετοιµασία των σχετικών εργασιών της ΕΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 24 Μαρτίου 2006 µε
εισηγητή τον κ. Simons.
Κατά την 426η σύνοδο ολοµέλειάς της 20ής και 21ης Απριλίου 2006 (συνεδρίαση της 21ης Απριλίου), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε την ακόλουθη γνωµοδότηση µε 71 ψήφους υπέρ έναντι
3 ψήφων κατά.
1. Συµπεράσµατα
1.1 Ο στόχος της διεύρυνσης του πεδίου εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 στις αεροµεταφορές, στη χορήγηση
των αδειών του ιπτάµενου πληρώµατος (Flight Crew Licensing —
FCL) και στα αεροσκάφη των τρίτων χωρών υποστηρίζεται πλήρως
από την ΕΟΚΕ, δεδοµένου ότι η ανάληψη όλων των κανονιστικών
δραστηριοτήτων για την ασφάλεια των αεροµεταφορών από µια
ενιαία αρχή θα συνέβαλε στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας
και της ασφάλειας στον εν λόγω τοµέα.
1.2 Όσον αφορά την πρόσθετη πιστοποίηση για τους εµπορικούς φορείς των τρίτων χωρών, η Κοινότητα θα πρέπει να διαθέτει
σαφείς δυνατότητες προκειµένου να υπογράφει διµερείς συµφωνίες
µε τρίτες χώρες για την αµοιβαία αναγνώριση των σχετικών πιστοποιητικών. Συνεπώς, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι απαιτείται επίσης η
ανάληψη δράσης κατά τρόπο ώστε να εξασφαλισθεί ότι όλα τα
κράτη µέλη του ∆ιεθνούς Οργανισµού Πολιτικής Αεροπορίας του
ΟΗΕ (ICAO) εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, γεγονός το οποίο
θα καθιστούσε παρωχηµένη την εν λόγω πρόσθετη πιστοποίηση.
1.3 Για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφαλείας των αεροµεταφορών, ο ΕΟΑΑ οφείλει να αυξήσει τους πόρους του οι οποίοι
προορίζονται για την υλοποίηση των καθηκόντων που καθορίζονται
στην πρόταση της Επιτροπής. Τούτο θα απαιτήσει σηµαντικά
υψηλότερο επίπεδο κοινοτικής χρηµατοδότησης από εκείνο που
προβλέπεται επί του παρόντος. Συγχρόνως, η συγκέντρωση των
πόρων σε επίπεδο ΕΕ παρέχει δυνατότητα ουσιαστικής µείωσης του
κόστους, όχι µόνον για τον κλάδο, αλλά και για τις εθνικές
κυβερνήσεις. Το ζήτηµα αυτό δεν εξετάζεται στην πρόταση.
1.4 Η ΕΟΚΕ είναι πεπεισµένη ότι στον ορισµό των εµπορικών
δραστηριοτήτων θα πρέπει να συµπεριληφθούν και οι εταιρικές και
οι διαχωρισµένες δραστηριότητες, προκειµένου να εξασφαλισθεί η
ίδια προστασία της ασφάλειας για όλους τους επιβάτες εντός της
ΕΕ.
1.5 Σύµφωνα µε τους στόχους περί ασφαλείας, οι οποίοι
αναφέρθηκαν ήδη στα σηµεία 1.1 και 1.4, και προς το συµφέρον
των χρηστών, θεωρείται υψίστης σηµασίας να διασφαλίσει ο ΕΟΑΑ
ότι η ένταξη των κανόνων του JAR-OPS στην κοινοτική νοµοθεσία
— µε την εκκρεµούσα τροποποίηση του κανονισµού (ΕOΚ) αριθ.
3922/91 ή µέσω οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας — θα

αποτελέσει πραγµατική πρόοδο και θα προσφέρει επαρκές επίπεδο
εναρµόνισης στους τοµείς οι οποίοι εµπίπτουν στην αρµοδιότητά
του.

2. Εισαγωγή και σύνοψη του εγγράφου της Επιτροπής
2.1 Το 2002, θεσπίστηκαν κοινοί κανόνες στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας και ιδρύθηκε ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός
Ασφάλειας της Αεροπορίας (ΕΟΑΑ), βάσει του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1592/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου.
