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II
(Προπαρασκευαστικές πράξεις)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

65Η ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 14ΗΣ ΚΑΙ 15ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2006
Γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών για την Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο,
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των
Περιφερειών: Ένα βήµα µπροστά για την αειφόρο χρήση των πόρων: Θεµατική Στρατηγική για την
πρόληψη της δηµιουργίας και την ανακύκλωση των αποβλήτων και την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τα απόβλητα
(2006/C 229/01)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ,

Έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Ένα βήµα µπροστά για την αειφόρο
χρήση των πόρων: Θεµατική Στρατηγική για την πρόληψη της δηµιουργίας και την ανακύκλωση των αποβλήτων(COM(2005) 666 τελικό), και την Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
για τα απόβλητα (COM(2005) 667 τελικό — 2005/0281 (COD));
Έχοντας υπόψη την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2006 να ζητήσει γνωµοδότηση επί
του θέµατος αυτού, σύµφωνα µε το 175 και την πρώτη παράγραφο του άρθρου 265, της Συνθήκης περί
ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
Έχοντας υπόψη την απόφαση που έλαβε το Προεδρείο της, την 12η Απριλίου 2005, να αναθέσει στην επιτροπή
«Βιώσιµη ανάπτυξη» την κατάρτιση σχετικής γνωµοδότησης,
Έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Προς µια θεµατική στρατηγική για την πρόληψη και την
ανακύκλωση των αποβλήτων», COM (2003) 301 τελικό,– CdR 239/2003 (1),
Έχοντας υπόψη την διερευνητική της έκθεση για τη Θέση σε εφαρµογή της οδηγίας (1999/31 ΕΚ) για την
υγειονοµική ταφή των αποβλήτων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο (CdR 254/2005),
Έχοντας υπόψη το σχέδιο γνωµοδότησή της (Cd 47/2006 rev.2) που υιοθετήθηκε στις 3 Απριλίου 2006 από
την επιτροπή «Βιώσιµη Ανάπτυξη» (εισηγητής: ο κ Laust Grove Vejlstrup, ∆ηµοτικός Σύµβουλος του δήµου
Sydthy (DK/EPP),
υιοθέτησε, κατά την 65 σύνοδο ολοµέλειάς της, στις 14 και 15 Ιουνίου 2006 (συνεδρίαση της 14ης
Ιουνίου), την ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Παρατηρήσεις της Επιτροπής των Περιφερειών

1.2 τονίζει ότι η πολιτική για τα απόβλητα έχει ουσιαστική
σηµασία για ολόκληρη την περιβαλλοντική πολιτική, γι' αυτό µια
σφαιρική και βελτιωµένη ανάληψη δράσης, γενικότερα, στα πλαίσια
της πολιτικής αποβλήτων, θα ευνοήσει το περιβάλλον,

Γενικές Παρατηρήσεις

1.1 επικροτεί την θεµατική στρατηγική της Επιτροπής, εφόσον
περιέχει ολοκληρωµένη και ολιστική προσέγγιση για τον τοµέα των
αποβλήτων, οποίος είναι πρόσφορος για περαιτέρω αναγκαίες
βελτιώσεις που µπορούν στον τοµέα του περιβάλλοντος,
(1) ΕΕ C 73 της 23/03/2004, σ. 63

1.3 τονίζει ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι αρµόδιες στα περισσότερα κράτη µέλη για την υλοποίηση σηµαντικού
µέρους της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ε.Ε., πολιτική στην
οποία η διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες πτυχές, υπογραµµίζει, ακόµη ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές οφείλουν να διαδραµατίσουν κύριο ρόλο στη διαδικασία ανάπτυξης νέων προσεγγίσεων και πρότασης µέτρων για τον
τοµέα των αποβλήτων,
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1.4 επισηµαίνει ότι απαιτείται σηµαντική προσπάθεια και
διάλογος µε το τοπικό επίπεδο για να πραγµατοποιηθεί η µετάβαση
από την απλή διάθεση των αποβλήτων στην αειφόρο πολιτική µε
στόχο την πρόληψη, την επαναχρησιµοποίηση, την ανακύκλωση,
και την ανάκτηση και ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές χρειάζονται περισσότερους ανθρώπινους και οικονοµικούς πόρους,
προκειµένου να αναλάβουν το έργο αυτό,
1.5 εφιστά την προσοχή στην ιεράρχηση των αποβλήτων, η
οποία πρέπει να είναι η κινητήρια και η δεσπόζουσα αρχή της πολιτικής, ωστόσο προσθέτει ότι είναι ανοικτή για όλα τα νέα
συστήµατα, όπως µε την προσέγγιση µε βάση τον κύκλο ζωής που
λαµβάνει υπόψη το συνολικό κύκλο ζωής των προϊόντων εφόσον
υπάρχουν αποδείξεις ότι λειτουργούν και είναι εφαρµόσιµα,
1.6 προειδοποιεί όµως, ότι η εφαρµογή της θεµατικής στρατηγικής σε ορισµένους τοµείς, όπως π.χ. στο end-of-waste και στην
ανάµειξη επικίνδυνων αποβλήτων, συνεπάγεται περιττές και άσκοπες
εφαρµογές, οι οποίες µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα επιβλαβείς
συνέπειες για το περιβάλλον,
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ανάληψη δράσης στον τοµέα των αποβλήτων, ο οποίος αποτελεί τη
βάση για µια υγιή και καρποφόρο πολιτική για τα απόβλητα,
1.13 εκφράζει τη λύπη της για την ισοπέδωση της ιεραρχίας
σε τρία επίπεδα. Η σύγκριση της επαναχρησιµοποίησης, της ανακύκλωσης και της ανάκτησης αντιβαίνει στο πνεύµα ορισµένων νοµικών
πράξεων,
1.14 αµφισβητεί κατά πόσον τα κράτη µέλη θα λάβουν τα
απαραίτητα µέτρα, εξαιτίας της ερµηνείας του άρθρου, και θα
χρησιµοποιήσουν τα καλύτερα µέσα για να επιτύχουν το στόχο του
άρθρου,

Άρθρο 2
1.15 εκφράζει τη λύπη της για την κατάργηση της νοµικής
βάσης σχετικά µε την θέσπιση νοµοθεσίας για τα απόβλητα,

1.7 επισηµαίνει ότι η νοµοθεσία πρέπει να είναι σαφής, π.χ.
όσον αφορά τον ορισµό της ανακύκλωσης και ανάκτησης.
Άρθρο 3
Οι στόχοι της στρατηγικής
1.8 συµφωνεί µε τους στόχους και την αξιολόγηση της θεµατικής στρατηγικής, ότι δηλαδή στην πολιτική της Ε.Ε. υπάρχουν
δυνατότητες για τη µείωση των γενικότερων και αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον λόγω της κατανάλωσης των πόρων και ότι
η Ε.Ε. πρέπει να έχει ως στόχο να καταστεί µια κοινωνία της
ανακύκλωσης,
1.9 ερµηνεύει την περιγραφή των στόχων της θεµατικής
στρατηγικής ως το βασικό σηµείο στην ιεράρχηση των αποβλήτων,

1.16 επισηµαίνει ότι ο ορισµός του παραγωγού προϋποθέτει,
ότι ένας φορέας που επεξεργάζεται απόβλητα θεωρείται πάντοτε ως
παραγωγός τους, ανεξαρτήτως από το εάν προβαίνει ενδεχοµένως
στην αλλαγή της φύσης τους ή της σύστασης τους. Αυτό αντιβαίνει
στην έννοια end-of-waste της Επιτροπής,

Άρθρο 5
1.17 επικροτεί τη διευκρίνιση του ορισµού όσον αφορά την
ανάκτηση µε αποτέφρωση, υπογραµµίζει όµως ότι υπάρχει ακόµη
µεγάλη ασάφεια στον ορισµό της ανάκτησης όσον αφορά άλλες
µορφές διαχείρισης.

∆ράσεις που αναφέρονται στη στρατηγική
Εφαρ µο γ ή, απλούστ ευση
ι σ χύο υ σ ας νο µ ο θ ε σί ας

κ αι

εκσυγχρ ο νισµός

τ ης

1.10 θεωρεί συνετή την εστίαση της θεµατικής στρατηγικής
στα υφιστάµενα προβλήµατα εφαρµογής, και την προσαρµογή της
ισχύουσας νοµοθεσίας, λαµβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της
επιστήµης και της τεχνολογίας·
1.11 συµφωνεί που η θεµατική στρατηγική δίνει βάρος στην
απλούστευση και στον εκσυγχρονισµό της ισχύουσας νοµοθεσίας
εφόσον αυτό θα διευκολύνει την εφαρµογή των διατάξεων για την
προστασία του περιβάλλοντος.
Η νέα οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα

Άρθρο 8
1.18 εκφράζει τη λύπη της για την κατάργηση της παραποµπής στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», που αποτελεί τη βάση
της εφαρµογής της ευθύνης του παραγωγού,

Άρθρο 11
1.19 διαπιστώνει µε ανησυχία ότι η εισαγωγή και ο ορισµός
του end-of-waste µπορούν να έχουν εκτεταµένες και απρόσφορες
συνέπειες, όπως µεταξύ άλλων:

Άρθρο 1

— όσον αφορά τα προϊόντα, που ανταποκρίνονται µεν στον
ορισµό του end-of-waste, για τα οποία όµως δεν µπορεί πλέον
να απαιτηθεί η πληρωµή τους

1.12 διαπιστώνει µε ικανοποίηση την καθιέρωση ιεραρχίας στα
απόβλητα, που θεωρείται ως σηµαντικό σηµείο εκκίνησης για την

— τα προϊόντα που ανταποκρίνονται µεν στον ορισµό του end-ofwaste δεν µπορούν όµως να ανιχνευθούν
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— το δικαίωµα πληροφόρησης/ή υποχρέωση χρησιµοποίησης
καταργείται για τα προϊόντα που ανταποκρίνονται στον ορισµό
του end-of-waste.
1.20 παρατηρεί ότι η έννοια του αποχαρακτηρισµού περιορίζεται στον όγκο των αποβλήτων, πράγµα που θα αποτελέσει
αφορµή για ένα πραγµατικό περιβαλλοντικό πλεονέκτηµα, διαπιστώνει όµως ότι πρόκειται για ένα πολύ ασαφή περιορισµό της
έννοιας του τοµέα της χρήσης, διότι δεν ορίζεται αναλυτικότερα η
σηµασία «ενός πραγµατικού περιβαλλοντικού πλεονεκτήµατος»,
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ανάγκη διατήρησης της οµαλής λειτουργίας της εσωτερικής
αγοράς,

Άρθρο 30
1.27 ανησυχεί που η Επιτροπή αναθέτει σε κάθε κράτος µέλος
να αναπτύξει δείκτες για τη µέτρηση των αποτελεσµάτων που έχουν
επιτευχθεί · ζητά, εποµένως, από την Επιτροπή να προσδιορίσει,
ενδεικτικά, τους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους και δείκτες σε
κοινοτικό επίπεδο,

Άρθρο 12
1.21 επιδοκιµάζει την κωδικοποίηση της οδηγίας για τα επικίνδυνα απόβλητα µε την οδηγία πλαίσιο σε µια οδηγία πλαίσιο,

Άρθρο 32
1.28 αντιµετωπίζει θετικά τις νέες διατάξεις για τον έλεγχο
των συλλεκτών και των µεταφορέων,

Άρθρο 16
1.22 λυπάται που οι κανόνες για το διαχωρισµό των επικίνδυνων αποβλήτων δεν αναφέρουν ρητά ότι ουδείς φορέας (συµπεριλαµβανοµένων παραγωγών, συλλεκτών και µεταφορέων) επιτρέπεται
να προβαίνει σε διαδικασίες ανάµιξης µε εξαίρεση τις εγκαταστάσεις
που διαθέτουν σχετική άδεια µε βάση το άρθρο 19, (βλ. § 1α και
og 1δ);

Κεφάλαιο V
1.29 φρονεί ότι οι πίνακες ισοτιµίας είµαι χρήσιµο µέσο για να
διασφαλισθεί η πλήρης εφαρµογή της οδηγίας,

Άρθρο 21

Εισ αγ ω γ ή τ η ς έν ν ο ι ας τ ο υ κ ύ κλο υ ζ ω ή ς

1.23 η ΕΤΠ συµµερίζεται τη φιλοδοξία της Επιτροπής ότι οι
ελάχιστες προδιαγραφές για την έγκριση επεξεργασίας θα καθορισθούν σε επίπεδα που διασφαλίζουν την υψηλή προστασία της
υγείας και του περιβάλλοντος. Η ΕΤΠ διάκειται συνεπώς αρνητικά
για τη χορήγηση στην Επιτροπή της αρµοδιότητας να καθορίζει τις
εν λόγω ελάχιστες προδιαγραφές σύµφωνα µε µια µη δηµοκρατική
διαδικασία επιτροπής.

1.30 Η ΕΤΠ φρονεί ότι οι αναλύσεις του κύκλου ζωής στην
εισαγωγή της θεµατικής στρατηγικής αποτελούν χρήσιµη προσπάθεια, εφόσον λαµβάνεται υπόψη η επίδραση των προϊόντων στο
περιβάλλον καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής. Την επικρίνει
διότι δεν αναφέρεται σχεδόν καθόλου και στην προηγούµενη φάση
του εν λόγω κύκλου, δηλαδή στους παραγωγούς και στην ευθύνη
που φέρουν όσον αφορά το σχεδιασµό προϊόντων περισσότερο
φιλικών προς το περιβάλλον. Η ΕΤΠ φρονεί ότι η οδηγία πρέπει να
συνδυασθεί εµφανώς µε την οδηγία- REACH, µε σκοπό να
προλάβει την παραγωγή επικίνδυνων αποβλήτων και να µειώσει την
βλαπτικότητα τους,

Άρθρο 25
1.24 επικροτεί τους κανόνες για την απογραφή των φορέων,
που ασχολούνται µε τα απόβλητα στις τελευταίες τους φάσεις,

1.31 διερωτάται εν συνεχεία για την κατάρτιση των εν λόγω
αναλύσεων. Η χάραξη σαφών κατευθυντήριων γραµµών έχει καθοριστική σηµασία για το ποιοι φορείς είναι ικανοί να εκτιµούν παρόµοιες αναλύσεις, διότι αλλιώς η σηµασία των αναλύσεων θα µειωθεί
και θα χάσει τον προβλεπόµενο σκοπό τους,

Άρθρο 26
1.25 φρονεί ότι είναι θετικές οι αυξηµένες απαιτήσεις για τα
προγράµµατα αποβλήτων, εφόσον θεωρούνται αυτά χρήσιµα, και
ευέλικτα εργαλεία, τα οποία µπορούν να συµβάλουν περαιτέρω
στην ευρύτερη διάδοση των ορθών πρακτικών στον τοµέα,
1.26 υποστηρίζει το αίτηµα για τη χρήση οικονοµικών µέσων
στην πολιτική αποβλήτων, όπως τελών που θα επιβάλλονται στα
υλικά και στην επεξεργασία καθώς και σε σχέση µε την πρόληψη
των αποβλήτων, και τονίζει τις επιτυχείς εµπειρίες που έχουν
αποκτηθεί από παρόµοια µέσα σε ορισµένες χώρες· υπογραµµίζει
πάντως ότι η υπάρχουσα διαφοροποιηµένη χρήση οικονοµικών
µέσων στρεβλώνει τον ανταγωνισµό και έτσι δίνεται έµφαση στην

Βελτίωση βασικών γ νώσεων
1.32 Η ΕΤΠ υποστηρίζει την φιλοδοξία της Επιτροπής για την
προώθηση των γνώσεων, της έρευνας και της ανάπτυξης στον τοµέα
των αποβλήτων, εφόσον η µεγαλύτερη γνώση και πληροφόρηση
αποτελούν σηµαντικά στοιχεία για τη βελτίωση της πρακτικής των
παραγωγών και των αρχών για τα απόβλητα, καθώς και η µεταβολή
της συµπεριφοράς των καταναλωτών προκειµένου να παράγουν
λιγότερα απόβλητα, επισηµαίνει, πάντως λόγω της κατανοµής των
ευθυνών στα περισσότερα κράτη µέλη, ότι είναι αναγκαίο να
στηριχθούν στις ήδη υπάρχουσες στέρεες γνώσεις που διαθέτει το
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Η στρατηγική για τα απόβλητα
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προσφέρει µια κατακερµατισµένη εικόνα όσον αφορά τις πηγές των
γνώσεων που υπάρχουν στην Κοινότητα: Ευρωπαϊκός Οργανισµός
Περιβάλλοντος, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Στατιστικής, Κοινό Κέντρο
Ερευνών, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία στη Σεβίλλη και η νέα ιστοσελίδα
της Επιτροπής «Science for Environment Policy, DG Environment News Alert Service». Για τους τοπικούς και περιφερειακούς
παράγοντες έχει µεγάλη σηµασία να προσπαθήσει η Επιτροπή να
καθορίσει ακριβέστερα τα καθήκοντα του κάθε επιστηµονικού
κέντρου, έτσι ώστε να συντονίζουν και να διαρθρώνουν τις αναλύσεις τους για να προσφέρονται οι υπάρχουσες γνώσεις σε προσιτή
µορφή,
Π ρ ό λη ψ η δη µ ι ο υ ρ γ ία ς απο βλ ή τ ω ν
1.33 συµφωνεί ότι είναι ανάγκη για περισσότερο φιλόδοξες
πολιτικές πρόληψης δηµιουργίας αποβλήτων στα κράτη µέλη και
φρονεί λογική την απαίτηση για την ανάπτυξη προγραµµάτων που
θα προλαµβάνουν τη δηµιουργία αποβλήτων,
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1.36 επισηµαίνει ότι προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός
της στρατηγικής, η νοµοθεσία πρέπει να παρέχει ορισµένη ασφάλεια
που συµφωνεί µε τους ορίζοντες του σχεδιασµού και των επενδύσεων των επιχειρήσεων που έχουν αναλάβει να αναπτύξουν περισσότερο την ανακύκλωση,
Πα ρακ ο λο ύ θη ση κ αι α ξιο λό γ ηση
1.37 παρατηρεί ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο για την υλοποίηση της θεµατικής στρατηγικής και κατά συνέπεια οφείλουν να ανταποκριθούν σε µια
σηµαντική υποχρέωση, διασφαλίζοντας την παρακολούθηση και την
αξιολόγηση της · ζητά, εποµένως, να διαθέτει η ίδια πρωταγωνιστικό ρόλο ως καθοριστικός παράγων για την εφαρµογή των πολιτικών διαχείρισης των αποβλήτων στα διάφορα κράτη µέλη της ΕΕ.
2. Συστάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών
Η Επιτροπή των Περιφερειών

1.34 υποστηρίζει ότι η δηµιουργία ενός επιπέδου ισοτιµίας
(playing field) µεταξύ κρατών µελών έχει βασική σηµασία για την
πρόληψη άσκοπων περιβαλλοντικών ενεργειών όπως το κλασσικό
ντάµπινγκ και γι' αυτό υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής
στον εν λόγω τοµέα,

2.1 εκφράζει τη λύπη της για το σηµαντικό περιορισµό της
απαγόρευσης σχετικά µε την ανάµειξη και για τον στενότερο ορισµό
της τελευταίας διότι η απαγόρευση αντικαθίσταται από προϋποθέσεις για την παροχή αδειών ανάµειξης, οι οποίες πρέπει να
θεωρηθούν ως σηµαντική διευκόλυνση µε επακόλουθο τη
δηµιουργία σηµαντικών κινδύνων για το περιβάλλον· συνιστά
εποµένως να διατηρηθεί αµετάβλητη η απαγόρευση για την
ανάµειξη επικίνδυνων αποβλήτων,

1.35 υπογραµµίζει τη σηµασία που έχει να συµπεριληφθούν
κοινωνικά στοιχεία στην περιβαλλοντική πολιτική και εκφράζει την
ικανοποίησή της διότι η Επιτροπή αναγνωρίζει τον υψηλό ρυθµό
ανάπτυξης και την ένταση εργασίας στη διαχείριση αποβλήτων και
στον τοµέα ανακύκλωσης· ζητεί πάντως, να συζητηθεί το θέµα κατά
πόσον η εφαρµογή της στρατηγικής θα δηµιουργήσει θέσεις απασχόλησης στο ευρύτερο ευρωπαϊκό επίπεδο,

2.2 προτρέπει, όπως στην αξιολόγηση που θα πραγµατοποιηθεί
το 2010 όπως και στις µελλοντικές εξετασθεί κατά πόσον η αξιοποίηση της ενεργείας για τις νέες εγκαταστάσεις θα αυξηθεί άνω
του προτεινόµενου 65 %, λόγω της τεχνολογικής προόδου, και
κατά πόσον θα µπορούν να προβάλλονται τροποποιηµένες απαιτήσεις για τις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης λόγω της τεχνολογικής
εξέλιξης.

Πρ ο ς µία ευ ρω παϊκή κο ινω νία ανακύ κλω ση ς

Οι συστάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών

Παρατήρηση 1
Αιτιολογική σκέψη 17 (α)
Σχέδιο γνωµοδότησης

Τροπολογία

Αιτιολογική σκέψη 17 (α)
Τα κράτη µέλη δύνανται να επικαλούνται και να κάνουν χρήση
των αρχών της εγγύτητας και της αυτάρκειας στην περίπτωση
των αποβλήτων που προορίζονται για αποτέφρωση µε
ανάκτηση ενέργειας, προκειµένου να διασφαλίζεται ο κατάλληλος προγραµµατισµός του δυναµικού επεξεργασίας και ότι τα
καύσιµα απόβλητα που παράγονται στο εσωτερικό της επικράτειάς τους θα έχουν πρόσβαση στις εθνικές εγκαταστάσεις
αποτέφρωσης

Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Η προτεινόµενη ταξινόµηση της αποτέφρωσης µε ανάκτηση ενέργειας ως εργασία ανάκτησης ενδέχεται, σε
ορισµένες χώρες, να οδηγήσει σε ανισορροπία µεταξύ της υφιστάµενης ικανότητας αποτέφρωσης και του όγκου
των αποβλήτων προς αποτέφρωση, ακόµη και στις περιπτώσεις που το υφιστάµενο δυναµικό αποτέφρωσης ανταποκρίνεται στις εθνικές ανάγκες. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αρµόδιες αρχές οφείλουν να έχουν τη δυνατότητα να
περιορίζουν τις εισαγωγές αποβλήτων προς αποτέφρωση ώστε να διασφαλίζεται ότι τα απόβλητα που παράγονται
σε εδάφη που υπάγονται στην αρµοδιότητά τους θα δύνανται να αποτεφρωθούν.
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Παρατήρηση 2
Άρθρο 1

Κείµενο της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

Η παρούσα οδηγία ορίζει µέτρα που έχουν στόχο τη µείωση
των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την
παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων στο πλαίσιο της χρήσης
των πόρων.

1.
(α) Η παρούσα οδηγία ορίζει µέτρα που έχουν στόχο τη
µείωση των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από
την παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων.

Για τον ίδιο λόγο, προβλέπει επίσης κατά πόσον τα κράτη
µέλη οφείλουν να λάβουν µέτρα, κατά προτεραιότητα, για την
πρόληψη ή την µείωση της παραγωγής αποβλήτων και της
βλαπτικότητάς τους και κατά δεύτερον για την ανάκτηση των
αποβλήτων µέσω επαναχρησιµοποίησης, ανακύκλωσης και
άλλων µέτρων ανάκτησης.

(β) Για τον ίδιο λόγο, προβλέπει επίσης κατά πόσον τα κράτη
µέλη οφείλουν να λάβουν µέτρα, κατά προτεραιότητα, για
την πρόληψη ή την µείωση της παραγωγής αποβλήτων και
της βλαπτικότητάς τους και κατά δεύτερον για την
ανάκτηση των αποβλήτων µέσω επαναχρησιµοποίησης,
ανακύκλωσης και άλλων µέτρων ανάκτησης.
— την πρόληψη ή την µείωση της παραγωγής αποβλήτων
και της βλαπτικότητάς τους και,
— την επαναχρησιµοποίηση
— την ανακύκλωση
— άλλα µέτρα ανάκτησης,
— τη διάθεση των αποβλήτων
2.
(α)

(β)

Με βάση τους περιβαλλοντικούς δείκτες που
υιοθετήθηκαν σε κοινοτικό επίπεδο, τα κράτη µέλη
µπορούν να λαµβάνουν µέτρα για την παρέκκλιση από τις
προτεραιότητες που ορίζονται στην §1 (β).
Μέχρις ότου καταρτισθούν και υιοθετηθούν παρόµοιοι
δείκτες όταν οι αξιολογήσεις αντικτύπου εµφανίζουν µε
σαφήνεια ότι η επιλογή εναλλακτικής επεξεργασίας δείχνει
καλύτερα αποτελέσµατα για ορισµένο είδος αποβλήτων,
τα κράτη µέλη θα µπορούν µε τον ίδιο τρόπο να καθιερώνουν παρόµοια παρέκκλιση από τις προτεραιότητες που
καθορίζονται στην § 1.

3.
Την ευθύνη για την επικύρωση των αποτελεσµάτων όσον
αφορά τις επιπτώσεις που αναφέρονται στην § 2 (β) φέρουν οι
αρµόδιες εθνικές αρχές. Τα επικυρωµένα αποτελέσµατα
υποβάλλονται στην Επιτροπή και θα εξεταστούν σύµφωνα µε
την διαδικασία του άρθρου 36 (2).

Α ι τ ι ο λ ο γ ία

Η έννοια του κύκλου ζωής είναι ευπρόσδεκτη ως κατευθυντήρια αρχή. Πάντως, τα εργαλεία του κύκλου ζωής δεν
αποτελούν σήµερα λειτουργική εναλλακτική λύση στην ιεραρχία των αποβλήτων. Θα περάσουν πολλά χρόνια πριν
µια κοινή µεθοδολογία για τη χρήση των εν λόγω εργαλείων υιοθετηθεί σε κοινοτικό επίπεδο. Μέχρι τότε, είναι
σηµαντικό να διασαφηνισθεί η σχέση µεταξύ της έννοιας του κύκλου ζωής και της ιεραρχίας αποβλήτων που
καθορίζεται πολιτικά, επαναλαµβάνοντας ότι η τελευταία παραµένει το στοιχείο επί του οποίου στηρίζονται οι
πολιτικές αποβλήτων. Οι δυνατότητες για παρεκκλίσεις από την ιεραρχία που ορίζονται στην παράγραφο 2 εδάφια
(α) και (β) παρέχουν την απαραίτητη ευελιξία και συγχρόνως προωθούν περαιτέρω την ανάπτυξη των εργαλείων
του κύκλου ζωής. Υπό το φως µιας ήδη καθιερωµένης βάσης γνώσεων, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές πρέπει
να διαδραµατίσουν βασικό ρόλο στην εφαρµογή παρόµοιων εργαλείων.

Οι τοπικές αρχές και διαχειριστές των αποβλήτων πρέπει να έχουν σαφείς οδηγίες και ο καθορισµός της αρµοδιότητας για την επικύρωση των αποτελεσµάτων όσον αφορά τις επιπτώσεις του κύκλου ζωής αποτελεί σηµαντική
βελτίωση στο κείµενο της πρότασης. Η διαδικασία αναθεώρησης που περιλαµβάνεται στην παράγραφο 3 διασφαλίζει ότι οι επιπτώσεις δεν θα χρησιµοποιούνται για την προστασία των εθνικών αγορών και έτσι δεν θα
δηµιουργούνται στρεβλώσεις µε την εισαγωγή της προσέγγισης του κύκλου ζωής.
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Παρατήρηση 3
Άρθρο 2, παράγραφος 5 (νέα)
Κείµενο της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

5.
Ειδικές επί µέρους ή συµπληρωµατικές της παρούσας
οδηγίας διατάξεις οι οποίες αποβλέπουν στη ρύθµιση της
διαχείρισης ορισµένων κατηγοριών αποβλήτων είναι δυνατό να
θεσπιστούν από χωριστές οδηγίες.
Η Επιτροπή θα προβαίνει σε τακτικές εξετάσεις όσον αφορά
τις ροές των αποβλήτων για να εκτιµήσει τις προτεραιότητες
που θα πρέπει να καθιερωθούν για την περαιτέρω εναρµόνιση
των ευρωπαϊκών απαιτήσεων που θα στοχεύουν στην
καθοδήγηση της διαχείρισης των αποβλήτων ώστε να επιλέγονται οι επεξεργασίες που προτιµώνται.

Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Το κείµενο της τροπολογίας ανταποκρίνεται στο κείµενο του άρθρου 2, παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας για
τα απόβλητα. Ορίζει τη νοµική βάση για την υιοθέτηση ειδικών οδηγιών, εφόσον δεν πρέπει να αποκλεισθεί η
ανάγκη για την υιοθέτηση συµπληρωµατικών οδηγιών. Η προτεινόµενη τροπολογία θα αποτελέσει επίσης τη
νοµική βάση για τις οδηγίες που θα προταθούν σε σχέση µε την τροπολογία 9 όσον αφορά το άρθρο 11. Η
τροπολογία προσθέτει επίσης µια απαίτηση όσον αφορά τη διαχείριση αποβλήτων. Η προσέγγιση αυτή που αποσκοπεί στην εναρµόνιση των επιλογών επεξεργασίας για συγκεκριµένα είδη αποβλήτων, συµπληρώνει την καθιέρωση
προτύπων για τις εγκαταστάσεις.

Παρατήρηση 4
Άρθρο 3
Σχέδιο γνωµοδότησης

Τροπολογία

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Ορισµοί

Ορισµοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι
ακόλουθοι ορισµοί:

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι
ακόλουθοι ορισµοί:

α) ως «απόβλητο» νοείται κάθε ουσία ή αντικείµενο το οποίο
ο κάτοχός του απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να
απορρίψει·

α)

(β) ως «παραγωγός» νοείται κάθε πρόσωπο του οποίου οι
δραστηριότητες παράγουν απόβλητα ή κάθε πρόσωπο
που έχει, ως επιχείρηση πραγµατοποιήσει εργασίες προεπεξεργασίας, ανάµειξης ή άλλες οι οποίες οδηγούν σε
µεταβολή της φύσης ή της σύνθεσης των αποβλήτων
αυτών·

(β)

γ) ως «κάτοχος» νοείται ο παραγωγός των αποβλήτων ή το
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στην κατοχή του οποίου ευρίσκονται τα απόβλητα·
δ) ως «διαχείριση» νοείται η συλλογή, µεταφορά, ανάκτηση
και διάθεση των αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένης της
εποπτείας των εργασιών αυτών, καθώς και της επίβλεψης
των χώρων απόρριψης·
ε)

ως «συλλογή» νοείται η συγκέντρωση των αποβλήτων
προς τον σκοπό της µεταφοράς τους σε εγκατάσταση
επεξεργασίας αποβλήτων·

στ)

ως «επαναχρησιµοποίηση» νοείται κάθε εργασία
ανάκτησης µε την οποία προϊόντα ή εξαρτήµατα που
έχουν µετατραπεί σε απόβλητα χρησιµοποιούνται εκ νέου
για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκαν·

ζ) ως «ανακύκλωση» νοείται η ανάκτηση αποβλήτων για την
χρήση σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες για τον ίδιο µε τον
αρχικό ή για άλλον σκοπό. ∆εν περιλαµβάνει την
ανάκτηση ενέργειας·

ως «απόβλητο» νοείται κάθε ουσία ή αντικείµενο το
οποίο ο κάτοχός του απορρίπτει ή προτίθεται ή
υποχρεούται να απορρίψει·
ως «επικίνδυνα απόβλητα» νοούνται:
— τα απόβλητα που εµφανίζουν µία ή περισσότερες
από τις ιδιότητες που αναφέρονται στο
Παράρτηµα ΙΙΙ, σε συγκέντρωση υψηλότερη από
τις οριακές τιµές που δίδει το άρθρο xx της
οδηγίας 88/379/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα παρασκευάσµατα (όπως παρατίθενται στο Παράρτηµα
ΙΙΙΑ)
ή
— τα απόβλητα που εµφανίζουν µία ή περισσότερες
από τις ιδιότητες που αναφέρονται στο
Παράρτηµα ΙΙΙ, σε συγκέντρωση υψηλότερη από
τις οριακές τιµές που δίδει το άρθρο xx της
οδηγίας 88/379/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα παρασκευάσµατα (όπως παρατίθενται στο Παράρτηµα
ΙΙΙΑ) και σηµειώνονται µε αστερίσκο στον
κατάλογο αποβλήτων που έχει καταρτιστεί µε
βάση το άρθρο 4
— τα επικίνδυνα απόβλητα που παράγονται από τα
νοικοκυριά δεν θεωρούνται επικίνδυνα µέχρι τη
συλλογή τους από επιχείρηση που εκτελεί
εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων ή από ιδιωτικό
ή δηµόσιο οργανισµό συλλογής αποβλήτων.
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Σχέδιο γνωµοδότησης

η) ως «απόβλητα ορυκτέλαια» νοούνται όλα τα λιπαντικά ή
βιοµηχανικά ορυκτέλαια που έχουν καταστεί ακατάλληλα
να χρησιµοποιηθούν για τους σκοπούς για τους οποίους
προορίζονταν αρχικά και ιδίως χρησιµοποιηµένα έλαια
κινητήρων εσωτερικής καύσης, έλαια κιβωτίου ταχυτήτων,
λιπαντικά ορυκτέλαια, έλαια για στροβίλους και
υδραυλικά έλαια·
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Τροπολογία

γ)

ως «µείγµα αποβλήτων» νοούνται τα απόβλητα που
προέρχονται από σκόπιµη ή µη σκόπιµη ανάµειξη
δύο ή περισσοτέρων διαφορετικών αποβλήτων και
σχετικά µε τα οποία δεν υφίσταται ενιαία καταχώριση
στα Παραρτήµατα ΙΙΙ, ΙΙΙ Β, IV και IV A του Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για τις µεταφορές αποβλήτων.
Απόβλητα τα οποία µεταφέρονται µε ενιαία µεταφορά
αποβλήτων που αποτελείται από δύο ή περισσότερα
διαχωρισµένα απόβλητα, δεν συνιστούν µείγµα αποβλήτων·

η) δ)

ως «απόβλητα ορυκτέλαια» νοούνται όλα τα
λιπαντικά ή βιοµηχανικά ορυκτέλαια που έχουν
καταστεί ακατάλληλα να χρησιµοποιηθούν για τους
σκοπούς για τους οποίους προορίζονταν αρχικά και
ιδίως χρησιµοποιηµένα έλαια κινητήρων εσωτερικής
καύσης, έλαια κιβωτίου ταχυτήτων, λιπαντικά ορυκτέλαια, έλαια για στροβίλους και υδραυλικά έλαια·

β) ε)

ως «παραγωγός» νοείται κάθε πρόσωπο του οποίου
οι δραστηριότητες παράγουν απόβλητα («αρχικός
παραγωγός») ή κάθε πρόσωπο που έχει πραγµατοποιήσει εργασίες προεπεξεργασίας, ανάµειξης ή άλλες
οι οποίες οδηγούν σε µεταβολή της φύσης ή της
σύνθεσης των αποβλήτων αυτών·

γ) στ)

ως «κάτοχος» νοείται ο παραγωγός των αποβλήτων
ή το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στην κατοχή του
οποίου ευρίσκονται τα απόβλητα·

ζ)

ως «έµπορος» νοείται οιοσδήποτε ενεργεί ως εντολέας
για την αγορά και την περαιτέρω πώληση αποβλήτων,
συµπεριλαµβανοµένων των εµπόρων που δεν
καθίστανται υλικοί κάτοχοι των αποβλήτων·

η)

ως «µεσίτης» νοείται οιοσδήποτε οργανώνει την αξιοποίηση ή τη διάθεση αποβλήτων για λογαριασµό
τρίτων, συµπεριλαµβανοµένων των µεσιτών που δεν
καθίστανται υλικοί κάτοχοι των αποβλήτων·

δ) θ)

ως «διαχείριση» νοείται η συλλογή, µεταφορά,
ανάκτηση και διάθεση των αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένης της εποπτείας των εργασιών αυτών, καθώς
και της επίβλεψης των χώρων απόρριψης·

ι)

ως «περιβαλλοντικώς ορθή διαχείριση» νοείται η
λήψη όλων των εφικτών µέτρων ώστε να εξασφαλίζεται ότι η διαχείριση των αποβλήτων πραγµατοποείται κατά τρόπο µε τον οποίο θα προστατεύονται
η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον έναντι
δυσµενών επιπτώσεων που ενδέχεται να προκύψουν
από τα εν λόγω απόβλητα·

ε) κ)

ως «συλλογή» νοείται η συγκέντρωση των αποβλήτων προς τον σκοπό της µεταφοράς τους σε
εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων και περιλαµβάνει την ανταλλαγή αποβλήτων κατά τη
µεταφορά και την προσωρινή αποθήκευσή τους πριν
την συλλογή ή κατά την µεταφορά·

στ) λ)

ως «επεξεργασία» νοείται η ανάκτηση ή η διάθεση και
περιλαµβάνει µεταβατικές εργασίες, όπως ανάµειξη,
επανασυσκευασία, ανταλλαγή και αποθήκευση, οι
οποίες προηγούνται των εργασιών ανάκτησης ή
διάθεσης·

µ)

ως «πρόληψη» νοείται οιαδήποτε δράση λαµβάνεται
προτού τα προϊόντα ή οι ουσίες µετατραπούν σε
απόβλητα και αποσκοπεί στον περιορισµό της παραγωγής αποβλήτων ή της βλαβερότητάς τους ή γενικά
του περιβαλλοντικού αντίκτυπου που έχει η χρήση
των πόρων·

στ) ν)

ως «επαναχρησιµοποίηση» νοείται κάθε εργασία
ανάκτησης µε την οποία προϊόντα ή εξαρτήµατα που
έχουν µετατραπεί σε απόβλητα χρησιµοποιούνται εκ
νέου για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκαν
δίχως προηγουµένως να χρειάζεται άλλη επεξεργασία
πλην του καθαρισµού και της επισκευής·

θ) ως «επεξεργασία» νοείται η ανάκτηση ή η διάθεση.
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ζ) ξ)

ως «ανακύκλωση» νοείται η ανάκτηση αποβλήτων για
την χρήση σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες για τον ίδιο
µε τον αρχικό ή για άλλον σκοπό. ∆εν περιλαµβάνει
την ανάκτηση ενέργειας·

ο)

ως «ανάκτηση» νοείται οιαδήποτε εργασία επεξεργασίας η οποία:
— έχει ως αποτέλεσµα τη µετατροπή των αποβλήτων
σε χρήσιµους πόρους οι οποίοι µπορούν να αντικαταστήσουν, είτε στις σχετικές εγκαταστάσεις,
είτε στην ευρύτερη οικονοµία, άλλους πόρους οι
οποίοι θα είχαν χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση
της συγκεκριµένης λειτουργίας, ή την προετοιµασία τους για το σκοπό αυτό,
— πληροί κριτήρια αποτελεσµατικότητας µε βάση
τα οποία µπορεί να θεωρηθεί ότι η εν λόγω
εργασία εξυπηρέτησε κάποιον ωφέλιµο σκοπό,
— διασφαλίζει ότι ο συνολικός αντίκτυπος στο
περιβάλλον δεν επιδεινώνεται µε την χρήση των
εν λόγω αποβλήτων ως υποκατάστατων άλλων
πόρων,
— διασφαλίζει ότι κατά την διαδικασία ανάκτησης
δεν µεταφέρονται ρύποι στο τελικό προϊόν·

π)

ως «διάθεση» νοείται οιαδήποτε εργασία επεξεργασίας δεν πληροί τα κριτήρια που θα της επέτρεπαν
να ταξινοµηθεί ως «ανάκτηση».

Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Το εν λόγω άρθρο οφείλει να περιλαµβάνει όλους τους ορισµούς που έχουν σχέση µε τις διατάξεις της οδηγίας
για τα απόβλητα. Ταυτόχρονα, οι ορισµοί πρέπει να είναι συνεπείς προς τους ορισµούς που έχει ήδη υιοθετήσει η
υφιστάµενη νοµοθεσία για τα απόβλητα, ιδιαίτερα δε ο κανονισµός για τις µεταφορές αποβλήτων. Η τροπολογία
συνεπώς προτείνει:
— να συγκεντρωθούν στο άρθρο 3 οι ορισµοί που βρίσκονται διάσπαρτοι στο κείµενο της πρότασης της Επιτροπής,
— να προστεθούν ορισµένοι ορισµοί που απουσιάζουν (π.χ. οι όροι «έµπορος» και «µεσίτης» χρησιµοποιούνται
στο άρθρο 25 δίχως να δίδεται ο ορισµός τους) µέσω της επανάληψης ορισµών που έχουν ήδη υιοθετηθεί µε
τη διαδικασία της συναπόφασης στο πλαίσιο της υιοθέτησης του νέου κανονισµού για τις µεταφορές αποβλήτων,
— να αποσαφηνιστούν ορισµένοι από τους ορισµούς που προτείνονται.
Παρατήρηση 5
Άρθρο 4
Κείµενο της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο αποβλήτων σύµφωνα µε την
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο αποβλήτων σύµφωνα µε την
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 2, το
αργότερο, δύο χρόνια µετά την ηµεροµηνία που ορίζεται στο
άρθρο 39. Ο κατάλογος αποβλήτων θα βασίζεται στον
υπάρχοντα, ο οποίος θα ισχύει µέχρι την έναρξη ισχύος του
νέου καταλόγου. Ο νέος κατάλογος αποβλήτων θα περιλαµβάνει επίσης στοιχεία σχετικά µε τις βασικές ιδιότητες των
συστατικών (σύνθεση και συγκέντρωση) .

Ο κατάλογος περιλαµβάνει απόβλητα που πρέπει να
θεωρούνται ως επικίνδυνα σύµφωνα µε τα άρθρα 12 ως 15,
λαµβανοµένων υπόψη της προέλευσης και της σύστασής τους
και, όπου απαιτείται, τις οριακές τιµές συγκέντρωσης.

Ο κατάλογος περιλαµβάνει επίσης απόβλητα που πρέπει να
θεωρούνται ως επικίνδυνα σύµφωνα µε τα άρθρα 12 έως 15,
λαµβανοµένων υπόψη της προέλευσης και της σύστασής τους
και, όπου απαιτείται, τις οριακές τιµές συγκέντρωσης.

Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Η τροπολογία που αναφέρεται στο άρθρο 4 αποσκοπεί στη διασφάλιση νοµικής βεβαιότητας όσον αφορά τον
κατάλογο αποβλήτων. Ο υπάρχων κατάλογος αποβλήτων αποτέλεσε αντικείµενο συνεχών προσαρµογών στην
επιτροπή διαδικασίας και έχει επικαιροποιηθεί. Παρόλα αυτά η ποιότητα του καταλόγου αποβλήτων µπορεί
πάντοτε να βελτιωθεί, οι προσπάθειες που έχουν καταβληθεί µέχρι σήµερα για την κατάρτιση του δεν πρέπει να
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εγκαταλειφθούν. Αντίθετα, θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω εργασία όσον αφορά την κατάρτιση
καταλόγου αποβλήτων έτσι ώστε να υπάρχει συνέχεια για τις αρχές και τις επιχειρήσεις. Με την κατάργηση των
οδηγιών 75/442/ΕΟΚ και 91/689/ΕΟΚ είναι σηµαντικό να διασφαλισθεί ότι ο παρών κατάλογος ισχύει µέχρι να
υιοθετηθεί ο νέος και είναι σηµαντικό να καθοριστεί προθεσµία για την κατάρτιση του νέου καταλόγου. Στην
πράξη έχει αποδειχθεί ότι είναι προτιµότερο να καταρτίζεται ο κατάλογος αποβλήτων µε βάση τα συστατικά
(βασικά κριτήρια: Σύνθεση και συγκέντρωση των συστατικών που περιέχουν τα απόβλητα) διότι επιτρέπει µια
καλύτερη αξιολόγηση των επιπτώσεων για το περιβάλλον, τη δηµόσια υγεία, την ασφάλεια αλλά και την εκτίµηση
των κινδύνων και συνεπώς διευκολύνει την επιλογή της διαδικασίας που ενδείκνυται για την επεξεργασία των
αποβλήτων. Η πρόταση της Επιτροπής για την κατάρτιση νέου καταλόγου είναι ασαφής και πρέπει να διευκρινισθεί ότι η κατάλογος θα συµπεριλαµβάνει τόσο τα µη επικίνδυνα όσο και τα επικίνδυνα απόβλητα.

Παρατήρηση 6
Άρθρο 5
Κείµενο της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

1.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για να
εξασφαλίσουν πως όλα τα απόβλητα υπόκεινται σε διεργασίες
οι οποίες έχουν ως αποτέλεσµα τα απόβλητα να εξυπηρετούν
κάποιο χρήσιµο σκοπό, αντικαθιστώντας, στο εργοστάσιο ή
στην ευρύτερη οικονοµία, άλλους πόρους που θα χρησιµοποιούνταν για να καλύψουν την εν λόγω λειτουργία, ή να
προετοιµαστούν για κάποια τέτοια χρήση, και που στο εξής
καλούνται «εργασίες ανάκτησης». Θεωρούν ως εργασίες
ανάκτησης τουλάχιστον εκείνες που περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα ΙΙ.

1.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για να
εξασφαλίσουν πως όλα τα απόβλητα υπόκεινται σε διεργασίες
οι οποίες έχουν ως αποτέλεσµα τα απόβλητα να εξυπηρετούν
κάποιο χρήσιµο σκοπό, αντικαθιστώντας, στο εργοστάσιο ή
στην ευρύτερη οικονοµία, άλλους πόρους που θα χρησιµοποιούνταν για να καλύψουν την εν λόγω λειτουργία, ή να
προετοιµαστούν για κάποια τέτοια χρήση, και που στο εξής
καλούνται «εργασίες ανάκτησης». Θεωρούν ως εργασίες
ανάκτησης τουλάχιστον εκείνες που περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού αριθ. Xxxxx του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου µε θέµα την ταξινόµηση
της διεργασίας αποβλήτων.

2.
Η Επιτροπή είναι δυνατόν, σύµφωνα µε τη διαδικασία
που αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 2, να εκδώσει
µέτρα εφαρµογής για να καθορίσει κριτήρια απόδοσης, µε
βάση τα οποία οι εργασίες που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ
µπορούν να θεωρηθούν ότι έχουν εξυπηρετήσει κάποιο
χρήσιµο σκοπό, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο
1.

2.
Η Επιτροπή είναι δυνατόν, σύµφωνα µε τη διαδικασία
που αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 2, να εκδώσει
Θεσπίζονται µέτρα εφαρµογής που θα καθορίσουν τα κριτήρια
απόδοσης, µε βάση τα οποία οι εργασίες που αναφέρονται στο
παράρτηµα ΙΙ µπορούν να θεωρηθούν ότι έχουν εξυπηρετήσει
κάποιο χρήσιµο σκοπό, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην
παράγραφο 1.

Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Η ταξινόµηση των διεργασιών επεξεργασίας επηρεάζει έντονα την ικανότητα σχεδιασµού των µεσοπρόθεσµων και
µακροπρόθεσµων προδιαγραφών δυνατοτήτων. Καθορίζει επίσης τους όρους ανταγωνισµού για τις ατοµικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Έτσι η τροπολογία αυτή αποβλέπει στη χρήση διαδικασίας λήψης πολιτικής απόφασης
στην οποία θα συµµετέχουν οι σχετικοί παράγοντες. Η υιοθέτηση κανονισµού για την ταξινόµηση των διεργασιών
για τα απόβλητα θα επιτρέψει να εξεταστούν λεπτοµερώς από το πολιτικό επίπεδο η επιλογή αποτελεσµατικών
κριτηρίων και ο ορισµός των αντίστοιχων ελαχίστων ορίων. Συγχρόνως η υιοθέτηση παρόµοιου κανονισµού
παρέχει τη δυνατότητα υιοθέτησης µέτρων που δεν θα οδηγούν σε επανειληµµένες τροποποίησης της οδηγίας για
τα απόβλητα. Υπό το φως των γνώσεων που έχει αποκτήσει το τοπικό επίπεδο και των ευθυνών και αρµοδιοτήτων
τους στον τοµέα των αποβλήτων οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θα πρέπει τουλάχιστον να συµµετέχουν στη
διαβούλευση πριν τη θέσπιση των προτεινόµενων µέτρων. Κατά συνέπεια η υιοθέτηση των τροπολογιών 5 και 6
θα έχει ως αποτέλεσµα να µεταφερθούν τα παραρτήµατα Ι και ΙΙ της οδηγίας για τα απόβλητα στα παραρτήµατα Ι
και ΙΙ του κανονισµού αριθ. … του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ταξινόµηση των διεργασιών αποβλήτων.

Παρατήρηση 7
Άρθρο 6
Κείµενο της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

1.
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι στις περιπτώσεις που
είναι αδύνατη η ανάκτηση σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 1, όλα τα απόβλητα υπόκεινται σε εργασίες διάθεσης.

1.
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι στις περιπτώσεις που
είναι αδύνατη η ανάκτηση σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 1, όλα τα απόβλητα υπόκεινται σε εργασίες διάθεσης.
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Κείµενο της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

Απαγορεύουν την εγκατάλειψη, απόρριψη ή ανεξέλεγκτη
διάθεση των αποβλήτων.
2.
Τα κράτη µέλη θεωρούν ως εργασίες διάθεσης τουλάχιστον τις εργασίες που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι,
ακόµη και στην περίπτωση που η εργασία έχει ως δευτερογενή
συνέπεια την ανάκτηση υλικών ή ενέργειας.

Απαγορεύουν την εγκατάλειψη, απόρριψη ή ανεξέλεγκτη
διάθεση των αποβλήτων.

3.
Στις περιπτώσεις στις οποίες, παρά την υποκατάσταση
υλικών που πραγµατοποιείται, τα αποτελέσµατα της διεργασίας δείχνουν ότι, για τους σκοπούς του άρθρου 1, η διεργασία έχει χαµηλές µόνον δυνατότητες, η Επιτροπή µπορεί,
σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 36
παράγραφος 2, να εκδώσει µέτρα εφαρµογής µε τα οποία να
προσθέσει την συγκεκριµένη διεργασία στον κατάλογο του
παραρτήµατος Ι.

2.
Τα κράτη µέλη θεωρούν ως εργασίες διάθεσης τουλάχιστον τις εργασίες που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι του
κανονισµού αριθ. xxxx του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου µε θέµα την ταξινόµηση της επεξεργασίας αποβλήτων, ακόµη και στην περίπτωση που η εργασία έχει ως
δευτερογενή συνέπεια την ανάκτηση υλικών ή ενέργειας.
3.
Στις περιπτώσεις στις οποίες, παρά την υποκατάσταση
υλικών που πραγµατοποιείται, τα αποτελέσµατα της διεργασίας
δείχνουν ότι, για τους σκοπούς του άρθρου 1, η διεργασία
έχει χαµηλές µόνον δυνατότητες, η Επιτροπή µπορεί, σύµφωνα
µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος
2, να εκδώσει µέτρα εφαρµογής µε τα οποία να προσθέσει την
η συγκεκριµένη διεργασία θα προστεθεί στον κατάλογο του
παραρτήµατος Ι, που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Για τους ίδιους λόγους που εκτίθενται στην αιτιολογία της τροπολογίας 4, το θέµα που πραγµατεύεται το άρθρο
αυτό πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο πολιτικής συζήτησης και όχι µόνο τεχνικής. Η ταξινόµηση των διεργασιών
επεξεργασίας, και στην περίπτωση αυτή η διάθεση, επηρεάζει έντονα την δυνατότητα των αρµόδιων αρχών και των
ιδιωτικών επιχειρήσεων να σχεδιάσουν τις µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες προδιαγραφές δυνατοτήτων.
Καθορίζει επίσης τους όρους ανταγωνισµού για τις ατοµικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας.
Για το λόγο αυτό η λήψη µέτρων πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο πολιτικής απόφασης που θα ληφθεί κατόπιν
διαδικασίας στην οποία θα συµµετέχουν οι σχετικοί παράγοντες. Υπό το φως των ευθυνών και των αρµοδιοτήτων
των τοπικών και περιφερειακών αρχών στον τοµέα των αποβλήτων θα πρέπει τουλάχιστον να ζητείται η γνώµη
τους πριν από τη θέσπιση των προτεινόµενων µέτρων, και να τους δίνεται η ευκαιρία να εκφράζουν τις απόψεις
τους στην αξιολόγηση επιπτώσεων που θα συνταχθεί από την Επιτροπή πρίν από την υποβολή της πρότασης.
Παρατήρηση 8
Άρθρο 9
Κείµενο της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι δαπάνες που συνδέονται
µε την ανάκτηση ή διάθεση των αποβλήτων, κατανέµονται
ανάλογα µε την περίπτωση, ανάµεσα στον κάτοχο, τους προηγούµενους κατόχους και τον παραγωγό.

Σύµφωνα µε την αρχή ότι ο ρυπαίνων πληρώνει τα κράτη µέλη
εξασφαλίζουν ότι οι δαπάνες που συνδέονται µε την ανάκτηση
ή διάθεση των αποβλήτων, κατανέµονται ανάλογα µε την
περίπτωση, ανάµεσα στον κάτοχο, τους προηγούµενους κατόχους και τον παραγωγό.

Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Το 6ο πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον (που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο
στις 22 Ιουλίου 2002) βασίζεται κυρίως στην αρχή ότι ο ρυπαίνων πληρώνει. Η αρχή αυτή, ως θεµελιώδης αρχή
της πολιτικής για το περιβάλλον, πρέπει να συµπεριληφθεί στο κείµενο της οδηγίας.
Παρατήρηση 9
'Αρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο γ (νέο)
Κείµενο της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

1.
Με στόχο τον καθορισµό του κατά πόσο ενδείκνυται να
χαρακτηριστούν ορισµένα απόβλητα ότι έχουν πάψει να είναι
απόβλητα, µετά την ολοκλήρωση των εργασιών επαναχρησιµοποίησης, ανακύκλωσης ή ανάκτησης, και να επαναταξινοµηθούν τα απόβλητα ως δευτερογενή προϊόντα, υλικά ή
ουσίες, η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσο εκπληρούνται οι
παρακάτω προϋποθέσεις:
α) η επαναταξινόµηση δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα
γενικά αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις,

1.
Με στόχο τον καθορισµό του κατά πόσο ενδείκνυται να
χαρακτηριστούν ορισµένα απόβλητα ότι έχουν πάψει να είναι
απόβλητα, µετά την ολοκλήρωση των εργασιών επαναχρησιµοποίησης, ανακύκλωσης ή ανάκτησης, και να επαναταξινοµηθούν τα απόβλητα ως δευτερογενή προϊόντα, υλικά ή
ουσίες, η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσο εκπληρούνται οι
παρακάτω προϋποθέσεις:
α) η επαναταξινόµηση δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα
γενικά αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις,
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Κείµενο της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

β) υφίσταται αγορά για τέτοια δευτερογενή προϊόντα, υλικά ή
ουσίες.

β)

υφίσταται αγορά για τέτοια δευτερογενή προϊόντα, υλικά
ή ουσίες.

(γ) τα δευτερογενή προϊόντα, υλικά ή ουσίες έχουν υποστεί
επεξεργασία και πρόκειται να εισέλθουν σε ένα νέο κύκλο
ως προϊόντα ή υλικά µε ιδιότητες αντίστοιχες µε εκείνες
των πρωτογενών υλικών ή ουσιών.

Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Προτείνεται να εφαρµόζεται η διαδικασία που επιτρέπει τον καθορισµό των κριτηρίων για τον αποχαρακτηρισµό
των αποβλήτων, αφού τα απόβλητα έχουν υποστεί την επεξεργασία. Αυτό σηµαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να εξαιρεθούν απόβλητα από τη νοµοθεσία περί αποβλήτων πριν από τη στιγµή που αυτά θα µπορούν πράγµατι να είναι
µέρος νέου κύκλου παραγωγής και να παρουσιάζουν ποιότητα αντίστοιχη µε εκείνη του πρωτογενούς υλικού ή
ουσίας.
Παρατήρηση 10
Άρθρο 11 δεύτερο εδάφιο
Κείµενο της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

2.
Με βάση την αξιολόγησή της σύµφωνα µε την παράγραφο 1, η Επιτροπή, ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 2, εκδίδει µέτρα εφαρµογής
σχετικά µε συγκεκριµένη κατηγορία αποβλήτων προϊόντων,
υλικών ή ουσιών, προσδιορίζοντας τα περιβαλλοντικά και
ποιοτικά κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για να θεωρείται
ότι τα απόβλητα έχουν µετατραπεί σε δευτερογενή προϊόντα,
υλικά ή ουσίες.

2.
Με βάση την αξιολόγησή της σύµφωνα µε την παράγραφο 1, η Επιτροπή, ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 2, εκδίδει θα προτείνει µε
ατοµικές µε οδηγία τον αποχαρακτηρισµό αποβλήτων θεσπίζοντας µέτρα σχετικά µε συγκεκριµένη κατηγορία αποβλήτων
προϊόντων, υλικών ή ουσιών, προσδιορίζοντας τα περιβαλλοντικά και ποιοτικά κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για
να θεωρείται ότι τα απόβλητα έχουν µετατραπεί σε δευτερογενή προϊόντα, υλικά ή ουσίες. Η Επιτροπή θα προβεί στην
εκτίµηση τον αντίκτυπο των προτεινόµενων µέτρων.

Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Το άρθρο 11 περιέχει τα κριτήρια αποχαρακτηρισµού των αποβλήτων και συνεπώς το µελλοντικό πεδίο της νοµοθεσίας περί αποβλήτων. Η επιλογή περιβαλλοντικών κριτηρίων και το επίπεδο στο οποίο κατατάσσονται δεν
αποτελεί µόνο τεχνικό θέµα, αλλά και πολιτικό. Περαιτέρω έλλειψη αυστηρών κριτηρίων σχετικά µε τη χρήση
παρόµοιας έννοιας µπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση και σε συζητήσεις ακόµη, µεταξύ οµάδων συγκρουοµένων
συµφερόντων. Γι' αυτό η θέσπιση µέτρων πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο πολιτικής συζήτησης. Η πρόταση
οδηγίας για τον αποχαρακτηρισµό αποβλήτων καθιστά δυνατή την αποφυγή επανειληµµένων τροποποιήσεων της
οδηγίας για τα απόβλητα. Παρόµοιες προτάσεις που έχουν περιβαλλοντικές, οικονοµικές, και κοινωνικές συνέπειες
πρέπει να συνοδεύονται από αξιολόγηση επιπτώσεων συµπεριλαµβανοµένης ευρείας διαβούλευσης µεταξύ των
σχετικών ενδιαφεροµένων µερών.
Παρατήρηση 11
Άρθρο 13
Κείµενο της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

Η Επιτροπή καταρτίζει, σύµφωνα µε την διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 36 παράγραφος 2, κατάλογο των
επικίνδυνων αποβλήτων, ο οποίος στη συνέχεια αναφέρεται ως
ο «κατάλογος».

Η Επιτροπή καταρτίζει, σύµφωνα µε την διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 36 παράγραφος 2, κατάλογο των
επικίνδυνων αποβλήτων, ο οποίος στη συνέχεια αναφέρεται ως
ο «κατάλογος».

Ο κατάλογος λαµβάνει υπόψη την προέλευση και σύνθεση
των αποβλήτων καθώς και, όπου απαιτείται, τις οριακές τιµές
συγκέντρωσης.

Ο κατάλογος λαµβάνει υπόψη την προέλευση και σύνθεση των
αποβλήτων καθώς και, όπου απαιτείται, τις οριακές τιµές
συγκέντρωσης.

Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Το άρθρο αυτό είναι περιττό εφόσον οι απαιτήσεις για την κατάρτιση καταλόγου αποβλήτων περιλαµβάνονται
ήδη στο άρθρο 4.
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Παρατήρηση 12
Άρθρο 15
Κείµενο της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

1.
Σε περίπτωση που κάποιο κράτος µέλος έχει
στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι συγκεκριµένο
απόβλητο το οποίο περιλαµβάνεται στον κατάλογο ως
επικίνδυνο δεν εµφανίζει καµιά από τις ιδιότητες που
αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ, µπορεί να διαχειριστεί
το εν λόγω απόβλητο ως µη επικίνδυνο απόβλητο.

1. Σε περίπτωση που κάποιο κράτος µέλος έχει στοιχεία που να
αποδεικνύουν ότι συγκεκριµένο απόβλητο το οποίο περιλαµβάνεται
στον κατάλογο ως επικίνδυνο δεν εµφανίζει καµιά από τις ιδιότητες
που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ, µπορεί να διαχειριστεί το εν
λόγω απόβλητο ως µη επικίνδυνο απόβλητο.

Το κράτος µέλος κοινοποιεί τυχόν τέτοιες περιπτώσεις
στην Επιτροπή στο πλαίσιο της έκθεσης που προβλέπεται
στο άρθρο 34 παράγραφος 1 και παρέχει στην Επιτροπή
όλα τα σχετικά στοιχεία.
2.
Η Επιτροπή µε βάση τις παραληφθείσες κοινοποιήσεις, αναθεωρεί τον κατάλογο αποφασίζοντας την
προσαρµογή του, σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 2.

Το κράτος µέλος κοινοποιεί τυχόν τέτοιες περιπτώσεις στην
Επιτροπή στο πλαίσιο της έκθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 34
παράγραφος 1 και παρέχει στην Επιτροπή όλα τα σχετικά
στοιχεία.
2.
Η Επιτροπή µε βάση τις παραληφθείσες κοινοποιήσεις, αναθεωρεί
τον κατάλογο αποφασίζοντας την προσαρµογή του, σύµφωνα µε τη
3. Το
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 2.
κράτος µέλος µπορεί να διαχειριστεί το εν λόγω απόβλητο ως µη
επικίνδυνο απόβλητο µετά την αναπροσαρµογή του εγκεκριµένου
καταλόγου.

Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Σηµαντική προϋπόθεση για την εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας και συγκεκριµένα του κανονισµού του
Συµβουλίου αριθ. 259/93 ΕΟΚ µε θέµα την παρακολούθηση και τον έλεγχο των µεταφορών αποβλήτων στο
εσωτερικό της Κοινότητας αποτελεί η οµοιόµορφη ταξινόµηση των αποβλήτων ως επικινδύνων ή µη. Η ταξινόµηση αυτή αποτελεί αντικείµενο συνεχούς εξέτασης από την επιτροπή Τεχνικών Προσαρµογών. ∆εν επιτρέπεται
στα κράτη µέλη να προβαίνουν στην τροποποίηση της, η οποία τίθεται σε ισχύ κατόπιν σχετικών συζητήσεων
µεταξύ των αντιπροσώπων των κρατών µελών και της Επιτροπής.
Παρατήρηση 13
Άρθρο 16
Σχέδιο γνωµοδότησης

Τροπολογία

Άρθρο 16

Άρθρο 16

∆ιαχωρισµός

∆ιαχωρισµός

1.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για
να εξασφαλίσουν ότι ικανοποιούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις στις περιπτώσεις ανάµιξης επικίνδυνων αποβλήτων, είτε µε άλλα επικίνδυνα απόβλητα µε διαφορετικές ιδιότητες είτε µε άλλα απόβλητα, ουσίες ή υλικά.
α) η διαδικασία ανάµιξης πραγµατοποιείται σε οργανισµό ή εταιρεία που έχει λάβει άδεια σύµφωνα µε το
άρθρο 19·

1.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι ικανοποιούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α) απαγορεύεται στους παραγωγούς αποβλήτων, στους φορείς
συλλογής αποβλήτων και στους µεταφορείς αποβλήτων να
αναµειγνύουν µεταξύ τους επικίνδυνα απόβλητα µε διαφορετικές
ιδιότητες ή επικίνδυνα απόβλητα µε άλλα απόβλητα, ουσίες ή
υλικά·

β) εφαρµόζονται οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο
7·

β)

στις περιπτώσεις ανάµιξης επικίνδυνων αποβλήτων:, είτε µε άλλα
επικίνδυνα απόβλητα µε διαφορετικές ιδιότητες είτε µε άλλα
απόβλητα, ουσίες ή υλικά.

γ) οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της διαχείρισης των
αποβλήτων δεν καθίστανται δυσµενέστερες·

α) i)

δ)

β) ii)
γ) iii)

οι σχετικές εργασίες ακολουθούν τις βέλτιστες
διαθέσιµες τεχνικές.

2.
Με βάση τα κριτήρια τεχνικής και οικονοµικής
σκοπιµότητας που θα καθορίσουν τα κράτη µέλη, στην
περίπτωση που τα επικίνδυνα απόβλητα έχουν αναµιχθεί
κατά τρόπο αντίθετο µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1, µε άλλα επικίνδυνα απόβλητα τα οποία έχουν
διαφορετικές ιδιότητες ή µε άλλα απόβλητα, ουσίες ή
υλικά, πραγµατοποιείται διαχωρισµός, όπου απαιτείται,
για να εξασφαλιστεί συµµόρφωση προς το άρθρο 7.

δ) iv)
v)

η διαδικασία ανάµιξης πραγµατοποιείται σε οργανισµό ή
εταιρεία που έχει λάβει άδεια σύµφωνα µε το άρθρο 19·
εφαρµόζονται οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο 7·
οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της διαχείρισης των αποβλήτων δεν καθίστανται δυσµενέστερες·
οι σχετικές εργασίες ακολουθούν τις βέλτιστες διαθέσιµες
τεχνικές.
η επεξεργασία του µείγµατος που προκύπτει από την
διαδικασία ανάµειξης πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους
κανόνες που ισχύουν για τα επικίνδυνα απόβλητα,
ανεξάρτητα από την τελική σύνθεση του µείγµατος.

2. Με βάση τα κριτήρια τεχνικής και οικονοµικής σκοπιµότητας
που θα καθορίσουν τα κράτη µέλη, στην περίπτωση που τα επικίνδυνα απόβλητα έχουν αναµιχθεί κατά τρόπο αντίθετο µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1, µε άλλα επικίνδυνα απόβλητα τα οποία
έχουν διαφορετικές ιδιότητες ή µε άλλα απόβλητα, ουσίες ή υλικά,
πραγµατοποιείται διαχωρισµός, όπου απαιτείται, για να εξασφαλιστεί
συµµόρφωση προς το άρθρο 7.
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Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Είναι γεγονός ότι µόνον εγκαταστάσεις που διαθέτουν άδεια µπορούν να προβαίνουν σε εργασίες ανάµειξης.
Πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί ότι το άρθρο 16, σηµείο 2, απαιτεί τα επικίνδυνα απόβλητα που «έχουν αναµιχθεί
κατά τρόπο αντίθετο µε τα προβλεπόµενα» να διαχωρίζονται υπό συνθήκες οι οποίες πληρούν «τα κριτήρια
τεχνικής και οικονοµικής σκοπιµότητας που θα καθορίσουν τα κράτη µέλη». Πρέπει να διατυπωθεί ρητά στο
κείµενο της οδηγίας ότι οι παραγωγοί αποβλήτων, οι φορείς συλλογής αποβλήτων και οι µεταφορείς αποβλήτων
απαγορεύεται να προβαίνουν στην ανάµειξη επικίνδυνων αποβλήτων. Επιπλέον, για να αποφευχθεί το ενδεχόµενο
της ανάµειξης µε αποκλειστικό σκοπό την αραίωση των ρύπων.
Παρατήρηση 14
Άρθρο 19, παράγραφος 1
Κείµενο της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

1.
Τα κράτη µέλη απαιτούν κάθε οργανισµός ή εταιρεία,
που προτίθεται να εκτελέσει εργασίες διάθεσης ή ανάκτησης,
να λάβει άδεια από τις εθνικές αρµόδιες αρχές.

1.
Τα κράτη µέλη απαιτούν κάθε οργανισµός ή εταιρεία,
που προτίθεται να εκτελέσει εργασίες διάθεσης ή ανάκτησης,
να λάβει άδεια από τις εθνικές αρµόδιες αρχές.

Στις εν λόγω άδειες ορίζονται τα ακόλουθα:
α) τύποι και ποσότητες αποβλήτων που µπορούν να
υποβληθούν σε επεξεργασία,

Στις εν λόγω άδειες ορίζονται τα ακόλουθα:
α) τύποι και ποσότητες αποβλήτων που µπορούν να
υποβληθούν σε επεξεργασία,

β) για κάθε τύπο επιτρεπόµενης εργασίας, οι τεχνικές απαιτήσεις που σχετίζονται µε τη οικεία εγκατάσταση,

β) για κάθε τύπο επιτρεπόµενης εργασίας, οι τεχνικές απαιτήσεις που σχετίζονται µε τη οικεία εγκατάσταση,

(γ) τις προφυλάξεις στον τοµέα της ασφάλειας που πρέπει να
ληφθούν,

(γ) τις προφυλάξεις στον τοµέα της ασφάλειας που πρέπει να
ληφθούν,

(δ) τη µέθοδο που θα χρησιµοποιηθεί για κάθε τύπο εργασίας.

(δ) τη µέθοδο που θα χρησιµοποιηθεί για κάθε τύπο εργασίας.

Στις άδειες είναι δυνατόν να προσδιορίζονται πρόσθετοι όροι
και υποχρεώσεις.

Στις άδειες είναι δυνατόν να προσδιορίζονται πρόσθετοι όροι
και υποχρεώσεις όπως προδιαγραφές για την ποιότητα της
επεξεργασίας.

Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Το άρθρο 19 της οδηγίας, λόγω των συνεπειών που µπορεί να έχει για το περιβάλλον, πρέπει να αναφέρει µε
ακρίβεια ότι είναι δυνατόν να εισάγονται προδιαγραφές όσον αφορά την ποιότητα της επεξεργασίας.
Παρατήρηση 15
Άρθρο 21
Κείµενο της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

Η Επιτροπή µπορεί σύµφωνα µε την διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 2 να εκδώσει ελάχιστα
πρότυπα για τις άδειας µε στόχο να εξασφαλίσει ότι τα
απόβλητα υφίστανται επεξεργασία κατά ορθό από περιβαλλοντική σκοπιά τρόπο.

Η Επιτροπή µπορεί σύµφωνα µε την διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 2 πολιτική διαδικασία στην
οποία συµµετέχουν οι σχετικοί φορείς και αφού προβεί στην
εκτίµηση αντικτύπου των προταθέντων µέτρων να εκδώσει
ελάχιστα πρότυπα για τις άδειας µε στόχο να εξασφαλίσει ότι
τα απόβλητα υφίστανται επεξεργασία κατά ορθό από περιβαλλοντική σκοπιά τρόπο.
Τα κράτη µέλη µπορούν να καθορίζουν αυστηρότερες
προδιαγραφές για την χορήγηση άδειας, λαµβάνοντας υπόψη
τις εθνικές ανάγκες και την αρχή της αναλογικότητας και τη
συνθήκη της Ε.Κ.

Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Σύµφωνα µε τις τροπολογίες 4, 5 και 8, η τροπολογία αυτή ζητεί τη διεξαγωγή όχι µόνο τεχνικής αλλά και πολιτικής συζήτησης. Η καθιέρωση ελάχιστων προτύπων για τις άδειες µε στόχο να εξασφαλισθεί ότι τα απόβλητα
υφίστανται επεξεργασία κατά ορθό από περιβαλλοντική σκοπιά τρόπο πρέπει να αποτελεί αντικείµενο πολιτικής
απόφασης που θα ληφθεί κατόπιν διαδικασίας στην οποία συµµετέχουν οι σχετικοί παράγοντες. Υπό το φως των
ευθυνών και των αρµοδιοτήτων των τοπικών και περιφερειακών αρχών στον τοµέα των αποβλήτων θα πρέπει
τουλάχιστον να ζητείται η γνώµη τους πριν από τη θέσπιση των προτεινόµενων µέτρων, και να τους δίνεται η
ευκαιρία να εκφράζουν τις απόψεις τους στην αξιολόγηση επιπτώσεων που θα συνταχθεί από την Επιτροπή πριν
από την υποβολή της πρότασης.
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Παρατήρηση 16
Άρθρο 26, παράγραφος 1
Κείµενο της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

1.
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι αρµόδιες αρχές τους
καταρτίζουν, µε βάση το άρθρο 1, ένα ή περισσότερα σχέδια
διαχείρισης αποβλήτων, τα οποία αναθεωρούνται τουλάχιστον
ανά πενταετία.

1.
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι αρµόδιες αρχές τους
καταρτίζουν, µε βάση το άρθρο 1, ένα ή περισσότερα σχέδια
διαχείρισης αποβλήτων, τα οποία αναθεωρούνται τουλάχιστον
ανά τετραετία πενταετία.

Τα εν λόγω σχέδια καλύπτουν, από µόνα τους ή συνδυασµένα,
ολόκληρη την γεωγραφική επικράτεια του οικείου κράτους
µέλους.

Τα εν λόγω σχέδια καλύπτουν, από µόνα τους ή συνδυασµένα,
ολόκληρη την γεωγραφική επικράτεια του οικείου κράτους
µέλους.

Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Η συχνότητα αναθεώρησης των προγραµµάτων διαχείρισης αποβλήτων πρέπει να συγχρονισθεί µε εκείνη που
εφαρµόζεται στα προγράµµατα πρόληψης δηµιουργίας αποβλήτων που αναφέρεται στο άρθρο 29. Η αναθεώρηση
των προγραµµάτων πρόληψης δηµιουργίας αποβλήτων προβλέπεται στο άρθρο 31 και συνδέεται µε τις υποχρεώσεις υποβολής έκθεσης που ορίζονται στο άρθρο 34, το οποίο καθορίζει την τριετία ως συχνότητα υποβολής
εκθέσεων. Με το συγχρονισµό της αναθεώρησης τόσο των προγραµµάτων διαχείρισης αποβλήτων όσο και των
προγραµµάτων πρόληψης δηµιουργίας αποβλήτων καθώς και µε τη σύνταξη τοµεακών εκθέσεων πρέπει να καθορισθεί µια τακτική περίοδος µεταξύ των σχετικών αρχών προκειµένου να τις βοηθήσει να ανταποκριθούν στις
υποχρεώσεις της οδηγίας σχετικά µε την υποβολή έκθεσης.
Σχετικά µε τα κριτήρια αυτά είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι στις αρµόδιες αρχές πρέπει να χορηγούνται οι απαιτούµενοι πόροι.

Παρατήρηση 17
Άρθρο 29, παράγραφος 1
Κείµενο της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

1.
Τα κράτη µέλη εκπονούν, σύµφωνα µε το άρθρο 1,
προγράµµατα πρόληψης της δηµιουργίας αποβλήτων το αργότερο [εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
οδηγίας].

1.
Τα κράτη µέλη εκπονούν, σύµφωνα µε το άρθρο 1,
προγράµµατα πρόληψης της δηµιουργίας αποβλήτων το αργότερο [εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
οδηγίας]. Τα προγράµµατα θα επανεξετάζονται τουλάχιστον
ανά τετραετία .

Τα εν λόγω προγράµµατα ενσωµατώνονται στα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων που προβλέπονται στο άρθρο 26 ή
λειτουργούν ως ανεξάρτητα προγράµµατα. Εκπονούνται στο
πλέον ενδεδειγµένο για την αποτελεσµατική τους εφαρµογή
γεωγραφικό επίπεδο.

Τα εν λόγω προγράµµατα και τα µέτρα που περιλαµβάνουν
πρέπει να στοχεύουν τουλάχιστο στην σταθεροποίηση της
παραγωγής αποβλήτων µέχρι το 2010 και την περαιτέρω
σηµαντική µείωση της παραγωγής µέχρι το 2020.
Τα εν λόγω προγράµµατα ενσωµατώνονται στα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων που προβλέπονται στο άρθρο 26 ή
λειτουργούν ως ανεξάρτητα προγράµµατα. Εκπονούνται στο
πλέον ενδεδειγµένο για την αποτελεσµατική τους εφαρµογή
γεωγραφικό επίπεδο.

Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Όπως εκτίθεται στην αιτιολογία της τροπολογίας 12, η συχνότητα αναθεώρησης των προγραµµάτων πρόληψης
δηµιουργίας αποβλήτων πρέπει να συγχρονισθεί µε εκείνη που εφαρµόζεται στα προγράµµατα διαχείρισης αποβλήτων. Η αναθεώρηση των προγραµµάτων πρόληψης δηµιουργίας αποβλήτων προβλέπεται στο άρθρο 31 και
συνδέεται µε τις υποχρεώσεις υποβολής έκθεσης που ορίζονται στο άρθρο 34, το οποίο καθορίζει την τριετία ως
συχνότητα υποβολής εκθέσεων. Προτείνεται ο συγχρονισµός των υποχρεώσεων υποβολής έκθεσης για τους ίδιους
λόγους µε εκείνους που περιέχονται στην αιτιολογία της τροπολογίας 12.
Τα προγράµµατα πρόληψης δηµιουργίας αποβλήτων που στοχεύουν στην αντιµετώπιση µιας από τις σηµαντικότερες προκλήσεις της πολιτικής αποβλήτων, που είναι η µείωση της παραγωγής τους, η αναθεωρηµένη οδηγία
πλαίσιο πρέπει να αποτελέσει το ορόσηµο για την αξιολόγηση της προόδου. Ο σαφής ορισµός µειωµένων στόχων
συµφωνεί µε τους στόχους και µε τους τοµείς προτεραιότητας που εκτίθενται στο 6ο ευρωπαϊκό πρόγραµµα
δράσης για το περιβάλλον όσον αφορά τα απόβλητα..
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το άρθρο 29 ζητεί να καταρτίζονται τα προγράµµατα πρόληψης δηµιουργίας αποβλήτων στο καταλληλότερο για
την εφαρµογή τους εδαφικό επίπεδο, και γι αυτό είναι σηµαντικό να χορηγούνται οι απαιτούµενοι πόροι στο εν
λόγω επίπεδο.
Παρατήρηση 18
Άρθρο 30, παράγραφος 2
Κείµενο της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

2.
Τα κράτη µέλη καθορίζουν συγκεκριµένους ποσοτικούς
και ποιοτικούς στόχους και δείκτες για κάθε µέτρο ή
συνδυασµό µέτρων που θεσπίζονται, έτσι ώστε να παρακολουθήσουν και να αξιολογήσουν την πρόοδο των µεµονωµένων µέτρων.

2.
Τα κράτη µέλη καθορίζουν συγκεκριµένους ποσοτικούς
και ποιοτικούς στόχους. Η Επιτροπή θα θεσπίσει ενδεικτικά,
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 36 παράγραφος 2,
ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους καθώς και δείκτες για
κάθε µέτρο ή συνδυασµό µέτρων που θεσπίζονται, που θα
χρησιµοποιηθούν από τα κράτη µέλη για να παρακολουθήσουν
και να αξιολογήσουν την πρόοδο των µεµονωµένων µέτρων.

Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Ο ορισµός ποιοτικών και ποσοτικών στόχων σε εθνικό επίπεδο µπορεί να αντανακλά τις διαφορές που παρατηρούνται στα κράτη µέλη. Η παρακολούθηση και η εκτίµηση της προόδου σύµφωνα µε µια µεθοδολογία που θα
συµφωνηθεί, θα καταστήσει δυνατή την περαιτέρω χάραξη πολιτικών πρόληψης σε κοινοτικό επίπεδο.
Παρατήρηση 19
Άρθρο 34, παράγραφος 1
Κείµενο της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

1.
Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν ανά τριετία την Επιτροπή
για την εκτέλεση της παρούσας οδηγίας υπό την µορφή
τοµεακής έκθεσης.

1.
Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν ανά τετραετία τριετία την
Επιτροπή για την εκτέλεση της παρούσας οδηγίας υπό την
µορφή τοµεακής έκθεσης.

Η έκθεση συντάσσεται µε βάση ερωτηµατολόγιο ή σχέδιο
γενικών γραµµών που εκπονεί η Επιτροπή σύµφωνα µε τη
διαδικασία του άρθρου 6 της οδηγίας 91/692/ΕΟΚ. Η έκθεση
υποβάλλεται στην Επιτροπή εντός εννέα µηνών από το τέλος
της τριετούς περιόδου την οποία καλύπτει.

Η έκθεση συντάσσεται µε βάση ερωτηµατολόγιο ή σχέδιο
γενικών γραµµών που εκπονεί η Επιτροπή σύµφωνα µε τη
διαδικασία του άρθρου 6 της οδηγίας 91/692/ΕΟΚ. Η έκθεση
υποβάλλεται στην Επιτροπή εντός εννέα µηνών από το τέλος
της τριετούς περιόδου την οποία καλύπτει.

Τα κράτη µέλη περιλαµβάνουν στις εν λόγω εκθέσεις πληροφορίες για τις προόδους στην εκτέλεση των σχετικών προγραµµάτων πρόληψης της δηµιουργίας αποβλήτων.

Τα κράτη µέλη περιλαµβάνουν στις εν λόγω εκθέσεις πληροφορίες για τις προόδους στην εκτέλεση των σχετικών προγραµµάτων πρόληψης της δηµιουργίας αποβλήτων.

Στο πλαίσιο της υποχρέωσης για την υποβολή εκθέσεων,
συλλέγονται δεδοµένα για τα απόβλητα από εγκαταστάσεις
επισιτισµού, έτσι ώστε να γίνει δυνατή η καθιέρωση κανόνων
για την ασφαλή τους χρήση, ανάκτηση, ανακύκλωση και
διάθεση.

Στο πλαίσιο της υποχρέωσης για την υποβολή εκθέσεων,
συλλέγονται δεδοµένα για τα απόβλητα από εγκαταστάσεις
επισιτισµού, έτσι ώστε να γίνει δυνατή η καθιέρωση κανόνων
για την ασφαλή τους χρήση, ανάκτηση, ανακύκλωση και
διάθεση.

Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Η συχνότητα σύµφωνα µε την οποία πρέπει να υποβάλλονται τοµεακές εκθέσεις πρέπει, για τους ίδιους λόγους
που εκτίθενται στις τροπολογίες 12 και 13, να συγχρονιστεί µε τις υποχρεώσεις που ισχύουν τόσο για τα
προγράµµατα πρόληψης δηµιουργίας αποβλήτων όσο και για τα προγράµµατα διαχείρισης αποβλήτων.
Παρατήρηση 20
Άρθρο 35
Κείµενο της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

Η Επιτροπή εκδίδει τις τροποποιήσεις που απαιτούνται για την
προσαρµογή των παραρτηµάτων στην επιστηµονική και τεχνική
πρόοδο, σύµφωνα µε την διαδικασία που αναφέρεται στον
άρθρο 36 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή εκδίδει τις τροποποιήσεις που απαιτούνται για την
προσαρµογή των παραρτηµάτων στην επιστηµονική και τεχνική
πρόοδο σύµφωνα µε την διαδικασία που αναφέρεται στο
άρθρο 36 παράγραφος 2 πολιτική διαδικασία στην οποία
συµµετέχουν οι σχετικοί φορείς και αφού προβεί στην
εκτίµηση επιπτώσεων των προταθέντων µέτρων .
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Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Τα παραρτήµατα της οδηγίας αυτής διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο για το µελλοντικό πεδίο της νοµοθεσίας
περί αποβλήτων. Όπως τονίζεται στις τροπολογίες 5 και 6, προτείνεται όπως τα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ — που
περιέχουν την ταξινόµηση των µελλοντικών εργασιών επεξεργασίας — να µεταφερθούν στα παραρτήµατα
χωριστού κανονισµού. Πάντως, είναι γενικά σηµαντικό να αναγνωρισθεί ότι η προσαρµογή των παραρτηµάτων της
οδηγίας στις επιστηµονικές και τεχνικές προόδους απαιτεί όχι µόνο τεχνική αλλά και πολιτική συζήτηση. Σηµαντικοί παράγοντες πρέπει να συµµετέχουν στην διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων, και υπό το φως των
ευθυνών και των αρµοδιοτήτων των τοπικών και περιφερειακών αρχών στον τοµέα των αποβλήτων θα πρέπει
τουλάχιστον να ζητείται η γνώµη τους πριν από τη θέσπιση των προτεινόµενων µέτρων. Όπως αναφέρεται στην
τροπολογία 5 θα πρέπει να δίνεται στις ως άνω αρχές η ευκαιρία να εκφράζουν τις απόψεις τους στην αξιολόγηση
επιπτώσεων που θα συνταχθεί από την Επιτροπή πρίν από την υποβολή της πρότασης σχετικά µε παρόµοιες µεταβολές στη νοµοθεσία.

Παρατήρηση 21
Παράρτηµα Ι

Κείµενο της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ
D1
Εναπόθεση εντός ή επί χώµατος (π.χ. χώρος υγειονοµικής ταφής, κλπ.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ
D1
Εναπόθεση εντός ή επί χώµατος (π.χ. χώρος υγειονοµικής ταφής, κλπ.)

D 2

Επεξεργασία σε χερσαίο χώρο (π.χ. βιοαποδόµηση
υγρών αποβλήτων ή απόρριψη ιλύος στο έδαφος κλπ.)

D 2

D3

Έγχυση σε βάθος (π.χ. έγχυση αντλήσιµων αποβλήτων
σε φρέατα, σε θόλους άλατος, ή σε φυσικά γεωλογικά
ρήγµατα κλπ.)

D3

D4

Τελµάτωση (π.χ. έκχυση υγρών αποβλήτων ή ιλύων σε
φρέατα, µικρές λίµνες ή λεκάνες κλπ.)

D4

Ειδικά διευθετηµένοι χώροι υγειονοµικής ταφής (π.χ.
τοποθέτηση σε χωριστές στεγανές κυψελοειδείς κατασκευές,
επικαλυµµένες και στεγανοποιηµένες τόσο µεταξύ τους όσο
και σε σχέση µε το περιβάλλον κλπ.)

D5

Απόρριψη σε υδάτινο σώµα εκτός από θάλασσα/

D 6

D7

Απόρριψη σε θάλασσα/ωκεανό συµπεριλαµβανοµένης
και ταφής στον θαλάσσιο βυθό

D 7

D 8

Βιολογική επεξεργασία που δεν προσδιορίζεται σε
άλλο σηµείο του παρόντος παραρτήµατος, από την οποία
προκύπτουν τελικές ενώσεις ή µίγµατα που διατίθενται µε
κάποια από τις εργασίες D 1 ως D 12

D 8

Φυσικοχηµική επεξεργασία που δεν προσδιορίζεται σε
άλλο σηµείο του παρόντος παραρτήµατος, από την οποία
προκύπτουν ενώσεις ή µίγµατα, που διατίθενται µε κάποια από
τις εργασίες D 1 ως D 12 (π.χ. εξάτµιση, ξήρανση, αποτέφρωση κλπ.)

D9

D5

D 6

ωκεανό

D9

D 10
D 11
D12

Επεξεργασία σε χερσαίο χώρο (π.χ. βιοαποδόµηση
υγρών αποβλήτων ή απόρριψη ιλύος στο έδαφος κλπ.)
Έγχυση σε βάθος (π.χ. έγχυση αντλήσιµων αποβλήτων
σε φρέατα, σε θόλους άλατος, ή σε φυσικά γεωλογικά
ρήγµατα κλπ.)
Τελµάτωση (π.χ. έκχυση υγρών αποβλήτων ή ιλύων σε
φρέατα, µικρές λίµνες ή λεκάνες κλπ.)
Ειδικά διευθετηµένοι χώροι υγειονοµικής ταφής (π.χ.
τοποθέτηση σε χωριστές στεγανές κυψελοειδείς κατασκευές,
επικαλυµµένες και στεγανοποιηµένες τόσο µεταξύ τους όσο
και σε σχέση µε το περιβάλλον κλπ.)
ωκεανό

Απόρριψη σε θάλασσα/ωκεανό συµπεριλαµβανοµένης
και ταφής στον θαλάσσιο βυθό
Βιολογική επεξεργασία που δεν προσδιορίζεται σε
άλλο σηµείο του παρόντος παραρτήµατος, από την οποία
προκύπτουν τελικές ενώσεις ή µίγµατα που διατίθενται µε
κάποια από τις εργασίες D 1 ως D 12
Φυσικοχηµική επεξεργασία που δεν προσδιορίζεται σε
άλλο σηµείο του παρόντος παραρτήµατος, από την οποία
προκύπτουν ενώσεις ή µίγµατα, που διατίθενται µε κάποια από
τις εργασίες D 1 ως D 12 (π.χ. εξάτµιση, ξήρανση, αποτέφρωση κλπ.)

Αποτέφρωση στην ξηρά

Αποτέφρωση στην ξηρά

Αποτέφρωση στην θάλασσα

Αποτέφρωση στην θάλασσα

D 10
D 11
Μόνιµη εναποθήκευση (π.χ. τοποθέτηση κιβωτίων σε D12

ορυχείο κλπ.)

Μόνιµη εναποθήκευση (π.χ. τοποθέτηση κιβωτίων σε
ορυχείο κλπ.)

D 13

Ανάδευση ή ανάµιξη πριν από την υποβολή σε
κάποια από τις εργασίες D 1 ως D 12

D 13

D 14

Επανασυσκευσία πριν από την υποβολή σε κάποια
από τις εργασίες D 1 ως D 13

D 14

Αποθήκευση αποβλήτων εν αναµονή υποβολής σε
µια από τις εργασίες D 1 ως D 14 (εκτός από προσωρινή
αποθήκευση, εν αναµονή συλλογής, στον τόπο παραγωγής των
αποβλήτων)

D 15

D 15

Απόρριψη σε υδάτινο σώµα εκτός από θάλασσα/

Ανάδευση ή ανάµιξη πριν από την υποβολή σε
κάποια από τις εργασίες D 1 ως D 12
Επανασυσκευσία πριν από την υποβολή σε κάποια
από τις εργασίες D 1 ως D 13
Αποθήκευση αποβλήτων εν αναµονή υποβολής σε
µια από τις εργασίες D 1 ως D 14 (εκτός από προσωρινή
αποθήκευση, εν αναµονή συλλογής, στον τόπο παραγωγής των
αποβλήτων)
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Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Το παράρτηµα Ι της οδηγίας για τα απόβλητα πρέπει να µεταφερθεί στο παράρτηµα Ι του κανονισµού αριθ. ……,
και σύµφωνα µε την αιτιολογία της τροπολογίας 4 πρέπει να διαγραφεί από την εν λόγω τροπολογία.

Παρατήρηση 22
Παράρτηµα II

Κείµενο της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ
R1
Χρήση κυρίως ως καύσιµο ή ως άλλο µέσο παραγωγής
ενέργειας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ
R1
Χρήση κυρίως ως καύσιµο ή ως άλλο µέσο παραγωγής
ενέργειας

Περιλαµβάνει εγκαταστάσεις αποτέφρωσης που προορίζονται
για την επεξεργασία αστικών αποβλήτων µόνον εφόσον η ενεργειακή τους απόδοση ισούται ή υπερβαίνει:

Περιλαµβάνει εγκαταστάσεις αποτέφρωσης που προορίζονται
για την επεξεργασία αστικών αποβλήτων µόνον εφόσον η ενεργειακή τους απόδοση ισούται ή υπερβαίνει:

— το 0,60 για εγκαταστάσεις που λειτουργούν και επιτρέπονται σύµφωνα µε την ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία
πριν από την 1η Ιανουαρίου 2009,
— το 0,65 για εγκαταστάσεις που επιτρέπονται µετά την 31η
∆εκεµβρίου 2008,και υπολογίζεται σύµφωνα µε τον
ακόλουθα τύπο:

— το 0,60 για εγκαταστάσεις που λειτουργούν και επιτρέπονται σύµφωνα µε την ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία
πριν από την 1η Ιανουαρίου 2009,
— το 0,65 για εγκαταστάσεις που επιτρέπονται µετά την 31η
∆εκεµβρίου 2008,και υπολογίζεται σύµφωνα µε τον
ακόλουθα τύπο:

Ενεργειακή απόδοση = (Ep -( Ef + Ei))/(0,97 x (Ew + Ef))

Ενεργειακή απόδοση = (Ep -( Ef + Ei))/(0,97 x (Ew + Ef))

Όπου:

Όπου:

Ep είναι η ενέργεια που παράγεται ετησίως υπό τη µορφή
θερµότητας ή ηλεκτρισµού. Υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας
την ενέργεια υπό µορφή ηλεκτρισµού µε 2,6 και την
θερµότητα που παράγεται για εµπορική χρήση µε 1,1 (GJ/
έτος).

Ep είναι η ενέργεια που παράγεται ετησίως υπό τη µορφή
θερµότητας ή ηλεκτρισµού. Υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας
την ενέργεια υπό µορφή ηλεκτρισµού µε 2,6 και την
θερµότητα που παράγεται για εµπορική χρήση µε 1,1 (GJ/
έτος).

Ef είναι η ενέργεια µε την οποία τροφοδοτείται ετησίως το
σύστηµα από καύσιµα που συµβάλλουν στην παραγωγή ατµού
(GJ/έτος).

Ef είναι η ενέργεια µε την οποία τροφοδοτείται ετησίως το
σύστηµα από καύσιµα που συµβάλλουν στην παραγωγή ατµού
(GJ/έτος).

Ew είναι η ετήσια ενέργεια που περιέχεται στα κατεργασµένα
απόβλητα και υπολογίζεται µε χρήση της κατώτερης καθαρής
θερµογόνου αξίας των αποβλήτων (GJ/έτος).

Ew είναι η ετήσια ενέργεια που περιέχεται στα κατεργασµένα
απόβλητα και υπολογίζεται µε χρήση της κατώτερης καθαρής
θερµογόνου αξίας των αποβλήτων (GJ/έτος).

Ei είναι η ετήσια ενέργεια που εισάγεται εκτός από την Ew και
την Ef (GJ/έτος).

Ei είναι η ετήσια ενέργεια που εισάγεται εκτός από την Ew και
την Ef (GJ/έτος).

0,97 είναι ένας συντελεστής που αντιπροσωπεύει τις ενεργειακές απώλειες λόγω τέφρας πυθµένα και ακτινοβολίας.

0,97 είναι ένας συντελεστής που αντιπροσωπεύει τις ενεργειακές απώλειες λόγω τέφρας πυθµένα και ακτινοβολίας.