2.2 Ο κυριότερος στόχος του εν λόγω κανονισµού έγκειται στη
θέσπιση και διατήρηση υψηλού και οµοιόµορφου επιπέδου
ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας στην Ευρώπη. Επιπροσθέτως,
ο κανονισµός αυτός αποσκοπεί στη διασφάλιση υψηλού και οµοιόµορφου επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας, στη διευκόλυνση
της ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών, προσώπων και υπηρεσιών, στη
βελτίωση της σχέσης κόστους — αποτελεσµατικότητας στις κανονιστικές διαδικασίες και στις διαδικασίες πιστοποίησης, στην αποφυγή
αλληλοεπικαλύψεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, στην παροχή
βοήθειας προς τα κράτη µέλη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών
τους, δυνάµει της Σύµβασης του Σικάγο για τη ∆ιεθνή Πολιτική
Αεροπορία (ICAO), καθώς και στην προώθηση των κοινοτικών
απόψεων αναφορικά µε τα πρότυπα ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας.
2.3 Βάσει του πεδίου εφαρµογής του εν λόγω κανονισµού, ο
Ευρωπαϊκός Οργανισµός Ασφάλειας της Αεροπορίας (ΕΟΑΑ) είναι
αρµόδιος, ειδικότερα, όσον αφορά τα εξής:
— την παροχή αρωγής προς την Επιτροπή κατά την άσκηση των
νοµοθετικών της αρµοδιοτήτων·
— την προσφορά «χείρας βοηθείας» προς την Επιτροπή µε τη
διεξαγωγή επιθεωρήσεων τυποποίησης των Εθνικών Αρχών
Ασφάλειας της Πολιτικής Αεροπορίας (NAAs)·
— την παροχή συνδροµής προς την Κοινότητα και τα κράτη µέλη
στις σχέσεις τους µε τρίτες χώρες·
— την ενίσχυση των κρατών µελών για την τήρηση των διεθνών
υποχρεώσεών τους·
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— την έκδοση προδιαγραφών πιστοποίησης και εγγράφων προσανατολισµού·
— την έκδοση πιστοποιητικών τύπου και συµπληρωµατικών πιστοποιητικών τύπου για τα προϊόντα, τα εξαρτήµατα και τον εξοπλισµό, καθώς και τη διασφάλιση της συνεχιζόµενης πτητικής
ικανότητάς τους («διαρκούς αξιοπλοΐας»)·
— την έκδοση — και την εξασφάλιση της συνεχούς επιτήρησης —
πιστοποιητικών τα οποία χορηγούνται σε φορείς σχεδιασµού,
κατασκευής ή συντήρησης που ευρίσκονται εκτός της επικράτειας των κρατών µελών, σε φορείς σχεδιασµού που ευρίσκονται
εντός της επικράτειας των κρατών µελών, καθώς και σε φορείς
παραγωγής, κατόπιν αιτήµατος του ενδιαφεροµένου κράτους
µέλους.
2.4 Οι Εθνικές Αρχές Ασφάλειας της Πολιτικής Αεροπορίας
(NAAs) παραµένουν αρµόδιες για την έκδοση των ατοµικών πιστοποιητικών αξιοπλοΐας και των πιστοποιητικών που χορηγούνται
στους φορείς και στο προσωπικό (πλην των φορέων σχεδιασµού)
που εδρεύουν στη χώρα τους, αλλά σύµφωνα µε τους κοινούς
κανόνες και υποκείµενες σε επιθεωρήσεις τυποποίησης που διενεργούνται από τον ΕΟΑΑ.
2.5 Εν γένει αναγνωρίζεται (1) ότι, για λόγους αποτελεσµατικότητας, ασφάλειας και τυποποίησης, είναι ουσιώδες να διευθετούνται όλες οι κανονιστικές δραστηριότητες για την ασφάλεια των
αεροµεταφορών εντός της Κοινότητας από µια ενιαία αρχή (ΕΟΑΑ).
2.6 Στην Αιτιολογική Έκθεσή της, η Επιτροπή υπενθυµίζει ότι
από την έναρξη ισχύος, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002,
τον Σεπτέµβριο 2002, η Κοινότητα έχει αποκλειστική αρµοδιότητα
στον τοµέα της αξιοπλοΐας και της περιβαλλοντικής συµβατότητας
των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτηµάτων και εξοπλισµού. Έπειτα
από την έκδοση του κειµένου αυτού, κατέστη σαφές ότι απαιτείται
η διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής του κανονισµού στις αεροµεταφορές και στη χορήγηση των αδειών του ιπτάµενου πληρώµατος,
προκειµένου να εξασφαλισθεί το καλύτερο δυνατό ενιαίο επίπεδο
ασφάλειας και να καθιερωθούν θεµιτοί όροι ανταγωνισµού για τους
αεροµεταφορείς της Κοινότητας.
2.7 Η Επιτροπή επισηµαίνει εκ νέου ότι η ένταξη των κανόνων
του JAR-OPS στην κοινοτική νοµοθεσία, µε την εκκρεµούσα τροποποίηση του κανονισµού (ΕOΚ) αριθ. 3922/91, θα αποτελέσει αναµφισβήτητα πρόοδο, αλλά δεν θα παράσχει επαρκές επίπεδο εναρµόνισης διότι θα αφορά µόνον τις εµπορικές αεροµεταφορές. Οι άλλοι
τύποι αεροσκαφών και οι λοιπές εµπορικές ή µη εµπορικές δραστηριότητες δεν θα καλύπτονται από τους εν λόγω κοινούς κανόνες, οι
οποίοι εξάλλου δεν θα αφορούν ούτε τις άδειες άσκησης επαγγέλµατος του ιπτάµενου πληρώµατος ούτε τα αεροσκάφη των τρίτων
χωρών. Ως εκ τούτου, υπεβλήθη πρόταση για την τροποποίηση του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002.
2.8 Η πρόταση περιλαµβάνει επίσης απαιτήσεις πιστοποίησης
για τους εµπορικούς φορείς τρίτων χωρών που πετούν προς την ΕΕ.
2.9 Στις 16 Νοεµβρίου 2005, η Επιτροπή δηµοσίευσε την
πρότασή της όσον αφορά την πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 της 15ης Ιουλίου 2002
για κοινούς κανόνες στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας και για
(1) Πραγµατοποιείται επίσης αναφορά στη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής
Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για κοινούς
κανόνες στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισµού Ασφάλειας της Αεροπορίας, µε εισηγητή τον κ. Von
Schwerin (Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 221, 07/08/2001)

C 185/107

την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισµού Ασφάλειας της Αεροπορίας
(ΕΟΑΑ) (COM(2005) 579 τελικό).
2.10 Σύµφωνα µε την πρόταση αυτή, οι κοινοί κανόνες επεκτείνονται σε όλες τις αεροπορικές δραστηριότητες και η υποχρέωση
πιστοποίησης επιβάλλεται σε όλους τους εµπορικούς φορείς. Τα
πιστοποιητικά προβλέπεται να εκδίδονται από τα κράτη µέλη
(Εθνικές Αρχές Ασφάλειας της Πολιτικής Αεροπορίας) ή, ενδεχοµένως, από τον ΕΟΑΑ ο οποίος θα µπορούσε επίσης, όποτε
τούτο θα καθίστατο αναγκαίο, να επιβάλει οδηγίες πτητικής
λειτουργίας.
2.11 Για τις µη εµπορικές δραστηριότητες, οι κανόνες θα
προσαρµοσθούν στο σύνθετο χαρακτήρα των αεροσκαφών και δεν
θα αποτελούν αντικείµενο πιστοποίησης. Στις περιπτώσεις που οι
δραστηριότητες αυτές διεξάγονται µε σύνθετα αεροσκάφη, ο
εκάστοτε αεροµεταφορέας οφείλει να αποδείξει ότι είναι σε θέση να
ανταποκριθεί στο σύνολο των βασικών απαιτήσεων που σχετίζονται
µε τις αεροπορικές δραστηριότητες.
2.12 Η πρόταση κανονισµού επιβάλλει στην πλειονότητα των
χειριστών αεροσκαφών που ασκούν δραστηριότητες στην Κοινότητα
την υποχρέωση να είναι κάτοχοι αδείας που εκδίδεται µε βάση
κοινές απαιτήσεις. Οι οργανώσεις, το προσωπικό και τα µέσα που
σχετίζονται µε την εκπαίδευση θα πρέπει επίσης να πιστοποιούνται
βάσει κοινών κανόνων. Ο ΕΟΑΑ θα διενεργεί επιθεωρήσεις τυποποίησης των Εθνικών Αρχών Ασφάλειας της Πολιτικής Αεροπορίας
οι οποίες είναι υπεύθυνες για την επίβλεψη της ορθής εφαρµογής
των εν λόγω κανόνων και θα εκδίδει ο ίδιος πιστοποιητικά για τους
οργανισµούς και τα µέσα που προέρχονται από τρίτες χώρες.