R2
R 3

Ανάκτηση/αναγέννηση διαλυτικών

Ανακύκλωση/ανάκτηση οργανικών υλικών που δεν
χρησιµοποιούνται ως διαλύτες (συµπεριλαµβανοµένης λιπασµατοποίησης και άλλων διαδικασιών βιολογικού µετασχηµατισµού)

R 4

ενώσεων

Ανακύκλωση/ανάκτηση µετάλλων και µεταλλικών

R2
R 3

Ανάκτηση/αναγέννηση διαλυτικών

Ανακύκλωση/ανάκτηση οργανικών υλικών που δεν
χρησιµοποιούνται ως διαλύτες (συµπεριλαµβανοµένης λιπασµατοποίησης και άλλων διαδικασιών βιολογικού µετασχηµατισµού)

R 4

ενώσεων

Ανακύκλωση/ανάκτηση µετάλλων και µεταλλικών

R 5 Ανακύκλωση/ανάκτηση άλλων ανόργανων υλικών
R 5 Ανακύκλωση/ανάκτηση άλλων ανόργανων υλικών
R 6 Αναγέννηση οξέων ή βάσεων
R 6 Αναγέννηση οξέων ή βάσεων
R 7
Ανάκτηση προϊόντων που χρησιµεύουν για τη R 7
Ανάκτηση προϊόντων που χρησιµεύουν για τη
δέσµευση των ρύπων

R8
R 9

Ανάκτηση προϊόντων από καταλύτες

R8
∆ιύλιση πετρελαίου ή άλλες επαναχρησιµοποιήσεις R 9

πετρελαίου

Επεξεργασία σε χώµα που έχει ως αποτέλεσµα
όφελος για την γεωργία ή οικολογικές βελτιώσεις

R 10

δέσµευση των ρύπων

Ανάκτηση προϊόντων από καταλύτες

∆ιύλιση πετρελαίου ή άλλες επαναχρησιµοποιήσεις
πετρελαίου
Επεξεργασία σε χώµα που έχει ως αποτέλεσµα
όφελος για την γεωργία ή οικολογικές βελτιώσεις

R 10
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R 11
Χρήση αποβλήτων που προκύπτουν από τις εργασίες
R 1 ως R 10

R 11

R 12

Ανταλλαγή αποβλήτων για να υποβληθούν σε κάποια
από τις εργασίες R 1 ως R 11

R 12

Αποθήκευση αποβλήτων εν αναµονή υποβολής σε
κάποια από τις εργασίες R 1 ως R 12 (εκτός από προσωρινή
αποθήκευση, εν αναµονή συλλογής, στον τόπο παραγωγής των
αποβλήτων)

R 13

R 13

22.9.2006

Χρήση αποβλήτων που προκύπτουν από τις εργασίες
R 1 ως R 10
Ανταλλαγή αποβλήτων για να υποβληθούν σε
κάποια από τις εργασίες R 1 ως R 11
Αποθήκευση αποβλήτων εν αναµονή υποβολής σε
κάποια από τις εργασίες R 1 ως R 12 (εκτός από προσωρινή
αποθήκευση, εν αναµονή συλλογής, στον τόπο παραγωγής των
αποβλήτων)

Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Το παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας για τα απόβλητα πρέπει, όπως αναφέρεται στην αιτιολογία της τροπολογίας 4 να
µεταφερθεί σε χωριστό κανονισµό και σύµφωνα µε τις προηγούµενες τροπολογίες να διαγραφεί.

Βρυξέλλες, 14 Ιουνίου 2006
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Michel DELEBARRE

Γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών για την Πρόταση οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου σχετικά µε την προώθηση καθαρών οχηµάτων οδικών µεταφορών
(2006/C 229/02)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την πρόταση οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την
προώθηση καθαρών οχηµάτων οδικών µεταφορών (COM(2005) 634 τελικό — 2005/0283 (COD))·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την απόφαση που έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 21 ∆εκεµβρίου 2005 να ζητήσει τη
γνωµοδότησή της για το θέµα αυτό, σύµφωνα µε τα άρθρα 175 και 265, παράγραφος 1 της Συνθήκης περί
ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την απόφαση που έλαβε ο Πρόεδρός της στις 24 Ιανουαρίου 2006 να αναθέσει την κατάρτιση της γνωµοδότησης αυτής στην επιτροπή «Βιώσιµη ανάπτυξη»·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη γνωµοδότησή της για την «Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Προς µια θεµατική
στρατηγική για το αστικό περιβάλλον» (COM(2004) 60 τελικό — CdR 93/2004 fin) (1)·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη γνωµοδότησή της για τη Λευκή βίβλο «Η ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών µε ορίζοντα το
έτος 2010: η ώρα των επιλογών» (COM(2001) 370 τελικό — (CdR 54/2001 fin) (2)·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη γνωµοδότησή της για την «Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο: Επανεξέταση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αειφόρο ανάπτυξη 2005: πρώτος
απολογισµός και µελλοντικές κατευθύνσεις» (COM(2005) 37 τελικό — CdR 66/2005 fin)·
(1) ΕΕ C 43 της 18ης Φεβρουαρίου 2005, σ. 35
(2) ΕΕ C 192 της 12ης Αυγούστου 2002, σ. 8
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ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το σχέδιο γνωµοδότησης (CdR 48/2005 rev. 1) που υιοθετήθηκε από την επιτροπή «Βιώσιµη
ανάπτυξη» στις 3 Απριλίου 2006 (εισηγήτρια: η κα KARLSSON, Μέλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του
Vindelns (SV/ALDE))·
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΟΤΙ:
1.

Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές αποτελούν το επίπεδο λήψης και εκτέλεσης αποφάσεων που βρίσκεται
πλησιέστερα στους πολίτες της ΕΕ. Οι δράσεις που απαιτείται να αναληφθούν για να αποκτήσει η Ευρώπη
καθαρότερο αέρα πρέπει να χαραχθούν, να γίνουν αποδεκτές, να υλοποιηθούν και να ελεγχθούν σε διάλογο
µε τους πολίτες της Ένωσης.

2.

Και στα 25 κράτη µέλη της ΕΕ, οι δράσεις που προτείνονται προκειµένου να περιορισθεί η επιβάρυνση του
περιβάλλοντος λόγω της κυκλοφορίας των οχηµάτων πρέπει να τεθούν σε εφαρµογή στο τοπικό και το
περιφερειακό επίπεδο.

3.

Η προώθηση της χρήσης φιλικών για το περιβάλλον οχηµάτων συνάδει µε τον στόχο των τοπικών και περιφερειακών αρχών να µειώσουν την κατανάλωση ενέργειας και, κατά συνέπεια, της ρύπανσης του αέρα.

4.

Όµως, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές δεν θα πρέπει να επιφορτιστούν µε ολόκληρη την ευθύνη της
προώθησης καθαρών οχηµάτων. Απαιτούνται επειγόντως µέτρα για την άµεση συµµετοχή του ιδιωτικού
τοµέα και των επιχειρήσεων στις οποίες έχουν ανατεθεί δηµόσιες συµβάσεις.

5.

Οι απαράδεκτες τάσεις που παρατηρούνται σήµερα µπορούν να αντιστραφούν µε το συνδυασµένο αποτέλεσµα των δράσεων που θα υλοποιηθούν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

υιοθέτησε κατά την 65η σύνοδο ολοµέλειας της 14ης και 15ης Ιουνίου 2006 (συνεδρίαση της 15ης
Ιουνίου) την ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής των Περιφερειών
Η Επιτροπή των Περιφερειών

Γενικά
1.1 επικροτεί τη φιλοδοξία της Επιτροπής για τη βελτίωση της
ποιότητας του αέρα µέσω οικολογικότερων δηµόσιων προµηθειών·
1.2 ζητεί να διατυπωθούν τα µέτρα που προβλέπονται στην
οδηγία για την αγορά από τις δηµόσιες αρχές οικολογικότερων
οδικών οχηµάτων, µε τη µορφή σύστασης·
1.3 επιθυµεί να υπογραµµίσει ότι, εάν, παρόλα αυτά,
υιοθετηθεί σχετική οδηγία, τα προτεινόµενα µέτρα πρέπει να εφαρµοσθούν σε στενή συνεργασία µε τους δήµους και τις περιφέρειες
της Ένωσης. Πριν από την παρούσα πρόταση οδηγίας διεξήχθησαν
διαβουλεύσεις κυρίως µε τους κλάδους της αυτοκινητοβιοµηχανίας
και των καυσίµων, καθώς και µε τις κυβερνήσεις των κρατών µελών·
1.4 υποθέτει ότι οι δήµοι και οι περιφέρειες θα συµµετάσχουν
και στο µέλλον στο έργο της διαµόρφωσης, της εφαρµογής, της
παρακολούθησης και της αξιολόγησης των δράσεων που προτείνονται στην οδηγία, σε περίπτωση υιοθέτησής της· Η ΕΤΠ δεν
θεωρεί αναγκαία τη σύσταση επιτροπής ειδικά µε σκοπό να
επικουρεί την Επιτροπή στη συνέχιση του έργου·
1.5 υπογραµµίζει την ανάγκη να ενηµερωθούν οι πολίτες
σχετικά µε τα µέτρα που θα εφαρµοστούν και να τους εξηγηθεί,
µέσω πρακτικών παραδειγµάτων, η ευρωπαϊκή νοµοθετική διαδικασία και οι συνέπειές της. Στο έργο αυτό, το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο, όπως
υπογραµµίζεται, µεταξύ άλλων, στη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής µε
θέµα µια ευρωπαϊκή πολιτική επικοινωνίας·

1.6 συµµερίζεται κατά βάση τους λόγους και τους στόχους
της πρότασης οδηγίας της Επιτροπής· Η ΕΤΠ επιθυµεί, όµως, να
επισηµάνει ότι πρέπει να αποφευχθεί η µονόπλευρη επιβάρυνση του
δηµοσίου µε συµβατικές υποχρεώσεις. Όπως ορθώς αναφέρει η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρόταση οδηγίας, το µερίδιο αγοράς
που κατέχει το δηµόσιο στην περίπτωση των βαρέων και των
ελαφρών οχηµάτων επαγγελµατικής χρήσης ανέρχεται µόλις σε 6 %,
ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα λεωφορεία κυµαίνεται γύρω στο
30 %. Για το λόγο αυτό, η ΕΤΠ θα προτιµούσε µια λύση µε την
οποία προωθείται περισσότερο η συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα.
Γενικά η ΕΤΠ θα ήθελε, για λόγους αρχής, να αναφέρει και τη
δυνατότητα λήψης χαλαρότερων, µη νοµοθετικών µέτρων στο
πλαίσιο των «πράσινων» δηµόσιων προµηθειών, εφόσον υπάρχουν
κατάλληλες προϋποθέσεις. Ιδιαίτερα οι µεγάλες πόλεις θέτουν
οικειοθελώς πολύ αυστηρά περιβαλλοντικά κριτήρια·

1.7 Τονίζει ότι, µε τη µονόπλευρη υποχρέωση του δηµόσιου,
θα είναι κυρίως οι οικονοµικά ασθενείς οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης που ενδέχεται να µην επενδύσουν ή να υποχρεωθούν να
αναθέσουν σε τρίτους την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφελείας·

Άλλες δράσεις για την προώθηση καθαρών οχηµάτων οδικών
µεταφορών

1.8 ζητεί µια ολοκληρωµένη προσέγγιση των δράσεων που
µπορούν να αναληφθούν για την προώθηση των καθαρών οδικών
µεταφορών. Εκφράζει επιφυλάξεις όσον αφορά την υποχρέωση που
επιβάλλει η οδηγία σύµφωνα µε την οποία οι δηµόσιοι φορείς
υποχρεούνται, στο σύνολο των βαρέων οχηµάτων, να αγοράζουν
25 % καθαρά οχήµατα. Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι είναι προτιµότερο να
εφαρµόζονται πρότυπα που να αφορούν όλα τα οχήµατα και όλες
τις οµάδες πελατών. Απαιτούνται, συνεπώς, και άλλα µέτρα
προκειµένου να επιτευχθούν οι ισχύουσες ελάχιστες τιµές ρύπανσης
του αέρα·

C 229/20

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1.9 επιδοκιµάζει την πρόθεση να προαχθεί η χρήση των
βιοκαυσίµων. Μια αύξηση της ευρωπαϊκής παραγωγής βιοαιθανόλης
και βιοντίζελ για την αντικατάσταση των παραδοσιακών καυσίµων
των οδικών µεταφορών (της βενζίνης και του πετρελαίου) θα
παρείχε πολλά οφέλη. Η αύξηση αυτή µπορεί:
— να µειώσει τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου από τα µέσα
µεταφοράς,
— να διασφαλίσει τον ενεργειακό εφοδιασµό καθώς µειώνονται τα
πετρελαϊκά αποθέµατα,
— να δώσει στη γεωργία και τη δασοκοµία της Ένωσης τη δυνατότητα να παράγουν γεωργικά και δασικά προϊόντα για την
παραγωγή βιοκαυσίµων και
— να δώσει στις αναπτυσσόµενες χώρες τη δυνατότητα να εξάγουν
βιοκαύσιµα στην Ένωση.
— συµβάλλει στον περιορισµό της χρήσης φυσικών πόρων.
Προτεινόµενες δράσεις
1.10 απορρίπτει την οδηγία για την προώθηση καθαρών
οδικών µεταφορών· Αντιθέτως θεωρεί απαραίτητο να ληφθούν τα
εξής µέτρα:
— να καταρτίσει η Επιτροπή χρονοδιάγραµµα για την εφαρµογή
µιας ευρωπαϊκής πολιτικής για τις πηγές ρύπανσης στις συγκοινωνίες και στις µεταφορές και θα µεριµνήσει ώστε:
— να ισχύουν τα πρότυπα «Ευρω 5» για τα επιβατικά οχήµατα
από το 2007,
— να ισχύουν τα πρότυπα «Ευρω 6» για τα πετρελαιοκίνητα
επιβατικά οχήµατα και τα ελαφρά φορτηγά από το 2011,
— να ισχύουν τα πρότυπα «Ευρω 6» για τα βαρέα οχήµατα
από το 2012,
— να αναληφθούν δράσεις ενηµέρωσης και κατάρτισης για να
υποστηριχθεί και αναπτυχθεί η προµήθεια καθαρών οχηµάτων
από τον δηµόσιο τοµέα. Το εγχειρίδιο της Επιτροπής για τις
οικολογικότερες δηµόσιες προµήθειες είναι ένα πολύτιµο
εργαλείο, απαιτούνται όµως περισσότερες προσπάθειες,
— να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη εργαλείων που
θα καθορίζουν τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές σχετικά µε
τις προµήθειες του δηµοσίου,
— να παρασχεθεί υποστήριξη για την ανάπτυξη ενός οικολογικού
δικτύου για τις προµήθειες του δηµοσίου, χάρη στο οποίο θα
µπορούν να διενεργηθούν συγκριτικές µελέτες, να προαχθούν
οι βέλτιστες πρακτικές και να τεθούν κοινοί στόχοι,
— να υποστηριχθούν κατά προτεραιότητα από την Ένωση πρωτοβουλίες Ε&Α στον τοµέα των καθαρών οχηµάτων και στους
συναφείς τοµείς,
— προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη εγχώριων
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας σε αντιστοιχία µε την προώθηση
καθαρών οχηµάτων οδικών µεταφορών. Συνεπώς, θα πρέπει να
διαµορφωθούν οι απαραίτητοι µηχανισµοί προκειµένου να
στηριχθεί η εισαγωγή και ανάπτυξη δασικών καλλιεργειών για
την παραγωγή βιοκαυσίµων.
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Η εφαρµογή της προτεινόµενης οδηγίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
1.11 επιθυµεί να τονίσει ότι οι προϋποθέσεις για την εφαρµογή
της προτεινόµενης οδηγίας σχετικά µε την προώθηση καθαρών
οδικών µεταφορών τείνουν να διαφέρουν µεταξύ των διάφορων
κρατών µελών.
— Στα περισσότερα κράτη µέλη οι δράσεις που πηγάζουν από την
προτεινόµενη οδηγία προβλέπεται να χρηµατοδοτηθούν πλήρως
ή µερικώς από τους εθνικούς φόρους. Σε ορισµένα κράτη µέλη
χρηµατοδοτούνται µε δηµοτικούς και περιφερειακούς φόρους
και τέλη.
— Η αγορά για τα περιβαλλοντικά οχήµατα ποικίλλει µεταξύ των
κρατών µελών της Ένωσης. Η πρόσβαση σε καθαρά οχήµατα
κυµαίνεται, διότι εξαρτάται µεταξύ άλλων από το κατά πόσον
ορισµένα κράτη µέλη ανέλαβαν εθελοντικά τη δέσµευση να
αγοράσουν ή να ενοικιάσουν ορισµένο αριθµό φιλικών προς το
περιβάλλον οχηµάτων, πράγµα που τόνωσε την αγορά τους. Η
ανάπτυξη και η καθιέρωση συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και το κοινοτικό σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και
οικολογικού ελέγχου (EMAS) στις δηµόσιες επιχειρήσεις
συνέβαλαν επίσης στην αύξηση του ποσοστού των φιλικών προς
το περιβάλλον οχηµάτων.
— Ένας άλλος παράγων που διαφοροποιεί τα κράτη µέλη όσον
αφορά την ικανότητα καθιέρωσης διαφόρων τύπων φιλικών
προς το περιβάλλον οχηµάτων είναι η έκταση και η ποιότητα
των έργων υποδοµής. Η πρόσβαση σε πρατήρια καυσίµων που
διαθέτουν τους διάφορους τύπους καυσίµων αποτελεί
σηµαντική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της αγοράς των
φιλικών προς το περιβάλλον οχηµάτων.
Οι διαφορετικές αυτές συνθήκες έχουν ως αποτέλεσµα να διαφέρει
η ανάγκη υποστήριξης του τοπικού και του περιφερειακού επιπέδου
στα διάφορα κράτη της Ένωσης.

Παρακολούθηση
1.12 επιθυµεί να τονίσει ότι, σε περίπτωση υιοθέτησης σχετικής
οδηγίας, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της εφαρµογής της
πρέπει να γίνουν σε στενή συνεργασία µε το τοπικό και το περιφερειακό επίπεδο. Είναι σηµαντικό να συγκεντρωθούν και παρουσιασθούν τα αποτελέσµατα της οδηγίας, τόσο ως προς τον αριθµό
των καθαρών οχηµάτων που προστέθηκαν όσο και ως προς τον
αντίκτυπό τους στην ποιότητα του αέρα. Για να εκπληρωθούν και
να αναπτυχθούν οι στόχοι της οδηγίας, αποτελεί προϋπόθεση η
συµµετοχή του τοπικού και περιφερειακού επιπέδου όπως και των
πολιτών της Ένωσης. Τα ανωτέρω αποτελούν επίσης σηµαντική
προϋπόθεση για την υλοποίηση περαιτέρω δράσεων, που θα
προωθούν τις καθαρές οδικές µεταφορές.

2. Οι συστάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών
2.1 ζητεί από τους νοµοθέτες της ΕΕ να συµπεριλάβουν στις
συνεχιζόµενες προσπάθειες για την προώθηση των καθαρών
οχηµάτων οδικών µεταφορών ενιαία µέτρα τόσο για τον δηµόσιο
όσο και για τον ιδιωτικό τοµέα·
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2.2 υποθέτει ότι θα χορηγηθεί οικονοµική ενίσχυση στο τοπικό
και περιφερειακό επίπεδο για την εφαρµογή της οδηγίας για την
αγορά καθαρών οχηµάτων οδικών µεταφορών·
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2.3 υπογραµµίζει την αναγκαιότητα της ανάληψης πρωτοβουλιών ενηµέρωσης και κατάρτισης για να υποστηριχθούν και να
αναπτυχθούν οι δηµόσιες προµήθειες καθαρών οχηµάτων·

2.5 συνιστά τον συντονισµό του συστήµατος υποβολής
εκθέσεων για την παρακολούθηση µιας ενδεχόµενης οδηγίας
σχετικά µε την προώθηση καθαρών οδικών µεταφορών µε τα άλλα
συστήµατα υποβολής εκθέσεων. Απαιτείται συντονισµός, µεταξύ
άλλων, µε το σύστηµα υποβολής εκθέσεων που προτείνεται στην
πρόταση οδηγίας για την ποιότητα του αέρα και τον καθαρότερο
αέρα στην Ευρώπη·

2.4 ζητεί µια ολοκληρωµένη προσέγγιση των δράσεων που
µπορούν να αναληφθούν για την προώθηση των καθαρών οδικών
µεταφορών·

2.6 υποθέτει ότι οι δήµοι και οι περιφέρειες θα συµµετάσχουν
και στο µέλλον στο έργο της διαµόρφωσης, της εφαρµογής, της
παρακολούθησης και της αξιολόγησης των δράσεων που προτείνονται σε µια ενδεχόµενη οδηγία.

Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2006
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Michel DELEBARRE

Γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών µε θέµα την Πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συµβουλίου σχετικά µε τις βασικές ικανότητες για τη δια βίου µάθηση
(2006/C 229/03)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ: την Πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις
Βασικές ικανότητες για τη δια βίου µάθηση (COM (2005) 548 τελικό — 2005/0221 (COD))·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ: την απόφαση της Επιτροπής της 28ης Νοεµβρίου 2005 να ζητήσει τη γνωµοδότηση της
ΕΤΠ, σύµφωνα µε το άρθρο 265 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ε.Κ.·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ: την απόφαση του Προέδρου της ΕΤΠ, της 24ης Ιανουαρίου 2006, να αναθέσει τις σχετικές
εργασίες στην επιτροπή «Πολιτισµός και παιδεία»·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ: τη γνωµοδότησή της για την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για τη θέσπιση ολοκληρωµένου προγράµµατος δράσης στον τοµέα της δια βίου µάθησης (CdR
258/2004 fin) (1)·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ: τη γνωµοδότησή της για την Ανακοίνωση της Επιτροπής µε θέµα την πραγµάτωση µιας
ευρωπαϊκής περιοχής δια βίου µάθησης (CdR 49/2002 fin) (2)·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ: τη γνωµοδότησή της για την Πρόταση Απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για το έβδοµο πρόγραµµα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) (CdR 155/2005 fin)·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ: τη γνωµοδότησή της σχετικά µε την έγκριση πολυετούς προγράµµατος (2004-2006) για
την αποτελεσµατική ενσωµάτωση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) στα ευρωπαϊκά
συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης (πρόγραµµα ηλεκτρονικής µάθησης) (CdR 73/2003 fin) (3)·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ: τη γνωµοδότησή της για την Ανακοίνωση της Επιτροπής µε θέµα «Η προώθηση της
εκµάθησης γλωσσών και της γλωσσικής πολυµορφίας: Σχέδιο ∆ράσης 2004 — 2006» (CdR 248/2003 fin) (4)·
(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ C 164 της 5.7.2005, σ. 59
ΕΕ C 278 της 14.11.2002, σ. 26
ΕΕ C 244 της 10.10.2003, σ. 42
ΕΕ C 73 της 23.3.2004, σ. 33
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ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ: τη γνωµοδότησή της για την Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για τη θέσπιση του προγράµµατος Πολιτισµός 2007 (2007-2013) (CdR 259/2004 fin) (5)·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ: τη γνωµοδότησή της για την συνέχεια που δόθηκε στο Λευκό Βιβλίο «Μια νέα πνοή για την
ευρωπαϊκή νεολαία» — Πρόταση κοινών στόχων για εθελοντικές δραστηριότητες των νέων σε απάντηση στο
ψήφισµα του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 σχετικά µε το πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον
τοµέα της νεολαίας COM(2004) 337 τελικό·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ: την Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο: συνέχεια που δόθηκε στο Λευκό Βιβλίο
«Μία νέα πνοή για την ευρωπαϊκή νεολαία» — Προτεινόµενοι κοινοί στόχοι για τη µεγαλύτερη κατανόηση και
γνώση της νεολαίας, σύµφωνα µε το ψήφισµα του Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου 2002 σχετικά µε το πλαίσιο
της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα της νεολαίας COM(2004) 336 τελικό (CdR 192/2004 τελικό) (6)·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ: τη γνωµοδότηση της επιτροπής «Πολιτισµός και παιδεία» που υιοθετήθηκε στις 4 Απριλίου
2006 (CdR 31/2006 rev.2) (εισηγήτρια: η κα Christina Tallberg, Μέλος του Νοµαρχιακού Συµβουλίου της
Στοκχόλµης (SE–PSE))·
κατά την 65η σύνοδο ολοµέλειας της 14ης και 15ης Ιουνίου 2006 (συνεδρίαση της 14ης Ιουνίου)
υιοθέτησε την ακόλουθη γνωµοδότηση:
Περιεχόµενο της Ανακοίνωσης της Επιτροπής
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβώνας τον Μάρτιο του 2000
αναγνώρισε ότι η Ευρώπη αντιµετωπίζει προκλήσεις προσαρµογής
στην παγκοσµιοποίηση και µετάβασης σε οικονοµίες βασισµένες
στη γνώση. Τόνισε ότι «Κάθε πολίτης πρέπει να διαθέτει τις
ικανότητες που είναι απαραίτητες για να ζει και να εργάζεται στη
νέα αυτή κοινωνία των πληροφοριών» και ότι «θα πρέπει να
χαραχθεί ένα νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο βασικών ικανοτήτων (7) για τη
δια βίου µάθηση: ικανότητες ΤΠ, ξένες γλώσσες, τεχνολογικός
πολιτισµός, επιχειρηµατικό πνεύµα και κοινωνικές ικανότητες».
Η προτεινόµενη σύσταση παρουσιάζει, κατά συνέπεια, ένα ευρωπαϊκό εργαλείο αναφοράς για τις βασικές ικανότητες και
υποδεικνύει τρόπους εξασφάλισης της πρόσβασης στις ικανότητες
αυτές για όλους τους πολίτες µέσω της δια βίου µάθησης.
Η ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης αυξάνει όλο και περισσότερο
τη ζήτηση βασικών ικανοτήτων στους τοµείς του προσωπικού, του
δηµόσιου τοµέα και των επαγγελµατικών δράσεων.
Ωστόσο, η Οµάδα Υψηλού Επιπέδου για τη στρατηγική της
Λισσαβώνας κατέστησε σαφές τον Νοέµβριο του 2004 ότι «κάθε
άλλο παρά έχει επιτευχθεί στην Ευρώπη η διάθεση στα άτοµα εργαλείων που είναι απαραίτητα για την προσαρµογή σε µια εξελισσόµενη αγορά εργασίας, και αυτό αφορά τις θέσεις που απαιτούν
περισσότερα ή λιγότερα προσόντα.»
Πολλές χώρες έχουν αρχίσει να εφαρµόζουν προγράµµατα για τις
βασικές ικανότητες, π.χ. για τη δυνατότητα γραφής, αρίθµησης και
ΤΕΠ για ενήλικους, συχνά µέσω ΜΚΟ. Ωστόσο, ορισµένες χώρες
δεν είναι ακόµη σε θέση να εξασφαλίσουν σε όλους τους πολίτες
τη δυνατότητα µάθησης και συνεχούς προσαρµογής των βασικών
τους ικανοτήτων.
Οι «Βασικές ικανότητες για τη δια βίου µάθηση — Ένα ευρωπαϊκό
πλαίσιο αναφοράς» περιλαµβάνουν τις γνώσεις, τις ικανότητες, και
τις νοοτροπίες που οδηγούν τα άτοµα σε µεγαλύτερη συµµετοχή
(5) ΕΕ C 164 της 5.7.2005, σ. 65
(6) ΕΕ C 43 της 18.2.2005, σ. 42
(7) Ως “βασικές ικανότητες” θεωρείται γενικά η δυνατότητα γραφής και
αρίθµησης· η στρατηγική της Λισσαβώνας ζητούσε να προστεθούν οι
νέες ικανότητες που απαιτούνται σε µια κοινωνία της γνώσης όπως ΤΕΠ
και επιχειρηµατικό πνεύµα.

τόσο στη βιώσιµη ανάπτυξη όσο και στη δηµοκρατική κοινωνία των
πολιτών. Οι οκτώ βασικές ικανότητες είναι: επικοινωνία στη µητρική
γλώσσα, δυνατότητα επικοινωνίας στις ξένες γλώσσες, µαθηµατική
ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήµη και την τεχνολογία, ψηφιακή ικανότητα, µεθοδολογία της µάθησης, διαπροσωπικές, διαπολιτισµικές και κοινωνικές ικανότητες και ικανότητα του
πολίτη, επιχειρηµατικότητα και πολιτιστική έκφραση.

Σηµασία για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές

Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση οι τοπικές και περιφερειακές
αρχές έχουν ουσιαστικές αρµοδιότητες στους τοµείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της ανάπτυξης ικανοτήτων µέσω της
δια βίου µάθησης.

Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές βρίσκονται σε µοναδική θέση
για να συνάπτουν εποικοδοµητικές σχέσεις συνεργασίας µε τους
κοινωνικούς εταίρους, τα ιδρύµατα και τις οργανώσεις γενικής και
συνεχούς εκπαίδευσης, προκειµένου να προσαρµόζονται τα
µαθήµατα γενικής εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης στις
συγκεκριµένες τοπικές ανάγκες και απαιτήσεις.

Επιπλέον, διάφορα σχέδια τοπικής και περιφερειακής συνεργασίας
χρησιµεύουν ως αξιόλογη κινητήριος δύναµη για την ανάπτυξη και
τη µεγέθυνση.

Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα καθιστούν δυνατό στην ΕΕ να έρθει
σε άµεση επικοινωνία µε τους πολίτες της. Καµία άλλη δράση της
ΕΕ δεν επηρεάζει κάθε χρόνο τόσα πολλά άτοµα. Τα προγράµµατα
συµβάλουν στον εκσυγχρονισµό των εκπαιδευτικών συστηµάτων και
βοηθούν τα µεµονωµένα άτοµα να προσαρµόσουν τις ικανότητές
τους στα σύγχρονα δεδοµένα. Λόγω των αρµοδιοτήτων των
τοπικών και περιφερειακών αρχών, οι διάφοροι παράγοντες σε περιφερειακό επίπεδο θα πρέπει να αποτελούν σηµαντική οµάδα —
στόχο των προγραµµάτων στους τοµείς της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης (8).
(8) CdR 258/2004 fin.
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Τα περιφερειακά δίκτυα της δια βίου µάθησης (πρωτοβουλία R3L),
που δηµιουργήθηκαν από την Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, αποτελούν ένα εξαιρετικό παράδειγµα διάδοσης και
ανάπτυξης της δια βίου µάθησης στην Ευρώπη. Στην αρχή επρόκειτο για µια πιλοτική πρωτοβουλία µε προϋπολογισµό χωριστό
από τα βασικά προγράµµατα. Τώρα η εν λόγω πρωτοβουλία περιλαµβάνεται στην πρόταση για τα νέα ολοκληρωµένα προγράµµατα
δράσης στον τοµέα της δια βίου µάθησης για την περίοδο 20072013.

1. Γενικές απόψεις της Επιτροπή των Περιφερειών για την
ανακοίνωση

1.1 Η Επιτροπή των Περιφερειών θεωρεί σηµαντική τη
συµµετοχή στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τη δια βίου µάθηση,
από την παιδική ηλικία και καθ' όλη τη διάρκεια του βίου, που να
περιλαµβάνει διάφορες µορφές µάθησης, επίσηµης, άτυπης και
ανεπίσηµης. Η ΕΤΠ έχει τονίσει επανειληµµένα ότι η στρατηγική για
τη δια βίου µάθηση αφορά σε µεγάλο βαθµό τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Αυτές έχουν συχνά την πολιτική και οικονοµική
ευθύνη για τα σχολεία και την εκπαίδευση στα κράτη µέλη. Συχνά
δρουν ως συντονιστές για θέµατα ανάπτυξης και εξέλιξης, έχοντας
την ευθύνη για την ευηµερία των πολιτών και τις υποδοµές, ενώ
δρουν και ως κοινωνικές αρχές. ∆ρουν επίσης ως εργοδότες µε
ευθύνη και ενδιαφέρον για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των
υπαλλήλων τους (9).

1.2 Τα εκπαιδευτικά θέµατα διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο
στην ικανότητα της Ευρώπης να κινητοποιείται µε ανταγωνιστικό
τρόπο για τη δηµιουργία προϋποθέσεων ασφαλούς ευηµερίας. Το
σπουδαιότερο πράγµα για την Ευρώπη, οι πολίτες της πρέπει να
αποκτούν προσόντα για έναν επαγγελµατικό βίο και ένα περιεχόµενο εργασίας που να διαφέρει σε µεγάλο βαθµό από όσα ίσχυαν
για τις προηγούµενες γενεές και το οποίο θα προσαρµόζεται
συνεχώς και γρήγορα. Τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι εργαζόµενοι
βρίσκονται ενώπιον αλλαγών που είναι δύσκολο να κριθούν εκ των
προτέρων.

1.3 Η ανάπτυξη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο γίνεται
προφανώς υπό διαφορετικές προϋποθέσεις και µε διαφορετικές
αφετηρίες. Ωστόσο, δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να αποκοπεί
από τον υπόλοιπο κόσµο. Οι περιφέρειες και η κοινωνία χρειάζονται
νέες δράσεις παραγωγής τη στιγµή κατά την οποία χάνονται
παλαιές θέσεις εργασίας, ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος στασιµότητας και κοινωνικού αποκλεισµού µε τη µορφή ανεργίας κλπ.,
αύξησης των επαγγελµατικών ασθενειών και υψηλότερων επιπέδων
πρόωρης αποχώρησης από την αγορά εργασίας.

C 229/23

σηµερινή εξέλιξη λόγω της ταχείας ροής του εµπορίου, των παγκοσµιοποιηµένων αγορών και τον κατακερµατισµό δηµιουργείται
µεγαλύτερη ανάγκη για κοινή προσπάθεια. Αυτό ισχύει µεταξύ των
διαφόρων επιχειρήσεων/ οργανώσεων, τοπικά και περιφερειακά,
καθώς και µεταξύ περιφερειών. σε συνδυασµό µε άλλες επιχειρήσεις
και µια αµοιβαία εξάρτηση των επιχειρήσεων σε διάφορα µέρη της
Ευρώπης και του κόσµου, και σε µια όλο και πιο παγκοσµιοποιηµένη αγορά. Πρόκειται για µια πολύ περισσότερο αµοιβαία
σχέση που εξαρτάται από την ανάπτυξη µεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών περιοχών καθώς και µεταξύ της Ευρώπης και του υπόλοιπου
κόσµου.

1.5 Η συνεργασία εργασίας — κοινωνίας — υψηλής κατάρτισης
αποτελεί βασική προϋπόθεση για τους τοµείς της καινοτοµίας και
ανάπτυξης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Χρειάζεται µια
περιεκτική και όχι δυσµενής υποδοµή πράγµα που θα ενθαρρύνει σε
µια ενεργό ιδιότητα του πολίτη και σε µια κοινή ανάληψη ευθυνών
για κοινωνική συνοχή και βιώσιµη ανάπτυξη.

1.6 Η ΕΤΠ έχει επισηµάνει παλαιότερα ότι πρέπει να διαδραµατίσει ενεργό ρόλο στην προώθηση της δια βίου µάθησης σε τοπικό
και περιφερειακό επίπεδο (10). Αυτό αφορά συνεπώς και τα θέµατα
των εκπαιδευτικών στόχων και των βασικών ικανοτήτων. Η ΕΤΠ
θεωρεί ότι είναι εξαιρετικά σηµαντικό να έχουν αντίκτυπο σε τοπικό
και περιφερειακό επίπεδο τα θέµατα που εξετάζονται στην παρούσα
πρόταση της Επιτροπής.

1.7 Η ΕΤΠ θα συνεχίσει να εργάζεται για τα ανωτέρω για να
παρακολουθήσει και να υποστηρίξει την επικείµενη ανάπτυξη και
προτείνει µια µελλοντική συνεργασία µε την Επιτροπή στα εν λόγω
θέµατα, όσον αφορά π.χ. πιλοτικά προγράµµατα και έρευνες.

1.8 Η ΕΤΠ επιθυµεί να τονίσει την αξία που έχει η ανάπτυξη
περιφερειακού δικτύου για τη δια βίου µάθηση (αντιστοιχεί στην
πρωτοβουλία R3L) προβαίνοντας σε δήλωση σχετικά µε την αναγκαιότητα ανάπτυξης περιοχών δια βίου µάθησης (πρωτοβουλία
R3L) µε σκοπό να ενισχυθεί η δικτύωση µεταξύ των δηµόσιων,
ανώτατων και επαγγελµατικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, καθώς και
των πολιτισµικών θεσµών και ενώσεων, ως βασικό στοιχείο αύξησης
της απασχολησιµότητας και της ενεργοποίησης των πολιτών.

2. Η πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά συστάσεις για τα κράτη
µέλη

1.4 Η ανάπτυξη των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των
ανθρώπων πρέπει, κατά συνέπεια, να γίνεται µε τρόπο ώστε να αντικατοπτρίζει µια κοινωνία της γνώσης. Εξάλλου, καλές γλωσσικές
γνώσεις, ικανότητες επικοινωνίας και δυνατότητες συνεργασίας
καθίστανται πολύ σηµαντικότερες ιδιότητες για το άτοµο. Με τη

2.1 Βάσει των αναφεροµένων απόψεων στην προηγούµενη
παράγραφο, µια επικέντρωση του ενδιαφέροντος στις βασικές
ικανότητες της σηµερινής και της µελλοντικής κοινωνίας και εργασιακής ζωής είναι άκρως σηµαντική. Πρόκειται για υποστήριξη της
ανάπτυξης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και σε εθνικό
επίπεδο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα. Η Επιτροπή
των Περιφερειών επικροτεί την πρόταση σύστασης της Επιτροπής
προς τα κράτη µέλη σχετικά µε τις βασικές ικανότητες για τη δια
βίου µάθηση.

(9) CdR 49/2002 fin.

(10) CdR 49/2004 fin.
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2.2 Η Επιτροπή των Περιφερειών θεωρεί ιδιαίτερα θετικό το
γεγονός ότι οι προτάσεις της Επιτροπής επισηµαίνουν τον ρόλο και
τη σπουδαιότητα των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Πρόκειται
για σηµαντικό βήµα προόδου σε σχέση µε προηγούµενες προτάσεις
της Επιτροπής, οι οποίες σχεδόν αποκλειστικά αφορούσαν το ευρωπαϊκό και το εθνικό επίπεδο.
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την επίτευξη των συµφωνηθέντων στόχων της ανταγωνιστικότητας,
της ευηµερίας και της συµµετοχής. Η Επιτροπή των Περιφερειών
επιδοκιµάζει όλα αυτά και επιθυµεί να προσθέσει ορισµένες απόψεις
που είναι οι εξής:
2.8 1 η σ ύ σ τ α σ η τ η ς Ε π ι τ ρο π ή ς:

2.3 Η ΕΤΠ θεωρεί το ολοκληρωµένο πρόγραµµα δράσης στον
τοµέα της δια βίου µάθησης ως ένα σηµαντικό µέσο για την
προώθηση του τοµέα της µάθησης, και τρόπο για την ενίσχυση των
βασικών ικανοτήτων για την διά βίου µάθηση. Η µεγαλύτερη κινητικότητα των πολιτών της συνεπάγεται τη διάδοση γνώσεων και
ικανοτήτων µεταξύ περιφερειών και περιοχών της ΕΕ και µπορεί να
συµβάλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης.

2.4 Ένας από τους θεµέλιους λίθους των συστάσεων της Επιτροπής είναι να δει τους ενήλικες να µπορούν να επικαιροποιούν τις
βασικές ικανότητες καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους και να
δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις οµάδες-στόχους που καθορίζονται
ως οµάδες µε προτεραιότητα σε εθνικό, περιφερειακό και/ή τοπικό
επίπεδο. Στην περίπτωση αυτή δράσεις που παρέχουν κίνητρα και η
ευρεία ενηµέρωση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο σε όσους
έχουν χαµηλή µόρφωση αποτελεί ένα σηµαντικό στοιχείο. Πρόκειται
για αύξηση ανθρωπίνων γνώσεων, εµπειριών και ενδιαφερόντων και
όχι για τη χρησιµοποίηση ως αφετηρίας των ελλείψεων και των
ανεπαρκειών.

2.5 Ο αντίκτυπος των συστάσεων της Επιτροπής για τις µεταβολές που σηµειώνονται στον οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτισµικό τοµέα αλλά και σε άλλους τοµείς, θα εξαρτηθεί από τις
συγκεκριµένες και άµεσες δράσεις που θα αναληφθούν σε εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Συνεπώς, η Επιτροπή των Περιφερειών συνιστά να καταρτίζουν και να εφαρµόζουν τα κράτη µέλη
προγράµµατα για τη µεταρρύθµιση των επίσηµων και ανεπίσηµων
εκπαιδευτικών συστηµάτων σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης, ώστε
να προσαρµοστούν τα εκπαιδευτικά συστήµατα περισσότερο στις
ανάγκες της αγοράς εργασίας της ΕΕ και στις απαιτήσεις της δια
βίου µάθησης.

Να εξασφαλίσουν ότι η αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση προσφέρει
σε όλους τους νέους τα µέσα για να αναπτύξουν τις βασικές
ικανότητες σε επίπεδο που να τους εφοδιάζει για τη ζωή του
ενήλικα και που αποτελεί βάση για περαιτέρω µάθηση και για τη
ζωή του εργαζόµενου
Απόψεις της Επιτροπή των Περιφερειών
2.8.1 Η ΕΤΠ τονίζει τη σηµασία που έχει να υποστηρίζεται
ουσιαστικά από την παιδική ηλικία ο προσανατολισµός του παιδιού
για την αποφυγή απρόβλεπτων καταστάσεων, και να τίθενται οι
βάσεις από τη στοιχειώδη εκπαίδευση για µια δια βίου µάθηση,
επίσηµη, ανεπίσηµη ή άτυπη. Πρέπει να τονιστεί ότι τα παιδιά και
οι νέοι µαθαίνουν διάφορα πράγµατα, ωριµάζουν διαφορετικά και
συχνά χρειάζονται διαφορετικό χρόνο για να φθάσουν στο στόχο.
Αυτά αποτελούν µεγάλη πρόκληση για ανάπτυξη εκπαιδευτικών
συστηµάτων και κατάρτισης δασκάλων.
2.8.2 Παιδιά και νέοι µε ειδικές ανάγκες π.χ. µε λειτουργικές
αναπηρίες χρειάζονται ιδιαίτερη υποστήριξη έτσι ώστε να µπορέσουν και αυτά να συµµετέχουν µαζί µε άλλα παιδιά.

2.9 2 η σ ύ σ τ α σ η τ η ς Ε π ι τ ρο π ή ς:
Να εξασφαλίσουν ότι θα υπάρχει κατάλληλη πρόβλεψη για τους
νέους οι οποίοι, λόγω εκπαιδευτικών µειονεκτηµάτων που
οφείλονται σε προσωπικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή οικονοµικές
περιστάσεις, χρειάζονται ιδιαίτερη στήριξη προκειµένου να αξιοποιήσουν το εκπαιδευτικό τους δυναµικό
Απόψεις της Επιτροπής των Περιφερειών

2.6 Οι διαφορές λόγω φύλου µεταξύ των εκπαιδευοµένων και
τα σχετικά αποτελέσµατα αποτελούν συνεπώς σηµαντικό παράγοντα
που πρέπει να επισηµανθεί και να αντιµετωπισθεί σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Πιθανόν να πρέπει να δοθούν κίνητρα σε
νέες και σε γυναίκες για να σπουδάσουν τεχνολογία και επιστήµες.
Σε άλλες περιπτώσεις χρειάζεται να υποστηριχθούν οι άντρες. Σε
διάφορες περιφέρειες οι άνδρες αποτελούν την πλειοψηφία αυτών
που διακόπτουν την εκπαίδευση τους και δείχνουν λιγότερη όρεξη
και τάση να συµµετέχουν σε συνεχή µάθηση.

2.7 Η ΕΤΠ κρίνει ότι οι προτεινόµενες συστάσεις προς τα κράτη
µέλη θα αποτελέσουν µοχλό για ένα ταχύτερο και συνειδητό
προσανατολισµό των εκπαιδευτικών συστηµάτων στην Ευρώπη για

2.9.1 Η ΕΤΠ συγχαίρει την Επιτροπή που εξετάζει στο έγγραφο
της την ανάγκη για λήψη ειδικών µέτρων για όσους έχουν ελλείψεις
στην προηγούµενη εκπαίδευσή τους. Η ΕΤΠ συµφωνεί ότι οι ελλείψεις στην εκπαίδευση οφείλονται συχνά σε συνδυασµό προσωπικών,
κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονοµικών περιστάσεων, και πρέπει
να αντιµετωπίζονται σε συνεργασία µε άλλους κοινωνικούς τοµείς.
Η αποτελεσµατική άρση των εµποδίων στην απασχόληση, την
κατάρτιση ή άλλες δυνατότητες έχει ζωτική σηµασία.
2.9.2 Η ΕΤΠ τονίζει ότι είναι σηµαντικό να δοθούν σε όλες
τους µαθητές, ανεξαρτήτως προέλευσης οι προϋποθέσεις εκείνες
για να πετύχουν το στόχο µε την εκπαίδευση και για να µην διακόπτουν πρόωρα το σχολείο. Στην περίπτωση αυτή χρειάζονται ιδιαίτερες προσπάθειες και ιδιαίτερη υποστήριξη που θα βασίζονται στα
προσόντα και τις ανάγκες κάθε µαθητή.
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2.9.3
Η ΕΕ δεν θα µπορέσει να επιτύχει τους φιλόδοξους
στόχους που έχει θέσει εάν ορισµένα άτοµα δεν έχουν πρόσβαση
στην απασχόληση, και σε υψηλές επιδόσεις λόγω φύλου,
αναπηρίας, πολιτισµικής ή εθνοτικής προέλευσης, ηλικίας κλπ. Οι
τοπικές και περιφερειακές αρχές µπορούν να διαδραµατίσουν
σηµαντικό ρόλο στη χάραξη περιεκτικών και όχι εισαγωγής διακρίσεων στρατηγικών και στην προετοιµασία όλων των ανθρώπων για
ίσες ευκαιρίες και ίσα δικαιώµατα.
2.9.4
Η ΕΤΠ κρίνει ότι θα ήταν ευχής έργο να υπάρχει ένα
διασυνοριακό δίκτυο µεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών και
κοινοτήτων για τη διάδοση εµπειριών και την ανταλλαγή γνώσεων,
κατά το πρότυπο της πρωτοβουλίας R3L. Πρέπει να τεθεί στην
ηµερήσια διάταξη το θέµα της συνεχούς ανάπτυξης µεθόδων, της
µεταφοράς γνώσεων και της εµπέδωσης.
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µιλιών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Στη γνωµοδότηση αυτή
η ΕΤΠ τόνιζε ότι η γεωγραφική προσβασιµότητα θα έπρεπε επίσης
να εξετάζεται σε συνάρτηση µε άλλα µέτρα για την αύξηση της
προσβασιµότητας όσον αφορά τη µορφή και την τοποθεσία. Αυτό
θα µπορούσε για παράδειγµα να γίνει µε την παροχή ηµερήσιων ή
βραδινών εκπαιδευτικών υπηρεσιών καθώς και ανάλογων υπηρεσιών
σε περιόδους διακοπών. Το ίδιο µπορεί να ισχύει κατά τις θερινές
διακοπές και τις παραδοσιακές αργίες. Άλλες δυνατότητες θα
µπορούσαν να είναι η συχνή έναρξη µαθηµάτων, οι εξ αποστάσεως
σπουδές, η ευέλικτη µάθηση µε ειδικούς διδασκάλους. Μπορεί
επίσης να παρασχεθούν στους συµµετέχοντες οι οικονοµικές προϋποθέσεις για να σπουδάσουν. Πρέπει επίσης να λαµβάνονται υπόψη
οι εξελίξεις όσον αφορά την εκπαίδευση µε διάφορες µορφές εκτός
του τυπικού σχολικού συστήµατος.

2.10 3 η σύστ αση τ ης Επιτρο πή ς :

2. 11.2 Οι υποδοµές δεν πρέπει να συνεπάγονται µια γενικευµένη και τυποποιηµένη µορφή εκπαιδευτικών κέντρων, αλλά
πρέπει σε όσο το δυνατό µεγαλύτερο βαθµό να βασίζονται σε ήδη
καθιερωµένες µορφές βάσει των τοπικών συνθηκών και αναγκών.