2.13 Για την εξασφάλιση ικανοποιητικής προστασίας, η πρόταση
επιβάλλει επίσης την τήρηση κοινών κανόνων εκµετάλλευσης στα
αεροσκάφη των τρίτων χωρών που ασκούν δραστηριότητες στην
Κοινότητα. Επιπροσθέτως, οι εµπορικοί φορείς των τρίτων χωρών
που πετούν προς την Κοινότητα θα πρέπει να πιστοποιούνται µε
την έκδοση σχετικού πιστοποιητικού.
2.14 Επιπλέον, η πρόταση επιφέρει ορισµένες αλλαγές στη
λειτουργία του ΕΟΑΑ και, ειδικότερα, στη λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του.

3. Γενικές παρατηρήσεις
3.1 Η αεροπορία στην Ευρώπη χρειάζεται έναν ενιαίο κανονιστικό φορέα ασφαλείας για όλες τις συνιστώσες της αλυσίδας αξιών
των αεροπορικών µεταφορών, προκειµένου να εξασφαλιστεί µια
κοινή και συνεκτική προσέγγιση του κανονισµού για την ασφάλεια
στην κοινή αεροπορική αγορά. Η ανάληψη όλων των κανονιστικών
δραστηριοτήτων για την ασφάλεια των αεροµεταφορών από µια
ενιαία αρχή θα συνέβαλε στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας
και της ασφάλειας στον εν λόγω τοµέα — δεν υφίστανται σαφή
όρια µεταξύ των διαφόρων πτυχών του κανονισµού για την
ασφάλεια. Ως εκ τούτου, ο στόχος της διεύρυνσης του πεδίου
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 στις αεροµεταφορές, στη χορήγηση των αδειών του ιπτάµενου πληρώµατος (FCL)
και στα αεροσκάφη των τρίτων χωρών υποστηρίζεται πλήρως από
την ΕΟΚΕ.
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3.2 Η ασφάλεια των αεροσκαφών των τρίτων χωρών που
δραστηριοποιούνται στην Κοινότητα χρήζει διασφάλισης. Απαιτείται, επίσης, να αποκατασταθούν θεµιτοί όροι ανταγωνισµού µε
άλλες περιοχές του κόσµου οι οποίες επιβάλλουν µια αντίστοιχη
απαίτηση στις αερογραµµές της ΕΕ που πραγµατοποιούν πτήσεις
προς τις εν λόγω χώρες (δηλ. στις ΗΠΑ) και έχουν χρησιµοποιήσει
τη συγκεκριµένη απαίτηση για να παραχωρήσουν αθέµιτα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα στις δικές τους αερογραµµές εις βάρος των
αερογραµµών της ΕΕ. Εντούτοις, στο πλαίσιο της πρόσθετης πιστοποίησης για τους εµπορικούς φορείς των τρίτων χωρών, η
Κοινότητα θα πρέπει να διαθέτει σαφείς δυνατότητες για την
υπογραφή διµερών συµφωνιών µε τρίτες χώρες όσον αφορά την
αµοιβαία αναγνώριση των σχετικών πιστοποιητικών, κατά τρόπο
ώστε να αποτραπεί η επιβάρυνση των διεθνών αερογραµµών µε
υπερβολικά πολλά πρόσθετα πιστοποιητικά. Συνεπώς, η ΕΟΚΕ
θεωρεί ότι απαιτείται επίσης η ανάληψη δράσης προκειµένου να
εξασφαλισθεί ότι όλα τα κράτη µέλη του ∆ιεθνούς Οργανισµού
Πολιτικής Αεροπορίας του ΟΗΕ (ICAO) εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, γεγονός το οποίο θα καθιστούσε παρωχηµένη την εν
λόγω πρόσθετη πιστοποίηση.
3.3 Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Ασφάλειας της Αεροπορίας
(ΕΟΑΑ) πρέπει να λάβει την απαιτούµενη δηµόσια χρηµατοδότηση
της ΕΕ για την εκπλήρωση των επιπρόσθετων καθηκόντων του στον
τοµέα της ασφάλειας, ειδικότερα προκειµένου να διεξάγει επαρκείς
επιθεωρήσεις τυποποίησης των Εθνικών Αρχών Ασφάλειας της
Πολιτικής Αεροπορίας (NAAs) που ευρίσκονται στην Κοινότητα, να
προβαίνει σε ανάλυση της ασφάλειας και να εξασφαλίζει ότι η
Ευρώπη παραµένει ανταγωνιστική έναντι άλλων περιοχών του
κόσµου. Κατά συνέπεια, για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου
ασφάλειας των αεροµεταφορών, ο ΕΟΑΑ οφείλει να αυξήσει τους
πόρους του οι οποίοι προορίζονται για την υλοποίηση των εν λόγω
καθηκόντων. Προς το σκοπό αυτό, θα απαιτηθεί πολύ υψηλότερη
κοινοτική χρηµατοδότηση από εκείνη που προβλέπεται επί του
παρόντος.
3.4 Η ενίσχυση των πόρων και του προσωπικού του ΕΟΑΑ
προϋποθέτει τη σταδιακή µείωση του προσωπικού των Εθνικών
Αρχών Ασφάλειας της Πολιτικής Αεροπορίας (NAAs), προκειµένου
να εξασφαλισθεί η επίτευξη των στόχων από πλευράς κόστουςαποτελεσµατικότητας και να αποφευχθεί η τυχόν αύξηση του
κόστους για τον εν λόγω κλάδο και για τις αερογραµµές της ΕΕ. Η
συγκέντρωση των πόρων σε επίπεδο ΕΕ παρέχει δυνατότητα ουσιαστικής µείωσης του κόστους, όχι µόνον για τον εν λόγω κλάδο,
αλλά και για τις εθνικές κυβερνήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι θα
καταρτισθεί ένας «οδικός χάρτης» σχετικά µε το µελλοντικό ρόλο
των Εθνικών Αρχών Ασφάλειας της Πολιτικής Αεροπορίας και τις
ανάγκες τους σε προσωπικό. Το ζήτηµα αυτό δεν εξετάζεται στην
πρόταση της Επιτροπής.
3.5 Θεωρείται ουσιώδες να εξετασθεί η εκκρεµούσα τροποποίηση του κανονισµού αριθ. 3922/91 (ΕΕ-OPS-1) σε συνάρτηση
µε τους στόχους περί ασφαλείας και εναρµόνισης και να
αναπτυχθούν οι µελλοντικοί κανόνες εφαρµογής του ΕΟΑΑ για τις
αεροπορικές δραστηριότητες σύµφωνα µε µια ενιαία και συνεκτική
προσέγγιση του κανονισµού για την ασφάλεια, βασισµένη σε σαφή
επιστηµονικά δεδοµένα και στοιχεία περί ασφαλείας.
3.6 Θεωρείται επίσης ουσιώδες να εξασφαλισθεί µια οµαλή
µετάβαση από τα τρέχοντα εθνικά συστήµατα (τα οποία βασίζονται
στους κανόνες JAR-OPS-1) και να επιδιωχθεί να περιορισθούν οι
αλλαγές των υφισταµένων κανόνων στην προσαρµογή τους στο
κοινοτικό δίκαιο και στο νέο πλαίσιο του ΕΟΑΑ.

8.8.2006

4. Ειδικές παρατηρήσεις
4.1 Ο ορισµός των εµπορικών δραστηριοτήτων (άρθρο 1) θα
πρέπει να συµπεριλάβει και τις εταιρικές και τις διαχωρισµένες
δραστηριότητες. Οι διάφοροι ενδιαφερόµενοι φορείς θα πρέπει, ειδικότερα, να υποχρεούνται να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν τη σχετική
ικανότητα και να υπόκεινται στους ίδιους κανόνες εφαρµογής. Όλοι
οι επιβάτες θα πρέπει να απολαύουν της ίδιας προστασίας της
ασφάλειάς τους εντός της ΕΕ. Επιπροσθέτως, δεδοµένου ότι συχνά
οι πτήσεις σύνθετων µηχανοκίνητων αεροσκαφών (Boeing 737,
Airbus A319) πραγµατοποιούνται στον ίδιο εναέριο χώρο µε τις
πτήσεις για εµπορικούς σκοπούς, θεωρείται υψίστης σηµασίας να
υπόκεινται για λόγους ασφαλείας στους ίδιους κανόνες και στην
ίδια εφαρµογή των κανόνων που ισχύουν για τις εµπορικές δραστηριότητες.