Να εξασφαλίσουν ότι οι ενήλικες µπορούν να αναπτύσσουν και να
επικαιροποιούν τις βασικές ικανότητες καθ' όλη τη διάρκεια της
ζωής τους και ότι υπάρχει ιδιαίτερη έµφαση σε οµάδες-στόχους
που προσδιορίζονται ως προτεραιότητες στο εθνικό, περιφερειακό
ή/και τοπικό πλαίσιο

2.12 5 η σ ύ σ τ α σ η τ η ς Ε π ι τ ρ ο πή ς:

Απόψεις της Επιτροπή των Περιφερειών
2.10.1 Η ΕΤΠ θεωρεί την πρόταση αυτή ως σηµαντική και
διαπιστώνει ότι οι ανάγκες διαφέρουν µεταξύ των περιοχών και των
κοινωνιών και ότι χρειάζονται διαφορετικά µέσα για να επιτευχθούν
τα πάντα. Συνεπώς, ενδείκνυται να τονιστεί ότι πρέπει να εντοπίζονται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο οι οµάδες στις οποίες
χρειάζεται να δοθεί προτεραιότητα. Μπορεί π.χ. να αφορά την
ανάπτυξη συνεργασίας µε οργανώσεις που έχουν εµπειρία στον
τοµέα της µάθησης των ενηλίκων καθώς και µε τους εταίρους της
αγοράς εργασίας.
2.10.2 Η ΕΤΠ εκτιµά ότι µεταξύ των οµάδων-στόχων που
προσδιορίζονται ως προτεραιότητες απαιτείται να επιδειχθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κατηγορία των υπαλλήλων των τοπικών και
περιφερειακών αρχών, σε σχέση µε τα δηµόσια καθήκοντα που
ασκούν, προκειµένου να µπορούν να αναπτύσσουν και να επικαιροποιούν τις βασικές ικανότητες καθ' όλη τη διάρκεια της εργασιακής
ζωής τους.

2.11 4 η σύστ αση τ ης Επιτρο πή ς :
Να εξασφαλίσουν την ύπαρξη κατάλληλης υποδοµής για τη συνεχή
εκπαίδευση και κατάρτιση των ενηλίκων, συµπεριλαµβανοµένων
διδασκόντων και εκπαιδευτών, µέτρων για την εξασφάλιση της
πρόσβασης και µέτρων στήριξης των σπουδαστών µε τρόπο που να
λαµβάνονται υπόψη οι διαφορετικές ανάγκες των ενηλίκων
Απόψεις της Επιτροπή των Περιφερειών
2. 11.1 Η ΕΤΠ έχει τονίσει παλαιότερα (11) ότι πρέπει να κινητοποιηθούν οι πόροι σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για τη δια
βίου µάθηση και έχει επισηµάνει την αναγκαιότητα έναρξης συνο(11) CdR 19/2001 fin.

Να εξασφαλίσουν τη συνοχή στην παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων για τους επιµέρους πολίτες µέσω στενών δεσµών µε
την πολιτική απασχόλησης και την κοινωνική πολιτική και άλλών
πολιτικών που επηρεάζουν τους νέους και µέσω της συνεργασίας
µε τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους ενδιαφεροµένους

Απόψεις της Επιτροπή των Περιφερειών

2. 12.1 Η ΕΤΠ τονίζει ότι το σηµείο αυτό είναι άκρως σηµαντικό για την ανάπτυξη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Είναι
ιδιαίτερα σηµαντικό για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να
υπάρχει η δυνατότητα συµφωνίας µεταξύ των διάφορων πολιτικών
τοµέων, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, όσον αφορά θέµατα
της οικονοµικής πολιτικής, των πολιτικών για την κατάρτιση, την
αγορά εργασίας, την ένταξη και την κοινωνική πολιτική, ώστε µε
τον τρόπο αυτό να αποφευχθούν οι «συµφορήσεις». Είναι ως εκ
τούτου σηµαντικό να συµβαδίζουν σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο
βαθµό οι ευθύνες και οι αρµοδιότητες. Στην περίπτωση αυτή η
ΕΤΠ βλέπει ότι υπάρχει ανάγκη για οικονοµικούς πόρους και για
την πιο ελεύθερη χρησιµοποίησή τους προκειµένου να καταστεί
δυνατή η υλοποίηση των δράσεων µέσα στα πλαίσια ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος δράσης για τη δια βίου µάθηση. Η συνεργασία µεταξύ κοινωνίας — εργασίας και ανώτερης κατάρτισης
αποτελεί βασικό συντελεστή για την ανάπτυξη των περιφερειών .

2.13 6 η σ ύ σ τ α σ η τ η ς Ε π ι τ ρ ο πή ς:

Να χρησιµοποιήσουν το έγγραφο «Βασικές ικανότητες για τη δια
βίου µάθηση — ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς» του παραρτήµατος ως εργαλείο αναφοράς για την ανάπτυξη της παροχής των
βασικών ικανοτήτων για όλους, στο πλαίσιο των στρατηγικών τους
για τη δια βίου µάθηση
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Απόψεις της Επιτροπή των Περιφερειών
2. 13.1 Η Επιτροπή των Περιφερειών επικροτεί την πρόταση
σχετικά µε τις βασικές ικανότητες για τη δια βίου µάθηση.
Επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στο ερώτηµα ποια είναι τα βασικά
προσόντα που πρέπει να διαθέτει ένα άτοµο σε µία κοινωνία
έντασης γνώσης. Τα βασικά αυτά προσόντα µπορούν να χρησιµεύσουν ως αφετηρία για τις µελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες κατά
τις συζητήσεις τόσο σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο όσο και σε
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Το ερώτηµα αυτό αποκτά στην
Ευρώπη µεγάλη σηµασία στις προσπάθειες για την επίτευξη των
στόχων της στρατηγικής της Λισσαβώνας. Τα θέµατα αυτά που
αφορούν τις ικανότητες εκφράζονται πρακτικά σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
2. 13.2 Η Επιτροπή των Περιφερειών κρίνει ότι οι δεξιότητες
αυτές πρέπει να αποτελούν αφετηρία για µία συνεχή και ζωηρή
συζήτηση καθώς και πρότυπο για ένα διαρκή διάλογο και
ανταλλαγή απόψεων. Για παράδειγµα, οι ικανότητες περιλαµβάνουν
κοινωνικές δεξιότητες και δεξιότητες των πολιτών σε µία σειρά
τοµέων που αργότερα µπορεί να χρειαστεί να αναπτυχθούν
περαιτέρω ή να κατανεµηθούν. Επίσης, πολλές βασικές ικανότητες
συνδέονται έντονα µεταξύ τους.
2. 13.3 Η Επιτροπή των Περιφερειών κατανοεί ότι στους
κόλπους της Επιτροπής καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες για
την περαιτέρω ανάπτυξη της πρότασης για τις βασικές ικανότητες.
Η Επιτροπή των Περιφερειών υποστηρίζει την πρόταση για τις
βασικές ικανότητες που επεξεργάστηκε η Επιτροπή.
2. 13.4 Η Επιτροπή των Περιφερειών διατυπώνει αναλυτικότερες
απόψεις για κάθε µία από τις προτεινόµενες βασικές ικανότητες στα
ακόλουθα σηµεία.
3. Βασικές ικανότητες
Το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις βασικές ικανότητες περιλαµβάνει οκτώ τοµείς:
— Επικοινωνία στη µητρική γλώσσα·
— Επικοινωνία στις ξένες γλώσσες·
— Μαθηµατική ικανότητα καθώς και βασικές ικανότητες στην
επιστήµη και την τεχνολογία·
— Ψηφιακή ικανότητα·
— Μεθοδολογία της µάθησης·
— Κοινωνική ευθύνη και ευθύνη των πολιτών
— Ανάπτυξη πρωτοβουλιών και επιχειρηµατικότητα
— Πολιτιστική έκφραση
3.1 Ε πι κο ι νω ν ία στ η µ η τ ρ ικ ή γ λώ σ σα
3.1.1
Η ΕΤΠ συµφωνεί ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας στη µητρική γλώσσα τόσο σε γραπτή όσο και
σε προφορική µορφή.
3.1.2
Η µητρική γλώσσα συνιστά πεδίο συνεχούς µάθησης,
δυνατότητας έκφρασης και ταυτότητας. Οι καλές γνώσεις και
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ικανότητες στη µητρική γλώσσα αποτελούν κατά συνέπεια βασική
προϋπόθεση της διαδικασίας µάθησης. Η γλώσσα δηµιουργεί τη
βάση για τη συλλογή πληροφοριών και το έρεισµα για την επικοινωνία µε τρίτους για τη συµµετοχή και την υπευθυνότητα.
3.1.3 Η ΕΤΠ επισηµαίνει ότι η Επιτροπή και οι εθνικές
υπηρεσίες προγραµµατισµού θα πρέπει να συνεργάζονται στενά µε
τις τοπικές και περιφερειακές αρχές σε τοµείς όπου οι λιγότερο
διαδεδοµένες γλώσσες έχουν ισχνή παρουσία στην καθηµερινή
εκπαίδευση ώστε να ενθαρρύνεται η εκµάθηση των γλωσσών αυτών
από περισσότερα άτοµα (12).

3.2 Επικοινω νία στ ις ξ έν ες γλώσσες
3.2.1 Σε µια µελλοντική Ευρώπη θα είναι πολύ σηµαντική η
πολυγλωσσία. ∆ηµιουργεί δυνατότητες ευρύτερων επαφών, για την
βαθύτερη κατανόηση άλλων πολιτισµών, νοοτροπιών και συνθηκών
διαβίωσης. Αποτελεί επίσης σηµαντική προϋπόθεση για την πραγµατοποίηση σπουδών υψηλότερου επιπέδου καθώς και για µεγαλύτερη κινητικότητα στην αγορά εργασίας. Ήδη σήµερα υπάρχει
αλληλεξάρτηση των διάφορων γλωσσικών τοµέων στην Ευρώπη. Οι
ανταλλαγές µεταξύ των χωρών θα αυξηθούν, οι οικονοµίες θα
καθίστανται όλο και πιο αλληλένδετες και τα αγαθά και οι
υπηρεσίες θα παράγονται όλο και περισσότερο πέραν των γεωγραφικών και γλωσσικών συνόρων της χώρας.

3.3 Μαθ ηµατ ικ ή ικα νό τ ητ α και β ασικές ικανό τ ητ ες στ ην
ε π ιστ ή µ η και τ η ν τ εχνο λ ο γ ία
3.3.1 Η Επιτροπή των Περιφερειών θεωρεί σηµαντικό να
αναπτυχθούν στο πλαίσιο αυτό η µαθηµατική ικανότητα και οι
ικανότητες στην επιστήµη και την τεχνολογία των σπουδαστών µε
τρόπο ώστε να έχουν νόηµα και να αποτελούν κίνητρο. Τα
µαθηµατικά µπορούν να αποτελέσουν εργαλείο για άλλα µαθήµατα
όπως η φυσική, η χηµεία, η βιολογία και οι κοινωνικές επιστήµες.
Οι γνώσεις για ένα θέµα µπορούν επίσης να αποτελούν αναπόσπαστο µέρος µίας σύγχρονης σκέψης µε εικόνες. Οι επιστηµονικές
ικανότητες είναι σηµαντικές, π.χ. για να µπορεί κανείς να αντιλαµβάνεται τους συσχετισµούς, τις αιτίες και τις επιδράσεις καθώς
και για να µπορεί να αποκτά εµπειρίες. Για να είναι ένα πολίτης πιο
ενεργός πρέπει να διαθέτει ορισµένες µαθηµατικές και επιστηµονικές
ικανότητες. Οι τεχνολογικές ικανότητες πρέπει να αναπτύσσονται
από τις εµπειρίες τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών. Είναι
επίσης σηµαντικό να καταδειχθεί µε πιο τρόπο οι παραστάσεις και
οι παραδόσεις διαµορφώνουν την αντίληψη περί αρσενικού και
θηλυκού σε σχέση µε τον τεχνολογικό τοµέα.
3.3.2 Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας θα πρέπει
επίσης να καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια για την τόνωση του
ενδιαφέροντος των νέων και των γυναικών για επιστηµονική και
τεχνολογική σταδιοδροµία. Η εµπιστευτική και κριτική χρήση της
τεχνολογίας της κοινωνίας των πληροφοριών πρέπει να είναι
προσιτή σε όλους. Η ανάπτυξη π.χ. επιστηµονικών πάρκων αποτελεί
ενδιαφέρον εργαλείο για την προσέλκυση περισσότερων ατόµων σε
σπουδές στους τοµείς των φυσικών επιστηµών και της τεχνολογίας.
(12) CdR 248/2003 fin.
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3.4 Ψ ηφιακή ικανό τ η τ α

3.4.1
Πρέπει να διαµορφωθεί µία ευρεία υποδοµή ενηµέρωσης
που να µην εισάγει διακρίσεις όσον αφορά την ψηφιακή ικανότητα
και να καλύπτει ολόκληρη την ΕΕ. Η ΕΤΠ αποδίδει µεγάλη σηµασία
στην προώθηση µιας ισότιµης κοινωνίας των πληροφοριών σε
τοπικό και κοινωνικό επίπεδο που να διασφαλίζει ότι οι πολίτες
διαθέτουν τα προσόντα που χρειάζονται για να ζουν και να
εργάζονται στη νέα αυτή ψηφιακή εποχή. Η ικανότητα διαχείρισης
µεγάλων ροών πληροφοριών και πολυσύνθετων προβληµατικών
αποτελεί συνεπώς σηµαντική ιδιότητα την οποία πρέπει να διαθέτουν πρέπει όλο και περισσότερο άτοµα.

3.5 Μεθ ο δο λ ο γ ί α τ ης µάθ η σης

3.5.1
Η µεθοδολογία της µάθησης συνεπάγεται µια προοπτική
και µια µεθοδολογία απόκτησης νέων γνώσεων. Προϋποθέτει µια
αυτογνωσία, γνώση του τρόπου αντιµετώπισης των διάφορων
καταστάσεων µάθησης, γνώση των βέλτιστων στρατηγικών µάθησης,
των πλεονεκτηµάτων και των τοµέων βελτίωσης. Πρόκειται επίσης
για τα κίνητρα και την αυτοπεποίθηση. Η στρατηγική της δια βίου
µάθησης βασίζεται σε µεγάλο βαθµό σε µια προοπτική µάθησης,
πράγµα που συµβαίνει µε διάφορους τρόπους και σε διάφορα
πλαίσια. Το ζητούµενο είναι να υπάρχει δυνατότητα εκµάθησης και
απόκτησης νέων γνώσεων. Στόχος είναι, επίσης, να υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης των υφιστάµενων γνώσεων δεξιοτήτων και
εµπειριών καθώς και δυνατότητα αξιοποίησης και προσαρµογής
τους σε διαφορετικές καταστάσεις.

3.5.2
Η ΕΤΠ ζητά να δοθεί µεγάλη σηµασία στο θέµα αυτό στα
πλαίσια της κοινωνίας της γνώσης. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό οι
διδάσκαλοι να είναι κατάλληλα καταρτισµένοι για να εργάζονται µε
τον τρόπο αυτό. Πρόκειται για ερώτηµα που από τη φύση του
διαφέρει από τις άλλες βασικές ικανότητες και έχει σχέση µε την
ικανότητα ανάπτυξης όλων αυτών. Συνεπώς, η ΕΤΠ κρίνει ότι η
βασική αυτή ικανότητα πρέπει να διακρίνεται από τις άλλες και να
έχει προτεραιότητα.

3.6 Κ οιν ω νική ευθ ύνη και ευθ ύν η τ ων πολιτ ώ ν

3.6.1
Η έννοια της κοινωνικής ευθύνης και της ευθύνης των
πολιτών καλύπτει ένα φάσµα θεµάτων στα οποία η ΕΤΠ κρίνει ότι
πρέπει να δοθεί µεγάλη σηµασία. Πρόκειται εν µέρει για την
ανάπτυξη προσωπικών ικανοτήτων, για την ανάπτυξη της
ικανότητας επαφών µε άλλα άτοµα. Μία αναπτυγµένη επικοινωνιακή
ικανότητα — υπό την ευρεία έννοια του όρου — αποτελεί µία όλο
και πιο σηµαντική ικανότητα στον εργασιακό και κοινωνικό βίο που
χαρακτηρίζει µία κοινωνία της γνώσης. Η ικανότητα αυτή περιλαµβάνει επίσης και την διαπολιτιστική κατανόηση.
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3.6.2 Στον τοµέα αυτό δεξιοτήτων συγκαταλέγονται και
κοινωνικά θέµατα από την άποψη ότι το άτοµο θεωρεί τον εαυτό
του ως «πόρο» για το ίδιο, την οικογένειά του και το περιβάλλον
του.

3.6.3 Εν προκειµένω υπάρχουν επίσης και ιατρικές πτυχές όπως
η αντίληψη της σηµασίας ενός υγιεινού τρόπου διαβίωσης, το θέµα
της φυσικής και πνευµατικής υγείας και ένας δραστήριος τρόπος
ζωής. Ταυτόχρονα µε την ανάπτυξη ιατρικών γνώσεων επιδεινώνεται
σε πολλές κοινωνίες η υγεία των παιδιών και των νέων από κακές
συνήθειες διατροφής και έλλειψη άσκησης. Αυτό µπορεί να λάβει
ανησυχητικές διαστάσεις εάν δεν ληφθούν µέτρα.

3.6.4 Μία άλλη πολύ σηµαντική πτυχή είναι ο ρόλος της
κοινωνίας των πολιτών. Η πτυχή αυτή αφορά, µεταξύ άλλων, την
κατανόηση της σηµασίας της δηµοκρατίας, των δικαιωµάτων και
της ευθύνης των ατόµων. Όλοι οι παράγοντες αυτοί µπορούν να
προωθηθούν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Η Επιτροπή των
Περιφερειών προτείνει να συµπληρωθεί ο ορισµός της έννοιας
αυτής κατά τρόπο ώστε να αναφέρεται η ανάγκη να γνωρίζουν οι
πολίτες την ιστορία της ΕΕ, τους στόχους της, τα βασικά στοιχεία
της Συνθήκης της ΕΕ και των σχέσεων που διατηρεί µε τα κράτη
µέλη, τα προβλήµατα που αντιµετωπίζονται σχετικά µε την Συνταγµατική Συνθήκη και την πρόοδο που έχει σηµειωθεί καθώς και τις
αρχές που διέπουν τις επιµέρους πολιτικές της.

3.6.5 Η σηµασία µίας βιώσιµης ανάπτυξης και κατανόησης της
ευθύνης που έχουµε για το περιβάλλον στο οποίο ζούµε είναι µία
πτυχή η οποία, κατά τη γνώµη της ΕΤΠ, πρέπει να τονιστεί στο
πλαίσιο αυτό.

3.7 Α ν ά πτ υξη π ρ ω τ ο β ο υ λ ι ώ ν και επιχ ε ι ρ η µ α τ ι κό τ η τ α

3.7.1 Η επιχειρηµατικότητα αφορά στην ουσία µια ενεργό
στάση απέναντι στα πράγµατα, τη µετατροπή της θεωρίας σε πράξη.
Συνεπώς, είναι σηµαντικό από τις πρώτες τάξεις του σχολείου να
υποστηρίζεται αυτή η ενεργός στάση και να αναπτύσσονται µορφές
εργασίας προς το σκοπό αυτό.. Η ΕΤΠ θα ήθελε να τονίσει τη
σηµασία που έχει η παρότρυνση των γυναικών να αναπτύσσουν
επιχειρηµατικότητα ώστε να µειωθεί η διαφορά των φύλων στην
ευρωπαϊκή απασχόληση. Οι γυναίκες µπορεί επίσης να χρειάζονται
ενεργό υποστήριξη από διάφορες αρχές για να έχουν πρόσβασης
στις νέες τεχνολογίες. Παρόµοιες προσπάθειες, σε συνδυασµό µε
µία ενεργό πολιτική απασχόλησης, µπορούν να µειώσουν τις
διαφορές στο επίπεδο απασχόλησης µεταξύ ανδρών και γυναικών σε
πολλά µέρη της Ευρώπης. Τα ανωτέρω έχουν καθοριστική σηµασία
για το οικονοµικό µέλλον και την ευηµερία της ΕΕ. (13)
(13) CdR 151/2005 fin.
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3.8 Πολιτ ιστική έκφραση
3.8.1
Συµφωνεί ότι είναι σηµαντικό να κατανοηθεί η πολιτιστική
και γλωσσική πολυµορφία της Ευρώπης και να προστατευθεί (14).
Το ζητούµενο είναι επίσης να διαφυλαχθούν διάφορες µορφές
έκφρασης όπως η µουσική, η τέχνη, η λογοτεχνία και η γλώσσα ως
µέρος των γνώσεων και της εξέλιξης του ανθρώπου. Είναι γενικά
σηµαντικό να κατανοούνται οι διαφορετικές προοπτικές και οπτικές
γωνίες.
3.8.2
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΤΠ τονίζει την ιστορική προοπτική,
τον τρόπο µε τον οποίο οι επαφές µεταξύ των διάφορων περιοχών
της Ευρώπης σε διαφορετικές εποχές είχαν σηµασία για την
ανάπτυξή της, και το γεγονός ότι επί πέντε τουλάχιστον δεκαετίες
υποστηρίχθηκε η ιδέα µίας Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οποία
εξελίχθηκε σήµερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
3.9 Ο ι από ψ εις τ ης Ε πιτ ρ ο πή ς τ ω ν Περιφερειώ ν
3.9.1
Η ΕΤΠ θεωρεί επιτακτικά αναγκαίο να υποστηριχθεί και
να παρακολουθηθεί η συνέχεια που θα δοθεί στις συστάσεις της
Επιτροπής και προτείνει µία µελλοντική συνεργασία µε την
Επιτροπή για τα θέµατα αυτά.

3.9.2 Η ΕΤΠ υποστηρίζει τις προτάσεις της Επιτροπής όσον
αφορά τις βασικές ικανότητες για δια βίου µάθηση και κρίνει ότι οι
προτάσεις αυτές πρέπει να αποτελούν αντικείµενο συνεχούς
διαλόγου και εξέλιξης.
3.9.3 Η ΕΤΠ προτείνει να έχει προτεραιότητα η βασική
ικανότητα «µεθοδολογία µάθησης». Ο λόγος είναι ότι δηµιουργεί
µία προοπτική εξ ιδίων µάθησης καθώς και διάφορους τρόπους
προσέγγισης για την απόκτηση νέων γνώσεων. Γι' αυτό αποτελεί
προϋπόθεση για την ανάπτυξη των υπόλοιπων βασικών ικανοτήτων.
3.9.4 Η βασική ικανότητα «κοινωνική ευθύνη και ευθύνη των
πολιτών» πρέπει επίσης να αφορά τη σηµασία µίας βιώσιµης
ανάπτυξης και την κατανόηση της ευθύνης για το κοινό περιβάλλον
στο οποίο ζούµε.
3.9.5 Η Επιτροπή των Περιφερειών τονίζει τη σηµασία της
απόκτησης πολιτισµικής ευαισθησίας, που αποτελεί τη βάση του
ανοίγµατος στο ευρύ φάσµα των ευρωπαϊκών γλωσσών και πολιτισµών, στην κατανόησή τους και στον πλούτο που µπορούν να
προσφέρουν σε κάθε Ευρωπαίο πολίτη.

Βρυξέλλες, 14 Ιουνίου 2006
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Michel DELEBARRE

(14) Βασική ικανότητα αριθ. 8: Πολιτιστική έκφραση.
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Γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών για 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
(2006/C 229/04)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής 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·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 12ης Οκτωβρίου 2005 να ζητήσει από την ΕΤΠ
γνωµοδότηση για το ανωτέρω θέµα, σύµφωνα µε το άρθρο 265 παράγραφος 1 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την απόφαση του Προέδρου της τής 10ης Νοεµβρίου 2005 να αναθέσει την κατάρτιση
σχετικής γνωµοδότησης στην επιτροπή «Οικονοµική και κοινωνική πολιτική»·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το σχέδιο γνωµοδότησης CdR 39/2006 rev. 2 που υιοθετήθηκε από την επιτροπή «Οικονοµική και κοινωνική πολιτική» στις 6 Απριλίου 2006 (εισηγητής: ο κ. Onno Hoes, Μέλος του Κοινοβουλίου
της επαρχίας Noord-Brabant (NL/ALDE))·
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΟΤΙ:
1)

Η ανάπτυξη µιας ανανεωµένης και σύγχρονης βιοµηχανικής πολιτικής στην Ευρώπη, προσανατολισµένης
στην ανταγωνιστικότητα της βιοµηχανίας, αποτελεί σαφώς µία από τις ύψιστες προτεραιότητες της στρατηγικής «Οικονοµική µεγέθυνση και απασχόληση». Η σχετική προβληµατική αφορά πράγµατι όλες τις
περιφέρειες της ΕΕ και η δυναµική των αντίστοιχων διεργασιών είναι σηµαντική και εξαιρετικά ισχυρή. Η
ΕΤΠ εκφράζει, συνεπώς, την ιδιαίτερη ικανοποίησή της για τις φιλόδοξες προτάσεις της Επιτροπής, αλλά
και για την πρόθεσή της να λάβει δραστικά µέτρα προκειµένου να διευκολύνει τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις.

2)

Λόγω της ταχύτητας µε την οποία σηµειώνονται οι αλλαγές στην παγκόσµια οικονοµία, επείγει να
αναληφθεί δράση διότι η ανταγωνιστική θέση της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας υφίσταται τεράστιες πιέσεις.
Εξίσου µεγάλη είναι και η πίεση που, κατ' επέκταση, ασκείται στην ευρωπαϊκή βιοµηχανική πολιτική
προκειµένου να αυξήσει τον ρυθµό και την αποφασιστικότητα µε την οποία ανανεώνεται. Η ΕΤΠ εκτιµά το
γεγονός ότι η Επιτροπή ζήτησε από τις επιχειρήσεις πολλών κλάδων να δεσµευτούν ότι θα συµβάλουν στο
έργο αυτό, πράγµα που επέτυχε, αλλά διερωτάται αν αυτό αρκεί ως αφετηρία για την ανάληψη δράσης.
Στο πλαίσιο του διεθνούς οικονοµικού ανταγωνισµού, η Ευρώπη αναπτύσσει τη µελλοντική της δύναµη
κυρίως σε ορισµένες ανταγωνιστικές περιφέρειες οι οποίες χαρακτηρίζονται στην παρούσα γνωµοδότηση µε
τον αγγλικό όρο 'valleys' («κοιλάδα»), κατά το πρότυπο της γνωστής 'Silicon Valley' και βασίζονται στη
φιλοσοφία του ∆ιεθνούς Οικονοµικού Φόρουµ. Οι ευρωπαϊκές αυτές «κοιλάδες», οι οποίες αναπτύχθηκαν
πάνω στα θεµέλια των παλαιών βιοµηχανιών και βιοµηχανικών κλάδων, αποτελούν την κινητήρια δύναµη
του µέλλοντος που θα οδηγήσει σε οικονοµική και κοινωνική ανανέωση.

3)

Παραδείγµατα αποτελούν οι περιφέρειες της Στοκχόλµης, του Κέιµπριτζ, της Βαυαρίας, του Ροδανού/
Άλπεων, της Νοτιοανατολικής Ολλανδίας, καθώς και αναδυόµενες περιφέρειες, όπως οι περιφέρειες του
Värmland, της Ρίγας και της Σαξονίας-Άνχαλτ. Η ΕΤΠ καλεί την Επιτροπή να θέσει την έννοια αυτή στο
επίκεντρο της νέας της ατζέντας για την ευρωπαϊκή βιοµηχανική πολιτική και να επωφεληθεί αποτελεσµατικότερα από την δηµιουργία περιφερειακών οικονοµικών συµπράξεων στην Ευρώπη. Αυτό προϋποθέτει,
ωστόσο, ότι οι τρέχουσες προτάσεις θα πρέπει να καταστούν πολύ αποτελεσµατικότερες, καθώς αυτή τη
στιγµή περιορίζονται απλώς στην εξασφάλιση των «βασικών προϋποθέσεων» και συνεπώς δεν προσφέρουν
κανένα κίνητρο για ανανέωση. Έχει, κυρίως, ουσιαστική σηµασία τα µέτρα που θα αποτελούν τον πυρήνα
της νέας ευρωπαϊκής βιοµηχανικής πολιτικής να ενθαρρύνουν τις διατοµεακές εξελίξεις µε άξονα νέους
συνδυασµούς τεχνολογίας-προϊόντος-εµπορίας.

4)

Η ΕΤΠ διατυπώνει στην παρούσα γνωµοδότηση συγκεκριµένες προτάσεις µε στόχο να αυξηθεί σηµαντικά η
αποτελεσµατικότητα των µέσων που διαθέτει η ΕΕ και να προωθηθεί δυναµικότερα η ολοκλήρωσή τους.
Ήδη κατά την επερχόµενη γερµανική Προεδρία στο Συµβούλιο, θα πρέπει να τεθούν στέρεες βάσεις για
την επίτευξη του στόχου αυτού. Η ΕΤΠ απευθύνει έκκληση προς την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προτείνουν µία νέα δυναµική πολιτική.

υιοθέτησε, κατά την 65η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 14ης και 15ης Ιουνίου 2006 (συνεδρίαση της 14ης
Ιουνίου), την ακόλουθη γνωµοδότηση:
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1. Οι απόψεις της Επιτροπής των Περιφερειών
∆ιατοµεακές προτάσεις
1.1 Στο πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής διατυπώνονται οι
εξής επτά προτάσεις για την ανάληψη διατοµεακών πρωτοβουλιών
µε στόχο την αντιµετώπιση των κοινών προκλήσεων που καλούνται
να αντιµετωπίσουν οι διάφορες οµάδες βιοµηχανιών και την
ενίσχυση της συνέργιας µεταξύ των διαφόρων τοµέων πολιτικής:
— µία πρωτοβουλία για τη ρύθµιση της προστασίας των
δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας,
— µία οµάδα υψηλού επιπέδου για την ανταγωνιστικότητα, την
ενέργεια και το περιβάλλον,
— µέτρα στον τοµέα της πρόσβασης στην αγορά (στις διεθνείς
αγορές),
— ένα νέο πρόγραµµα νοµοθετικής απλοποίησης,
— βελτίωση των τοµεακών ειδικεύσεων (πιο ειδικευµένο προσωπικό),
— διαχείριση των διαρθρωτικών αλλαγών στη βιοµηχανία,
— ολοκληρωµένη προσέγγιση της έρευνας και της καινοτοµίας.
1.2 Όλα αυτά τα µέτρα, χωρίς εξαίρεση, έχουν µεγάλη σηµασία
για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών βιοµηχανιών. Η ΕΤΠ, συνεπώς, υποστηρίζει σε γενικές γραµµές αυτές τις
προτάσεις. Από την πλευρά της, ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή
στα µέτρα διαχείρισης των διαρθρωτικών αλλαγών στη βιοµηχανία,
καθώς και στο νέο πρόγραµµα για την απλούστευση της νοµοθεσίας. Το θέµα αυτό έχει θεµελιώδη σηµασία σε αυτό το πλαίσιο:
η ΕΕ πρέπει να επιδιώξει την υποστήριξη και τη διευκόλυνση µιας
νέας βιοµηχανικής πολιτικής η οποία να απορρέει από τις περιφέρειες. Η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να τεθεί
στο επίκεντρο της συζήτησης για τον τρόπο αντιµετώπισης των
προκλήσεων και την αξιοποίηση των ευκαιριών που περικλείει η
παγκοσµιοποίηση, ώστε να διασφαλιστεί η ευµάρεια των παιδιών
µας. Απορρίπτουµε κάθε απηρχαιωµένη πολιτική προστατευτισµού
που επιδιώκει την διατήρηση παλαιών κεκτηµένων. Πρωτοβουλίες
όπως η πρόταση της Επιτροπής σχετικά µε τη δηµιουργία ταµείου
για την αντιµετώπιση των συνεπειών της παγκοσµιοποίησης δεν
πρέπει να αξιοποιούνται για προστατευτικούς αλλά για αναπτυξιακούς σκοπούς, όπως π.χ. για την παροχή επαγγελµατικής κατάρτισης σε νέους τοµείς µε προοπτικές.
1.3 Η ΕΤΠ ζητεί να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να εξασφαλιστεί η ύπαρξη συνοχής µε την περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καινοτοµία, η οποία, και αυτή, επιδιώκει
την προώθηση της συγκρότησης συσπειρώσεων (clusters) και νέων
µορφών συνεργασίας. Στην Ευρώπη υπάρχουν ήδη αρκετά καλά
παραδείγµατα συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
των περιφερειών· αναφέρουµε, για παράδειγµα, το Πρόγραµµα
δράσης για την καινοτοµία (2005-2010) της ολλανδικής επαρχίας
Noord-Brabant µε τίτλο «Connecting, creating and enabling
winners».
1.4 Η διατύπωση διατοµεακών προτάσεων, συγκεκριµένα,
παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης µιας σύγχρονης και πιο ολοκληρωµένης ευρωπαϊκής βιοµηχανικής πολιτικής. Υπό το πρίσµα αυτό,
θα αναφερθούµε κατωτέρω εν συντοµία σε µερικά από τα προτεινόµενα µέτρα, εφιστώντας ιδιαίτερα την προσοχή στο γεγονός ότι
είναι απαραίτητο να αξιοποιηθεί κάθε ευκαιρία προκειµένου να
καταστεί δυνατό να διαµορφωθεί µια πιο ολοκληρωµένη προσέγγιση.
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Οµάδα υψηλού επιπέδο υ γ ια την αντ αγωνιστ ικότητ α,
τ ην ενέρ γ ε ια κ αι τ ο περ ιβ άλ λ ο ν
1.5 Η ενέργεια και το περιβάλλον θα αποτελέσουν κατά τα
προσεχή έτη ζητήµατα προτεραιότητας για την υφήλιο.
Η Επιτροπή πρέπει να επιδιώξει την ανάπτυξη ενός κλίµατος όπου
οι απειλές θα µπορούν να µετατρέπονται σε δυνατότητες. Τα πεδία
ενέργειας και το περιβάλλον παρέχουν ενδιαφέρουσες νέες ευκαιρίες
και προοπτικές για την ευρωπαϊκή πολιτική στον τοµέα της βιοµηχανίας και της έρευνας.
Η προσέγγιση αυτή θα συµβάλει ώστε η ενέργεια και η βιώσιµη
ανάπτυξη (πιο φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και συστήµατα
παραγωγής) να µην αντιµετωπίζονται ως µεµονωµένοι τοµείς, αλλά
ως αναπόσπαστο µέρος της βιοµηχανικής πολιτικής και της πολιτικής για την προώθηση της καινοτοµίας. Στο πλαίσιο αυτό, θα
πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή στην ανάπτυξη των εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Το κόστος της ενέργειας αποτελεί σηµαντικό στοιχείο του κόστους παραγωγής που καταβάλλει η ευρωπαϊκή
βιοµηχανία. Η ΕΤΠ απευθύνει έκκληση προς τα κράτη µέλη να
µεριµνήσουν για τη βελτίωση των δυνατοτήτων διασύνδεσης, ώστε
η ελευθέρωση της αγοράς ενέργειας να επιτρέψει στις βιοµηχανίες
να µπορούν να αγοράζουν φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύµα από
οπουδήποτε στην Ευρώπη. Ένας τρόπος µε τον οποίο θα
µπορούσαν να διασφαλιστούν στον τοµέα αυτό ίσοι όροι ανταγωνισµού είναι να γίνουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές µέτοχοι
επιχειρήσεων παροχής ενέργειας.

Β ε λ τ ί ω σ η τ ω ν ειδι κε ύ σ ε ω ν τ ω ν επιµ έ ρο υ ς β ιο µ η χα ν ι κώ ν
τοµέων
1.6 Η ΕΤΠ τονίζει ότι η νέα βιοµηχανική πολιτική πρέπει να
ειδωθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβώνας και της
παγκοσµιοποίησης. Οι διεργασίες αναδιάρθρωσης στις επιµέρους
περιφέρειες και χώρες είναι αποτέλεσµα της εξέλιξης αυτής. Όπως
υπογραµµίστηκε στη γνωµοδότηση της ΕΤΠ για τις αναδιαρθρώσεις
και την απασχόληση (CdR 148/2005 fin), είναι απαραίτητο να
διασφαλιστεί η ορθή διαχείριση της αναδιάρθρωσης (πρβλ. σχετικά
το σηµείο 1.2 όπου αναφέρεται ότι το προτεινόµενο ταµείο για την
προσαρµογή στην παγκοσµιοποίηση θα πρέπει να αξιοποιηθεί για
αναπτυξιακούς και όχι για προστατευτικούς σκοπούς). Απαραίτητη
προϋπόθεση για την ανάληψη δέσµευσης εκ µέρους της ΕΕ είναι να
διασφαλίζεται η προώθηση της οικονοµικής και κοινωνικής
συνοχής, η οποία θα πρέπει να αποτελεί τη βάση µιας πιο λειτουργικής και ευέλικτης ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. Είναι σκόπιµο να
εστιαστεί η συζήτηση ακόµη περισσότερο στο θέµα προτεραιότητας
«κοινωνική καινοτοµία», το οποίο µας απασχολεί σε αυτό το
πλαίσιο. Το ζητούµενο είναι να απαντηθεί το ερώτηµα µε ποιο
τρόπο οι ευρωπαίοι εργαζόµενοι οποιουδήποτε επιπέδου θα
µπορούν να προσαρµόζονται καλύτερα στις συχνά δραστικές
αναδιαρθρώσεις χωρίς να πέφτουν θύµατα της διαρθρωτικής
ανεργίας.
1.7 Η αύξηση της παραγωγικότητας, του ποσοστού απασχόλησης και της κινητικότητας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις
για να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ανταγωνιστική. Το γεγονός αυτό
πρέπει να λαµβάνεται σε µεγαλύτερο βαθµό υπόψη, τόσο στο
πλαίσιο των εθνικών πολιτικών των κρατών µελών όσο και των
προγραµµάτων και των διαρθρωτικών ταµείων της ΕΕ. Επίσης, θα
πρέπει να διευρυνθούν οι δυνατότητες προσέλκυσης ατόµων µε
υψηλό επίπεδο κατάρτισης (για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα)
στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Πρόκειται για µία µορφή ελευθέρωσης της αγοράς η οποία συµβάλλει, και αυτή, στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.
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∆ ικαιώ µατ α δια νο ητ ική ς ιδιο κτ ησίας
1.8 Η ΕΤΠ σηµειώνει ότι ορισµένοι σηµαντικοί τοµείς της ευρωπαϊκής µεταποιητικής βιοµηχανίας εξακολουθούν να παρουσιάζουν
αξιόλογα πλεονεκτήµατα έναντι των ανταγωνιστών τους, αλλά η
παγκοσµιοποίηση ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες και για
αυτούς. Η παροχή επαρκούς προστασίας στην διανοητική και
βιοµηχανική ιδιοκτησία έχει ζωτική σηµασία για την διατήρηση της
ανταγωνιστικότητας της ΕΕ. Η ύπαρξη προστασίας στον τοµέα της
διανοητικής ιδιοκτησίας ενθαρρύνει την ανάληψη καινοτόµων
δράσεων και την ανάπτυξη καινοτόµων µορφών επιχειρήσεων. Το
ρυθµιστικό πλαίσιο πρέπει να προσαρµοστεί στις ραγδαίες τεχνολογικές και κοινωνικές µεταβολές. Η νοµοθεσία στον τοµέα αυτό
πρέπει να είναι σαφέστερη και να προσφέρει νοµική ασφάλεια. Οι
ρυθµίσεις πρέπει να θεσπίζονται και να εφαρµόζονται τόσο σε ευρωπαϊκό (κοινοτική νοµοθεσία) όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο (ΟΠΕ,
Συµφωνία για τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας στον τοµέα
του εµπορίου (TRIPS)). Πολυάριθµοι επιχειρηµατίες µικροµεσαίων
κυρίως επιχειρήσεων — οι οποίες αποτελούν την κινητήρια δύναµη
της καινοτοµίας — εξακολουθούν να µην γνωρίζουν ακριβώς τι
πρέπει να πράξουν σε περίπτωση παραβίασης της διανοητικής τους
ιδιοκτησίας. Μεγάλο πρόβληµα για πολλές ΜΜΕ αποτελεί, εξάλλου,
το εξαιρετικά υψηλό κόστος της προστασίας αυτής στην Ευρώπη,
το οποίο είναι κατά πολύ υψηλότερο από ό,τι π.χ. στις ΗΠΑ. Όσον
αφορά το κόστος κατοχύρωσης, εξαιρετικά σηµαντικό είναι, επίσης,
να καθιερωθεί επιτέλους, έπειτα από συζητήσεις 30 ετών, το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. Πέντε έτη µετά την υποβολή συγκεκριµένης πρότασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το θέµα βρίσκεται
σε αδιέξοδο στο Συµβούλιο λόγω µιας διαφωνίας σχετικά µε το
γλωσσικό καθεστώς. Η ΕΤΠ καλεί την Επιτροπή να υποβάλει οδηγία
εναρµόνισης, µε βάση το άρθρο 95 της Συνθήκης περί ιδρύσεως
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Κατ' αυτόν τον τρόπο θα εξακολουν
να ισχύουν τα εθνικά καθεστώτα διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, αλλά
θα υπόκεινται στην αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης. Με τον περιορισµό του αριθµού των γλωσσών σε δύο, στη γλώσσα του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους και στα αγγλικά, θα µειωθεί σηµαντικά το
κόστος του ευρωπαϊκού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, γεγονός που θα
ωφελήσει ιδιαίτερα τις ΜΜΕ. Συγχρόνως, δηµιουργείται ένα ανταγωνιστικό διεθνές δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. Είναι, επίσης, απαραίτητο
να µειωθούν στο ελάχιστο τα τέλη για τη διατήρηση σε ισχύ των
υφιστάµενων διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, τα οποία εφαρµόζονται σε
πολλές χώρες της ΕΕ και τα οποία συγκαταλέγονται στους
παράγοντες που εµποδίζουν την ανάπτυξη της καινοτοµίας.
Ο λ ο κλ η ρ ω µ έ ν η π ρ ο σ έ γ γ ι ση τ ης έρ ε υ ν ας και τ η ς κα ινο τ ο µίας
1.9 Τα 7ο Ευρωπαϊκό πρόγραµµα-πλαίσιο ΕΤΑ και το Πρόγραµµα για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία (ΠΑΚ) διαδραµατίζουν, σε συνδυασµό µε τα διαρθρωτικά ταµεία, πολύ σηµαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά την προώθηση και τον προσανατολισµό.
Τα µέσα του 7ου ΠΠ ΕΤΑ είναι ουσιώδη για την βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της ΕΕ και την ενίσχυση των πιο τεχνολογικά
προηγµένων περιφερειών. Ο προϋπολογισµός δεν πρέπει να µειωθεί
κατά τον καθορισµό των αντίστοιχων δηµοσιονοµικών προοπτικών.
1.10 Η ΕΤΠ ζητεί ρητά µε τη γνωµοδότηση αυτή να ληφθεί
µέριµνα για την ενθάρρυνση της δηµιουργίας περιφερειακών οικονοµικών συγκροτηµάτων στην Ευρώπη (ευρωπαϊκών «valleys»). Για
το σκοπό αυτό κρίνεται απαραίτητο οι πόροι των διαρθρωτικών
ταµείων καθώς και του 7ου Προγράµµατος πλαισίου και του
Προγράµµατος για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία να
αξιοποιούνται στις περιφέρειες κατά τρόπο πιο συντονισµένο. Η
ΕΤΠ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριµένες
προτάσεις σχετικά µε το θέµα αυτό.
Ιδιαίτερα σηµαντική είναι, µεταξύ άλλων, η συγκέντρωση πόρων
υπέρ της προηγµένης έρευνας, µε βάση επικεφαλίδες όπως: «ενθάρρυνση της “ανοιχτής καινοτοµίας”» και «ανάπτυξη συσπειρώσεων
στις περιφέρειες».
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1.11 Για να αναπτυχθεί ένα βιώσιµο οικονοµικό πρότυπο
υψηλής τεχνολογίας στις περιφέρειες δεν αρκεί η πραγµατοποίηση
µαζικών επενδύσεων. Αυτό είναι το δίδαγµα που εξάγεται από τις
εµπειρίες που αποκοµίστηκαν από την λειτουργία του πόλου
υψηλής τεχνολογίας «Brainport Eindhoven». Η ενθάρρυνση της
ανάπτυξης ποικίλων εφαρµογών ειδικών γνώσεων σε πολλές ταυτόχρονα αλυσίδες καινοτοµίας διασφαλίζει, αφενός, τη δηµιουργία
νέων θέσεων απασχόλησης σε όλα τα επίπεδα και, αφετέρου, τη
διατήρηση των γνώσεων αυτών στη συγκεκριµένη περιοχή. Οι
µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις δικαιούνται από την άποψη αυτή να
τους παρέχονται τα ίδια κίνητρα που παρέχονται και στους φορείς
που παράγουν αυτές τις γνώσεις. Η ΕΤΠ καλεί την Επιτροπή να
προσανατολίσει τα διαρθρωτικά ταµεία πιο εύστοχα και να τα αξιοποιήσει ως πολλαπλασιαστικούς συντελεστές για την ενθάρρυνση
της εγκατάστασης πολλών αλυσίδων καινοτοµίας σε κάθε περιφέρεια. Αυτό θα συµβάλει στη δηµιουργία πολλών νέων θέσεων
εργασίας για εργαζόµενους µε επίπεδο µέσης, ανώτερης και
ανώτατης εκπαίδευσης.
1.12 Σε σχέση µε αυτό το τελευταίο σηµείο, η ΕΤΠ ζητεί να
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτηµα της πρόσβασης των µεσαίων
και µικρών επιχειρήσεων στους πόρους των ευρωπαϊκών προγραµµάτων-πλαισίων και των διαρθρωτικών ταµείων. Αυτό αποτελεί,
κατά τη γνώµη της ΕΤΠ, µεγάλο πρόβληµα· χωρίς απλοποίηση, η
φιλοδοξία της προαγωγής προπάντων των ΜΜΕ έχει ελάχιστες πιθανότητες επιτυχίας. Είναι σηµαντικό να αναπτυχθεί περαιτέρω το
πνεύµα της «ανοιχτής καινοτοµίας», πράγµα που θα διευκολύνει την
πρόσβαση των ΜΜΕ σε πιο ολοκληρωµένα σχέδια και πόρους.
1.13 Η πείρα από την περιφερειακή πολιτική καινοτοµίας καταδεικνύει ότι οι ΜΜΕ ωφελούνται προπαντός από τη συνεργασία
τους µε µεγαλύτερες επιχειρήσεις. Γι' αυτό, η ΕΤΠ τονίζει ότι η
ευρωπαϊκή βιοµηχανική πολιτική θα πρέπει να επικεντρωθεί κατά
τρόπο πιο σαφή στη συνεργασία των µεγάλων (1) και των µεσαίων ή
µικρών επιχειρήσεων. Εξίσου σηµαντική είναι και η συνεργασία
µεταξύ ΜΜΕ και ερευνητικών κέντρων.
1.14 Τέλος, η ΕΤΠ διατυπώνει άλλη µία παρατήρηση σχετικά µε
τις δυνατότητες επίτευξης µιας πιο ολοκληρωµένης ευρωπαϊκής
βιοµηχανικής πολιτικής. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε η
βιοµηχανική πολιτική να συσχετιστεί στενά µε την πολιτική για τη
βιώσιµη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Πρόκειται για µια
σηµαντική πρόκληση για την Ευρώπη. Υιοθετώντας ένα τέτοιο
πρόγραµµα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µπορεί να συµβάλει ώστε να
δοθεί µεγαλύτερη έµφαση, στο πλαίσιο της ανάπτυξης µιας
βιώσιµης κοινωνίας της γνώσης στην Ευρώπη, σε νέες µορφές
συνεργασίας και σε νέους συνδυασµούς προϊόντων-αγοράς σε
τοµείς όπως η υγειονοµική περίθαλψη (τεχνολογική καινοτοµία
στον τοµέα της ιατρικής), το περιβάλλον και η ενέργεια. Στα πεδία
αυτά προσφέρονται ενδιαφέρουσες νέες αγορές για τις ευρωπαϊκές
βιοµηχανίες.
1.15 Έχουµε ήδη υπογραµµίσει την τάση συγκέντρωσης και
εξειδίκευσης των σηµαντικότερων οικονοµικών δραστηριοτήτων
στην Ευρώπη. Η τάση αυτή µπορεί να ενισχυθεί και σε άλλους
τοµείς πολιτικής όπως, για παράδειγµα, στον τοµέα της χωροταξίας
ή στον τοµέα των σύγχρονων υποδοµών. Η ευρωπαϊκή πολιτική θα
πρέπει να προσανατολιστεί περισσότερο προς την δηµιουργία των
κατάλληλων συνθηκών για την ανάπτυξη (διασυνοριακών) διεθνών
κέντρων αριστείας, τα οποία θα συνδέονται και θα εξυπηρετούνται
µε σύγχρονες ευρωπαϊκές υποδοµές. Επίσης αξίζει κάθε υποστήριξη
η πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής, κ. Barroso, σχετικά µε
την ίδρυση ευρωπαϊκού Πανεπιστηµίου (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο
Τεχνολογίας (ΕΙΤ)). Με την ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού
Ινστιτούτου Αριστείας µπορεί να αναχαιτισθεί η περαιτέρω διαφυγή
'εγκεφάλων' προς άλλες περιοχές του κόσµου. Είναι πλέον
επείγουσα ανάγκη να διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα ίδρυµα
ικανό να ανταγωνιστεί σχολές όπως π.χ. το ΜΙΤ της Βοστώνης.
(1) Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να δοθεί επίσης προσοχή στην έννοια
«µεγάλες επιχειρήσεις».
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Προτάσεις ανά τοµέα
1.16
είναι:

Οι νέες πρωτοβουλίες που θα παρουσιάσει η Επιτροπή

— φόρουµ για τα φάρµακα,
— ενδιάµεση εξέταση της στρατηγικής για τις βιολογικές επιστήµες και τη βιοτεχνολογία,
— νέες οµάδες υψηλού επιπέδου για τη βιοµηχανία χηµικών και
την αµυντική βιοµηχανία,
— ευρωπαϊκό διαστηµικό πρόγραµµα,

22.9.2006

ΕΤΠ ζητεί το σηµείο αυτό να υπογραµµιστεί εντονότερα και
σαφέστερα στο πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής.
1.23 Το λεγόµενο «µοντέλο των συσπειρώσεων» — που συνεπάγεται την εντατική και διαρθρωµένη συνεργασία των δηµόσιων
αρχών, των επιχειρήσεων και των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων —
αποτελεί, συνεπώς, καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας για όλες τις
καινοτόµους περιφέρειες στην Ευρώπη, όπως είναι, για παράδειγµα,
η περιφέρεια της Στοκχόλµης, η Βαυαρία, οι περιφέρειες Ile-deFrance και Rhône-Alpes και το νοτιοανατολικό τµήµα των Κάτω
Χωρών. Αυτή η προσέγγιση µε βάση τις συσπειρώσεις θα πρέπει να
υποστηριχθεί δυναµικά στο πλαίσιο µιας ανανεωµένης και καλύτερα
ολοκληρωµένης ευρωπαϊκής βιοµηχανικής πολιτικής

— ειδική οµάδα για την ανταγωνιστικότητα στον τοµέα των ΤΠΕ,
— διάλογος σχετικά µε την πολιτική για τη µηχανολογία,

2. Άλλες συστάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών

— µελέτες για την ανταγωνιστικότητα (ΤΠΕ, τρόφιµα, µόδα και
σχέδιο).