4.2 Με την εκκρεµούσα τροποποίηση του κανονισµού αριθ.
3922/91 (ΕΕ-OPS-1) εναρµονίσθηκαν µεν αποτελεσµατικά οι
ανάγκες εκπαίδευσης ασφαλείας των πληρωµάτων θαλάµου
επιβατών, αλλά το ζήτηµα της χορήγησης πιστοποιητικού αφέθηκε
στη διακριτική ευχέρεια κρατών µελών. Ορισµένα κράτη µέλη
χορηγούν σχετικό πιστοποιητικό, ενώ κάποια αλλά δεν το θεωρούν
σκόπιµο. Συνεπώς, ο ΕΟΑΑ θα πρέπει να ελέγξει εάν η εν λόγω
έλλειψη εναρµόνισης σχετικά µε τους όρους υπό τους οποίους τα
πληρώµατα θαλάµου επιβατών ασκούν τα καθήκοντά τους θα
µπορούσε να αποβεί επιβλαβής για την ασφάλεια των επιβατών.
4.3 Ενόψει της τροποποίησης του κανονισµού αριθ. 3922/91
(ΕΕ-OPS-1, Υποτµήµα ΙΖ του Παραρτήµατος ΙΙΙ), θεωρείται εξαιρετικά σηµαντικό να υπόκειται το σύστηµα για τους κανόνες περί
περιορισµού του χρόνου πτήσης (FTL) σε επιστηµονική και ιατρική
αξιολόγηση διενεργούµενη από τον ΕΟΑΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις που πρέπει να καθορισθούν στον κανονισµό οι οποίος τροποποιεί τον κανονισµό περί ΕΕ-OPS-1 (αριθ. 3922/91), αλλά και να
καλύπτει οποιοδήποτε πρόβληµα ασφαλείας το οποίο θα µπορούσε
ενδεχοµένως να διαπιστωθεί από τον ΕΟΑΑ κατά την άσκηση των
µελλοντικών ελεγκτικών του δραστηριοτήτων.
4.4 Όσον αφορά το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΟΑΑ (άρθρο
25) και την προγραµµατισµένη σύσταση του Εκτελεστικού
Γραφείου του ΕΟΑΑ (άρθρο 28), κρίνεται ως ζήτηµα µείζονος
σηµασίας να µην επιβαρυνθεί ο εν λόγω Οργανισµός από υπερβολικά µεγάλο αριθµό συµβουλίων, γραφείων ή επιτροπών στους
κόλπους του. Εποµένως, εάν όντως συσταθεί Εκτελεστικό Γραφείο,
τότε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα πρέπει να περιορισθεί σε µια
ετήσια ή εξαµηνιαία συνέλευση. Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρείται
επίσης σηµαντικό να αποφευχθεί να διορίζονται σε αυτό εκπρόσωποι των Εθνικών Αρχών Αεροπορίας (NAA), διότι τούτο µπορεί
να προκαλέσει συγκρούσεις συµφερόντων λόγω της παράλληλης
χρηµατοοικονοµικής εξάρτησης των Εθνικών Αρχών Ασφάλειας της
Πολιτικής Αεροπορίας από τη βιοµηχανία και, άρα, ενδέχεται να
µην συνεισφέρει σε ένα αποτελεσµατικότερο σύστηµα για τον
ΕΟΑΑ.
4.5 Η πρόταση περί διορισµού 4 αντιπροσώπων των ενδιαφεροµένων µερών από το Συµβουλευτικό Σώµα των Ενδιαφερόµενων
Μερών (Advisory Board of Interested Parties — EAB) του ΕΟΑΑ
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο (και στο Εκτελεστικό Γραφείο) του
ΕΟΑΑ αποτελεί λογική απόρροια του γεγονότος ότι ο ρόλος του
ΕΟΑΑ έγκειται στην εξυπηρέτηση της βιοµηχανίας, η οποία
καταβάλλει το µεγαλύτερο µέρος του προϋπολογισµού του ΕΟΑΑ
µέσω αµοιβών και επιβαρύνσεων. Εντούτοις, λαµβανοµένης υπόψη
της ευρείας συνεισφοράς της βιοµηχανίας στον προϋπολογισµό του
ΕΟΑΑ, θα ήταν λογικό να παρασχεθούν στους εν λόγω αντιπροσώπους παρεµφερή δικαιώµατα ψήφου τόσο για θέµατα σχετικά µε
τη γενική λειτουργία του ΕΟΑΑ όσο και για στρατηγικά ζητήµατα
που άπτονται του συγκεκριµένου Οργανισµού.