Η Ευρώπη το 2027 (ένα σενάριο για το µέλλον)

1.17 Από τις τοµεακές µελέτες στις οποίες βασίστηκε το πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής προκύπτει ότι πολλές ευρωπαϊκές
βιοµηχανίες έχουν τη δυνατότητα να παραµείνουν ανταγωνιστικές
σε παγκόσµιο επίπεδο. Για να µπορεί µία βιοµηχανία να παρουσιάζει
επιδόσεις παγκοσµίου κλίµακας είναι απαραίτητο να µπορεί να
αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις σε γνώσεις και καινοτοµία που επιβάλλουν τα νέα προϊόντα και οι νέες διαδικασίες παραγωγής.
1.18 Είναι σηµαντικό να συνεχιστεί η υποστήριξη αυτής της
διεργασίας µεταλλαγής και µεταρρύθµισης τόσο εκ µέρους της ΕΕ
όσο και εκ µέρους των µεµονωµένων κρατών µελών. Όσον αφορά
την υποστήριξη από την ΕΕ, η ΕΤΠ φρονεί ότι τα τρέχοντα
ευρωπαϊκά προγράµµατα-πλαίσια παρέχουν αποτελεσµατικά σχετικά
µέσα, σε συνδυασµό µε τα (νέα) διαρθρωτικά ταµεία.
1.19 Στους τοµείς όπως οι βιοµηχανίες µηχανηµάτων και
συστηµάτων, η εστίαση και η µάζα αποτελούν στοιχεία καθοριστικής σηµασίας για την χάραξη των ευρωπαϊκών στρατηγικών
προγραµµάτων. Τα στρατηγικά προγράµµατα ENIAC και Artemis
έχουν από αυτή την άποψη καίρια σηµασία για τις ευρωπαϊκές και
τις εθνικές επενδύσεις σε αυτόν τον τοµέα.
1.20 Παρότι η ανταγωνιστικότητα των επιµέρους τοµέων πρέπει
να εξακολουθήσει να προωθείται µε την ίδια προσοχή, είναι σηµαντικό να επισηµανθεί ότι η µελλοντική ευηµερία της Ευρώπης θα
εξαρτάται όλο και περισσότερο από τις διατοµεακές δραστηριότητες. Αυτό το σηµείο πρέπει να προσεχθεί ιδιαιτέρως στο πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής. Η βιοµηχανική πολιτική µπορεί να
συµβάλει στην επίσπευση των εξελίξεων σε αυτόν τον τοµέα µέσω
της ενθάρρυνσης «διατοµεακών συγκρούσεων», οι οποίες οδηγούν
εξ ορισµού σε άλµατα προόδου και σε θεαµατικές καινοτοµίες στα
προϊόντα και τις αγορές. Σε ορισµένους τοµείς αυτό αρχίζει ήδη να
γίνεται αισθητό· µπορούν να αναφερθούν οι τοµείς των τροφίµων
και των φαρµακευτικών προϊόντων (βιοεπιστήµες), η βιοϊατρική
τεχνολογία, η αυτοκινητοβιοµηχανία και τα συστήµατα υψηλής
τεχνολογίας.
1.21 Από την άποψη αυτή, οι τέσσερις ευρείες κατηγορίες που
προσδιορίζονται στο πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής δεν
καλύπτουν όλους τους τοµείς. Από τη βιοµηχανία των βιοεπιστηµών απουσιάζει, για παράδειγµα, ο σηµαντικός τοµέας της
«Μοριακής ιατρικής». Πρέπει επίσης να αναφερθούν ρητά η νανοηλεκτρονική και τα ενσωµατωµένα συστήµατα υπολογιστών. Για τις
«βιοµηχανίες µόδας και σχεδίου», πάλι, ενόψει των τρεχουσών
εξελίξεων σε αυτόν τον τοµέα, θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί ο
ευρύτερος όρος «δηµιουργικές βιοµηχανίες».
1.22 Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι η ενθάρρυνση της
ανάπτυξης συνεκτικών συγκροτηµάτων βιοµηχανικής δραστηριοτήτας και η προώθηση των νεοεµφανιζόµενων µορφών βιοµηχανικής δραστηριότητας αποκτούν ολοένα µεγαλύτερη σηµασία. Η

2.1 Το πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής βασίζεται στη
στρατηγική της Λισσαβώνας και στους στόχους του Γκέτεµποργκ
και συνιστά, από αυτή την άποψη, ένα συνεκτικό σύνολο. Όπως η
ΕΤΠ έχει ήδη επανειληµµένως επισηµάνει, το πρόγραµµα περιέχει
πολλές καλές και αξιόλογες προθέσεις. Λίγοι θα διαφωνήσουν µε
την άποψη αυτή. Αυτό που λείπει, ωστόσο, είναι ένα σαφές όραµα
για το µέλλον όσον αφορά τις δυνατότητες της Ευρώπης να
βελτιώσει τη θέση της έναντι των ανταγωνιστών της στον υπόλοιπο
κόσµο.
2.2 Η ΕΤΠ συνιστά να αναπτυχθεί ένα όραµα που να µπορεί να
κινήσει το ενδιαφέρον και να εµπνέει ενθουσιασµό. Πού θα
βρίσκεται η Ευρώπη το 2027; Πώς θα έχουν ανταποκριθεί οι ευρωπαϊκές βιοµηχανίες στις απαιτήσεις που διατυπώθηκαν το 2006;
Πώς θα έχουν συµβάλει οι επενδύσεις σε «έξυπνες περιφέρειες» στην
οικονοµική και κοινωνική ανανέωση σε όλα τα κράτη µέλη; Πόσο
θα έχουµε επιτύχει, επιδιώκοντας να εδραιώσουµε µία βιώσιµη
κοινωνία της γνώσης, να µετατρέψουµε τα ζητήµατα της ενέργειας,
του περιβάλλοντος και της υγειονοµικής περίθαλψης σε νέες
ευκαιρίες και αγορές; Και τα λοιπά.
Επένδυση στις «ευρωπαϊκές περιφέρειες αιχµής» και αλληλεπίδραση µε τις περιφέρειες
2.3 Η ΕΤΠ συνιστά να αυξηθούν οι επενδύσεις στις υποσχόµενες
εξελίξεις στις διάφορες περιφέρειες και να συσχετιστούν µε τις οικονοµικές συγκεντρώσεις και ειδικεύσεις που θα αναπτύσσονται όλο
και πιο έντονα κατά τα προσεχή έτη στην Ευρώπη. Το σχετικό
σκεπτικό είναι ότι η υποστήριξη των πιο προηγµένων περιφερειών
θα συµβάλει σηµαντικά στην ευρύτερη οικονοµική και κοινωνική
ανανέωση, σε όλα τα κράτη µέλη της Ευρώπης.
2.4 Η ΕΤΠ συνιστά επίσης να υιοθετηθούν, στο πλαίσιο της
νέας βιοµηχανικής πολιτικής της ΕΕ, κριτήρια που να επιτρέπουν
τον εντοπισµό δυνητικών περιφερειών αιχµής τόσο στην Ευρώπη
όσο και σε κάθε κράτος µέλος, ώστε να µπορούν να διοχετευθούν
προς αυτές τις ανταγωνιστικές περιφέρειες πόροι των ευρωπαϊκών
προγραµµάτων επενδύσεων, ως συµπλήρωµα των εθνικών και των
περιφερειακών επενδύσεων, αλλά και για να υποστηριχθεί η υλική
και η άυλη παραγωγή τους.
Η νέα ευρωπαϊκή βιοµηχανική πολιτική, η οποία στρέφεται πλέον
προς τις εξελίξεις που διανοίγουν νέες προοπτικές και προς νέες
περιφερειακές οικονοµικές συµπράξεις, θα πρέπει επίσης να λάβει
σαφώς υπόψη, στο πλαίσιο της προαγωγής της «νέας
αλληλεγγύης», την ανάγκη να προωθηθεί η ανάπτυξη των περιφερειών που παρουσιάζουν καθυστέρηση. Η ΕΤΠ προτείνει στην
Επιτροπή να καθιερώσει ένα σύστηµα το οποίο να λειτουργεί ως
µοχλός, π.χ. να εξαρτά τη χορήγηση πόρων µε βάση τα ευρωπαϊκά
προγράµµατα-πλαίσια και τα διαρθρωτικά ταµεία από την ανάπτυξη
διαπεριφερειακών οικονοµικών εταιρικών σχέσεων.
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Από την τοµεακή προσέγγιση προς µια προσέγγιση συσπειρώσεων
(νέοι τοµείς)
2.5 Η προώθηση των κορυφαίων ευρωπαϊκών τοµέων στο
υψηλότερο διεθνές επίπεδο είναι και παραµένει σηµαντικός στόχος
της ευρωπαϊκής βιοµηχανικής πολιτικής. Η µελλοντική ευηµερία θα
εξαρτάται όλο και περισσότερο από τις διατοµεακές δραστηριότητες. Συνιστάται να προβληθούν καλύτερα οι ήδη υπάρχουσες
αυτόνοµες εξελίξεις στις «ευρείες κατηγορίες» του προγράµµατος
εργασίας της Επιτροπής.
2.6 Γι' αυτό, η ΕΤΠ συνιστά να δοθεί µεγαλύτερη προσοχή, στο
πλαίσιο της νέας βιοµηχανικής πολιτικής της Επιτροπής, στη
στρατηγική σηµασία µιας διατοµεακής προσέγγισης και να αναγνωριστεί το δυναµικό των «διατοµεακών αλληλεπιδράσεων». Η διαρθρωµένη συνεργασία δηµόσιων αρχών, επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, γνωστή και ως «Τriple Helix», αποτελεί, συνεπώς,
απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων που έχουν
τεθεί. Το µοντέλο συσπειρώσεων αυτό αποτελεί ένα από τα κύρια
στοιχεία της νέας ευρωπαϊκής βιοµηχανικής πολιτικής.
2.7 Η ενθάρρυνση των «διατοµεακών αλληλεπιδράσεων»
στοχεύει στην καινοτοµία και στην επίτευξη εντελώς νέων
συνδυασµών προϊόντος-αγοράς στη βιοµηχανία. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές δεν περιορίζονται, ωστόσο, µόνο στο εσωτερικό των
βιοµηχανικών τοµέων· οι αλληλεπιδράσεις µε άλλους, π.χ. κοινωνικούς, τοµείς παράγουν µια νέα δυναµική. Η ΕΤΠ εφιστά την
προσοχή στην αλληλεπίδραση της βιοµηχανίας µε τον τοµέα της
τέχνης και του πολιτισµού (δηµιουργική βιοµηχανία), στην
αλληλεπίδραση διάφορων πολιτισµών µεταξύ τους (νέα διαπολιτισµική επιχειρηµατικότητα) ή στην αλληλεπίδραση βιοµηχανίαςεπαγγελµατικής κατάρτισης (νέα τεχνογνωσία). Η ΕΕ είναι σε θέση
και οφείλει να διαδραµατίσει σηµαντικό ενθαρρυντικό ρόλο και σε
αυτούς τους τοµείς. Η ΕΤΠ καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη
σηµασία στα θέµατα αυτά στο πλαίσιο των προγραµµάτων των νέων
διαρθρωτικών ταµείων.
Ενθάρρυνση µεγαλύτερης ολοκλήρωσης
2.8 Οι προτάσεις ιδιαίτερα για την ανάπτυξη διατοµεακών
πρωτοβουλιών παρέχουν προοπτικές για µία µεγαλύτερη ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής πολιτικής. Η ΕΤΠ ζητεί να δοθεί µεγαλύτερη
έµφαση στα ακόλουθα σηµεία:
— στους τοµείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της υγειονοµικής περίθαλψης, όπου προτείνεται η «κοινωνική προβληµατική» να µετασχηµατιστεί σε νέες δυνατότητες, στο πλαίσιο
της µελλοντικής βιώσιµης ευρωπαϊκής κοινωνίας της γνώσης,
— στη σύσταση µιας ευρωπαϊκής ειδικής οµάδας για την
«κοινωνική καινοτοµία», η οποία δεν θα πρέπει να είναι
ανεξάρτητη από την ευρωπαϊκή βιοµηχανική πολιτική, αλλά
αντίθετα να αποτελεί τον ίδιο τον πυρήνα της, και η οποία
αφενός θα πρέπει να δίνει τη δέουσα προσοχή στο προσωπικό
υψηλής ειδίκευσης και αφετέρου να διανοίγει προοπτικές στο
εργατικό δυναµικό µε τη χαµηλότερη ειδίκευση,
— στην υιοθέτηση µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης της έρευνας
και της καινοτοµίας, η οποία να διασφαλίζει τον καλύτερο
συντονισµό µεταξύ των προγραµµάτων-πλαισίων και των διαρθρωτικών ταµείων σε ό,τι αφορά τα σχέδια και τις κατευθυντήριες γραµµές και, ιδιαίτερα, την συγκέντρωση πόρων υπέρ της
προηγµένης έρευνας,
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— στην πολιτική των δηµόσιων συµβάσεων, η οποία δεν έχει
ληφθεί καθόλου υπόψη, αλλά η οποία ωστόσο θα έπρεπε να
συγκαταλέγεται και αυτή στις διατοµεακές πρωτοβουλίες πολιτικής για τη στήριξη των ΜΜΕ, οι οποίες δυσκολεύονται όλο
και περισσότερο να συµµετάσχουν στις διαδικασίες σύναψης
συµβάσεων της ΕΕ,
— σε άλλους τοµείς πολιτικής της ΕΕ που συµβάλλουν επίσης στη
δηµιουργία (διασυνοριακών) κέντρων διεθνούς αριστείας στην
Ευρώπη.
Λιγότερη γραφειοκρατία και ευκολότερη πρόσβαση για τις ΜΜΕ
2.9 Στο σχέδιο εργασίας της Επιτροπής αποδίδεται δικαίως
µεγάλη αξία στην ικανότητα καινοτοµίας των µεσαίων και µικρών
επιχειρήσεων. Το κατά πόσον ωστόσο οι επιχειρήσεις αυτές θα
µπορέσουν να επωφεληθούν της ευρωπαϊκής βιοµηχανικής πολιτικής θα εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό από την απλοποίηση των
ευρωπαϊκών ρυθµίσεων. Έτσι όπως είναι σήµερα διατυπωµένες οι
προτάσεις για τις ΜΜΕ, µειώνονται σηµαντικά, π.χ. οι δυνατότητες
επιδότησης των δράσεων Ε&Α των ΜΜΕ, πράγµα που έρχεται σε
αντίθεση µε τον στόχο της ενίσχυσης της ανταγωνιστικής θέσης της
Ευρώπης στον κόσµο Σήµερα µία µεσαία επιχείρηση των ΗΠΑ
αφιερώνει στην Ε&Α επταπλάσιους πόρους από ό,τι µία ΜΜΕ της
ΕΕ.
2.10 Σύντοµα καµία επιχείρηση δεν θα είναι διατεθειµένη και
δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε όλες τις διοικητικές απαιτήσεις της ΕΕ για να λάβει επιδότηση 15 %. Η ΕΤΠ ζητεί, συνεπώς,
να µειωθούν σηµαντικά οι γραφειοκρατικές απαιτήσεις που ισχύουν
για την πρόσβαση των ΜΜΕ στους πόρους των ευρωπαϊκών προγραµµάτων-πλαισίων και των διαρθρωτικών ταµείων. Θα υποστηρίξει
πλήρως κάθε σχετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Στο πλαίσιο αυτό, η συµµετοχή των περιφερειακών και τοπικών
αρχών, ως της πλησιέστερης στις ΜΜΕ βαθµίδας διακυβέρνησης, θα
διευκολύνει την πρόσβασή τους στις κοινοτικές ενισχύσεις.
2.11 Η µείωση του ρυθµιστικού παρεµβατισµού και του διοικητικού φόρτου που απορρέει από τις ευρωπαϊκές ρυθµίσεις, σε
συνδυασµό µε µια λεπτοµερή ανάλυση κόστους-οφέλους των
ρυθµίσεων αυτών, αποτελούν καθοριστική προϋπόθεση για την
υλοποίηση των στόχων της Λισσαβώνας. Είναι σηµαντικό από την
άποψη αυτή να πραγµατοποιηθεί µία εκτίµηση του αντίκτυπου που
έχει στις επιχειρήσεις η ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Για να εξασφαλισθεί
η ποιότητα αυτής της αξιολόγησης θα πρέπει να ανατεθεί σε
τρίτους διότι µε τον τρόπο αυτό θα είναι αµερόληπτη. Η ΕΤΠ καλεί
την Επιτροπή να υποβάλει το συντοµότερο δυνατό σχετικές
προτάσεις. Ο µηχανισµός που καθιερώθηκε για τον σκοπό αυτό
στην Ολλανδία και ο οποίος περιλαµβάνει τη σύσταση ενός
ανεξάρτητου οργανισµού ελέγχου (Adviescollege Toetsing Administratieve Lasten, ACTAL) θα µπορούσε να χρησιµεύσει ως
σηµείο αφετηρίας.
Συµπέρασµα
Η ΕΤΠ ευελπιστεί ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις στις προτάσεις και
συστάσεις που διατυπώνει στη γνωµοδότηση αυτή, ενόψει της
ενδιάµεσης αξιολόγησης στην οποία πρόκειται να προβεί σύντοµα η
Επιτροπή. Η Επιτροπή καλείται επίσης να εξετάσει το ενδεχόµενο
της εκπόνησης ετήσιας έκθεσης παρακολούθησης, για την οποία η
ΕΤΠ είναι πρόθυµη να διατυπώσει παρατηρήσεις.

Βρυξέλλες, 14 Ιουνίου 2006
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Michel DELEBARRE
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Γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών µε θέµα Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών Ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο για την πολυγλωσσία
(2006/C 229/05)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών: Ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο για την
πολυγλωσσία (COM(2005)596 τελικό)·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την απόφαση του Προέδρου της τής 24ης Ιανουαρίου 2006 να αναθέσει στην επιτροπή
«Πολιτισµός, Παιδεία και Έρευνα» την κατάρτιση σχετικής γνωµοδότησης
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 30ής Σεπτεµβρίου 2005 να ζητήσει την κατάρτιση σχετικής γνωµοδότησης σύµφωνα µε το άρθρο 265, παράγραφος 1, της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη γνωµοδότηση για την «Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για τη θέσπιση του προγράµµατος Πολιτισµός 2007 (2007-2013)» (COM(2004) 469 τελικό),
(CDR 259/2004 fin) (1)·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη γνωµοδότηση σχετικά µε την Ανακοίνωση της Επιτροπής µε θέµα «Η προώθηση της
εκµάθησης γλωσσών και της γλωσσικής πολυµορφίας: Σχέδιο ∆ράσης 2004 — 2006» (CDR 248/2003 fin) (2);
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη γνωµοδότηση µε θέµα Προώθηση και διαφύλαξη των περιφερειακών και µειονοτικών
γλωσσών (CDR 86/2001 τελικό) (3);
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το σχέδιο γνωµοδότησης της επιτροπής «Πολιτισµός, Παιδεία και Έρευνα» (CDR 33/2006
rev. 2) που υιοθετήθηκε στις 4 Απριλίου 2006 µε βάση την εισηγητική έκθεση του κ. Seamus Murray, µέλους
του κοµητειακού συµβουλίου του Meath και µέλους της περιφερειακής αρχής του Mid-East (IE/UEN-EA)·
υιοθέτησε κατά την 65η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 14ης και 15ης Ιουνίου 2006 (συνεδρίαση της 14ης
Ιουνίου), την ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Γενικές απόψεις
Η Επιτροπή των Περιφερειών
1.1 επικροτεί το νέο στρατηγικό πλαίσιο διότι αποτελεί θετική
συµβολή για την προαγωγή της γλωσσικής πολυµορφίας και
συµπληρώνει τις τρέχουσες πρωτοβουλίες της Επιτροπής για την
βελτίωση της επικοινωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
των πολιτών της·
1.2 υποστηρίζει τους τρεις βασικούς στόχους της Επιτροπής:
1) να ενθαρρύνει την εκµάθηση γλωσσών και να προαγάγει την
γλωσσική πολυµορφία στην κοινωνία, 2) να προαγάγει µια υγιή
πολυπολιτισµική οικονοµία και 3) να παράσχει στους πολίτες
πρόσβαση στη νοµοθεσία, στις διαδικασίες και στις πληροφορίες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη δική τους γλώσσα·
1.3 θεωρεί, ωστόσο, ότι δεν επαρκούν οι διαθέσιµοι πόροι για
την επίτευξη τόσο σηµαντικών στόχων·
1.4 αναγνωρίζει ότι η επίτευξη περαιτέρω προόδου στον τοµέα
της πολυγλωσσίας εναπόκειται στα κράτη µέλη και τις τοπικές και
περιφερειακές αρχές τους, θεωρεί, όµως, ότι χρειάζεται ρητή
υποστήριξη εκ µέρους της Επιτροπής για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού στο θέµα της πολυγλωσσίας και για να
βελτιωθεί η συνοχή των δράσεων που αναλαµβάνονται σε διαφορετικά επίπεδα και σε ευρωπαϊκή κλίµακα·
1.5 τονίζει τον σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζουν οι τοπικές
και περιφερειακές αρχές σχετικά µε την εφαρµογή µιας πολιτικής
(1) ΕΕ C 164 της 5.7.2005, σ. 65.
(2) ΕΕ C 73 της 23.3.2004, σ. 33
(3) ΕΕ C 357 της 14.12.2001, σ. 33.

για την προαγωγή της πολυγλωσσίας και φρονεί ότι αυτό πρέπει
να αναφερθεί πιο κατηγορηµατικά στην ανακοίνωση·
1.6 ζητεί να λάβει µεγαλύτερη αναγνώριση το γεγονός ότι οι
πρωτοβουλίες για την αδελφοποίηση πόλεων επιδρούν θετικά στην
εκµάθηση γλωσσών και στις πολιτισµικές ανταλλαγές και πιστεύει
ότι µε την άµεση συµµετοχή των πολιτών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο θα ελαττωθεί η απόσταση που χωρίζει την ΕΕ από
τους πολίτες·
1.7 πιστεύει επίσης, ότι η τελευταία τροποποίηση του κανονισµού 1/1958, σύµφωνα µε την οποία η ιρλανδική γλώσσα θα
θεωρείται επίσηµη γλώσσα και γλώσσα εργασίας των οργάνων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Ιανουαρίου 2007, και τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2005, τα οποία επιτρέπουν τη σύναψη, µεταξύ των θεσµικών και άλλων οργάνων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών, διοικητικών διακανονισµών που προβλέπουν τη δυνατότητα επίσηµης χρήσης και άλλων
γλωσσών, το καθεστώς των οποίων είναι αναγνωρισµένο από το
σύνταγµα ενός κράτους µέλους στο σύνολο ή σε τµήµα της επικρατείας του ή η χρήση των οποίων ως εθνικών γλωσσών επιτρέπεται
από τη νοµοθεσία, αποτελούν ένα νέο σηµαντικό βήµα για να ελαττωθεί η απόσταση µεταξύ της ΕΕ και µεγάλου αριθµού πολιτών
της·
1.8 αναγνωρίζει τη σηµαντική συµβολή των τοµεακών προγραµµάτων όπως τα Socrates, Youth και Leonardo, καθώς και του
ολοκληρωµένου προγράµµατος για τη δια βίου µάθηση, όσον
αφορά την προαγωγή της εκµάθησης ξένων γλωσσών στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα προγράµµατα αυτά αποτελούν καλά
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παραδείγµατα δράσεων που συµβάλλουν στη δηµιουργία µίας
πολύγλωσσης κοινωνίας, και για τούτο η ΕΤΠ επαναλαµβάνει την
άποψή της ότι η Επιτροπή πρέπει να καταβάλει µεγαλύτερες
προσπάθειες σε αυτόν τον τοµέα·
1.9 Σε σχέση µε το θέµα αυτό, η ΕΤΠ χαίρεται που η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, στην τρέχουσα πρότασή της για το «Ολοκληρωµένο
πρόγραµµα δράσης στον τοµέα της εκπαίδευσης και της δια βίου
κατάρτισης», δεν κάνει διάκριση ανάµεσα στις διάφορες ευρωπαϊκές
γλώσσες έτσι ώστε η συµµετοχή στο πρόγραµµα να περιορίζεται,
όπως συµβαίνει σήµερα, µόνο στις επίσηµες γλώσσες και στις
γλώσσες εργασίας των οργάνων της Ένωσης·
1.10 θεωρεί ότι πρέπει να εξασφαλισθούν οι µεγαλύτερες
δυνατές ευκαιρίες για τους µετανάστες προκειµένου να διατηρήσουν τη µητρική τους γλώσσα και να µάθουν τη γλώσσα ή τις
γλώσσες της χώρας υποδοχής τους. Φρονεί δε ότι πρέπει να αναγνωρισθεί κατηγορηµατικότερα η πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά
και η γλωσσική πολυµορφία που εισάγουν στην ΕΕ οι διάφορες
οµάδες µεταναστών και ότι πρέπει να προβλεφθεί, ως ελάχιστη
προϋπόθεση, η διδασκαλία των γλωσσών αυτών. Επίσης, τονίζει µε
έµφαση ότι είναι ανάγκη να διασφαλισθεί σε µεγαλύτερη κλίµακα η
ειδικευµένη κατάρτιση για διερµηνείς, διότι έτσι θα διευκολυνθεί
ακόµη περισσότερο η επικοινωνία µεταξύ των µεταναστών και των
κοινοτήτων υποδοχής.
Ειδικές παρατηρήσεις επί του στρατηγικού πλαισίου
∆ ρ άσε ι ς γ ι α µ ι α πο λ ύγ λ ω σ ση κο ι ν ω ν ί α — Εκµάθηση
γ λ ω σ σώ ν κ αι γ λ ω σ σική π ο λ υ µ ο ρ φία σ τ η ν κ ο ιν ω ν ί α
Η Επιτροπή των Περιφερειών
1.11 συµφωνεί ότι τα προγράµµατα και οι δοµές διδασκαλίας
ξένων γλωσσών πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις µεταβαλλόµενες
απαιτήσεις που αντιµετωπίζουν οι µαθητές και οι φοιτητές·
Συνεπώς, αναµένει από την Επιτροπή να διατυπώσει συστάσεις για
τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να εκσυγχρονιστούν η κατάρτιση
των καθηγητών ξένων γλωσσών και τα τεχνολογικά µέσα εκµάθησης
γλωσσών·
1.12 υποστηρίζει την ανάπτυξη του ακαδηµαϊκού πεδίου της
πολυγλωσσίας και της διαπολιτισµικότητας στην ευρωπαϊκή
κοινωνία και επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής ότι η έρευνα
στον τοµέα της γλωσσικής πολυµορφίας θα µπορούσε να συνοδευτεί από δίκτυα πανεπιστηµιακών εδρών κατ' αναλογία µε την
επιτυχηµένη δράση Jean Monnet ·
1.13 γνωρίζει τα πλεονεκτήµατα που απορρέουν από την
εκµάθηση ξένων γλωσσών από πολύ νεαρή ηλικία, αρκεί οι διδάσκοντες να είναι ειδικώς εκπαιδευµένοι και, κατά συνέπεια, επικροτεί
την επικείµενη δηµοσίευση µελέτης της Επιτροπής για τις ορθότερες πρακτικές διδασκαλίας ξένων γλωσσών σε πολύ νεαρή ηλικία,
η οποία, κατά την άποψη της ΕΤΠ, πρέπει να συµπεριλάβει και την
περιφερειακή προοπτική και εκφράζει την ευχή να συνεκτιµηθούν
στην µελέτη οι σχετικές εµπειρίες που έχουν αποκοµιστεί για πολλά
χρόνια σε περιφερειακό επίπεδο·
1.14 τονίζει µε έµφαση ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθούν τα
τριτοβάθµια εκπαιδευτικά ιδρύµατα προκειµένου να διαδραµατίσουν
ενεργό ρόλο στην προώθηση της πολυγλωσσίας µεταξύ των
φοιτητών και του προσωπικού και θα επικροτήσει την εφαρµογή
περισσότερων προγραµµάτων κατ' αναλογία του «European
Network for the Promotion of Languages Among All Undergraduates (ENLU)» (Ευρωπαϊκό δίκτυο για την προώθηση της
εκµάθησης γλωσσών για όλους τους φοιτητές)·
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1.15 συµφωνεί µε την άποψη ότι τα τριτοβάθµια εκπαιδευτικά
ιδρύµατα θα µπορούσαν να διαδραµατίσουν ενεργητικότερο ρόλο
στην προώθηση της πολυπολιτισµικότητας στην ευρύτερη τοπική
κοινωνία, εξασφαλίζοντας τις απαιτούµενες διασυνδέσεις µε τις
τοπικές και περιφερειακές αρχές και τις τοπικές επιχειρήσεις·
1.16 συµφωνεί ότι η τάση που παρατηρείται σε µη αγγλόφωνες
χώρες να διεξάγεται η διδασκαλία στην αγγλική γλώσσα, αντί της
εθνικής ή της περιφερειακής γλώσσας, µπορεί να έχει απρόβλεπτες
συνέπειες για τη ζωτικότητα αυτών των γλωσσών. Η ΕΤΠ τονίζει
εδώ ότι πρέπει να αντιµετωπισθεί επειγόντως το ζήτηµα αυτό και
επικροτεί την πρόταση για την προσεκτικότερη µελέτη του εν λόγω
φαινοµένου·
1.17 υποστηρίζει την ιδέα ότι πρέπει να ενθαρρυνθούν τα
κράτη µέλη ώστε να καταρτίσουν εθνικά σχέδια µε τα οποία θα
δίνουν µορφή, συνοχή και προσανατολισµό στις δράσεις για την
προώθηση της πολυγλωσσίας. Η ΕΤΠ θεωρεί ότι τα σχέδια αυτά θα
πρέπει να θέτουν σαφείς στόχους για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών
στις διάφορες βαθµίδες της εκπαίδευσης και να συνοδεύονται
σταθερά από την προσπάθεια αύξησης της ευαισθητοποίησης για
την πολιτιστική σηµασία της γλωσσικής πολυµορφίας. Οι τοπικές
και περιφερειακές αρχές θα πρέπει να συµµετάσχουν στην ανάπτυξη
και εφαρµογή των εν λόγω εθνικών σχεδίων·
1.18 πιστεύει ότι η περιφερειακή ταυτότητα ενισχύεται µε την
προστασία και προαγωγή των µειονοτικών (περιορισµένης χρήσης)
και περιφερειακών γλωσσών. Η ΕΤΠ αναγνωρίζει ότι σήµερα
υποστηρίζονται οι γλώσσες αυτές, θεωρεί όµως ότι, λόγω ακριβώς
του µειονοτικού τους καθεστώτος και, συνεπώς, της περισσότερο
ευάλωτης θέσης τους, πρέπει να επιδειχθεί ιδιαίτερη προσοχή,
προκειµένου να εξευρεθούν τρόποι για να διασφαλιστεί η
µελλοντική τους επιβίωση·
1.19 υποστηρίζει τη συµπερίληψη, από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, της «επικοινωνίας σε ξένες γλώσσες» µεταξύ των βασικών
δεξιοτήτων που κάθε ευρωπαίος πολίτης πρέπει να αποκτήσει στη
διάρκεια της ζωής του και προτρέπει την Επιτροπή να αναπτύξει τα
κατάλληλα κείµενα για την υλοποίηση αυτής της ιδέας στην
κοινωνία

∆ ρ άσεις γ ι α µ ι α πο λ ύγ λ ω σ ση ο ι κο ν ο µ ία
Η Επιτροπή των Περιφερειών
1.20 θεωρεί ότι η βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων θα
επιτείνει τις εµπορικές ικανότητες των επιχειρήσεων της ΕΕ και επικροτεί την προβλεπόµενη εντός του 2006 δηµοσίευση µίας µελέτης
για τις επιπτώσεις της έλλειψης γλωσσικών δεξιοτήτων στην
ευρωπαϊκή οικονοµία. Ωστόσο, η ΕΤΠ πιστεύει ότι αυτή η δηµοσίευση θα πρέπει να µελετήσει ιδιαιτέρως τις περιφερειακές
ανισότητες όσον αφορά τις γλωσσικές δεξιότητες και θεωρεί ότι οι
συστάσεις που θα προκύψουν θα πρέπει να τύχουν ευρύτατης
διάδοσης. Η ΕΤΠ υποστηρίζει επίσης την αναµενόµενη εντός του
2006 δικτυακή δηµοσίευση καταλόγου των συστηµάτων πιστοποίησης γλωσσικών γνώσεων·
1.21 πιστεύει ότι η σε βάθος ανάλυση των τρόπων που θα
επιτρέψουν την ενοποίηση πολυγλωσσίας και επαγγελµατικής
κατάρτισης είναι απαραίτητη, προκειµένου να αυξηθεί η διασυνοριακή κινητικότητα των εργαζοµένων ως µέσο εφαρµογής της
κοινοτικής πολιτικής για την απασχόληση·
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1.22 επισηµαίνει ότι στις αγγλόφωνες χώρες της ΕΕ παρατηρείται πτώση του αριθµού φοιτητών που σπουδάζουν γλώσσες.
Ένας από τους λόγους του φαινοµένου αυτού οφείλεται στην
πεποίθηση των πολιτών µε µητρική γλώσσα τα αγγλικά ότι η γνώση
άλλων γλωσσών έχει ελάχιστη αποδοτικότητα και επαγγελµατική
χρησιµότητα στην αγορά εργασίας. Οι σπουδαστές δεν θεωρούν
απαραιτήτως ότι η γνώση µιας σύγχρονης γλώσσας είναι ουσιαστικό προσόν για την εισαγωγή τους στην ανώτατη εκπαίδευση ή
για τη σταδιοδροµία τους. Αν και η Επιτροπή εξετάζει διάφορους
τρόπους για να διασφαλισθεί η δηµιουργία µιας πολυγλωσσικής
οικονοµίας, η ΕΤΠ επαναλαµβάνει ότι πρέπει να καταβληθούν
περισσότερες προσπάθειες για να συνειδητοποιηθούν ευρύτερα τα
οικονοµικά οφέλη που συνεπάγεται η εκµάθηση ξένων γλωσσών·
1.23 τονίζει µε έµφαση τη σηµασία που έχει η δυνατότητα
πρόσβασης σε πληροφορίες και χρήσης των πληροφοριών σε
διάφορες γλώσσες και, κατά συνέπεια, επικροτεί τη δηµιουργία του
ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου της πληροφορίας που να παρέχει
ποικίλο γλωσσικό και πολιτιστικό περιεχόµενο και ψηφιακές
υπηρεσίες·
1.24 αναγνωρίζει τις δυνατότητες που προσφέρει ο υποτιτλισµός στον κινηµατογράφο και την τηλεόραση ως µέσο για την
προώθηση της εκµάθησης ξένων γλωσσών και πιστεύει ότι πρέπει να
µελετηθεί περισσότερο η δυνατότητα µεγαλύτερης χρήση του·
1.25 θεωρεί ότι τα προγράµµατα κατάρτισης στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση και αλλού πρέπει να επικαιροποιούνται διαρκώς και γι'
αυτό θεωρεί ότι είναι χρήσιµη η διοργάνωση συνεδρίου για την
κατάρτιση µεταφραστών στο πανεπιστήµιο εντός του 2006·
1.26 επικροτεί τη δροµολόγηση στο πλαίσιο της i2010 µιας
πρωτοβουλίας-φάρο για τις ψηφιακές βιβλιοθήκες και υποστηρίζει
τις πρωτοβουλίες για το συντονισµό των εργασιών των αυτόµατης
µετάφρασης και της δηµιουργίας γλωσσικών πόρων.

∆ ρ άσε ι ς γ ι α τ ην πο λ υ γ λ ω σσία ό σ ο ν αφο ρ ά τ ι ς σχέσει ς
τ ης Ε πιτ ρο πής µε τ ο υ ς πο λίτ ες
Η Επιτροπή των Περιφερειών
1.27 αναγνωρίζει ότι κατά τα τελευταία δέκα χρόνια, η
Επιτροπή έχει προωθήσει διάφορες πολυγλωσσικές πρωτοβουλίες
που βοηθούν τους πολίτες να κατανοήσουν τον τρόπο µε τον οποίο
η ευρωπαϊκή νοµοθεσία επηρεάζει τη ζωή τους και επικροτεί τις
προτάσεις για τη συνέχιση παρόµοιων πρωτοβουλιών. Ωστόσο, η
ΕΤΠ θεωρεί απαραίτητο για την Επιτροπή να εντατικοποιήσει τις
εκστρατείες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, ώστε να
διευρυνθεί η πληροφόρηση των πολιτών της ΕΕ σχετικά µε τη
γλωσσική και πολιτιστική πολυµορφία και κληρονοµιά της
Ευρώπης, ως ένα κοινό υπόβαθρο αξιών. Οι πρωτοβουλίες αύξησης
της ενηµέρωσης έχουν καίρια σηµασία για τη διεύρυνση της γνώσης
του κοινού όσον αφορά την πολιτιστική κληρονοµιά του και γι'
αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία οι πρωτοβουλίες αυτές να στοχοθετηθούν µε κέντρο τη νεώτερη γενιά των ευρωπαίων πολιτών σε
όλα τα επίπεδα της επίσηµης και ανεπίσηµης εκπαίδευσης·
1.28 επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή θα εξακολουθήσει
να καλλιεργεί την πολυγλωσσία στη διαδικτυακή πύλη της (Europa)
και στις εκδόσεις της. Η ΕΤΠ επικροτεί επίσης την πρωτοβουλία
σχετικά µε τη δηµιουργία πύλης γλωσσών στον Europa, η οποία θα
παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την πολυγλωσσία στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και το γεγονός ότι θα φιλοξενηθούν νέες πύλες για τους
µαθητές και τους καθηγητές ξένων γλωσσών. Η ΕΤΠ επικροτεί
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επίσης και τη δηµιουργία εσωτερικού δικτύου της Επιτροπής για να
διασφαλιστεί ότι όλες οι υπηρεσίες της εφαρµόζουν την πολιτική
πολυγλωσσίας µε συνεκτικότητα·
1.29 υπενθυµίζει στην Επιτροπή την ανάγκη να αναφέρει, στην
πολιτική επικοινωνίας της µε τους πολίτες και ιδιαίτερα στην ιστοσελίδα για τις γλώσσες στη διαδικτυακή πύλη Europa, ότι στα
κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν και άλλες γλώσσες,
πέραν των θεωρούµενων ως επίσηµων γλωσσών και γλωσσών
εργασίας των οργάνων της Ένωσης, οι οποίες έχουν συνταγµατικά
αναγνωρισµένο νοµικό καθεστώς επίσηµης γλώσσας. Η ΕΤΠ
πιστεύει ότι, στις περιπτώσεις αυτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα
πρέπει να προσθέσει αυτές τις γλώσσες στην πολιτική επικοινωνίας
της µε τους πολίτες·
1.30 θεωρεί ως θετική πρωτοβουλία το γεγονός ότι ανατίθεται
σηµαντικότερος ρόλος στα τοπικά παραρτήµατα της µεταφραστικής
υπηρεσίας στα κράτη µέλη για την προώθηση της πολυγλωσσίας,
και ιδίως µέσω της προσαρµογής των µηνυµάτων που απευθύνει η
Επιτροπή στο ακροατήριο του κάθε τόπου·
1.31 αναγνωρίζει ότι έχει σηµασία να τονωθεί η συνειδητοποίηση της αξίας που αποτελεί η γλωσσική πολυµορφία και γι'
αυτό υποστηρίζει τη διοργάνωση σεµιναρίων υψηλού επιπέδου για
την πολυγλωσσία στα κράτη µέλη, που θα απευθύνονται σε δηµοσιογράφους και άλλους διαµορφωτές της κοινής γνώµης·
1.32 πιστεύει ότι αποτελεί θετική και αξιόλογη πρωτοβουλία η
διοργάνωση διεθνούς µεταφραστικού διαγωνισµού µεταξύ σχολείων
στα κράτη µέλη και ενθαρρύνει την ανάπτυξη παρόµοιων πολυγλωσσικών αξιολογήσεων και διαγωνισµών µεταξύ τοπικών και περιφερειακών αρχών της ΕΕ·
1.33 επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για τη σύσταση
οµάδας υψηλού επιπέδου για την πολυγλωσσία και υποστηρίζει τη
διοργάνωση υπουργικής διάσκεψης για την πολυγλωσσία στην
οποία και θα πρέπει να συµµετάσχει η ΕΤΠ.

2. Συστάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών
Η Επιτροπή των Περιφερειών
2.1 συνιστά να γίνει ρητή αναφορά στον ρόλο που διαδραµατίζουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές για την προαγωγή του
πολιτισµού και των γλωσσών στις τοπικές κοινότητες·
2.2 ζητεί να λάβει µεγαλύτερη αναγνώριση το γεγονός ότι
πρωτοβουλίες όπως π.χ. οι δράσεις των ευρωπεριφερειών και η
αδελφοποίηση πόλεων επιδρούν θετικά στην εκµάθηση γλωσσών και
στις πολιτισµικές ανταλλαγές·
2.3 συνιστά στην Επιτροπή να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για να εδραιωθεί στις συνειδήσεις η πολυγλωσσία και να
βελτιωθεί η συνοχή των δράσεων στις διάφορες βαθµίδες της ΕΕ,
επωφελούµενη από τη συµπερίληψη της «ικανότητας επικοινωνίας
σε ξένες γλώσσες» µεταξύ των βασικών δεξιοτήτων που θα πρέπει
να έχει κάθε ευρωπαίος πολίτης·
2.4 ζητεί από την Επιτροπή να εντείνει τη συµβολή των
τοµεακών προγραµµάτων, όπως τα Socrates, Youth και Leonardo,
καθώς και το ολοκληρωµένο πρόγραµµα για τη δια βίου µάθηση,
στην προώθηση της εκµάθησης γλωσσών στην ΕΕ, ενθαρρύνοντας
ιδιαίτερα την κινητικότητα των φοιτητών που προωθείται από το
πρόγραµµα Erasmus
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2.5 δεδοµένου ότι η χρήση συνεπίσηµων γλωσσών αποτελεί
θετική εµπειρία στους κόλπους της Επιτροπής των Περιφερειών,
συνιστά να εξεταστεί στα λοιπά ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα η δυνατότητα υιοθέτησης αυτών των ρυθµίσεων·
2.6 συνιστά οι τοπικές και περιφερειακές αρχές να αποτελέσουν
και οι ίδιες αποδέκτες των πρωτοβουλιών που ευνοούν την
εκµάθηση, την εµβάθυνση και την τελειοποίηση των ξένων γλωσσών
εκ µέρους των υπαλλήλων τους, ανάλογα µε τα καθήκοντα που
έχουν όσον αφορά την προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
και τις πολιτικές συνεργασίας, και ζητεί από τις αρχές αυτές να
συµπεριλάβουν τις γλωσσικές δεξιότητες στα εκπαιδευτικά τους
προγράµµατα και σχέδια, όποτε τούτο εµπίπτει στις αρµοδιότητές
τους·
2.7 συνιστά να υποστηριχθούν περισσότερο οι οµάδες µεταναστών για να ενθαρρυνθεί όχι µόνο η εκµάθηση της γλώσσας της
χώρας υποδοχής αλλά και η διατήρηση της µητρική τους γλώσσας
και των πολιτιστικών τους παραδόσεων και ζητεί να γίνει ρητή
αναφορά στα µέτρα που αφορούν τις γλώσσες των µεταναστών που
µπορούν να εφαρµοστούν µε την συνεργασία και την κοινή δράση
µεταξύ τοπικών αρχών, πανεπιστηµίων και επιχειρήσεων·
2.8 τονίζει µε έµφαση ότι είναι ανάγκη να διασφαλισθεί σε
µεγαλύτερη κλίµακα η ειδικευµένη κατάρτιση για διερµηνείς διότι
έτσι θα διευκολυνθεί ακόµη περισσότερο η επικοινωνία µεταξύ των
µεταναστών και της κοινότητας που τους φιλοξενεί.
Ειδικές παρατηρήσεις επί του στρατηγικού πλαισίου
∆ ρ άσε ι ς γ ι α µ ί α πο λ ύγ λ ω σ ση κο ι ν ω ν ί α — Εκµάθηση
γ λ ω σ σώ ν κ αι γ λ ω σ σο λ ο γ ι κή π ο λ υ µ ο ρ φί α σ τ η ν κ ο ινω νία

C 229/37

2.12 προτείνει στην Επιτροπή να προωθήσει την πολυγλωσσία
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µέσω προγραµµάτων όπως το European Network for the Promotion of Language Among All Undergraduates (ΕNLU — Ευρωπαϊκό δίκτυο προώθησης της εκµάθησης
γλωσσών για όλους τους φοιτητές)·
2.13 καλεί τα κράτη µέλη να ευθυγραµµισθούν µε τη σύσταση
της Επιτροπής περί υιοθετήσεως εθνικών σχεδίων για την πολυγλωσσία και την πολιτιστική πολυµορφία·
2.14 συνιστά στην Επιτροπή να καταρτίσει µία σαφή δέσµη
κατευθυντήριων γραµµών όσον αφορά τον τρόπο υιοθέτησης των
εθνικών σχεδίων για την πολυγλωσσία από τα κράτη µέλη·
2.15 συνιστά να αναγνωρισθεί µε πιο ρητό τρόπο ο ρόλος που
διαδραµατίζουν οι περιφερειακές και µειονοτικές γλώσσες για τη
δηµιουργία µιας πολύγλωσσης Ευρώπης.
∆ ρ άσεις γ ι α µ ι α πο λ ύγ λ ω σ ση ο ι κο ν ο µ ία
2.16 συνιστά, στο πλαίσιο της µελέτης για τις γλωσσικές ελλείψεις στην ΕΕ, να εξετασθούν οι συγκεκριµένες περιφερειακές
ανισότητες όσον αφορά τις γλωσσικές δεξιότητες και φρονεί ότι οι
συστάσεις που θα προκύψουν από την εν λόγω µελέτη θα πρέπει να
διαδοθούν όσο το δυνατόν περισσότερο·
2.17 καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης όσον αφορά τα οικονοµικά και πολιτισµικά οφέλη που
συνεπάγεται η εκµάθηση ξένων γλωσσών.
∆ ρ άσεις γ ι α τ η ν πο λ υ γ λ ω σσί α ό σο ν αφο ρ ά τ ι ς σχέσ ει ς
της Ε πιτ ροπής µε το υς πο λίτες

2.10 συνιστά στην Επιτροπή να προσδιορίσει µε ποιο τρόπο θα
κατανεµηθούν οι πανεπιστηµιακές έδρες πολυγλωσσίας και διαπολιτισµικότητας στα κράτη µέλη·

2.18 καλεί την Επιτροπή να εντατικοποιήσει τις εκστρατείες
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης ώστε να διευρυνθεί η πληροφόρηση των πολιτών της ΕΕ σχετικά µε τη γλωσσική και πολιτιστική
πολυµορφία, την λογοτεχνική και καλλιτεχνική κληρονοµιά της
Ευρώπης, καθώς και σχετικά µε το κοινό υπόβαθρο αξιών της και
να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στη ευαισθητοποίηση της νεώτερης
γενεάς των ευρωπαίων πολιτών· Η ΕΤΠ συνιστά εξάλλου να υποστηριχθεί περαιτέρω η διδασκαλία της γλώσσας και της επαγγελµατικής
ορολογίας της χώρας υποδοχής, από την οποία µπορούν να
επωφεληθούν οι ευρωπαίοι πολίτες που εργάζονται σε άλλες χώρες
της Ένωσης·

2.11 καλεί την Επιτροπή να προωθήσει περισσότερα σχέδια για
να ενθαρρυνθεί η δηµιουργία διασυνδέσεων µεταξύ των τριτοβάθµιων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και της ευρύτερης τοπικής
κοινωνίας, συµπεριλαµβανοµένων των τοπικών και περιφερειακών
αρχών καθώς και των τοπικών επιχειρήσεων·

2.19 επαναλαµβάνει ότι έχει µεγάλη σηµασία να συνειδητοποιηθεί από τους φορείς διαµόρφωσης της κοινής γνώµης η αξία
της γλωσσικής πολυµορφίας και γι' αυτό καλεί την Επιτροπή να
ενισχύσει περισσότερο τις εκστρατείες ευαισθητοποίησής τους
σχετικά µε την πολυγλωσσία.

Η Επιτροπή των Περιφερειών
2.9 συνιστά να αντιµετωπισθεί κατά προτεραιότητα η κατάρτιση
του διδάσκοντος ξένες γλώσσες και γι' αυτό καλεί την Επιτροπή να
προσδιορίσει µε µεγαλύτερη σαφήνεια το πρόγραµµα δράσης της
σχετικά µε την κατάρτιση των διδασκόντων ξένες γλώσσες σε όλες
τις βαθµίδες·

Βρυξέλλες, 14 Ιουνίου 2006
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Michel DELEBARRE
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Γνωµοδοτηση της Επιτροπής των Περιφερειών για την 3η δέσµη για την ασφάλεια στη θάλασσα
(2006/C 229/06)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 25ης Νοεµβρίου 2005 µε την οποία ζητά τη
γνώµη της ΕΤΠ σχετικά µε την 3η δέσµη για την ασφάλεια στη θάλασσα·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την Τρίτη δέσµη για την ασφάλεια στη θάλασσα
και τις επτά οδηγίες που περιλαµβάνει: COM(2005) 587 τελικό, COM(2005) 588 τελικό, COM(2005) 589
τελικό, COM(2005) 590 τελικό, COM(2005) 592 τελικό, COM(2005) 593 τελικό·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την απόφαση του Προεδρείου της της 12ης Απριλίου 2005 να αναθέσει την κατάρτιση
σχετικής γνωµοδότησης στην επιτροπή «Πολιτική εδαφικής συνοχής»·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την πρόταση ψηφίσµατος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την ασφάλεια στη
θάλασσα και τα µέτρα για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της καταστροφής που προκλήθηκε από το πετρελαιοφόρο Prestige (2003/2066(INI)) και τις εργασίες της επιτροπής MARE (Ψήφισµα MARE)·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την θέση που έλαβαν, τον Ιούνιο του 2004, οι Ενώσεις πλοιοκτητών της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας (ECSA) εξ ονόµατος των ευρωπαϊκών ενώσεων πλοιοκτητών και των µελών τους, και τις θέσεις που
έλαβε, στις 10 Ιουνίου 2004 και στις 10 Μαρτίου 2005, η Ευρωπαϊκή οργάνωση θαλάσσιων λιµένων (ESPO) εξ
ονόµατος των ευρωπαϊκών θαλάσσιων λιµένων, καθώς επίσης και τις θέσεις που εξέφρασε, τον Ιανουάριο του
2006, η INTERTANKO εξ ονόµατος των µελών της·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις εργασίες της Κεντρικής επιχείρησης ναυτιλιακής ασφάλειας (MSUO), όπως παρουσιάστηκαν στο σεµινάριο µε θέµα «Καλύτερη πρακτική αγκυροβολίων καταφυγής: Καθορισµός, σχεδιασµός και
συµµετοχή των ενδιαφεροµένων µερών», στις 23 και 24 Φεβρουαρίου 2006, και την πρόταση που διατυπώθηκε
κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης σχετικά µε την ανάπτυξη ενός «Πλαισίου διαχείρισης ατυχηµάτων µέσω του
∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (ΙΜΟ)», το οποίο πρέπει να ενσωµατωθεί στη σχετική οδηγία·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις ∆ιεθνείς θαλάσσιες συµβάσεις του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (ΙΜΟ), συµπεριλαµβανοµένων όλων των σχετικών και τρεχόντων ψηφισµάτων και τροπολογιών·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το σχέδιο γνωµοδότησής της (CdR 43/2006 rev.2) που υιοθετήθηκε στις 5 Απριλίου 2006
από την Επιτροπή «Πολιτική Εδαφικής Συνοχής» (εισηγήτρια: Cllr Flo Clucas (UK/ALDE) (µέλος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου του Λίβερπουλ)·
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ
1)

ότι συνεχίζεται η εκµετάλλευση πλοίων που είναι κατώτερα των προτύπων και ότι, συνεπώς, είναι αναγκαίο
να ληφθούν µέτρα κατά των κρατών σηµαίας, νηογνωµόνων, πλοιοκτητών, διαχειριστών πλοίων, ναυλωτών,
φορέων εκµετάλλευσης τερµατικών σταθµών και πλοιάρχων που εξακολουθούν να ασκούν τις δραστηριότητές τους ανεύθυνα και να επιδιώκουν το κέρδος, χωρίς να λαµβάνουν υπόψη τους διεθνείς κανόνες
και τις πρακτικές ασφαλείας·

2)

ότι ναυτικά ατυχήµατα και περιστατικά τα οποία κατέληξαν σε απώλεια ανθρωπίνων ζωών και σε ρύπανση
των ωκεανών, τοπικών και περιφερειακών ακτών και θαλασσών είχαν ως συνέπεια σοβαρές οικονοµικές
ζηµίες, ζηµίες στο περιβάλλον και πρόκληση σηµαντικής ανησυχίας στον πληθυσµό·

3)

τη σηµασία ενός ανθηρού και ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού συστήµατος θαλάσσιων µεταφορών για τις
περιφέρειες και τις πόλεις — ιδιαίτερα εκείνες που δραστηριοποιούνται στον ναυτιλιακό τοµέα, στις
εξαγωγές και τις οικονοµικές συναλλαγές·

4)

την ανάγκη συντονισµού µε τη ναυτιλιακή στρατηγική της ΕΕ, την απαίτηση για αµοιβαίες συνέργιες και
τις δυνατότητες παροχής ρεαλιστικών λύσεων στις τοπικές και περιφερειακές αρχές·

5)

Οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας έχουν ιδιαίτερη σηµασία κατά την εφαρµογή ευρωπαϊκών µέτρων στον τοµέα των µεταφορών, διότι οι αρµοδιότητες σχετικά µε τη θέσπιση και την εφαρµογή
της νοµοθεσίας συχνά κατανέµονται µεταξύ της ΕΕ, των κρατών µελών και των περιφερειών.
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Το γεγονός ότι το πλαίσιο των νέων νοµοθετικών προτάσεων πρέπει:
—

να είναι συµβατό µε τα ισχύοντα διεθνώς πρότυπα και συµφωνίες στα πλαίσια του ΙΜΟ,

—

να λαµβάνει υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο.

Υιοθέτησε, κατά την 65η σύνοδο ολοµέλειάς της της 14ης και 15ης Ιουνίου 2006 (συνεδρίαση της 15ης
Ιουνίου 2006), την ακόλουθη γνωµοδότηση.
Η Επιτροπή των Περιφερειών,
θεωρεί ότι η 3η δέσµη για την ασφάλεια στη θάλασσα «Erika ΙΙΙ»
έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει σηµαντικά την ασφάλεια των
θαλάσσιων µεταφορών:

1. Πρόταση οδηγίας για την ευθύνη των κρατών σηµαίας
1.1 θεωρεί ότι η αύξηση της ευθύνης των κρατών σηµαίας και
η εναρµόνιση της ερµηνείας των συµβάσεων του ΙΜΟ, συµπεριλαµβανοµένων όλων των µέχρι σήµερα ψηφισµάτων και τροποποιήσεών
τους, θα ωφελήσουν ουσιαστικά τον ευρωπαϊκό στόλο·
1.2 θεωρεί ορθή τη µέθοδο να υποβάλλονται συγκεκριµένες
προτάσεις προκειµένου να αυξηθούν οι πιέσεις στα σκάφη που δεν
τηρούν τις προδιαγραφές, να ανταµειφθούν τα σκάφη καλής διαχείρισης και να αυξηθούν οι πιέσεις στα κράτη σηµαίας ώστε να
συµµορφωθούν µε τις υποχρεώσεις τους βάσει των συµβάσεων του
ΙΜΟ·
1.3 συµφωνεί µε την ανάκληση του ψηφίσµατος A.847 (20)
του ΙΜΟ και την αντικατάστασή του µε το ψήφισµα Α (…) (23)
του ΙΜΟ σύµφωνα µε το οποίο το οποίο ορίζει ότι τα κράτη µέλη
οφείλουν να εκπληρώνουν µε αποτελεσµατικότητα και συνέπεια τις
υποχρεώσεις τους ως κράτη σηµαίας σύµφωνα µε τις συµβάσεις
του ΙΜΟ και λαµβάνοντας υπόψη το ψήφισµα A.973 (23) του
ΙΜΟ·
1.4 θεωρεί ότι πρέπει να διορθωθούν οι οικονοµικές και κοινωνικές στρεβλώσεις καθώς και η χρήση µη επαρκώς καταρτισµένων
πληρωµάτων µε βάση τις ποικίλες ερµηνείες των συµβάσεων ΙΜΟ
από τα κράτη σηµαίας·
1.5 πιστεύει ότι ο καλύτερος τρόπος να εναρµονιστούν οι
ερµηνείες των συµβάσεων ΙΜΟ, συµπεριλαµβανοµένων όλων των
µέχρι σήµερα ψηφισµάτων και των τροποποιήσεων τους, είναι να
ισχύσει οµοιόµορφα σε όλη την ΕΕ η ερµηνεία του ΙΜΟ για τις
συµβάσεις αυτές·
1.6 υποστηρίζει ότι τα προγράµµατα διδασκαλίας και οι απαιτήσεις κατάρτισης για την απόκτηση επαγγελµατικού τίτλου
ναυτικών σπουδών πρέπει να εναρµονιστούν σε όλη την ΕΕ, και ότι
τούτο πρέπει να αποτελέσει αναπόσπαστο τµήµα της αµοιβαίας
αναγνώρισης των πιστοποιητικών ικανότητας·
1.7 εκφράζει την ανησυχία της για τη δυνατότητα και την
πρακτική της αλλαγής νηογνώµονα ή/και του κράτους σηµαίας σε
περίπτωση διαφωνίας µεταξύ του πλοιοκτήτη/ διαχειριστή σκάφους
και του νηογνώµονα ή/και του κράτους σηµαίας σε θέµατα σχετικά
µε την ασφάλεια, την επάνδρωση, τη συντήρηση, τον εξοπλισµό και
τη λειτουργία του σκάφους·
1.8 προτείνει ότι οι νηογνώµονες και τα κράτη σηµαίας πρέπει
να επιµείνουν στην πλήρη συµµόρφωση του σκάφους µε τις συµβά-

σεις ΙΜΟ πριν από την αλλαγή νηογνώµονα ή/και σηµαίας
νηολόγησης· Ακόµη, η πλήρης συµµόρφωση µε τα ψηφίσµατα ΙΜΟ
πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για την αποδοχή ενός σκάφους από
έναν νηογνώµονα ή/και κράτος σηµαίας και της παραµονής του
σκάφους στην κατηγορία και στο µητρώο·
1.9 συµφωνεί ως προς το ότι το υφιστάµενο σύνολο πράξεων
σχετικά µε τη ναυτική εργασία πρέπει να ενσωµατωθεί στην υπό
εξέταση οδηγία·
1.10 επισηµαίνει την ανησυχία της σχετικά µε τα ωράρια
εργασίας των ναυτικών, την κούραση που προκαλείται από τις
υπερβολικές ώρες εργασίας και τον κίνδυνο λάθους, τα ατυχήµατα,
τις ζηµίες και την πιθανή ρύπανση που οφείλεται στις υπεράριθµες
ώρες εργασίες και τις ανεπαρκείς περιόδους ανάπαυσης·
1.11 θεωρεί ότι, εάν το δικαίωµα των κρατών σηµαίας να
απαλλάσσουν πλοία από την εφαρµογή των βασικών κανόνων του
κράτους σηµαίας, αφεθεί αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου στη διακριτική ευχέρεια των επιµέρους διοικητικών αρχών, θα µπορούσαν να
προκύψουν διαφορετικά επίπεδα ασφάλειας µεταξύ των κρατών
µελών και να στρεβλωθεί ο ανταγωνισµός µεταξύ των διαφόρων
κρατών σηµαίας. Για το λόγο αυτό, το δικαίωµα απαλλαγής πρέπει
να περιοριστεί αποκλειστικά π.χ. στα πολεµικά πλοία.
1.12 συνιστά να ισχύουν οι εναρµονισµένες ερµηνείες των
τεχνικών προτύπων ασφαλείας που επί του παρόντος αφορούν τα
επιβατηγά πλοία (άρθρο 12 της οδηγίας 98/18/ΕΚ του
Συµβουλίου του Μαρτίου 1998), για όλα τα εµπορικά και
αλιευτικά σκάφη·
1.13 εύχεται να υπάρξει η µεγαλύτερη δυνατή συνεργασία
µεταξύ των ναυτιλιακών αρχών και των τοπικών διοικήσεων
προκειµένου να αντιµετωπιστούν, µε ολοκληρωµένη προσέγγιση, τα
προβλήµατα που συνδέονται µε την κυκλοφορία των πλοίων και µε
την επίδραση στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη µιας
περιοχής·
1.14 συµφωνεί ότι οι ναυτιλιακές διοικητικές αρχές των κρατών
µελών πρέπει να είναι σε θέση να διαθέτουν κατάλληλους πόρους
για την εφαρµογή των οικείων υποχρεώσεων του κράτους σηµαίας·
1.15 συµφωνεί µε τη διάταξη της οδηγίας για τη δηµιουργία
βάσεων δεδοµένων, οι οποίες να παρέχουν βασικές πληροφορίες για
πλοία που φέρουν τη σηµαία ενός κράτους µέλους, καθώς και για
πλοία που έχουν διαγραφεί από το νηολόγιο ενός κράτους µέλους·
1.16 συµφωνεί µε το πρόγραµµα ελέγχων των κρατών µελών
του IMO αλλά ζητά να καταστεί το εν λόγω πρόγραµµα τόσο
υποχρεωτικό όσο και τµήµα ενός προγράµµατος πιστοποίησης της
ποιότητας σύµφωνα µε τα πρότυπα του ISO ή αντίστοιχα που
ορίζονται από την ΕΚ·
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1.17 εκφράζει την ανησυχία της για την κατασπίλωση των
πλοιάρχων και την εξίσωσή τους µε εγκληµατίες. Αν και υπάρχουν
περιπτώσεις όπου η ποινική ενοχή µπορεί να είναι εµφανής, αυτό
είναι γενικά ανακριβές, άτοπο και πολύ επιζήµιο για ένα επάγγελµα
δύσκολο, γεµάτο άγχος και συχνά επικίνδυνο.
1.18 εκφράζει την ανησυχία της για τον ενδεχόµενο περιορισµό
του «δικαιώµατος αβλαβούς διέλευσης» και της «ελεύθερης ναυσιπλοΐας» των σκαφών που διαπλέουν τα ύδατα ευρωπαϊκών κρατών
χωρίς κατάπλου σε έναν από τους λιµένες τους. Τα δικαιώµατα
αυτά πρέπει να γίνονται σεβαστά στο µέτρο του δυνατού για
λόγους ασφάλειας. Πρέπει να καταστεί σαφές στον ναυτιλιακό
κλάδο ότι τα διαπλέοντα σκάφη υποχρεούνται να τηρούν τόσο τις
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διατάξεις για τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης κυκλοφορίας (VTS) όσο
και τις διαδικασίες αναφοράς·
1.19 εκφράζει την ανησυχία της για τον πιθανό πρόσθετο
διοικητικό φόρτο που θα επωµισθούν οι ανώτεροι αξιωµατικοί εάν
υποχρεούνται να αναφέρουν ότι πρέπει να επιθεωρηθεί το σκάφος
καθώς και να παρέχουν πιστοποιητικό ασφάλισης. Η πρόταση του
ΙΜΟ να µειώσει τις επιθεωρήσεις πιστοποιητικών απλουστεύοντας
τη διαδικασία µε τη θέσπιση επιγραµµικής ηλεκτρονικής διαδικασίας
πιστοποίησης, πρέπει να επεκταθεί ώστε να συµπεριλάβει την
ασφάλιση και να γίνει υποχρεωτική. Το σχόλιο 1.18 αφορά επίσης
και την πρόταση οδηγίας για τον έλεγχο του κράτους του λιµένα.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Σύσταση 1.1
Άρθρο 1
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕΤΠ

γ) να προβλεφθεί µηχανισµός για εναρµονισµένες ερµηνείες
των µέτρων τα οποία έχουν θεσπιστεί στις συµβάσεις του
ΙΜΟ και των οποίων η εφαρµογή επαφίεται στη διακριτική
ευχέρεια των συµβαλλοµένων µερών των εν λόγω συµβάσεων.

γ) να προβλεφθεί µηχανισµός για διασφαλισθούν οι εναρµονισµένες ερµηνείες των µέτρων τα οποία έχουν θεσπιστεί
στις συµβάσεις του ΙΜΟ και των οποίων η εφαρµογή
επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των συµβαλλοµένων
µερών των εν λόγω συµβάσεων µε την εφαρµογή της ερµηνείας του ΙΜΟ για τις εν λόγω συµβάσεις.

Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Μέχρι στιγµής, η ερµηνεία των συµβάσεων ΙΜΟ έχει αφεθεί στις υπηρεσίες κράτους σηµαίας ή τα δικαστήρια που
ενεργούν εξ ονόµατός τους, µε αποτέλεσµα αποκλίνουσες ερµηνείες και ποικίλα πρότυπα. Προκειµένου να εναρµονιστεί η ερµηνεία των συµβάσεων ΙΜΟ, θα πρέπει να γίνει υποχρεωτική η ερµηνεία που δίνει ο ίδιος ο ΙΜΟ στις
συµβάσεις του.
Σύσταση 1.2
Άρθρο 2
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕΤΠ

α) «συµβάσεις του ΙΜΟ», οι ακόλουθες συµβάσεις µαζί µε τα
Πρωτόκολλα και τις τροποποιήσεις τους και τους
σχετικούς δεσµευτικούς κώδικες που έχουν εγκριθεί στο
πλαίσιο του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (ΙΜΟ), στις
ενηµερωµένες εκδόσεις τους:
(i) ∆ιεθνής σύµβαση περί ασφαλείας της ανθρώπινης
ζωής εν θαλάσση του 1974 (Solas 74),
(ii) ∆ιεθνής σύµβαση περί γραµµών φορτώσεως πλοίων
του 1966 (LL 66),
(iii) ∆ιεθνής σύµβαση για την καταµέτρηση της χωρητικότητας των πλοίων του 1969 (ITC 69),
(iv) ∆ιεθνής Σύµβαση για την αποφυγή ρυπάνσεως της
θαλάσσης από πλοία,
(v) ∆ιεθνής σύµβαση για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης
πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών ναυτικών
(STCW 1978),
(vi) Σύµβαση περί διεθνών κανονισµών προς αποφυγήν
συγκρούσεων εν θαλάσση του 1972 (Colreg 72),

α) «συµβάσεις του ΙΜΟ», οι ακόλουθες συµβάσεις µαζί µε τα
Πρωτόκολλα και τις τροποποιήσεις τους και τους
σχετικούς δεσµευτικούς κώδικες που έχουν εγκριθεί στο
πλαίσιο του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (ΙΜΟ), στις
ενηµερωµένες εκδόσεις τους:
(ii) ∆ιεθνής σύµβαση περί ασφαλείας της ανθρώπινης
ζωής εν θαλάσση του 1974 (Solas 74),
(ii) ∆ιεθνής σύµβαση περί γραµµών φορτώσεως πλοίων
του 1966 (LL 66),
(iii) ∆ιεθνής σύµβαση για την καταµέτρηση της χωρητικότητας των πλοίων του 1969 (ITC 69),
(iv) ∆ιεθνής Σύµβαση για την αποφυγή ρυπάνσεως της
θαλάσσης από πλοία,
(v) ∆ιεθνής σύµβαση για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης
πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών ναυτικών
(STCW 1978),
(vi) Σύµβαση περί διεθνών κανονισµών προς αποφυγήν
συγκρούσεων εν θαλάσση του 1972 (Colreg 72),
vii) Κώδικας πρακτικών κανόνων του IMO για την
ασφαλή µεταφορά φορτίου ξυλείας στο κατάστρωµα
και
(viii) Κώδικας πρακτικών κανόνων του IMO για την
ασφαλή µεταφορά ξηρού χύδην φορτίου
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Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Ο Κώδικας πρακτικών κανόνων του IMO για την ασφαλή µεταφορά φορτίου ξυλείας στο κατάστρωµα πρέπει να
περιληφθεί σε όλες τις οδηγίες της 3ης δέσµης για τη ναυτική ασφάλεια για τους ακόλουθους λόγους:
— το φορτίο ξυλείας στο κατάστρωµα µπορεί να µετατοπιστεί σε κακοκαιρία,
— το χειµώνα, σε πολικά γεωγραφικά πλάτη το φορτίο ξυλείας στο κατάστρωµα µπορεί να παγώσει.
Ο Κώδικας πρακτικών κανόνων του IMO για την ασφαλή µεταφορά ξηρού χύδην φορτίου πρέπει να περιληφθεί
σε όλες τις οδηγίες της 3ης δέσµης για τη ναυτική ασφάλεια διότι τα φορτηγά πλοία είναι αποδεδειγµένα από τα
πλέον επικίνδυνα σκάφη. Η ασφαλής και ορθή διαχείριση των ξηρών χύδην φορτίων, συµπεριλαµβανοµένων της
στοιβασίας και αντιστάθµισης, η διαδικασία φόρτωσης του σκάφους σε συνδυασµό µε τον αφερµατισµό
προκειµένου να µην ταλαιπωρηθεί αδικαιολόγητα το σκάφος, έχουν σηµασία για την ασφάλεια του σκάφους.
Εκτός από τα καύσιµα που µεταφέρει ένα σκάφος, και ορισµένα ξηρά χύδην φορτία µπορούν να προκαλέσουν
θαλάσσια ρύπανση.

Σύσταση 1.3
Άρθρο 3
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕΤΠ

2. Όταν ένα κράτος µέλος καταχωρεί για πρώτη φορά στο
νηολόγιό του πλοίο, προσπαθεί να διασφαλίσει ότι το εν λόγω
πλοίο συµµορφώνεται µε τους ισχύοντες διεθνείς κανόνες και
κανονισµούς. Εν ανάγκη, έρχεται σε επαφή µε το προηγούµενο
κράτος σηµαίας.

2. Όταν ένα κράτος µέλος καταχωρεί για πρώτη φορά στο
νηολόγιό του πλοίο, προσπαθεί να διασφαλίσει ότι απαιτεί
όπως το εν λόγω πλοίο συµµορφώνεται µε τους ισχύοντες
διεθνείς κανόνες και κανονισµούς, ως προϋπόθεση για την
καταχώρηση του σκάφους από το κράτος µέλος. Εν ανάγκη,
έρχεται σε επαφή µε το προηγούµενο κράτος σηµαίας.

Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Χρειάζεται να σταµατήσει η ανεπιθύµητη πρακτική να καταχωρούνται σκάφη σε ένα λιγότερο απαιτητικό νηολόγιο,
είτε γιατί δεν τηρούν τις προδιαγραφές, είτε σε περίπτωση διαφορών µε το κράτος σηµαίας όσον αφορά την
ασφάλεια, την επάνδρωση, τη λειτουργία και τη συντήρηση του σκάφους.

2. Πρόταση οδηγίας σχετικά µε τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος του λιµένα
2.1 θεωρεί ότι η ενίσχυση και η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του κρατικού ελέγχου λιµένων θα είναι
ευεργετικές για την κοινότητα·
2.2 συµφωνεί ότι η ενίσχυση των επιθεωρήσεων των σκαφών θα έχει τόσο άµεσο περιβαλλοντικό αντίκτυπο
όσο και θετικό οικονοµικό και κοινωνικό αντίκτυπο, συµπεριλαµβανοµένων των καλύτερων συνθηκών θεµιτού
ανταγωνισµού στις θαλάσσιες µεταφορές·
2.3 εκφράζει ανησυχία για τη χρήση των πλοηγών στην ενίσχυση του κρατικού ελέγχου λιµένων µέσω της
υποβολής έκθεσης σχετικά µε ελαττώµατα, συµπληρώνοντας έτσι την επιθεώρηση του κράτους λιµένα και σηµαίας.
Τα προσόντα των πλοηγών αφορούν την ναυσιπλοΐα και την πλοήγηση ενός σκάφους. ∆εν έχουν εκπαιδευθεί ως
επιθεωρητές του κράτους λιµένα ή σηµαίας·
2.4 εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η ηλικία του σκάφους δεν πρέπει να αποτελεί το µόνο κριτήριο για
ενισχυµένη επιθεώρηση. Η διαχείριση της συντήρησης του σκάφους, τα φορτία που µετέφερε και οι θάλασσες που
διέπλευσε, αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση ενός σκάφους. Ένα σχετικά νέο σκάφος φτηνής
ναυπήγησης και κακής ή περιορισµένης συντήρησης και απρόσεκτης διαχείρισης λόγω ακατάλληλου φορέα διαχείρισης, επανδρωµένο µε ένα λιγότερο ικανό, ανειδίκευτο αλλά φτηνό πλήρωµα που ταλαιπωρείται κατά τις
επιχειρήσεις φόρτωσης, απόρριψης και τερµατισµού, ένα σκάφος που υφίσταται κακοκαιρία κατά τα ταξίδια του,
θα είναι σε χειρότερη κατάσταση και θα παρουσιάζει αρκετά µεγαλύτερο κίνδυνο ατυχήµατος και ρύπανσης από
ένα παλαιότερο σκάφος καλής ναυπήγησης, καλής συντήρησης, καλά επανδρωµένο και το οποίο λειτουργεί
σύµφωνα µε τις καλύτερες πρακτικές·
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2.5 ζητεί να πραγµατοποιούνται επιθεωρήσεις του 100 % των σκαφών που εισέρχονται σε λιµένες της ΕΕ κατ'
έτος. Ωστόσο, προτείνει κάθε πλοίο να επιθεωρείται κατά γενικό κανόνα µόνο µία φορά ετησίως, εκτός και αν
συντρέχουν λόγοι για περισσότερες επιθεωρήσεις. Τα πορίσµατα πρέπει να ανακοινώνονται αµέσως στις λιµενικές
αρχές της ΕΕ και στα κράτη σηµαίας αµέσως µετά την ολοκλήρωση των εν λόγω επιθεωρήσεων·
2.6

συµφωνεί πλήρως µε την πρόθεση για ενίσχυση των διατάξεων σχετικά µε τον ανθρώπινο παράγοντα.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Σύσταση 2.1
Άρθρο 5
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕΤΠ

3. 1.
Για όσο χρόνο τα µέτρα που προβλέπονται στην
παράγραφο 2 δεν έχουν τεθεί σε ισχύ, η αρµόδια αρχή κάθε
κράτους µέλους διεξάγει, κάθε χρόνο, συνολικό αριθµό
επιθεωρήσεων πλοίων, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2
και στο άρθρο 7, που αντιστοιχεί στο 25 % τουλάχιστον του
µέσου ετήσιου αριθµού των πλοίων που κατέπλευσαν στους
λιµένες του που υπολογίζεται βάσει των τριών πλέον
προσφάτων ηµερολογιακών ετών για τα οποία υπάρχουν στατιστικές .

Για όσο χρόνο τα µέτρα που προβλέπονται στην
3. 1. 3. 1.
παράγραφο 2 δεν έχουν τεθεί σε ισχύ, η αρµόδια αρχή κάθε
κράτους µέλους διεξάγει, κάθε χρόνο, συνολικό αριθµό
επιθεωρήσεων πλοίων, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2
και στο άρθρο 7, που αντιστοιχεί στο 25% 100% τουλάχιστον
του µέσου ετήσιου αριθµού των πλοίων που κατέπλευσαν
στους λιµένες του που υπολογίζεται βάσει των τριών πλέον
προσφάτων ηµερολογιακών ετών για τα οποία υπάρχουν στατιστικές .

Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Η επιδίωξη να υφίσταται επιθεώρηση το 25 % των σκαφών δεν θα µεταβάλει την παρούσα κατάσταση.
Σύσταση 2.2
Άρθρο 7
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕΤΠ

2.
Στην περίπτωση που το πλοίο έχει λάβει άδεια να αποπλεύσει από τον λιµένα υπό τον όρο να διορθωθούν οι ελλείψεις στον επόµενο λιµένα, η επιθεώρηση στον επόµενο λιµένα
περιορίζεται να επαληθεύσει κατά πόσο οι ελλείψεις αυτές
έχουν διορθωθεί.

2. Στην περίπτωση που το πλοίο έχει λάβει άδεια να αποπλεύσει από τον λιµένα υπό τον όρο να διορθωθούν οι ελλείψεις στον επόµενο λιµένα, η επιθεώρηση στον επόµενο λιµένα
περιορίζεται να επαληθεύσει κατά πόσο οι ελλείψεις αυτές
έχουν διορθωθεί. Κανένα πλοίο δεν θα λαµβάνει άδεια να
αναβάλει τη διόρθωση των ελλείψεων που επηρεάζουν την
αξιοπλοΐα και τη δυνατότητα µεταφοράς φορτίου και να πλέει
στον επόµενο λιµένα µε την υπόσχεση ότι οι ελλείψεις θα
διορθωθούν εκεί. Οι ανεπάρκειες θα πρέπει να επιδιορθώνονται
πριν να επιτραπεί από το κράτος λιµένα ή σηµαίας η πλεύση
στον επόµενο λιµένα.

Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Για τον απόπλου, κάθε σκάφος πρέπει να συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις αξιοπλοΐας και δυνατότητας µεταφοράς φορτίου. Οι υφιστάµενες ελλείψεις ενδέχεται να επηρεάσουν τη συµµόρφωση µε τις εν λόγω υποχρεώσεις.
Σύσταση 2.3
Άρθρο 12
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕΤΠ

Η ταυτότητα του προσώπου που υποβάλλει την καταγγελία
δεν αποκαλύπτεται στον πλοίαρχο ή τον πλοιοκτήτη του
συγκεκριµένου πλοίου.

Η ταυτότητα του προσώπου που υποβάλλει την καταγγελία
δεν αποκαλύπτεται στον πλοίαρχο ή τον πλοιοκτήτη ή τον
διαχειριστή του συγκεκριµένου πλοίου.

Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Ο διαχειριστής ενός σκάφους δεν είναι απαραίτητα ο πλοιοκτήτης. Ορισµένα πλοία ανήκουν σε τράπεζες που
αναθέτουν την διαχείριση και λειτουργία του σκάφους σε έναν διαχειριστή που δρα εξ ονόµατός τους.
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Σύσταση 2.4
Άρθρο 20
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕΤΠ

Η Επιτροπή καταρτίζει και δηµοσιεύει ετησίως µαύρο
κατάλογο που περιλαµβάνει τις επιδόσεις των εφοπλιστών και
των ναυτιλιακών εταιρειών σύµφωνα µε τις διαδικασίες και τα
κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτηµα XV.

Η Επιτροπή καταρτίζει και δηµοσιεύει ετησίως µαύρο
κατάλογο που περιλαµβάνει τις επιδόσεις των πλοιοκτητών,
των διαχειριστών, των εφοπλιστών, των ναυλωτών, των πλοίων,
των φορέων εκµετάλλευσης τερµατικών σταθµών, και των
ναυτιλιακών εταιρειών σύµφωνα µε τις διαδικασίες και τα
κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτηµα XV.

Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Με την κατονοµασία στο άρθρο αποφεύγεται το ενδεχόµενο να ερµηνευθεί δικαστικά ο όρος «διαχειριστής πλοίου»
κατά τρόπο που να περιλαµβάνει και τον υπαίτιο αδικήµατος. Επίσης, µε την κατονοµασία διασφαλίζεται ότι οι
πλοιοκτήτες, διαχειριστές, εφοπλιστές, ναυλωτές, πλοία και φορείς εκµετάλλευσης τερµατικών σταθµών θα
µπορούν να ενηµερώνονται για την απόδοσή τους, δεδοµένου ότι η αναγραφή σε γκρι ή µαύρο κατάλογο είναι
επιζήµια για τις επιχειρήσεις.

Σύσταση 2.5
Παραρτηµα VIII C (όπως αναφέρεται στο άρθρο 8)
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕΤΠ

3. ΠΛΟΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΧΥΜΑ
— Ενδεχόµενη διάβρωση των βάσεων των µηχανηµάτων
καταστρώµατος.
— Ενδεχόµενη παραµόρφωση ή/και διάβρωση των µπουκαπορτών.
— Ενδεχόµενα ρήγµατα ή τοπική διάβρωση των εγκάρσιων
διαφραγµάτων.
— Πρόσβαση στα κύτη φορτίου.

3. ΠΛΟΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΧΥΜΑ
— Ενδεχόµενη διάβρωση των βάσεων των µηχανηµάτων
καταστρώµατος.
— Ενδεχόµενη παραµόρφωση ή/και διάβρωση των µπουκαπορτών.
— Ενδεχόµενα ρήγµατα ή τοπική διάβρωση των εγκάρσιων
διαφραγµάτων.
— Πρόσβαση στα κύτη φορτίου.
— ∆εξαµενές έρµατος: εξέταση εν πρώτοις από την πόρτα της
δεξαµενής/πρόσβαση στο κατάστρωµα µίας τουλάχιστον εκ
των δεξαµενών έρµατος εντός του χώρου φορτίου και
είσοδος στη δεξαµενή έρµατος, εφόσον ο επιθεωρητής
διαπιστώσει σαφείς λόγους για περαιτέρω επιθεώρηση,

Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Τα πλοία µεταφοράς φορτίου χύδην αντιµετωπίζουν τα ίδια προβλήµατα όσον αφορά τις δεξαµενές έρµατος µε τα
πετρελαιοφόρα διπλού κύτους. Οι δεξαµενές έρµατος υφίστανται συσσώρευση ιζηµάτων και είναι εκτεθειµένες σε
σοβαρή διάβρωση. Η απώλεια δοµικού χάλυβα, τα ραγίσµατα λόγω κόπωσης ή η κύρτωση των δοκίδων της
πλώρης επηρεάζουν την ασφάλεια του σκάφους, ενώ η εµφάνιση των βλαβών µπορεί να προσδιοριστεί µόνο µε
οπτική επιθεώρηση· για τον λόγο αυτό, χρειάζεται να συµπεριληφθούν στις επιθεωρήσεις ελέγχου του κράτους
λιµένα.

3. Πρόταση οδηγίας για τη δηµιουργία κοινοτικού συστήµατος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των
πλοίων και ενηµέρωσης
3.1 επιδοκιµάζει την εισαγωγή του στοιχείου της «πρόληψης» που επιτρέπει τη λειτουργική διαχείριση του
ναυτικού κινδύνου σε κοινοτικό επίπεδο ως τµήµα της πολιτικής ναυτικής ασφάλειας της ΕΕ·
3.2 συνιστά την εισαγωγή των συστηµάτων αυτόµατου εντοπισµού (AIS) σε όλα τα αλιευτικά σκάφη, τόσο
παράκτιας όσο και υπεράκτιας αλιείας, και όχι µόνο σε εκείνα µήκους άνω των 15 µέτρων. Τα µικρότερα σκάφη
διατρέχουν τον µεγαλύτερο κίνδυνο δεδοµένου ότι είναι δύσκολο να εντοπιστούν οπτικά ή µέσω ραντάρ εάν είναι
ξύλινα ή από πλαστικό ενισχυµένο µε ίνες υάλου (GRP)·
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3.3 συµφωνεί απόλυτα ότι χρειάζεται να καταβληθούν προσπάθειες για τη βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών που έχουν σχεδιαστεί για να υπάρχει αποτελεσµατική ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που
αντιµετωπίζουν τα πλοία, καθώς και στη σηµασία των εγγυήσεων σχετικά µε ενδεχόµενες οικονοµικές ζηµίες που
συνδέονται µε την υποδοχή των πλοίων που διατρέχουν κίνδυνο.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Σύσταση 3.1-Τροπ. 5
Άρθρο 1
Πρόταση της Επιτροπής

Τροπολογία

Άρθρο 1, σηµείο 8:
Το Άρθρο 20 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 20 — Υποδοχή πλοίων που διατρέχουν κίνδυνο σε
καταφύγια»
(1) Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, υπό την επιφύλαξη
των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης της κατάστασης που
διεξάγεται µε βάση το σχέδιο που προβλέπεται στο άρθρο 20
α), πλοία που διατρέχουν κίνδυνο γίνονται δεκτά σε καταφύγιο
µε σκοπό να περιοριστεί ο κίνδυνος που προκαλείται από την
κατάστασή τους.
(2) Η υποδοχή σε καταφύγιο ενός πλοίου που βρίσκεται σε
κίνδυνο συνιστά αντικείµενο προηγούµενης αξιολόγησης της
κατάστασης και απόφασης που λαµβάνει αρµόδια ανεξάρτητη
αρχή, η οποία έχει οριστεί από το κράτος µέλος.
(3) Οι αναφερόµενες στην παράγραφο 2 αρχές συνέρχονται
τακτικά µε σκοπό την ανταλλαγή των εµπειριών τους και τη
βελτίωση των µέτρων που λαµβάνονται δυνάµει του παρόντος
άρθρου. ∆ύνανται να συνέρχονται οποτεδήποτε εξαιτίας
ιδιαιτέρων περιστάσεων, µε την πρωτοβουλία µίας από αυτές ή
της Επιτροπής.

Άρθρο 1 σηµείο 8:
Το Άρθρο 20 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Άρθρο 20 — Υποδοχή πλοίων που διατρέχουν κίνδυνο σε
καταφύγια»
(1) Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, υπό την επιφύλαξη
των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης της κατάστασης που
διεξάγεται µε βάση το σχέδιο που προβλέπεται στο άρθρο 20
α), πλοία που διατρέχουν κίνδυνο γίνονται δεκτά σε καταφύγιο
µε σκοπό να περιοριστεί ο κίνδυνος που προκαλείται από την
κατάστασή τους.
(2) Η υποδοχή σε καταφύγιο ενός πλοίου που βρίσκεται σε
κίνδυνο συνιστά αντικείµενο προηγούµενης αξιολόγησης της
κατάστασης και απόφασης που λαµβάνει αρµόδια ανεξάρτητη
αρχή, η οποία έχει οριστεί από το κράτος µέλος.
(2α) Οι αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 συµβουλεύονται όλους τους σχετικούς φορείς που συµµετέχουν στην
επιχείρηση διάσωσης και διαβουλεύονται ειδικότερα µε τις
τοπικές λιµενικές αρχές πριν εξασφαλίσουν την υποδοχή
πλοίου που διατρέχει κίνδυνο σε καταφύγιο.
(2β) Οι αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 είναι
υπεύθυνες για την αποζηµίωση των τοπικών λιµενικών αρχών
όσον αφορά το κόστος και τις ζηµίες που ενδέχεται να προκύψουν από την απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 2,
εφόσον το κόστος και οι ζηµίες δεν µπορούν να καλυφθούν
ταχέως από τον πλοιοκτήτη ή το διαχειριστή του πλοίου
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου Χ της οδηγίας XX/
XXXX/EC [περί αστικής ευθύνης και οικονοµικών εγγυήσεων
εκ µέρους των πλοιοκτητών].
(3) Οι αναφερόµενες στην παράγραφο 2 αρχές συνέρχονται
τακτικά µε σκοπό την ανταλλαγή των εµπειριών τους και τη
βελτίωση των µέτρων που λαµβάνονται δυνάµει του παρόντος
άρθρου. ∆ύνανται να συνέρχονται οποτεδήποτε εξαιτίας
ιδιαιτέρων περιστάσεων, µε την πρωτοβουλία µίας από αυτές ή
της Επιτροπής.

Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Η Επιτροπή δηλώνει, στην αιτιολογική έκθεση, ότι είναι ανάγκη να τονιστούν περισσότερο και να καταστούν
σαφέστερες οι διατάξεις σχετικά µε την υποδοχή πλοίων που διατρέχουν κίνδυνο σε καταφύγια. Για το λόγο αυτό,
η Επιτροπή ορίζει ότι η υποδοχή σε καταφύγιο ενός πλοίου που διατρέχει κίνδυνο συνιστά αντικείµενο προηγούµενης αξιολόγησης της κατάστασης, η δε σχετική απόφαση λαµβάνεται από ανεξάρτητη αρµόδια αρχή, η οποία
έχει οριστεί από το κράτος µέλος.
Η διάταξη περί ανεξάρτητης αρµόδιας αρχής είναι ενδεδειγµένη για το λόγο ότι διασφαλίζεται έτσι η λήψη αντικειµενικότερης απόφασης όσον αφορά το καταλληλότερο καταφύγιο ενός πλοίου που διατρέχει κίνδυνο. Σύµφωνα
µε την πρόταση αυτή, αρµόδιες για τη σχετική απόφαση δεν είναι πλέον οι τοπικές λιµενικές αρχές, αλλά οι
εθνικές αρχές. Προκειµένου να διατηρηθεί ο συντονισµός και να εξασφαλιστούν σχέσεις εµπιστοσύνης µεταξύ των
τοπικών λιµενικών αρχών και της εθνικής αρχής, επιβάλλεται η υποχρέωση διαβούλευσης µε τη λιµενική αρχή.
Επιπλέον, δεδοµένου ότι η τελική απόφαση περί υποδοχής ενός πλοίου που διατρέχει κίνδυνο σε καταφύγιο
λαµβάνεται από την ανεξάρτητη αρµόδια αρχή, µπορούν να παρακαµφθούν οι αρµοδιότητες της λιµενικής αρχής.
Η δυνατότητα που διαθέτει η εθνική αρχή να παρακάµπτει την τοπική λιµενική αρχή οδηγεί στο ενδεχόµενο να
είναι αναγκασµένη η τελευταία να επωµισθεί το οικονοµικό βάρος µίας απόφασης την οποία δεν έλαβε. ∆εν είναι
λογικό να υποχρεούνται οι τοπικές λιµενικές αρχές να αποζηµιώνουν δαπάνες και ζηµίες που δεν προκλήθηκαν
από δικές τους ενέργειες ούτε απορρέουν από σχετική απόφαση των ιδίων.
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Επιβάλλεται, συνεπώς, η ανεξάρτητη αρµόδια αρχή να έχει την πλήρη ευθύνη των αποφάσεών της και να είναι
υπεύθυνη για την αποζηµίωση.