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4.6 Εξυπακούεται ότι οι αλλαγές όσον αφορά το διορισµό του
Εκτελεστικού ∆ιευθυντή και των ∆ιευθυντών (άρθρο 30 (β) παράγραφος 4) απορρέουν από γενικές αλλαγές οι οποίες επηρεάζουν
όλους τους οργανισµούς της ΕΕ. Ωστόσο, στην περίπτωση ιδιαίτερα
εξειδικευµένων οργανισµών όπως ο ΕΟΑΑ, εκτιµάται ότι απαιτείται
να αναθεωρηθεί η πρόταση αυτή, η οποία θα εµπόδιζε επιτυχηµένους υποψηφίους να συνεχίσουν να εκτελούν τα καθήκοντά τους,
πέραν χρονικού διαστήµατος δύο πενταετιών, γεγονός το οποίο θα
µπορούσε να έχει ως ολέθρια επίπτωση να µην δύναται ο ΕΟΑΑ να
προσλάβει τους καταλληλότερους υποψηφίους.
4.7 Στη βασική απαίτηση που αφορά τη θεωρητική εκπαίδευση
(παράγραφος 1.θ.1. του Παραρτήµατος III) φαίνεται να έχει παραβλεφθεί η χρήση CD-ROM για τη θεωρητική εκπαίδευση, παρότι
τούτο αποτελεί επιτυχώς δοκιµασµένη και ευρέως αποδεκτή εκπαιδευτική πρακτική στον εν λόγω κλάδο. Συνεπώς, η προαναφερθείσα
παράγραφος χρήζει αναδιατύπωσης ως εξής: «1.θ.1. Θεωρητική
εκπαίδευση “Η θεωρητική εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται ή να
σχεδιάζεται από κατάλληλα ειδικευµένους εκπαιδευτές”».
4.8 Η βασική απαίτηση σχετικά µε τις πτητικές λειτουργίες και
τα καθίσµατα (παράγραφος 3.α.3 του Παραρτήµατος IV) θα πρέπει
να τροποποιηθεί ως ακολούθως: «Λαµβάνοντας υπόψη τον τύπο
του αεροσκάφους, κατά την απογείωση και την προσγείωση, κατά
την τροχοδρόµηση και όποτε κρίνεται απαραίτητο για λόγους
ασφαλείας, ο κυβερνήτης εξασφαλίζει ότι κάθε επιβάτης του
αεροσκάφους είναι καθισµένος και προσδεµένος κατάλληλα µε τη
ζώνη ασφαλείας». Ο λόγος για το οποίο προτείνεται η τροποποίηση
αφορά την τήρηση των υφισταµένων κανονισµών ασφαλείας βάσει
των οποίων επιτρέπεται στα νήπια (κάτω των δύο ετών) να κάθονται
στην αγκαλιά κάποιου ενήλικα και απαγορεύεται (για λόγους ασφαλείας) η χρήση θέσης-κρεβάτι κατά τη διάρκεια της απογείωσης,
της προσγείωσης και της τροχοδρόµησης (η θέση-κρεβάτι χρησιµοποιείται µόνον κατά τη διάρκεια της πτήσης για την άνεση του
µωρού).
4.9 Στις βασικές απαιτήσεις σχετικά µε τον αριθµό και τη
σύνθεση του πληρώµατος (παράγραφος 7α του Παραρτήµατος IV),
ο αριθµός και η σύνθεση του πληρώµατος φαίνεται ότι συγχωνεύονται µε τον αριθµό και τη σύνθεση του πληρώµατος θαλάµου
επιβατών. Ο αριθµός και η σύνθεση του ιπτάµενου πληρώµατος
εξετάζονται ήδη αλλού, δεδοµένου ότι αυτό εξαρτάται από την
πιστοποίηση του εκάστοτε αεροσκάφους (περιορισµοί λειτουργίας
που αναφέρονται στο εγχειρίδιο πτήσης του αεροσκάφους, πρβλ.
την παράγραφο 4α του Παραρτήµατος IV) και από τους κανόνες
περί περιορισµού του χρόνου πτήσης (FTL) (πρβλ. το άρθρο 15β3).
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Στην περίπτωση του πληρώµατος θαλάµου επιβατών, καθοριστικό
παράγοντα για τον προσδιορισµό του ελάχιστου αριθµού µελών
του ιπτάµενου προσωπικού αποτελούν οι κανόνες ασφαλείας, όπως
οι JAR-OPS 1990.
4.10 Η πρόταση στην οποία εξετάζονται τα προγράµµατα
ασφάλειας (παράγραφος 8δ(iv) του Παραρτήµατος IV), σχετικά µε
την προστασία των ηλεκτρονικών συστηµάτων και των συστηµάτων
πληροφορικής για την πρόληψη σκόπιµων παρεµβάσεων και
δολιοφθορών στα συστήµατα, χρήζει διαγραφής δεδοµένου ότι θα
ήταν αδύνατον να συµµορφωθούν οι φορείς εκµετάλλευσης αεροσκαφών προς αυτήν την απαίτηση. Το εν λόγω ζήτηµα αφορά την
πιστοποίηση των αεροσκαφών και των συστηµάτων (οι αερογραµµές
θα πρέπει να φέρουν ευθύνη µόνον σε περίπτωση ακούσιας παρέµβασης, ζήτηµα το οποίο που αντιµετωπίζεται ήδη µε την ενηµέρωση
των επιβατών σε θέµατα ασφαλείας, αλλά δεν αποτελεί ζήτηµα
ασφάλειας).
4.11 Σύµφωνα µε την πρόταση φαίνεται ότι προβλέπονται
µόνον 20 πρόσθετες θέσεις στον ΕΟΑΑ (πρβλ. το συνολικό αριθµό
ανθρώπινων πόρων, σελ. 61) για τη διεκπεραίωση του επεκταθέντος
πεδίου αρµοδιοτήτων (ο αριθµός αυτός πρέπει να συγκριθεί µε τα
200 περίπου άτοµα που απασχολούνται επί του παρόντος στις
Εθνικές Αρχές Ασφάλειας της Πολιτικής Αεροπορίας (NAAs) της
ΕΕ και είναι επιφορτισµένα µε τη θέσπιση κανόνων για τις πτητικές
λειτουργίες και τις άδειες του ιπτάµενου πληρώµατος (FCL).
Επιπλέον, στο πλαίσιο του υφισταµένου εθνικού συστήµατος που
συντονίζεται διαµέσου των Κοινών Αεροπορικών Αρχών (ΚΑΑ), ο εν
λόγω κλάδος παρέχει σηµαντική υποστήριξη για την εκπόνηση νέων
κανόνων, γεγονός το οποίο δεν είναι πλέον εφικτό βάσει του
συστήµατος του ΕΟΑΑ). Εκτιµάται ευρέως ότι οι 20 θέσεις στον
ΕΟΑΑ θα αποδειχθούν απολύτως ανεπαρκείς για την εκπλήρωση
των πρόσθετων καθηκόντων του εν λόγω Οργανισµού. Τούτο θα
µπορούσε να προκαλέσει περαιτέρω καθυστερήσεις σε σηµαντικές
δραστηριότητες του ΕΟΑΑ που σχετίζονται µε την κατάρτιση κανονιστικών διατάξεων (όπως ήδη παρατηρείται επί του παρόντος σε
άλλους τοµείς), γεγονός το οποίο ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο
την ασφάλεια και να υπονοµεύσει την ανταγωνιστικότητα του εν
λόγω κλάδου της ΕΕ. Επιπλέον, όσον αφορά τις επιθεωρήσεις τυποποίησης των Εθνικών Αρχών Ασφάλειας της Πολιτικής Αεροπορίας
(NAAs) της ΕΕ που διενεργούνται από τον ΕΟΑΑ και την ανάλυση
της ασφάλειας στην οποία προβαίνει εντός του πλαισίου των νέων
τοµέων αρµοδιότητάς του, απαιτούνται πολύ περισσότεροι πόροι
για την εξασφάλιση οµοιόµορφου επιπέδου επιτήρησης της
ασφάλειας.

Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2006.
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