Σύσταση 3.2 — Τροπ. 6
Άρθρο 1
Πρόταση της Επιτροπής

Τροπολογία

Άρθρο 1, σηµείο 9:
Παρεµβάλλεται το ακόλουθο Άρθρο 20 α:
«Άρθρο 20α — Σχέδια υποδοχής πλοίων που διατρέχουν
κίνδυνο»
(1) Τα κράτη µέλη καταρτίζουν σχέδια προκειµένου να
ανταποκριθούν στους κινδύνους από την παρουσία σε ύδατα
που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους, πλοίων που διατρέχουν
κίνδυνο.
(2) Τα σχέδια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εκπονούνται έπειτα από διαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη,
λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών κατευθυντήριων οδηγιών
του IMO που αναφέρονται στο Άρθρο 3(α), και περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:
α) την ταυτότητα της αρµόδιας αρχής ή αρχών που είναι
επιφορτισµένες µε την παραλαβή και διεκπεραίωση των
συναγερµικών ειδοποιήσεων·
β) την ταυτότητα της αρχής που είναι υπεύθυνη για την
αξιολόγηση της κατάστασης, για τον καθορισµό ενδεδειγµένου καταφυγίου και για τη λήψη απόφασης σχετικά
µε την υποδοχή ενός πλοίου που διατρέχει κίνδυνο σε
ορισµένο καταφύγιο·
γ) µητρώο των δυνητικών καταφυγίων όπου θα συνοψίζονται
τα στοιχεία που συµβάλλουν σε ταχεία αξιολόγηση και
λήψη αποφάσεων, συµπεριλαµβανοµένης περιγραφής των
περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραγόντων καθώς και
των φυσικών συνθηκών των υπό εξέταση θέσεων·
δ) τις διαδικασίες αξιολόγησης για τον καθορισµό του καταφυγίου µε βάση τις πιθανές θέσεις που έχουν καταγραφεί
στο µητρώο·
ε) τα κατάλληλα µέσα και εγκαταστάσεις για συνδροµή,
διάσωση και καταπολέµηση της ρύπανσης·
στ) ενδεχοµένως, τους εφαρµοστέους διεθνείς µηχανισµούς
συντονισµού και λήψης αποφάσεων·
ζ) τις διαδικασίες χρηµατοοικονοµικών εγγυήσεων και
ευθύνης που υφίστανται όσον αφορά πλοία που γίνονται
δεκτά σε καταφύγια· τη διαδικασία αποζηµίωσης για
πιθανές δαπάνες και ζηµίες που συνεπάγεται η υποδοχή
πλοίων σε καταφύγιο.

Άρθρο 1, σηµείο 9:
Παρεµβάλλεται το ακόλουθο Άρθρο 20 α:
«Άρθρο 20α — Σχέδια υποδοχής πλοίων που διατρέχουν
κίνδυνο»
(1) Τα κράτη µέλη καταρτίζουν σχέδια προκειµένου να
ανταποκριθούν στους κινδύνους από την παρουσία σε ύδατα
που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους, πλοίων που διατρέχουν
κίνδυνο.
(2) Τα σχέδια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εκπονούνται έπειτα από διαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη,
λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών κατευθυντήριων οδηγιών
του IMO που αναφέρονται στο Άρθρο 3(α), και περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:
α) την ταυτότητα της αρµόδιας αρχής ή αρχών που είναι
επιφορτισµένες µε την παραλαβή και διεκπεραίωση των
συναγερµικών ειδοποιήσεων·
β) την ταυτότητα της αρχής που είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της κατάστασης, για τον καθορισµό ενδεδειγµένου
καταφυγίου και για τη λήψη απόφασης σχετικά µε την
υποδοχή ενός πλοίου που διατρέχει κίνδυνο σε ορισµένο
καταφύγιο·
γ) µητρώο των δυνητικών καταφυγίων όπου θα συνοψίζονται
τα στοιχεία που συµβάλλουν σε ταχεία αξιολόγηση και
λήψη αποφάσεων, συµπεριλαµβανοµένης περιγραφής των
περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραγόντων καθώς και
των φυσικών συνθηκών των υπό εξέταση θέσεων·
δ) τις διαδικασίες αξιολόγησης για τον καθορισµό του καταφυγίου µε βάση τις πιθανές θέσεις που έχουν καταγραφεί
στο µητρώο·
ε) τα κατάλληλα µέσα και εγκαταστάσεις για συνδροµή,
διάσωση και καταπολέµηση της ρύπανσης·
στ) ενδεχοµένως, τους εφαρµοστέους διεθνείς µηχανισµούς
συντονισµού και λήψης αποφάσεων·
ζ) τις διαδικασίες χρηµατοοικονοµικών εγγυήσεων και
ευθύνης που υφίστανται όσον αφορά πλοία που γίνονται
δεκτά σε καταφύγια·
η) τη διαδικασία αποζηµίωσης για πιθανές δαπάνες και ζηµίες
που συνεπάγεται η υποδοχή πλοίων σε καταφύγιο.

(3) Τα κράτη µέλη δηµοσιεύουν το όνοµα της αρµόδιας
αρχής που αναφέρεται στο Άρθρο 20 (2), καθώς και τον
κατάλογο των κατάλληλων σηµείων επαφής για την παραλαβή
και τη διαχείριση των συναγερµικών ειδοποιήσεων. Ανακοινώνουν στην Επιτροπή τον κατάλογο των δυνητικών καταφυγίων·
ανακοινώνουν επίσης στα γειτονικά κράτη τις συναφείς πληροφορίες όσον αφορά τα σχέδια και τις θέσεις καταφυγίων.
Κατά την υλοποίηση των διαδικασιών που προβλέπονται στα
σχέδια για την υποδοχή των πλοίων που διατρέχουν κίνδυνο,
εξασφαλίζουν ότι το σύνολο κατάλληλων πληροφοριών
αναφορικά µε τα σχέδια για τις θέσεις καταφυγίων τίθενται
στη διάθεση εµπλεκοµένων στις επιχειρήσεις µερών, συµπεριλαµβανοµένων των εταιρειών παροχής συνδροµής και
ρυµούλκησης.

(3) Τα κράτη µέλη δηµοσιεύουν το όνοµα της αρµόδιας
αρχής που αναφέρεται στο Άρθρο 20 (2), καθώς και τον
κατάλογο των κατάλληλων σηµείων επαφής για την παραλαβή
και τη διαχείριση των συναγερµικών ειδοποιήσεων. Ανακοινώνουν στην Επιτροπή τον κατάλογο των δυνητικών καταφυγίων·
ανακοινώνουν επίσης στα γειτονικά κράτη τις συναφείς πληροφορίες όσον αφορά τα σχέδια και τις θέσεις καταφυγίων.
Κατά την υλοποίηση των διαδικασιών που προβλέπονται στα
σχέδια για την υποδοχή των πλοίων που διατρέχουν κίνδυνο,
εξασφαλίζουν ότι το σύνολο κατάλληλων πληροφοριών
αναφορικά µε τα σχέδια για τις θέσεις καταφυγίων τίθενται
στη διάθεση εµπλεκοµένων στις επιχειρήσεις µερών, συµπεριλαµβανοµένων των εταιρειών παροχής συνδροµής και
ρυµούλκησης.

Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Ήδη από το στάδιο της κατάρτισης του σχεδίου για την αντιµετώπιση των κινδύνων που αντιµετωπίζουν πλοία
στα ύδατα κρατών µελών ενδείκνυται η συµπερίληψη της διαδικασίας αποζηµίωσης για τις πιθανές δαπάνες και
ζηµίες που συνεπάγεται η υποδοχή πλοίων σε καταφύγιο.
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Οι τοπικές λιµενικές αρχές και κοινότητες ενδέχεται να εκτεθούν σε φαινόµενα ρύπανσης ή άλλους κινδύνους,
όπως οι εκρήξεις, ενώ παράλληλα µπορεί να προκύψουν οικονοµικές ζηµίες σε περίπτωση που το λιµάνι, οι
γέφυρες, φράγµατα ή δρόµοι παύσουν να λειτουργούν. Η οικονοµική ζηµία του είδους αυτού µπορεί να είναι
σηµαντική και να αυξηθεί πολύ γρήγορα. Η παρεµπόδιση της λειτουργίας τους µπορεί να έχει αντίκτυπο και πέραν
της λιµενικής περιοχής, δεδοµένου ότι πολλές επιχειρήσεις εξαρτώνται από την αποστολή αγαθών µέσω του
λιµένα. Ωστόσο, τα διεθνή ταµεία αποζηµιώνουν τις ζηµίες που αφορούν την πετρελαϊκή ρύπανση, δεν καλύπτουν
όµως τις οικονοµικές απώλειες των λιµένων.
Χωρίς ασφαλιστικές απαιτήσεις για όλα τα πλοία, δεν υπάρχει εγγύηση ότι το πλοίο διαθέτει αστική ασφάλιση,
αλλά, και στην περίπτωση αυτή ακόµη, οι ενάγοντες ενδέχεται να µην έχουν πρόσβαση στα στοιχεία αυτά, εφόσον
ο ασφαλιστής δεν µπορεί να χρησιµοποιήσει όλα τα µέσα υπεράσπισής του.
Η πρόταση οδηγίας περί αστικής ευθύνης και χρηµατοοικονοµικών εγγυήσεων από πλευράς πλοιοκτητών θα
επιφέρει σηµαντική βελτίωση στο ισχύον νοµικό πλαίσιο. Ωστόσο, ενδείκνυται οι διατάξεις της οδηγίας για την
παρακολούθηση της κυκλοφορίας των πλοίων να βελτιωθούν ακόµη περισσότερο ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι
λιµενικές και τοπικές αρχές θα αποζηµιώνονται πλήρως και ταχέως για τις ζηµίες και τις δαπάνες που αφορούν
την υποδοχή πλοίων που διατρέχουν κίνδυνο.
Κατά τον τρόπο αυτό, οι λιµενικές και τοπικές αρχές θα ενθαρρυνθούν ώστε να διαδραµατίζουν προορατικό ρόλο
παρέχοντας καταφύγια, πράγµα που θα διασφαλίσει επίσης την αποτελεσµατική συνεργασία µε την ανεξάρτητη
αρµόδια αρχή που επιδιώκει να συστήσει η Επιτροπή σε κάθε κράτος µέλος.
Το πρόβληµα της αποζηµίωσης των λιµενικών αρχών παραµένει ανοικτό στο τρίτο πακέτο θαλάσσιας ασφάλειας
της Επιτροπής, έστω και εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µε το ψήφισµα σχετικά µε τη βελτίωση της ασφάλειας
στη θάλασσα το 2004, ζήτησε ρητώς από την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για τη χρηµατοοικονοµική αποζηµίωση όσον αφορά τα καταφύγια (1).
Σύσταση 3.3 — Τροπ. 7
Άρθρο 1
Πρόταση της Επιτροπής

Τροπολογία

Άρθρο 1, σηµείο 10
Προστίθεται το ακόλουθο Άρθρο 20 β:
«Άρθρο 20 β — Χρηµατοοικονοµικές εγγυήσεις»
(1) Πριν από την υποδοχή ενός πλοίου που διατρέχει
κίνδυνο σε καταφύγιο, το κράτος µέλος δύναται να ζητήσει
από τον εκµεταλλευόµενο το πλοίο, τον πράκτορα ή τον
κυβερνήτη του πλοίου, να παρουσιάσουν πιστοποιητικό
ασφάλισης ή χρηµατοοικονοµική εγγύηση υπό την έννοια του
άρθρου X της οδηγίας XX/XXXX/EC [σχετικά µε την αστική
ευθύνη και τις χρηµατοοικονοµικές εγγυήσεις των
πλοιοκτητών], που θα καλύπτει την ευθύνη για βλάβες που
ενδεχοµένως προξενεί το πλοίο.
(2) Η έλλειψη πιστοποιητικού ασφάλισης ή χρηµατοοικονοµικής εγγύησης δεν απαλλάσσει τα κράτη µέλη από την πραγµατοποίηση της προηγούµενης αξιολόγησης και τη λήψη
απόφασης που αναφέρονται στο Άρθρο 20.

Άρθρο 1, σηµείο 10
Προστίθεται το ακόλουθο Άρθρο 20 β:
«Άρθρο 20 β — Χρηµατοοικονοµικές εγγυήσεις»
(1) Πριν από την υποδοχή ενός πλοίου που διατρέχει
κίνδυνο σε καταφύγιο, το κράτος µέλος δύναται να ζητήσει
από τον εκµεταλλευόµενο το πλοίο, τον πράκτορα ή τον
κυβερνήτη του πλοίου, να παρουσιάσουν πιστοποιητικό
ασφάλισης ή χρηµατοοικονοµική εγγύηση υπό την έννοια του
άρθρου X της οδηγίας XX/XXXX/EC [σχετικά µε την αστική
ευθύνη και τις χρηµατοοικονοµικές εγγυήσεις των
πλοιοκτητών], που θα καλύπτει την ευθύνη για βλάβες που
ενδεχοµένως προξενεί το πλοίο.
(2) Η έλλειψη πιστοποιητικού ασφάλισης ή χρηµατοοικονοµικής εγγύησης δεν απαλλάσσει τα κράτη µέλη από την πραγµατοποίηση της προηγούµενης αξιολόγησης και τη λήψη
απόφασης που αναφέρονται στο Άρθρο 20.
(3) Οι αρχές που αναφέρονται στο Άρθρο 20(2) έχουν το
δικαίωµα να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη εναντίον του εκµεταλλευόµενου το πλοίο, του πράκτορα ή του κυβερνήτη του
πλοίου, προκειµένου να αποζηµιωθούν για τις δαπάνες και τις
βλάβες που προκλήθηκαν από το πλοίο.

Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Οι λιµενικές αρχές συγκαταλέγονται µεταξύ των πιστωτών του πλοίου. Έχουν το δικαίωµα να µοιραστούν από
κοινού µε διάφορους άλλους φορείς, το ποσό αποζηµίωσης που προβλέπεται από τα διεθνή ταµεία ή από την
ασφάλιση του πλοίου. Κατά κανόνα είναι οι τελευταίοι στη σειρά αποζηµίωσης παρά την µεγάλη ευθύνη που
έχουν για την υποδοχή ενός πλοίου που διατρέχει κίνδυνο. Επιπλέον, τα διεθνή ταµεία αποζηµιώνουν ζηµίες που
σχετίζονται µε την πετρελαϊκή ρύπανση και δεν καλύπτουν τις οικονοµικές απώλειες που υφίστανται οι λιµένες.
(1) Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη βελτίωση της θαλάσσιας ασφάλειας – Εισηγητής ο κ. Dirk Sterckx
βλ.
http://www.europarl.eu.int/comparl/tempcom/mare/pdf/res_en.pdf
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Μικρότερα λιµάνια και τοπικές κοινότητες οι οποίες υπέστησαν ζηµίες λόγω υποχρεωτικής υποδοχής ενός πλοίου
σε κίνδυνο ενδέχεται να µη διαθέτουν το εργατικό δυναµικό, τα οικονοµικά µέσα ή την νοµική εµπειρογνωµοσύνη
για να αντιµετωπίσουν τις χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες κατά του εκµεταλλευόµενου το πλοίο, του
πράκτορα ή του κυβερνήτη του πλοίου για την αποζηµίωση δαπανών και ζηµιών, ενώ πολλές φορές δεν έχουν
καν την αρµοδιότητα να προβούν στη λήψη παρόµοιων αποφάσεων.
4. Πρόταση οδηγίας για τον καθορισµό των θεµελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των
ατυχηµάτων στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών
4.1 συµφωνεί µε τον γενικό στόχο της πρότασης της Επιτροπής που είναι η βελτίωση της ασφάλειας στη
θάλασσα µε τον καθορισµό σαφών κατευθυντήριων γραµµών σε επίπεδο Κοινότητας σχετικά µε τη διενέργεια
τεχνικών διερευνήσεων µετά από θαλάσσια ατυχήµατα και περιστατικά και µε τη σηµασία των εν λόγω διερευνήσεων·
4.2 υπεραµύνεται της διάταξης που ορίζει ότι οι διερευνήσεις για ατυχήµατα πρέπει να αποσκοπούν στην
πρόληψη των κινδύνων, να βασίζονται στις αρχές και τις συστάσεις του ΙΜΟ και να επιδιώκουν τη βελτίωση της
νοµοθεσίας, της διαχείρισης των πλοίων, της ετοιµότητας και της αντιµετώπισης περιστατικών εκτάκτου ανάγκης·
4.3 Επισηµαίνει την ανάγκη να γίνει ευρεία χρήση των σχετικών προτύπων και µεθοδολογίας για τη διερεύνηση
ναυτικών ατυχηµάτων που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ∆.Ν.Ο./ΙΜΟ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Σύσταση 4.1
Άρθρο 2
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

(δ) αλιευτικά σκάφη µήκους µέχρι 24 µέτρα·

Τροπολογία της ΕΤΠ

(δ) αλιευτικά σκάφη µήκους µέχρι 24 µέτρα·

Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Στις οδηγίες της για τον «Έλεγχο του κράτους λιµένα» και την «Ευθύνη του κράτους σηµαίας», η Επιτροπή περιέγραψε σωστά την αλιεία ως µια από τις πλέον επικίνδυνες δραστηριότητες. Όσο µικρότερο είναι ένα σκάφος, τόσο
µεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος και τόσο συχνότερη η απώλεια ζωής! Για τον λόγο αυτό, προτείνεται να διαγραφεί
το εδάφιο (δ) του άρθρου 2 και να διερευνούνται τα ατυχήµατα και τα συµβάντα όπου εµπλέκονται αλιευτικά
σκάφη µε τον ίδιο λεπτοµερή τρόπο όπως η οδηγία προτείνει για τη διερεύνηση ατυχηµάτων και συµβάντων όπου
εµπλέκονται εµπορικά σκάφη.
5. Οδηγία σχετικά µε κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισµούς επιθεώρησης και εξέτασης
πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών
5.1 συµφωνεί µε την ανάγκη για αποτελεσµατικό έλεγχο των επιδόσεων και λογιστικό έλεγχο των νηογνωµόνων, των θυγατρικών τους και συµµετεχουσών επιχειρήσεων, και την επιβολή κυρώσεων εφόσον δεν τηρούν τις
υποχρεώσεις τους καθώς επίσης και την ανάγκη να διαµορφωθούν, σε διεθνές και κοινοτικό επίπεδο, διεξοδικοί
µηχανισµοί τεχνικής επιθεώρησης, µέσω των οποίων θα διατίθενται αξιόπιστες πληροφορίες για την πραγµατική
κατάσταση των πλοίων.
5.2 συµφωνεί µε την πρόταση να δηµιουργήσουν οι εγκεκριµένοι οργανισµοί κοινή δοµή αξιολόγησης και
πιστοποίησης της ποιότητας. Η κοινή αυτή δοµή πρέπει να είναι ανεξάρτητη και να διαθέτει όλα τα αναγκαία
µέσα για να επιτελείται έργο σε βάθος και µε συνέχεια, καθώς επίσης και να µπορεί να προτείνει επανορθωτικές
δράσεις τόσο σε µεµονωµένο όσο και σε συλλογικό επίπεδο για τη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας των
εγκεκριµένων οργανισµών·
5.3 συµφωνεί να διευρυνθεί η συνεργασία µεταξύ εγκεκριµένων οργανισµών σε θέµατα συµβατότητας των
τεχνικών τους κανονισµών, ερµηνείας των διεθνών συµβάσεων και ενιαίας εφαρµογής τους έτσι ώστε να υπάρχει
κοινή βάση αξιολόγησης, καθώς και µέσα που θα επιτρέπουν την απαιτούµενη διορθωτική δράση, προκειµένου να
επιτευχθεί ενιαίο επίπεδο ασφάλειας στην Κοινότητα, τεχνική συνεργασία µεταξύ νηογνωµόνων, συµβατότητα των
διαφόρων κανονισµών, εφαρµογή της ερµηνείας που δίνει ο ΙΜΟ στις διεθνείς συµβάσεις σε όλη την ΕΕ και,
συνεπώς, ουσιαστική αµοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών κλάσης και εξοπλισµού πλοίων·
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5.4 ζητά η τελευταία γραµµή στο εδάφιο (31) «και ενηµερώνει το κράτος σηµαίας εάν χρειάζεται» να τροποποιηθεί σε «γνωστοποιεί αµέσως τις πληροφορίες στο κράτος σηµαίας».

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Σύσταση 5.1
Άρθρο 12
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕΤΠ

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, εφόσον ένας
οργανισµός παραλείψει να εφαρµόσει τα προληπτικά και διορθωτικά µέτρα που έχει ζητήσει η Επιτροπή, ή εφόσον καθυστερήσει αδικαιολόγητα, η Επιτροπή µπορεί να επιβάλει περιοδικές χρηµατικές ποινές στον οργανισµό αυτό έως ότου
τεθούν σε εφαρµογή τα µέτρα που του έχει ζητήσει.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, εφόσον ένας
οργανισµός παραλείψει να εφαρµόσει τα προληπτικά και διορθωτικά µέτρα που έχει ζητήσει η Επιτροπή, ή εφόσον καθυστερήσει αδικαιολόγητα, η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει από το
Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο να επιβάλει περιοδικές χρηµατικές
ποινές στον οργανισµό αυτό έως ότου τεθούν σε εφαρµογή τα
µέτρα που του έχει ζητήσει.

Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Θεωρείται πιο αποδεκτό για τον υπαίτιο ατυχήµατος να επιβάλλονται τα πρόστιµα από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο
µε βάση πρόταση της Επιτροπής παρά άµεσα από την ίδια την Επιτροπή.

Σύσταση 5.2
Άρθρο 20
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕΤΠ

Οι αναγνωρισµένοι οργανισµοί καθορίζουν και εφαρµόζουν
ενδεδειγµένες κοινές απαιτήσεις για τις περιπτώσεις µετάταξης
κλάσης εφόσον χρειάζονται ιδιαίτερες προφυλάξεις. Μεταξύ
των περιπτώσεων αυτών είναι τουλάχιστον η µετάταξη πλοίου
ηλικίας δέκα πέντε ετών ή και περισσότερο και η µετάταξη από
µη αναγνωρισµένο οργανισµό σε αναγνωρισµένο.

Οι αναγνωρισµένοι οργανισµοί καθορίζουν και εφαρµόζουν
ενδεδειγµένες κοινές απαιτήσεις για τις περιπτώσεις µετάταξης
κλάσης εφόσον χρειάζονται ιδιαίτερες προφυλάξεις. Μεταξύ
των περιπτώσεων αυτών είναι τουλάχιστον η µετάταξη πλοίου
ηλικίας δέκα ετών ή και περισσότερο και η µετάταξη από µη
αναγνωρισµένο οργανισµό σε αναγνωρισµένο ή από αναγνωρισµένο οργανισµό σε µη αναγνωρισµένο.

Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Η περίοδος για τη µετάταξη κλάσης είναι γενικά τέσσερα έτη µε περίοδο χάριτος ενός έτους. Στην πράξη, τούτο
σηµαίνει µία πενταετία. Ένα δεκαετές σκάφος δεν λειτουργεί τόσο αποτελεσµατικά όσο ένα νεότερο. Επίσης,
µπορεί να χρειάζεται αντικατάσταση τόσο τµηµάτων χάλυβα στα διαφράγµατα όσο και των δοκίδων της πλώρης,
των σωληνώσεων του υδάτινου έρµατος και του φορτίου, ιδίως των διπλώσεων. Είναι η ιδανική στιγµή να πωληθεί
το σκάφος, σχετικά φτηνά, και να αναλάβει ο νέος πλοιοκτήτης την εκτέλεση και το κόστος της επισκευής. Ο
νέος πλοιοκτήτης είναι συνήθως λιγότερο απαιτητικός και η νέα σηµεία είναι, συνήθως, σηµαία ευκαιρίας. Επίσης,
ο νέος νηογνώµονας δεν είναι απαραιτήτως «αναγνωρισµένος οργανισµός» όπως ορίζεται από την Επιτροπή.

6. Πρόταση κανονισµού για την ευθύνη των µεταφορέων επιβατών δια θαλάσσης ή εσωτερικών υδάτων
σε περίπτωση ατυχήµατος
6.1 συµφωνεί µε την πρωτοβουλία της Επιτροπής µε σκοπό την ενσωµάτωση της Σύµβασης των Αθηνών στο
κοινοτικό δίκαιο, προκειµένου η ασφαλιστική κάλυψη να είναι υποχρεωτική αντί να αφήνεται στη διακριτική
ευχέρεια του πλοιοκτήτη µέσω οµίλων P&I (συστήµατα αλληλασφάλισης)·
6.2 εκφράζει την ικανοποίησή της για την επέκταση της εφαρµογής των διατάξεων της Σύµβασης των
Αθηνών στις εγχώριες µεταφορές, αλλά θεωρεί ότι ίσως δεν ενδείκνυται η επέκταση του πεδίου εφαρµογής σε όλες
τις εσωτερικές πλωτές µεταφορές, και ζητά από την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τον ορισµό των εσωτερικών
πλωτών µεταφορών, ενώ υποδεικνύει ότι στην περίπτωση αυτή θα αρκούσαν λιγότερο εκτεταµένα µέτρα.
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6.3 εκφράζει .την επιδοκιµασία της για το γεγονός ότι, σε ό,τι αφορά τα θαλάσσια περιστατικά, το Πρωτόκολλο του 2002 της Σύµβασης των Αθηνών θεσπίζει καθεστώς αντικειµενικής ευθύνης. Το καθεστώς αντικειµενικής ευθύνης αποσκοπεί στη βελτίωση της θέσης των εκάστοτε θιγοµένων, δεδοµένου ότι προβλέπει ευθύνη
ανεξαρτήτως δόλου ή αµέλειας του µεταφορέα, και συνεπώς ο θιγόµενος δεν χρειάζεται να αποδεικνύει την
ευθύνη του µεταφορέα.
6.4 σηµειώνει τις επιφυλάξεις που εξέφρασαν οι πλοιοκτήτες και οι όµιλοι P&I σχετικά το άρθρο 3, παράγραφος 1 της Σύµβασης των Αθηνών για την ευθύνη για συµβάντα που οφείλονται σε τροµοκρατικές επιθέσεις·
6.5 Επισηµαίνει την αναγκαιότητα εξεύρεσης διεθνώς αποδεκτών προτάσεων ως την µοναδική λύση στο
αδιέξοδο που έχει προκύψει από την άρνηση της ασφαλιστικής αγοράς να κάνει δεκτά τα προβλεπόµενα νέα όρια
ευθύνης και τις σχετικές ασφαλιστικές απαιτήσεις που προωθεί η Πρόταση Κανονισµού της Επιτροπής.

7. Πρόταση οδηγίας σχετικά µε την αστική ευθύνη και τις χρηµατοοικονοµικές εγγυήσεις των
πλοιοκτητών
7.1 συµφωνεί µε το αίτηµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υπάρξει «µια σφαιρική και συνεκτική ευρωπαϊκή
πολιτική για τη θάλασσα που θα αποσκοπεί στη δηµιουργία ευρωπαϊκού χώρου ασφάλειας στη θάλασσα [η οποία
να βασίζεται] συγκεκριµένα στη (…) θέσπιση καθεστώτος υπευθυνότητας που θα περιλαµβάνει όλη την αλυσίδα
θαλάσσιων µεταφορών (…)»·
7.2 εκτιµά ωστόσο ότι οποιαδήποτε ρύθµιση επί του θέµατος της ευθύνης και αποζηµίωσης για τις θαλάσσιες
ρυπάνσεις απαιτείται να είναι οπωσδήποτε διεθνής:
7.3 στηρίζει την ενδεχόµενη τροποποίηση των εφαρµοστέων κανόνων προκειµένου να αποδίδονται ευθύνες
και σε άλλους υπευθύνους πέρα των πλοιοκτητών, καθώς και την καθιέρωση απεριόριστης ευθύνης των
πλοιοκτητών για τις περιπτώσεις που συντρέχει βαρεία και εκ προθέσεως παράλειψη στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους σχετικά µε την ασφάλεια και την πρόληψη της ρύπανσης·
7.4 τονίζει την ανάγκη οποιαδήποτε τροποποίηση της Civil Liability Convention (Σύµβαση σχετικά µε την
αστική ευθύνη) να διατηρεί την ισορροπία συµµετοχής των δύο µερών (πλοιοκτήτη-φορτωτή) µε βάση τις ρυθµίσεις που προωθούνται µέσω των εθελοντικών προτάσεων — δεσµεύσεων των φορέων εκµετάλλευσης.
7.5 ζητεί να περιλαµβάνονται στους «άλλους υπευθύνους πέρα των πλοιοκτητών» οι διαχειριστές πλοίων και
οι ναυλωτές·
7.6

εκφράζει την ευχή να αναγνωρίζεται η συµβατότητα µε τη διεθνή νοµοθεσία στην εφαρµογή της οδηγίας·

7.7 προτείνει να µην περιλαµβάνονται στους «άλλους υπευθύνους πέρα των πλοιοκτητών» οι πλοίαρχοι, εκτός
εάν επέδειξαν βαρεία αµέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους·
7.8 εκφράζει την ανησυχία της για τις διαφορές µεταξύ της εν λόγω οδηγίας και του ∆ιακανονισµού της
Χάγης ή της Χάγης και του Visby ή του ∆ιακανονισµού του Αµβούργου (Hague Rules, Hague-Visby Rules,
Hamburg Rules) που διέπουν την ευθύνη των πλοιοκτητών όσον αφορά τις φορτωτικές, τα δελτία µεταφοράς και
τα ναυλοσύµφωνα όπως συνηθίζεται στις διεθνείς θαλάσσιες µεταφορές, γεγονός που µπορεί να προκαλέσει
σύγχυση ως προς το ισχύον καθεστώς ευθύνης δεδοµένου ότι η διατύπωση της οδηγίας δεν καθιστά σαφές εάν
ισχύει για ζηµία από ρύπανση µόνο, ή εάν περιλαµβάνει άλλη ζηµία σε τρίτους.
7.9 συµφωνεί µε την Επιτροπή ότι η καθιέρωση ενός συστήµατος υποχρεωτικής ασφάλισης θα συµβάλει στις
προσπάθειες κατά της ύπαρξης πλοίων µειωµένου επιπέδου ασφαλείας·
7.10 ζητά να διατυπώνεται σαφώς στο ασφαλιστήριο του σκάφους ότι καλύπτονται ζηµίες σε αγκυροβόλια
καταφυγής·
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Σύσταση 7.1
Άρθρο 1
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕΤΠ

Η παρούσα οδηγία καθορίζει τους εφαρµοστέους κανόνες ως
προς ορισµένες πτυχές των υποχρεώσεων των φορέων εκµετάλλευσης στην αλυσίδα των θαλάσσιων µεταφορών σε θέµατα
αστικής ευθύνης και εγκαθιδρύει ανάλογη χρηµατοοικονοµική
προστασία των ναυτικών σε περίπτωση εγκατάλειψης.

Η παρούσα οδηγία καθορίζει τους εφαρµοστέους κανόνες ως
προς ορισµένες πτυχές των υποχρεώσεων των φορέων εκµετάλλευσης και των χρηστών των πλοίων στην αλυσίδα των θαλάσσιων µεταφορών σε θέµατα αστικής ευθύνης και εγκαθιδρύει
ανάλογη χρηµατοοικονοµική προστασία των ναυτικών σε
περίπτωση εγκατάλειψης.

Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Ο όρος «φορείς εκµετάλλευσης και χρήστες των πλοίων» συµπεριλαµβάνει ναυλωτές εκτός από τους ναυλωτές
γυµνού σκάφους που χρησιµοποιούν πλοία, συµπεριλαµβανοµένων πλοίων που δεν πληρούν τα πρότυπα, µε
ναύλωση χρόνου, ταξιδίου, διαδροµής ή διαδοχικών διαδροµών. Πρέπει να περιληφθούν στην οδηγία και να έχουν
ίδιες υποχρεώσεις µε τους «πλοιοκτήτες», όπως ορίζει η οδηγία, δηλ. να παρέχουν οικονοµική εγγύηση. Τελικά, το
δικό τους πετρέλαιο προκαλεί τη ρύπανση! Οι επιπτώσεις θα είναι οι ακόλουθες:
— θα διασφαλισθεί ότι οι ναυλωτές θα υποχρεούνται να µην χρησιµοποιούν πλοία που δεν πληρούν τα πρότυπα·
— το εµπορικό πλεονέκτηµα ενός ναυλωτή από τη χρησιµοποίηση ενός πλοίου που δεν πληροί τα πρότυπα, µε
χαµηλότερο ναύλο, εξατµίζεται από τις αυξηµένες δαπάνες της οικονοµικής εγγύησης, δεδοµένου ότι περιλαµβάνει τον πρόσθετο κίνδυνο από τη χρησιµοποίηση ενός πλοίου που δεν πληροί τα πρότυπα·
— δεν θα είναι πλέον οικονοµικά ελκυστικό για τους ναυλωτές να χρησιµοποιούν πλοία που δεν πληρούν τα
πρότυπα και, συνεπώς, θα διακινούν λιγότερα φορτία·
— εποµένως, περιορίζονται τα κίνητρα να λειτουργούν, να ναυλώνουν και να χρησιµοποιούν πλοία που δεν
πληρούν τα πρότυπα, και οι ιδιοκτήτες τέτοιων σκαφών θα αναγκαστούν, είτε να φέρουν το σκάφος, το
πλήρωµα και τη λειτουργία του σε πλήρη συµµόρφωση µε τους διεθνείς κανονισµούς, είτε να το παροπλίσουν.
Σύσταση 7.2
Άρθρο 2
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕΤΠ

(7)
πρέπει να συµπεριληφθεί ορισµός της φράσης «φορέας
εκµετάλλευσης» όπως χρησιµοποιείται στο άρθρο 1 της
οδηγίας.

Α ι τ ι ο λ ο γ ία
Πρέπει να προβλεφθεί απάντηση στο ενδεχόµενο ερώτηµα «ποιος είναι ο φορέας εκµετάλλευσης;».
Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι βασικοί συντελεστές στην εφαρµογή της στρατηγικής, τόσο για τον καθαρισµό περιοχών που ρυπάνθηκαν, την παροχή των ασφαλών λιµανιών για σκάφη και την παροχή βοήθειας σε
όσους αντιµετωπίζουν προβλήµατα, όσο και σε περιοχές όπου οι πολίτες είναι οι ίδιοι ναυτικοί ή διασώστες.
Συνεπώς, είναι απογοητευτικό η 3η δέσµη ναυτικής ασφάλειας να µην δίνει την πρέπουσα σηµασία στο ρόλο που
µπορούν να διαδραµατίσουν οι αρχές αυτές στην επίτευξη των επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων.
Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2006.
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Michel DELEBARRE
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C 229/51

Γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών µε θέµα την Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή
των Περιφερειών «i2010: Ψηφιακές βιβλιοθήκες»
(2006/C 229/07)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών «i2010: Ψηφιακές
βιβλιοθήκες» (COM(2005) 465 τελικό)·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την απόφαση του Προέδρου της στις 24 Ιανουαρίου 2006 να αναθέσει στην επιτροπή
«Πολιτισµός, παιδεία και έρευνα» την επεξεργασία της σχετικής γνωµοδότησης·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη γνωµοδότησή της για την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών «Η
στρατηγική i2010 — Ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση»·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη γνωµοδότηση της επιτροπής «Πολιτισµός, παιδεία και έρευνα» που υιοθετήθηκε στις 4
Απριλίου 2006 (CdR 32/2006 rev. 1) (εισηγητής: ο κ. Jyrki Myllyvirta, ∆ήµαρχος του Mikkeli (FI/EPP))·
υιοθέτησε, κατά την 65η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 14ης και 15ης Ιουνίου 2006 (συνεδρίαση της 15ης
Ιουνίου), την ακόλουθη γνωµοδότηση.

Η Επιτροπή των Περιφερειών

κοινωνία των πληροφοριών και πολύ συχνά αυτές είναι που
διατηρούν τις βιβλιοθήκες, και γι αυτό η τοπική και περιφερειακή
διάσταση θα πρέπει να ληφθούν επαρκώς υπόψη στην πρωτοβουλία
σχετικά µε τις ψηφιακές βιβλιοθήκες·

1.1 επικροτεί την πρόταση σχετικά µε την πρωτοβουλία ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονοµιάς και ανάπτυξης των
ψηφιακών βιβλιοθηκών και επισηµαίνει ότι πρόκειται για βασικό
τµήµα της πρωτοβουλίας της Επιτροπής µε θέµα «Η στρατηγική
i2010 — Ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας για την ανάπτυξη
και την απασχόληση», της οποίας η πλήρης υλοποίηση αποτελεί
προϋπόθεση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της
Ευρώπης·

1.6 θεωρεί ιδιαίτερα σηµαντικό να προωθηθεί η ψηφιοποίηση
της πολιτιστικής κληρονοµιάς σε όλα τα κράτη µέλη της Ευρώπης
και επισηµαίνει ότι οφέλη από την ψηφιοποίηση θα υπάρξουν
µόνον εάν προωθηθεί ευρέως, και σε τοπικό και σε περιφερειακό
επίπεδο, η επιγραµµική προσβασιµότητα της πολιτιστικής κληρονοµιάς και αναπτυχθούν ευφυή συστήµατα ανάκτησης πληροφοριών·

1. Οι απόψεις της Επιτροπής των Περιφερειών

1.2 επισηµαίνει ότι η ψηφιοποίηση, η επιγραµµική προσβασιµότητα και η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς πρέπει να
προωθηθούν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, σε όλες τις περιφέρειες και τις πόλεις και σε όλες τις γλώσσες, ούτως ώστε να
υποστηριχθεί η επιβίωση της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυµορφίας. Αφετηρία πρέπει να αποτελεί ο σεβασµός του πολιτισµού,
συµπεριλαµβανοµένου του πολιτισµού των µειονοτήτων και η
διατήρηση των πολιτιστικών επιτευγµάτων για τις µελλοντικές
γενιές·
1.3 υπενθυµίζει ότι η ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς αναπτύσσεται ταχέως και σε άλλες ηπείρους και επισηµαίνει
ότι η µε ψηφιακό τρόπο πρόσβαση στην ευρωπαϊκή πολιτιστική
κληρονοµιά και λογοτεχνία αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία
της ευρωπαϊκής κοινωνίας της γνώσης και παράλληλα στηρίζει την
ανάπτυξη των διαφόρων περιφερειών και πόλεων της Ευρώπης·
1.4 εκτιµά το γεγονός ότι στην ανακοίνωση της Επιτροπής
προβάλλονται οι σηµαντικότερες προκλήσεις καθώς και πολλά
εκκρεµή τεχνικά, νοµικά και οικονοµικά θέµατα, τα οποία
συνδέονται µε την ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς, και
επισηµαίνει τη βοήθεια που παρέχουν οι τοπικές και περιφερειακές
αρχές για την προώθηση του θέµατος·
1.5 επισηµαίνει ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι οι
σηµαντικότεροι φορείς εφαρµογής όλων των στρατηγικών για την

1.7 επισηµαίνει ότι η ψηφιοποίηση είναι µία µακροπρόθεσµη
δράση που απαιτεί πολλούς πόρους, συνεχή διατήρηση, ενηµέρωση
και µετατροπή του υλικού και συµφωνεί όσον αφορά τα οφέλη
που αποφέρει η ψηφιοποίηση για την προσβασιµότητα και τη
διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς·
1.8 υπενθυµίζει ότι στο ψηφιακό περιεχόµενο περιλαµβάνεται
ψηφιοποιηµένο αναλογικό υλικό αλλά και νέο υλικό που εξ αρχής
έχει δηµιουργηθεί σε ψηφιακή µορφή·
1.9 επισηµαίνει ότι οι υπηρεσίες των ψηφιακών βιβλιοθηκών
στα διάφορα κράτη µέλη αποτελούνται από στοιχεία που έχουν
δοµηθεί τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
και συνδέονται µεταξύ τους µε ηλεκτρονικά µέσα. Για την επίτευξη
τούτου απαιτείται συνεργασία και συντονισµός σε ευρωπαϊκό
επίπεδο·
1.10 εκτιµά ότι ο ρόλος των βιβλιοθηκών είναι καθοριστικής
σηµασίας όσον αφορά την πρόσβαση στην πολιτιστική κληρονοµιά
και λογοτεχνία µέσω επιγραµµικού περιβάλλοντος, διότι αποτελούν
το καλύτερο µέσο ώστε το υλικό αυτό να φθάσει στους πολίτες·
παράλληλα, όµως, επισηµαίνει ότι είναι απολύτως απαραίτητη η
συνεργασία τους µε αρχεία και µουσεία, καθώς και µε άλλα πολιτιστικά ιδρύµατα και αρµόδιους φορείς.
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2. Οι συστάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών
Η Επιτροπή των Περιφερειών
2.1 επισηµαίνει ότι πρώτιστος στόχος της ψηφιοποίησης δεν
είναι η αντικατάσταση των παραδοσιακών τυπωµένων ή άλλων
φυσικών πολιτιστικών περιεχοµένων, αλλά η παραγωγή ψηφιακού
υλικού παράλληλα µε το αναλογικό και η προώθηση της
πρόσβασης στην πληροφορία·
2.2 υπογραµµίζει ότι µόνο ένα πολύ µικρό µέρος της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονοµιάς είναι ψηφιοποιηµένο και ότι
υπάρχει πολλή δουλειά ακόµη να γίνει, όπως να αναπτυχθούν νέες
µορφές χρηµατοδότησης, καθώς και η συνεργασία µε φορείς του
ιδιωτικού τοµέα·
2.3 επισηµαίνει ότι στις µικρές χώρες και στις µικρές γλωσσικές περιοχές η εµπορική αγορά ψηφιακού περιεχοµένου είναι,
µέχρι σήµερα, πολύ µικρή, έστω και αν οι δαπάνες που έχουν
οριστεί σχετικά µε την παραγωγή περιεχοµένου είναι το ίδιο υψηλές
όπως και στις µεγάλες γλωσσικές περιοχές και τονίζει ότι κατά την
ανάπτυξη των ψηφιακών βιβλιοθηκών είναι δυνατό, και µάλιστα
σηµαντικό, µέσω της τεχνολογικής ανάπτυξης, να λαµβάνονται
υπόψη οι ανάγκες των χρηστών διαφόρων γλωσσικών περιοχών·
2.4 επισηµαίνει ότι ενώ µεγάλο τµήµα της παλιάς ευρωπαϊκής
πολιτιστικής κληρονοµιάς είναι ελεύθερο πνευµατικών δικαιωµάτων
και διατίθεται σε δίκτυα πληροφοριών, η πρόταση της Επιτροπής
για τη µεταρρύθµιση της νοµοθεσίας για τα πνευµατικά δικαιώµατα
που αφορούν την πρόσφατη πολιτιστική κληρονοµιά είναι ιδιαίτερα
σηµαντική·
2.5 τονίζει ότι σε ορισµένες χώρες υπάρχουν ήδη δείγµατα ότι
τµήµα των πολιτών αδυνατεί να παρακολουθήσει την ανάπτυξη της
ψηφιακής τεχνολογίας και θεωρεί ότι πρέπει να δοθούν ευκαιρίες
για πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο και καθοδήγηση για τον τρόπο
χρήσης του και στους πολίτες µε ασθενέστερη κοινωνική θέση·
2.6 επισηµαίνει ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο τόσο ως παραγωγοί όσο και ως
ιδιοκτήτες πολιτιστικής κληρονοµιάς και ότι πρέπει να αναλάβουν
την ευθύνη και να διασφαλίσουν ότι όλοι οι πολίτες θα έχουν, στο
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µέτρο του δυνατού, τις ίδιες δυνατότητες πρόσβασης στις
υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών·
2.7 υπογραµµίζει ότι σε πολλές χώρες της Ευρώπης είναι
ακόµη πολύ σηµαντική η δυνατότητα που παρέχουν οι δηµόσιες
βιβλιοθήκες όσον αφορά την πρόσβαση σε έντυπο υλικό,
παράλληλα όµως πρέπει να παρέχουν στους πολίτες τη δυνατότητα
χρήσης του ∆ιαδικτύου και των επιγραµµικών υπηρεσιών. Η
συνεκτίµηση των τελικών χρηστών των επιγραµµικών υπηρεσιών και
των τοπικών αναγκών τους προϋποθέτει ότι η οργάνωση των
υπηρεσιών αυτών πραγµατοποιείται από τους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς. Τούτο, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη και
κατά τις εθνικές χρηµατοδοτήσεις των δράσεων των βιβλιοθηκών·
2.8 τονίζει ότι, κατά τη συµµετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών σε διάφορα είδη βιβλιοθηκών ή άλλων κοινοπραξιών
που διαθέτουν περιβάλλον υπηρεσιών εξυπηρετητή δικτύου, πρέπει
να διασφαλιστεί ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές µπορούν να
επηρεάζουν στο πλαίσιο αυτό τη διαδικασία λήψεως αποφάσεων·
2.9 επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της
προβάλλει τις προκλήσεις σχετικά µε την επιλογή του περιεχοµένου
που πρέπει να ψηφιοποιηθεί και θεωρεί σηµαντικό να δοθεί η
δέουσα προσοχή στην επιλογή των κριτηρίων που βασίζονται σε
τοπικές και περιφερειακές απόψεις καθώς και στην εξισορρόπηση
των κριτηρίων επιλογής που βασίζονται στη ζήτηση του κοινού,
αφενός, και στη διασφάλιση της διατήρησης, αφετέρου·
2.10 υποστηρίζει την πρόταση για χάραξη στρατηγικής σχετικά
µε τη µακροπρόθεσµη διατήρηση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχοµένου, προκειµένου να µην χαθούν οι χρησιµοποιηθέντες πόροι
για την ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς εάν
µεταβληθούν τα τεχνικά συστήµατα και τα λογισµικά·
2.11 θεωρεί ενδιαφέρουσα την πρόταση δηµιουργίας κέντρων
υποδοµής ειδικότητας ψηφιοποίησης στα διάφορα κράτη µέλη και
επισηµαίνει ότι κύριο έργο των κέντρων αυτών θα πρέπει να είναι
η διασφάλιση ότι η τεχνογνωσία και οι απαραίτητες δεξιότητες
υπάρχουν και σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο. καθώς και η
διάδοση των βέλτιστων πρακτικών.

Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2006
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Michel DELEBARRE
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C 229/53

Γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών µε θέµα «Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των
Περιφερειών Εφαρµογή του κοινοτικού προγράµµατος της Λισσαβώνας Σύγχρονη πολιτική για τις ΜΜΕ
µε στόχο την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης»
(2006/C 229/08)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ,

Έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών µε τίτλο «Εφαρµογή του κοινοτικού
προγράµµατος της Λισσαβώνας — Σύγχρονη πολιτική για τις ΜΜΕ µε στόχο την τόνωση της ανάπτυξης και
της απασχόλησης» (COM(2005) 551 τελικό)·
Έχοντας υπόψη την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 15ης Νοεµβρίου 2005 να ζητήσει τη γνωµοδότησή
της επί του ανωτέρω θέµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 265 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας,
Έχοντας υπόψη την απόφαση του Προέδρου της στις 24 Ιανουαρίου 2006 να αναθέσει την κατάρτιση αυτής
της γνωµοδότησης στην επιτροπή «Οικονοµική και κοινωνική πολιτική»,
Έχοντας υπόψη τη γνωµοδότησή της σχετικά µε το «Πρόγραµµα για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία»
(COM(2005) 121 τελικό — CdR 150/2005 fin) (1),
Έχοντας υπόψη τη γνωµοδότησή της σχετικά µε τις «Ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές για την ανάπτυξη
και την απασχόληση 2005-2008» (COM(2005) 141 τελικό — CdR 147/2005 fin) (2),
Έχοντας υπόψη τη γνωµοδότηση πρωτοβουλίας της µε θέµα «Ανταγωνιστικότητα και αποκέντρωση»
(CdR 23/2005 fin) (3),
Έχοντας υπόψη το σχέδιο γνωµοδότησής της CdR 40/2006 rev. 2, που υιοθετήθηκε από την επιτροπή «Οικονοµική και κοινωνική πολιτική» στις 6 Απριλίου 2006 (εισηγήτρια: η κα Constance Hanniffy, Mέλος του
Κοµητειακού Συµβουλίου του Offaly, Πρόεδρος του Συµβουλίου της Περιφερειακής Αρχής του Midland και
Μέλος της Συνέλευσης της Περιφέρειας Border, Midland and Western, IE/EPP)·
υιοθέτησε κατά την 65η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 14ης και 15ης Ιουνίου 2006 (συνεδρίαση της 15ης
Ιουνίου), την ακόλουθη γνωµοδότηση.
1. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής των Περιφερειών
Η Επιτροπή των Περιφερειών:
Νέα ώθηση στην πολιτική για τις ΜΜΕ
1.1 επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε µία
σύγχρονη πολιτική για τις ΜΜΕ µε στόχο την τόνωση της
ανάπτυξης και της απασχόλησης ως µέσο που δίνει νέα ώθηση στην
πολιτική για τις ΜΜΕ, επανεστιάζει την πολιτική στα πιο σηµαντικά
στοιχεία και εξορθολογίζει τη δράση της Κοινότητας, προκειµένου
να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητά της·
1.2 υποστηρίζει την προαγωγή µιας σφαιρικής πολιτικής για
τις ΜΜΕ, η οποία να αναγνωρίζει την ποικιλοµορφία των ΜΜΕ από
άποψη µεγέθους, ιδιοκτησίας και τοµέα και να προβλέπει ένα
φάσµα προσαρµοσµένων σε κάθε περίπτωση ενισχύσεων και ένα
ευαίσθητο νοµοθετικό περιβάλλον που να ανταποκρίνεται στις
ποικίλες ανάγκες των ευρωπαϊκών ΜΜΕ·
1.3 εκτιµά την αναφορά της ανακοίνωσης στον ρόλο των
τοπικών και περιφερειακών αρχών, αλλά πιστεύει ότι θα µπορούσε
να ήταν πιο αναλυτική όσον αφορά τον σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές στην υποστήριξη
των ΜΜΕ, ως υπεύθυνες για την εξασφάλιση ευνοϊκού περιβάλ(1) ∆εν έχει δηµοσιευθεί ακόµη στην Επίσηµη Εφηµερίδα.
(2) ∆εν έχει δηµοσιευθεί ακόµη στην Επίσηµη Εφηµερίδα.
(3) ∆εν έχει δηµοσιευθεί ακόµη στην Επίσηµη Εφηµερίδα.

λοντος για την ανάπτυξη και τη µεταβίβαση των ΜΜΕ, καθώς και
ως σηµαντικοί πελάτες για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που
παρέχουν·

1.4 αναγνωρίζει ότι κυρίως αρµόδια για την εξασφάλιση της
πραγµατικής αποτελεσµατικότητας της πολιτικής για τις ΜΜΕ είναι
πρωτίστως τα κράτη µέλη και προτρέπει τα κράτη µέλη να φροντίσουν να συµπεριλάβουν στα Εθνικά τους Προγράµµατα Μεταρρυθµίσεων συγκεκριµένα µέτρα για την υποστήριξη της σύστασης
και της ανάπτυξης των ΜΜΕ·

1.5 εφιστά την προσοχή στην ανάλυση που έχει κάνει η ίδια
όσον αφορά την κατάρτιση των Εθνικών Προγραµµάτων Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ) και, ειδικότερα, την έλλειψη διαβούλευσης µε τις
τοπικές και περιφερειακές αρχές και εκφράζει την ικανοποίησή
της για την ενθάρρυνση που έλαβε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
του Μαρτίου 2006 να συνεχίσει τις εργασίες της για τα ΕΠΜ·

1.6 φρονεί ότι η συµµετοχή και η δέσµευση όλων των εµπλεκοµένων στην εφαρµογή της πολιτικής για τις ΜΜΕ έχει προφανώς
ζωτική σηµασία για την επιτυχία της και πιστεύει ότι η Επιτροπή θα
έπρεπε να είχε καθορίσει στην ανακοίνωση συγκεκριµένους στόχους
και προθεσµίες, που θα βοηθούσαν στη µέτρηση των αποτελεσµάτων·
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1.7 εκτιµά την προτεραιότητα που έδωσε η αυστριακή
Προεδρία στις ΜΜΕ και επικροτεί την απόφαση του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου του Μαρτίου 2006 να συµπεριλάβει την «Απελευθέρωση του επιχειρηµατικού δυναµικού, ιδίως των ΜΜΕ» στους
ειδικούς τοµείς δράσεων προτεραιότητας. Η ΕΤΠ επιµένει, επίσης,
σε µια εκτενή και ανοιχτή αξιολόγηση της εφαρµογής των Εθνικών
Προγραµµάτων Μεταρρυθµίσεων στο µέλλον από το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο και, ιδιαίτερα, σε µια σαφή αξιολόγηση των οφελών που
προκύπτουν από αυτά τα προγράµµατα για τις ΜΜΕ·

1.8 υποστηρίζει την πρόβλεψη επαρκούς χρηµατοδότησης για
το πρόγραµµα για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία
(ΠΑΚ), διότι θα αποτελέσει ζωτικό µέσο της κοινοτικής πολιτικής
για τις ΜΜΕ·

Προώθηση της επιχειρηµατικότητας και των δεξιοτήτων

1.9 πιστεύει ότι θα πρέπει να ενθαρρύνεται και να υποστηρίζεται κάθε έκφανση της επιχειρηµατικότητας· επικροτεί την
αναγνώριση της ανακοίνωσης ότι οι ανάγκες των γυναικών, των
νέων, των µεταναστών και των ηλικιωµένων επιχειρηµατιών, καθώς
και εκείνων που ανήκουν σε µειονοτικές οµάδες, δεν ικανοποιούνται
ακόµη επαρκώς· επισηµαίνει ότι οι προαναφερθείσες οµάδες δεν
µπορούν να αντιµετωπίζονται ως µία και µοναδική οντότητα και
τονίζει ότι για κάθε οµάδα χρειάζονται και ειδικά µέτρα, γιατί οι
ανάγκες στις διάφορες χώρες ή ακόµη και εντός της ίδιας οµάδας
µπορεί να διαφέρουν· επίσης, έχει την αίσθηση ότι οι προτάσεις
που διατυπώνονται περιορίζονται στην υποστήριξη της δικτύωσης
και ότι, αν θέλουµε να αυξηθεί το επίπεδο της επιχειρηµατικότητας
µεταξύ των διάφορων αυτών οµάδων-στόχων, χρειάζονται πιο
συγκεκριµένες προτάσεις, οι οποίες να εµπνέονται από το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για την Ισότητα των Φύλων, που υιοθετήθηκε από
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στις 23/24 Μαρτίου 2006, καθώς και
επέκταση αυτού του Συµφώνου και σε άλλες µειονεκτικές οµάδες·

1.10 υπογραµµίζει την αξία των τοπικών και περιφερειακών
πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της επιχειρηµατικής νοοτροπίας
και την προαγωγή και παροχή επιχειρηµατικής παιδείας σε όλες τις
βαθµίδες του εκπαιδευτικού συστήµατος, αλλά θεωρεί ότι πολλές
πρωτοβουλίες εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν είναι αρκετά
ευπροσάρµοστες ή ευέλικτες ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες
των ΜΜΕ·

1.11 επικροτεί τη θέσπιση του διαγωνισµού «Ευρωπαϊκά
Επιχειρηµατικά Βραβεία» ως µέσου για την προώθηση της επιχειρηµατικότητας, την ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και την ενθάρρυνση των επίδοξων
επιχειρηµατιών·

1.12 εφιστά την προσοχή στην απαίτηση θετικότερης στάσης
της κοινωνίας, γενικά, και του τραπεζικού και του δηµόσιου τοµέα,
ειδικότερα, έναντι του λελογισµένου και καλά θεµελιωµένου
επιχειρηµατικού κινδύνου και ανοχή της επιχειρηµατικής αποτυχίας
και ζητεί από τα κράτη µέλη να µεριµνήσουν για την ενίσχυση του
επιχειρηµατικού πνεύµατος σε όλη την ΕΕ και να αξιολογούν περισσότερο την οποιαδήποτε πρότερη επιχειρηµατική εµπειρία διαθέτει
ενδεχοµένως κάποιος επιχειρηµατίας·
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Βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις αγορές
1.13 επικροτεί την προτεινόµενη επανεξέταση των Ευρωπαϊκών
Κέντρων Πληροφόρησης (Euro Info Centres/EIC) από την
Επιτροπή, επειδή πιστεύει ότι υπάρχουν διαφορές µεταξύ των
κρατών µελών τόσο ως προς την αποτελεσµατικότητα αυτών των
κέντρων όσο και ως προς την ικανότητά τους να παρέχουν στις
ΜΜΕ ολοκληρωµένη υποστήριξη και συµβουλές σχετικά µε τη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους· τονίζει, επίσης, ότι θα ήταν
σκόπιµο να καθοριστούν σαφώς οι λειτουργίες και οι αρµοδιότητες
των οργανισµών που συµµετέχουν στο δίκτυο αυτό και να θεσπιστούν µηχανισµοί συντονισµού µε άλλους φορείς, όπως λόγου
χάρη τα κέντρα «Europe Direct», προκειµένου να αποφεύγονται
επικαλύψεις κατά την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και
συµβουλών και να αυξηθεί η αποδοτικότητα της χρήσης των
πόρων·
1.14 θα επικροτούσε ενδεχόµενες προτάσεις για την ενίσχυση
προγραµµάτων που διευκολύνουν την πρόσβαση των ΜΜΕ στις
τεχνολογίες των πληροφοριών (ΤΠΕ), αυξάνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητά τους και τη δυνατότητα πρόσβασής τους σε νέες
αγορές·
1.15 σηµειώνει τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά µε τη
βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις δηµόσιες συµβάσεις·
1.16 πιστεύει ότι οι προσπάθειες που στοχεύουν στην τυποποίηση δεν θα πρέπει να εισάγουν περαιτέρω γραφειοκρατία, που
θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στις ΜΜΕ·

Εξάλειψη της γραφειοκρατίας
1.17 επικροτεί τις δεσµεύσεις της Επιτροπής να απλουστεύσει
τους κανόνες και τις ρυθµίσεις για να διευκολύνει την πρόσβαση
των ΜΜΕ στα κοινοτικά προγράµµατα, αλλά θα επιθυµούσε περισσότερη σαφήνεια όσον αφορά τον τρόπο επίτευξης αυτού του
στόχου και τις ενδεχόµενες υποδηλώσεις για τους οργανισµούς
εκταµίευσης των κοινοτικών κονδυλίων·
1.18 υποστηρίζει τη δέσµευση της Επιτροπής να προαξιολογεί
τις νοµοθετικές της προτάσεις και την προτρέπει να διαβουλεύεται
µε οµάδες εκπροσώπησης των ΜΜΕ, προκειµένου να εξασφαλίζει
ότι η νέα νοµοθεσία δεν θα εµποδίζει τις δυνατότητες ανάπτυξης
και καινοτοµίας των ΜΜΕ·
1.19 σηµειώνει τον σηµαντικό ρόλο που ανατίθεται στον
Εκπρόσωπο της Επιτροπής για τις ΜΜΕ για την εξασφάλιση της
φιλικότητας της πολιτικής για τις ΜΜΕ, αλλά ανησυχεί µήπως δεν
του χορηγηθούν επαρκείς πόροι και — πράγµα ακόµη πιο σηµαντικό — επαρκές κύρος και πολιτική υποστήριξη, για να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των στόχων αυτού του λειτουργήµατος·
1.20 επικροτεί την προτεινόµενη ενσωµάτωση της αρχής
«προτεραιότητα στις µικρές επιχειρήσεις» σε όλες τις πολιτικές της
ΕΕ και θα επιθυµούσε να αποδίδεται υψηλότερη προτεραιότητα στις
ΜΜΕ κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του αντικτύπου των κοινοτικών προτάσεων·
1.21 θα υποστήριζε και άλλες πρωτοβουλίες που θα καθιστούσαν τη διαµόρφωση της πολιτικής για τις ΜΜΕ πιο συνεκτική
και πιο προβλέψιµη, ώστε οι ΜΜΕ να µπορούν να προβλέπουν τις
συνέπειες και να προετοιµάζονται καλύτερα·
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1.22 σηµειώνει την επιτυχία του συστήµατος της «ενιαίας
θυρίδας εξυπηρέτησης», το οποίο έχει αποδειχθεί πολύ αποτελεσµατικό στην υποστήριξη και στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης των
ΜΜΕ σε αρκετές περιοχές της ΕΕ, αναγνωρίζει τις δυνατότητες
αυτών των θυρίδων ως κέντρων παροχής πληροφοριών και βοήθειας
για την εξήγηση της διαδικασίας ανάθεσης των δηµόσιων συµβάσεων και ζητεί µεγαλύτερη έµφαση στην προσέγγιση αυτή γενικότερα, λόγου χάρη µέσω της διεξαγωγής διασκέψεων και σεµιναρίων
σχετικά µε τις βέλτιστες πρακτικές, τα οποία θα συµβάλλουν στη
διάδοση των καλύτερων περιφερειακών πρωτοβουλιών στο πεδίο
αυτό·

Βελτίωση του αναπτυξιακού δυναµικού των ΜΜΕ
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προβληµάτων πρόσβασης των ΜΜΕ σε εναλλακτικές πηγές χρηµατοδότησης·

Ενίσχυση του διαλόγου και των διαβουλεύσεων µε τις ΜΜΕ και
τους φορείς που τις εκπροσωπούν
1.30 αναγνωρίζει την ανάγκη να λαµβάνονται υπόψη οι
ανησυχίες των ΜΜΕ ήδη από τα αρχικά στάδια της διαµόρφωσης
της κοινοτικής νοµοθεσίας και της διαδικασίας τυποποίησης, αλλά
ζητεί σαφέστερους µηχανισµούς και ρυθµίσεις, µε τους οποίους θα
µπορέσουν να ενισχυθούν οι διαβουλεύσεις µε τους ενδιαφερόµενους φορείς·

1.23 επικροτεί τη δέσµευση να αυξηθεί η συµµετοχή των ΜΜΕ
στα προγράµµατα και στις πρωτοβουλίες της ΕΕ, αλλά πιστεύει ότι
θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά οι ειδικές δεσµεύσεις αυτών
των προγραµµάτων, ώστε να εξασφαλίζεται πως πράγµατι
τηρούνται·

1.31 επικροτεί τη δηµιουργία των ειδικών οµάδων για τις ΜΜΕ
(«SME Panels») ως µηχανισµού διαβουλεύσεων και ανατροφοδότησης σε σχέση µε τις προτάσεις της Επιτροπής και ανάπτυξης
επικοινωνίας µεταξύ των ΜΜΕ και των ευρωπαϊκών θεσµικών
οργάνων, έχει όµως ορισµένες αµφιβολίες όσον αφορά την αντιπροσωπευτικότητα αυτών των οµάδων·

1.24 θα περίµενε αναλυτικότερη περιγραφή του ρόλου και του
επιπέδου στήριξης των ΜΜΕ από τα διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ και
της συµβολής των άλλων κοινοτικών µέσων χρηµατοδότησης και
θα επιθυµούσε µια πιο συνεκτική προσέγγιση της αξιολόγησης των
αποτελεσµάτων αυτών των προγραµµάτων για την υποστήριξη των
ΜΜΕ·

1.32 υπογραµµίζει τη σηµασία των διαβουλεύσεων µε τα
τοπικά και περιφερειακά συµφέροντα και ζητεί από την Επιτροπή
µεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά τον τρόπο διεξαγωγής αυτών
των διαβουλεύσεων και το αν θα ενθαρρύνει µια πιο αποκεντρωµένη
προσέγγιση της υποστήριξης των ΜΜΕ·

1.25 αναγνωρίζει τη σηµασία της σύνδεσης των ΜΜΕ µε
ερευνητικές και τεχνολογικές πρωτοβουλίες και τις δυσκολίες που
συναντούν οι ΜΜΕ κατά την πρόσβαση και την εκµετάλλευση της
έρευνας, της καινοτοµίας και της διανοητικής ιδιοκτησίας, αλλά
ζητεί να υιοθετηθεί διαφοροποιηµένη προσέγγιση για τις µικρότερες και τις µη τεχνολογικές ΜΜΕ όσον αφορά την υποστήριξη
της επιτυχούς προσαρµογής νέων ιδεών·
1.26 υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες συνεργασίας µεταξύ των
τοπικών και περιφερειακών αρχών, των επιχειρήσεων και των
ενώσεών τους, των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και των ερευνητικών
κέντρων, επειδή αποτελούν µέσα περιφερειακής βιοµηχανικής πολιτικής που δηµιουργούν δίκτυα υποστήριξης, τα οποία µπορούν να
βοηθήσουν τις ΜΜΕ να υπερνικήσουν τα εµπόδια που τίθενται στην
αύξηση της ανταγωνιστικότητας, στη βελτίωση της κατάρτισης και
στην εκµετάλλευση της καινοτοµίας·
1.27 υποστηρίζει την προτεινόµενη µεταρρύθµιση των κανόνων
για τις κρατικές ενισχύσεις, έτσι ώστε να καλυφθεί ένα µέρος των
κινδύνων, να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και να υιοθετηθεί µια
πιο ευέλικτη προσέγγιση των ενισχύσεων για τις ΜΜΕ·
1.28 αναγνωρίζει τον ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει το
7ο Πρόγραµµα-Πλαίσιο Έρευνας και Ανάπτυξης στην υποστήριξη
της ερευνητικής δραστηριότητας των ΜΜΕ, αλλά ζητεί να δοθεί
µεγαλύτερη έµφαση στην καινοτοµία, στην ανάπτυξη και στη
µεταφορά τεχνολογίας για τις µικρότερες ΜΜΕ, δεδοµένης της
περιορισµένης ερευνητικής ικανότητας των περισσότερων ΜΜΕ·
1.29 προτείνει να ενισχυθούν τα προγράµµατα που προωθούν
τη δικτύωση των ΜΜΕ, καθώς και τα µέτρα που διευκολύνουν τη
δηµιουργία δικτύων µεταξύ τους. Η προώθηση των δικτύων µη
θεσµικών ιδιωτικών επενδυτών («business angels»), ειδικότερα, θα
µπορούσε να αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιµη για την επίλυση των

1.33 υπογραµµίζει την ιδιαίτερη θέση που κατέχουν οι τοπικές
και περιφερειακές αρχές ως βασικοί φορείς υλοποίησης της πολιτικής, αλλά και ως εταίροι που επικοινωνούν µε τις οµάδες των
ενδιαφεροµένων και προάγουν το επιχειρηµατικό πνεύµα·

2. Οι συστάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών
2.1 καλεί τα κράτη µέλη να ζητούν τη γνώµη των τοπικών και
περιφερειακών αρχών σχετικά µε τα Εθνικά τους Προγράµµατα
Μεταρρυθµίσεων και να µεριµνούν ώστε τα προγράµµατα αυτά να
συµπεριλαµβάνουν συγκεκριµένα µέτρα για την υποστήριξη της
σύστασης και της ανάπτυξης των ΜΜΕ και ζητεί σαφή και
αναλυτική αξιολόγηση των οφελών που προκύπτουν για τις ΜΜΕ
από την εφαρµογή των Εθνικών Προγραµµάτων Μεταρρυθµίσεων
των κρατών µελών·
2.2 προτείνει να προσδιοριστούν, στο πλαίσιο της τρέχουσας
ανάλυσης της υλοποίησης της στρατηγικής της Λισσαβώνας και
των Εθνικών Προγραµµάτων Μεταρρυθµίσεων, οι υφιστάµενες
εµπειρίες τοπικών και περιφερειακών πολιτικών για την υποστήριξη
της ανάπτυξης των ΜΜΕ, µε ιδιαίτερη έµφαση στις βιοµηχανικές
συσπειρώσεις και στα δίκτυα µικρών επιχειρήσεων και µε προοπτική
την κατάρτιση ενός οδηγού ορθών πρακτικών·
2.3 καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναγνωρίσει σαφέστερα
τον ρόλο που µπορούν να διαδραµατίσουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές στην υποστήριξη των ΜΜΕ, ως υπεύθυνες για την
εξασφάλιση ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη και τη
συνέχιση της λειτουργίας των ΜΜΕ, µέσω της µεταβίβασής τους,
καθώς και ως σηµαντικοί πελάτες, µέσω των δηµόσιων συµβάσεων,
για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παρέχουν, και ζητεί αποτελεσµατικότερες διαβουλεύσεις µε τις τοπικές και περιφερειακές αρχές
σχετικά µε τις πολιτικές πρωτοβουλίες για τις ΜΜΕ·
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2.4 συνιστά να καθοριστούν συγκεκριµένοι στόχοι και προθεσµίες για την εφαρµογή των νέων µέτρων που περιέχονται στην
ανακοίνωση, προκειµένου να βοηθήσουν στην αξιολόγηση της
εφαρµογής, στη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών και στην
εξασφάλιση της προσήλωσης στην εφαρµογή των µέτρων·

2.8 ζητεί από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να εξετάσουν
πιο προσεκτικά πώς µπορούν να υποστηρίξουν καλύτερα τις ΜΜΕ
της περιοχής τους, παρέχοντάς τους δυνατότητες πρόσβασης στις
αγορές ιδίως της παροχής αγαθών και υπηρεσιών µέσω των δηµόσιων συµβάσεων·

2.5 συνιστά να αναγνωριστεί περισσότερο η ποικιλοµορφία των
ΜΜΕ και να προβλεφθούν προσαρµοσµένες σε κάθε περίπτωση
ενισχύσεις, όπως η παροχή ευέλικτης εκπαίδευσης και κατάρτισης
και η θέσπιση ευαίσθητης νοµοθεσίας που να ανταποκρίνεται στις
ποικίλες ανάγκες των ΜΜΕ, και ζητεί να υιοθετηθεί διαφοροποιηµένη προσέγγιση στα κοινοτικά προγράµµατα για τις πολύ
µικρές, τις µικρότερες και τις µη τεχνολογικές ΜΜΕ όσον αφορά
την υποστήριξη της επιτυχούς προσαρµογής νέων ιδεών·

Εξάλειψη της γραφειοκρατίας

Προώθηση της επιχειρηµατικότητας και των δεξιοτήτων
2.6 καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη µέλη να συνεργαστούν µε τοπικές και περιφερειακές αρχές που έχουν αναπτύξει
και εφαρµόζουν καινοτόµα µέτρα για την υποστήριξη του επιχειρηµατικού δυναµικού των γυναικών, των νέων, των µεταναστών και
των ηλικιωµένων επιχειρηµατιών, καθώς και εκείνων που ανήκουν σε
µειονοτικές οµάδες, προκειµένου να διαµορφώσει τη µελλοντική
εξέλιξη της κοινοτικής πολιτικής αναλόγως, και συνιστά να
εξεταστεί το ενδεχόµενο της πρόβλεψης ειδικών µέτρων και
κονδυλίων για αυτές τις οµάδες·
Βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις αγορές
2.7 συνιστά, κατά την επανεξέταση των Ευρωπαϊκών Κέντρων
Πληροφόρησης, να εξεταστεί η καταλληλότητα της χρηµατοδότησής τους και η ικανότητά τους να παρέχουν στις ΜΜΕ
ολοκληρωµένη υποστήριξη και συµβουλές σχετικά µε τη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους στη ζώνη επιρροής τους·

2.9 ζητεί να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για τη
µείωση του αντικτύπου των ρυθµίσεων στις ευρωπαϊκές ΜΜΕ και
να εξασφαλιστεί ότι οι προσπάθειες που στοχεύουν στην τυποποίηση δεν εισάγουν περαιτέρω γραφειοκρατία που θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στις ΜΜΕ· προτρέπει την Επιτροπή να διαβουλεύεται µε οµάδες εκπροσώπησης των ΜΜΕ προκειµένου να εξασφαλίζει ότι η νέα νοµοθεσία δεν θα εµποδίζει τις δυνατότητες
ανάπτυξης και καινοτοµίας των ΜΜΕ·
2.10 συνιστά να διατεθούν επαρκείς πόροι, κύρος και πολιτική
υποστήριξη στον Εκπρόσωπο της Επιτροπής για τις ΜΜΕ,
προκειµένου να εκπληρωθούν οι στόχοι αυτού του λειτουργήµατος
και οι προσδοκίες των ΜΜΕ·
2.11 ζητεί καλύτερο συντονισµό των πολιτικών και των προγραµµάτων υποστήριξης των ΜΜΕ µέσω της περαιτέρω ανάπτυξης
του συστήµατος της «ενιαίας θυρίδας εξυπηρέτησης», π.χ. µε ηλεκτρονικές πύλες και ενιαίες θυρίδες εξυπηρέτησης για τις δηµόσιες
συµβάσεις·
2.12 καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη µέλη να
εξετάσουν πρωτοβουλίες που θα καθιστούσαν τη διαµόρφωση της
πολιτικής για τις ΜΜΕ πιο συνεκτική και πιο προβλέψιµη, όπως
π.χ. τη σύσταση να καθοριστούν δύο συγκεκριµένες ηµεροµηνίες το
χρόνο κατά τις οποίες θα τίθενται σε ισχύ όλες οι νέες ρυθµίσεις,
ώστε οι ΜΜΕ να µπορούν να προβλέπουν τις συνέπειες και να προετοιµάζονται καλύτερα.

Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2006.
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Michel DELEBARRE
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Γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών για το Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά
µε την προστασία των µειονοτήτων και τις πολιτικές κατά των διακρίσεων σε µια διευρυµένη Ευρώπη
(2006/C 229/09)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ,

Έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουνίου 2005 να ζητήσει τη γνωµοδότησή
της για το ανωτέρω θέµα, σύµφωνα µε το άρθρο 265 παράγραφος 4 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας·
Έχοντας υπόψη την απόφαση του Προεδρείου της στις 11 Οκτωβρίου 2005 να αναθέσει την κατάρτιση αυτής
της γνωµοδότησης στην επιτροπή «Συνταγµατικά θέµατα και ευρωπαϊκή διακυβέρνηση»·
Έχοντας υπόψη το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την προστασία των µειονοτήτων και τις
πολιτικές κατά των διακρίσεων σε µια διευρυµένη Ευρώπη (Τ6-0228/2005)·
Έχοντας υπόψη το άρθρο 6 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 13 της Συνθήκης περί
ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας·
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης, η οποία υπογράφηκε στις 29 Οκτωβρίου
2004, και συγκεκριµένα τον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων, ο οποίος αποτελεί το Μέρος ΙΙ της·
Έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/43/ΕΚ περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής και την οδηγία 2000/78/ΕΚ περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία·
Έχοντας υπόψη τη γνωµοδότησή της (CdR 226/2005 fin) για την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο,
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών «Απαγόρευση των διακρίσεων και ίσες ευκαιρίες για όλους — Στρατηγική-πλαίσιο» (COM(2005) 224
τελικό) και την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το Ευρωπαϊκό
Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους (2007) — Προς µια δίκαιη κοινωνία (COM(2005) 225 τελικό — 2005/0107
(COD)·
Έχοντας υπόψη το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την οµοφυλοφοβία στην Ευρώπη (RSP/
2005/2666)·
Έχοντας υπόψη τη γνωµοδότησή της (CdR 241/2004 fin) (1) για την Πράσινη Βίβλο Ισότητα και µη διακριτική
µεταχείριση στη διευρυµένη Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2004) 379 τελικό).
Έχοντας υπόψη τις συστάσεις του ∆ικτύου Ανεξάρτητων Εµπειρογνωµόνων για τα Θεµελιώδη ∆ικαιώµατα της ΕΕ
στο έντυπο Thematic Comment No 3: The Protection of Minorities in the European Union [Θεµατικές
Παρατηρήσεις αριθ. 3: Η προστασία των µειονοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση]·
Έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινοµένων Ρατσισµού και Ξενοφοβίας
(EUMC) για την κατάσταση των µεταναστών, των µειονοτήτων και ειδικότερα των Ροµ·
Έχοντας υπόψη το σχέδιο γνωµοδότησής της (CdR 53/2005 rev. 1) που υιοθετήθηκε οµόφωνα στις 7 Απριλίου
2006 από την επιτροπή της «Συνταγµατικά θέµατα, ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και χώρος ελευθερίας, ασφάλειας
και δικαιοσύνης» (εισηγητές: ο κ. Sovič, ∆ήµαρχος του Maribor, και ο κ. Sinner, Υπουργός, Προϊστάµενος της
Καγκελαρίας της Βαυαρίας)·
1)

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι ο σεβασµός των θεµελιωδών δικαιωµάτων και της πολιτισµικής και γλωσσικής ποικιλοµορφίας αποτελούν ένα βαθιά ευρωπαϊκό πλεονέκτηµα, το οποίο πρέπει να διατηρηθεί σε όλες τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το οποίο αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΤΠ·

2)

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι όλες οι µορφές διακρίσεων µε βάση το φύλο, τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τη
θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την αναπηρία, την ηλικία ή τον γενετήσιο προσανατολισµό πρέπει να καταπολεµηθούν µε την ίδια επιµονή και ότι πρέπει να υπενθυµίζεται ότι όλοι ανεξαρτήτως οι κάτοικοι συνεισφέρουν στον πλούτο της Ευρώπης·

(1) ΕΕ C 71 της 22.3.2005, σ. 62
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3)

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι υφίστανται διαφορές ανάµεσα στην προστασία των µειονοτήτων και στις πολιτικές
καταπολέµησης των διακρίσεων και ότι η ίση µεταχείριση αποτελεί βασικό δικαίωµα και όχι προνόµιο όλων
των πολιτών·

4)

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι κάθε άτοµο έχει το δικαίωµα να διαφέρει και ότι ο σεβασµός θα πρέπει να αποτελεί
µία γενική στάση στη ζωή, να βασίζεται στην αµοιβαιότητα και να µην θεωρείται χάρη που γίνεται σε
ορισµένους και όχι σε άλλους·

5)

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι οι τοπικές αρχές έχουν σηµαντικό ρόλο να διαδραµατίσουν για την υποστήριξη του
θεµελιώδους δικαιώµατος της ελευθερίας της συνάθροισης·

6)

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι οι τοπικές έχουν ιδιαίτερη ευθύνη να δώσουν το καλό παράδειγµα και να προωθήσουν
τις ορθές πρακτικές·

7)

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η εξουσία που οι τοπικές και περιφερειακές αρχές ασκούν σε τοµείς που έχουν σχέση
µε τα κρατικά αρχεία, την εκπαίδευση, την αστυνοµία, την υγεία, τη στέγαση και την κοινωνική πρόνοια
είναι ουσιώδης για τη διασφάλιση των θεµελιωδών δικαιωµάτων·

8)

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η Επιτροπή των Περιφερειών προέβη, κατόπιν αιτήµατος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε συλλογή των ορθών πρακτικών που εφαρµόζονται στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και
ότι µε τον τρόπο αυτό εκδηλώνει την επιθυµία της να συµβάλει ουσιαστικά στην καλύτερη προστασία των
µειονοτήτων και στην εφαρµογή των πολιτικών καταπολέµησης των διακρίσεων·

22.9.2006

υιοθέτησε οµόφωνα κατά την 65η σύνοδο ολοµέλειάς της, που πραγµατοποιήθηκε στις 14 και 15 Ιουνίου
2006 (συνεδρίαση της 15ης Ιουνίου), την ακόλουθη γνωµοδότηση.
Η Επιτροπή των Περιφερειών
1. Γενικές παρατηρήσεις
1.1 επιδοκιµάζει το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και συµφωνεί µε αυτό ότι το επίπεδο εφαρµογής των πολιτικών
καταπολέµησης των διακρίσεων είναι «µη ικανοποιητικό»· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι µολονότι το επίπεδο εφαρµογής των εν λόγω
πολιτικών ποικίλλει από κράτος µέλος σε κράτος µέλος, καθώς
ορισµένα από αυτά έχουν υιοθετήσει µία πιο πρωτόβουλη στάση
απ' ό,τι άλλα, η ΕΕ, τα κράτη µέλη της, καθώς και οι τοπικές και
περιφερειακές αρχές έχουν ήδη καταρτίσει έναν περιεκτικό
κατάλογο ορθών πρακτικών·
1.2 συµφωνεί µε τη θέση του ΕΚ ότι οι διάφορες τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές των κρατών µελών θα µπορούσαν να
συντονίσουν καλύτερα τα µέτρα που λαµβάνουν για την καταπολέµηση κάθε µορφής διακρίσεων µε βάση το φύλο, τη φυλετική
ή εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την αναπηρία,
την ηλικία ή τον γενετήσιο προσανατολισµό, συµπεριλαµβανοµένου
του αντισηµιτισµού και των επιθέσεων εις βάρος µειονοτικών
οµάδων, ιδιαίτερα των Ροµ·
1.3 αναγνωρίζει ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές αντιµετωπίζουν µία διπλή πρόκληση: αφενός, λόγω της ευθύνης που
έχουν αναλάβει οι διοικήσεις τους να καταπολεµούν τις πρακτικές
που ασκούν διακρίσεις και να σέβονται την αρχή της ισότητας σε
ό,τι αφορά την πρόσβαση σε ατοµικά, οικονοµικά και κοινωνικά
δικαιώµατα και, αφετέρου, λόγω της ευθύνης που έχουν αναλάβει
να προωθούν κατά τρόπο δυναµικό τα θεµελιώδη δικαιώµατα,
συµπεριλαµβανοµένου του σεβασµού των δικαιωµάτων των µειονοτήτων·
1.4 υπογραµµίζει ότι οι πολιτικές και οι κανόνες που
καλούνται να εφαρµόσουν οι τοπικές αρχές πρέπει, τόσο από
τυπική όσο και από πρακτική άποψη, να µην ασκούν διακρίσεις και
να προωθούν την κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ολοκλήρωση·
1.5 αναγνωρίζει ότι η φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισµός και
η γκετοποίηση µπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη ριζοσπαστικών στάσεων και, συνεπώς, φρονεί ότι η υιοθέτηση αποτελεσµατικών πολιτικών ολοκλήρωσης, συµπεριλαµβανοµένης της λήψης
µέτρων στους τοµείς της εκπαίδευσης και της στέγασης σε περιφερειακή και τοπική κλίµακα, µπορούν να βοηθήσουν έµµεσα στην

πρόληψη ενός βίαιου ριζοσπαστισµού, καθώς και ότι πρέπει να
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους νέους που ζουν στα «γκέτο» των
αστικών κέντρων·
1.6 επισηµαίνει ότι έχουν ήδη τεθεί σε εφαρµογή θετικές
δράσεις σε διάφορες πόλεις, κοινότητες και περιφέρειες, µε σκοπό
τη διασφάλιση ενός υψηλότερου επιπέδου προστασίας στα µέλη
των µειονοτήτων που διαβιούν σε αυτές, οι οποίες βασίζονται στην
αρχή της πολυπολιτισµικής κοινωνίας και στην συνείδηση του
πλούτου και της ποικιλοµορφίας της ΕΕ, και συνεπώς υποβάλλει,
αφού έλαβε υπόψη τα τεκµήρια που συγκέντρωσαν τα µέλη της,
έναν πρώτο, µη εξαντλητικό κατάλογο ορθών πρακτικών που εφαρµόζονται στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ο οποίος επισυνάπτεται στην παρούσα γνωµοδότηση·
2. Απόψεις και συστάσεις
2.1 Προώθηση της ποικιλοµορφίας και του διαπολιτισµικού
διαλόγου — Αποκεντρωµένα µέτρα
2.1.1 είναι της γνώµης ότι οι περιφερειακές και τοπικές αρχές
θα πρέπει να προσκοµίζουν προστιθέµενη αξία στον αγώνα για την
καταπολέµηση του ρατσισµού, του αντισηµιτισµού, της ισλαµοφοβίας, της ξενοφοβίας, της οµοφυλοφοβίας και των επιθέσεων
κατά οµάδων µειονοτήτων, ιδιαίτερα δε κατά των Ροµ και των
υπηκόων τρίτων χωρών, ενθαρρύνοντας την ποικιλοµορφία στο
επίπεδο του απλού πολίτη και εφαρµόζοντας την αρχή ότι η ποικιλοµορφία πλουτίζει την κοινωνία·
2.1.2 προτείνει να λάβουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές
τα κατάλληλα αποκεντρωµένα µέτρα για την αύξηση του επιπέδου
προστασίας των δικαιωµάτων των µειονοτήτων, καθώς και για την
αντιµετώπιση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας στις ευρωπαϊκές
πόλεις και περιφέρειες, όπως:
— τη σύσταση περιφερειακών και τοπικών υπηρεσιών καταπολέµησης των διακρίσεων, οι οποίες θα παρακολουθούν και
θα καταγράφουν τις καταγγελίες ατόµων που ανήκουν σε
οµάδες, που αποτέλεσαν αντικείµενο διακρίσεων·
— τη διάδοση σε ευρύτερο κοινό των βασικών πληροφοριών που
αφορούν την κατάσταση των µειονοτήτων και τις πολιτικές
καταπολέµησης των διακρίσεων·
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— τη διοργάνωση δηµόσιων παρουσιάσεων µε θέµα τις ορθές
πρακτικές εκ µέρους εκπροσώπων πόλεων, κοινοτήτων και περιφερειών
— τη θέση σε λειτουργία των κέντρων 'Europe Direct' για την
προαγωγή των δικαιωµάτων των µειονοτήτων και των µέτρων
καταπολέµησης των διακρίσεων·
— τη διοργάνωση εκδηλώσεων, εορταστικών και µη, µε σκοπό τη
συνάντηση διαφορετικών πολιτισµών, παραδόσεων και γλωσσικών οµάδων που ζουν στον ίδιο χώρο·
— τη χάραξη προγραµµάτων κατάρτισης για το προσωπικό των
τοπικών και περιφερειακών διοικήσεων, τους εκπαιδευτικούς και
τους δηµοσιογράφους, µε σκοπό την προώθηση της µη
άσκησης διακρίσεων και της ίσης µεταχείρισης όλων των
πολιτών·
— την καθιέρωση απλών και άµεσων επαφών µε τις διοικητικές
υπηρεσίες για τα µέλη των µειονοτήτων, µε σκοπό την αντιµετώπιση των περιπτώσεων όπου είναι πιθανό να αποτελέσουν
αντικείµενο άσκησης διακρίσεων
2.1.3
υποστηρίζει τη θέση του Κοινοβουλίου, το οποίο τονίζει
ότι η κατάσταση της κοινότητας των Ροµ εµπνέει ιδιαίτερη
ανησυχία και, συνεπώς, φρονεί ότι η κοινότητα των Ροµ χρήζει
ιδιαίτερης προστασίας, ιδίως εάν ληφθεί υπόψη το µέγεθός της και
η ιδιαιτερότητά της·
2.1.4
πιστεύει ότι η ενσωµάτωση των Ροµ αποτελεί µία µείζονα
πρόκληση για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και καλεί τα
ευρωπαϊκά όργανα, τις εθνικές κυβερνήσεις και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να αναπτύξουν µία κοινή ολοκληρωµένη και
αποκεντρωµένη προσέγγιση µε σκοπό τη διευκόλυνση της πολιτικής, κοινωνικής και οικονοµικής ένταξης τους και ταυτόχρονα την
προώθηση του σεβασµού της ποικιλοµορφίας και της ανεκτικότητας. Για το λόγο αυτό, προτείνει να ληφθούν τα ακόλουθα
µέτρα στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο:
— να αναπτυχθούν ευέλικτες εκπαιδευτικές στρατηγικές
προκειµένου να ενισχυθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι
ευκαιρίες ενσωµάτωσης των Ροµ·
— να καθιερωθεί η ανταλλαγή ορθών πρακτικών µεταξύ των
πόλεων και των περιφερειών στις οποίες ζουν µέλη της
κοινότητας των Ροµ·
— να χρηµατοδοτηθούν πολιτισµικές εκδηλώσεις οι οποίες να
προβάλουν την πολιτισµική κληρονοµιά και παράδοσή τους·
2.1.5
τονίζει τη σηµασία του διαλόγου µεταξύ των θρησκευτικών και εθνοτικών οµάδων στο περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,
ο οποίος επιδιώκει την αποφυγή του ριζοσπαστισµού και του φυλετικού διαχωρισµού και ο οποίος θα µπορούσε να συντελέσει επίσης
στο να γίνει κατανοητή από όλους η ισοτιµία και η ποικιλοµορφία
των ευρωπαϊκών κοινωνιών·
2.1.6
υποστηρίζει την έµφαση που δίδεται από το Κοινοβούλιο
στην οµοφυλοφοβία στην Ευρώπη ως ιδιαίτερο µέληµα, κυρίως
όσον αφορά το γεγονός «ότι πρόσφατα σηµειώθηκε σε ορισµένα
κράτη µέλη της ΕΕ µια σειρά από ανησυχητικά επεισόδια [ …]»·
2.2 Χρήση και προώθηση προτύπων και προγραµµάτων για την
ίση µεταχείριση προσώπων
2.2.1
θεωρεί ότι προκειµένου να καθιερωθούν πρότυπα για την
ισότητα στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές πρέπει να εξετάσουν την περίπτωση επιλογής στόχων
και δεικτών που θα βοηθήσουν στον υπολογισµό της προόδου που
σηµειώνεται σε ό,τι αφορά την εφαρµογή των πολιτικών, επιθυµεί
δε να συµβάλει στην κατάρτιση των εν λόγω δεικτών·
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2.2.2 αναγνωρίζει ότι η ύπαρξη προτύπων και σχεδίων για την
ίση µεταχείριση των προσώπων προς χρήση στο πλαίσιο των
στρατηγικών ισότητας µεταξύ των κοινοτήτων, όπως και ισότητας
ανεξάρτητα από τη φυλετική καταγωγή, το φύλο, την αναπηρία και
τον γενετήσιο προσανατολισµό, θα βοηθήσουν στο να γίνει
καλύτερα κατανοητή η σηµασία της δίκαιης µεταχείρισης και της
ισότιµης πρόσβασης στις τοπικές δηµόσιες υπηρεσίες και στην
απασχόληση, οι οποίες έχουν την έννοια να χρησιµεύσουν ως µέσο
που επιτρέπει στις τοπικές και περιφερειακές αρχές να εντάξουν τα
θέµατα που συνδέονται µε το φύλο, την φυλετική προέλευση και
την αναπηρία στην τοπική πολιτική και πρακτική σε όλα τα επίπεδα·
2.2.3 θεωρεί ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές πρέπει να
παρέχουν τοπικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, οι οποίες να είναι
προσιτές σε όλους, να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των διάφορων
συνοικιών και κοινοτήτων των πόλεων και να παρέχουν ευνοϊκό
πλαίσιο για τη συνοχή και η βιωσιµότητα των κοινοτήτων, µέσω
της χρήσης των ορθών πρακτικών που έχουν ήδη αναγνωριστεί και
οι οποίες είναι:
— νοµική συνδροµή µε τη µορφή παροχής συµβουλών σχετικά µε
το καθεστώς των µεµονωµένων ατόµων·
— χρηµατοδότηση κέντρων υποδοχής στις επιµέρους κοινότητες·
— διοργάνωση φόρουµ δηµόσιων συζητήσεων µε θέµα τη µετανάστευση, για την αύξηση των επαφών µεταξύ των ηµεδαπών/
µόνιµων κατοίκων και των νεοαφιχθέντων·
— σύσταση συµβουλευτικών οργάνων για την καταπολέµηση των
διακρίσεων και ορισµός ειδικών συµβούλων οι οποίοι να είναι
αρµόδιοι για τις περιπτώσεις άσκησης διακρίσεων µε βάση τη
φυλετική καταγωγή ή το φύλο·
2.3 Πρόσβαση στην εκµάθηση γλωσσών, στην εκπαίδευση και
στην αγορά εργασίας
2.3.1 τονίζει ότι η εκπαίδευση αποτελεί ένα θεµελιώδες µέσο,
το οποίο επιτρέπει την ενσωµάτωση των µειονοτήτων στον κοινωνικό και πολιτικό βίο των χωρών όπου διαβιούν και το οποίο
διδάσκει τη σηµασία της ανεκτικότητας και του σεβασµού της
ποικιλοµορφίας, καθώς και ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές
διαδραµατίζουν ζωτικό ρόλο σε αυτόν τον τοµέα·
2.3.2 παροτρύνει τα κράτη µέλη, σε συµφωνία µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε
να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική ένταξη των παιδιών των
προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των µεταναστών στα εκπαιδευτικά τους συστήµατα. Οι δηµόσιες αρχές θα µπορούσαν επίσης
να βοηθήσουν ώστε να διασφαλιστεί ότι θα παρέχεται κάθε ευκαιρία
στα µέλη των µειονοτήτων να αποκτήσουν τις γλωσσικές γνώσεις
που απαιτούνται για να είναι επιτυχής η ένταξή τους·
2.3.3 υπογραµµίζει ότι η απόκτηση επαρκών γλωσσικών
γνώσεων στην επίσηµη γλώσσα της κοινότητας όπου διαβιούν οι
µειονότητες αυξάνει τις πιθανότητες της αποτελεσµατικής ενσωµάτωσής τους και υποστηρίζει ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές
πρέπει, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, να θέτουν σε
εφαρµογή, όπου αυτό είναι απαραίτητο, προγράµµατα ένταξης τα
οποία να περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, προαιρετικά δωρεάν
µαθήµατα σε όλες τις επίσηµες γλώσσες, ακόµη και στο επίπεδο
των νηπιαγωγείων·
2.3.4 ανησυχεί για τα αποκαρδιωτικά αποτελέσµατα της
υψηλής ανεργίας των νέων και συνιστά τη χρήση θετικών µέτρων,
ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας όλων
των οµάδων µη προνοµιούχων πολιτών·
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2.3.5
προτείνει να ενεργοποιηθεί το δίκτυο των µελών
προκειµένου να τεθούν σε εφαρµογή:

— σύσταση συµβουλευτικών οργανισµών για τη βελτίωση της
πρόσβασης των προσφύγων και των µεταναστών στη στέγαση·

— περίοδοι άσκησης στους δήµους για τα άτοµα που ανήκουν σε
µειονότητες·

— καθιέρωση προγραµµάτων µη κερδοσκοπικής µισθωτήριας
στέγασης·

— ένα σύστηµα υποτροφιών για τους καλύτερους φοιτητές που
προέρχονται από εθνοτικές µειονότητες ή από µη προνοµιούχες
οµάδες·

— διασφάλιση της συµµετοχής των µεταναστών σε δηµόσια
φόρουµ στα οποία συζητούνται οι πολιτικές που αφορούν τη
στέγαση·

— ειδικά γλωσσικά προγράµµατα για τα παιδιά των µεταναστών·

— εξασφάλιση ισότιµης πρόσβασης στην παροχή δηµόσιων
υπηρεσιών και ίσης ποιότητας των υπηρεσιών για κάθε µέλος
των τοπικών κοινοτήτων·

2.3.6
λαµβάνει υπό σηµείωση τις ορθές πρακτικές που εφαρµόζονται ήδη στο περιφερειακό και στο τοπικό επίπεδο στον τοµέα
της εκπαίδευσης και της πρόσβασης στην αγορά εργασίας, στις
οποίες περιλαµβάνονται οι εξής:
— εγγραφή των παιδιών κάθε εθνικότητας στα δηµόσια σχολεία·
— ελεύθερη πρόσβαση για όλους στην εκµάθηση γλωσσών, µε την
εγγύηση των δήµων·
— ισότητα πρόσβασης στην εκπαίδευση και για τα άτοµα µε
αναπηρίες, τους πολίτες που δεν προέρχονται από χώρες της ΕΕ
και τον γηραιότερο πληθυσµό µε βάση την αρχή της δια βίου
εκπαίδευσης·
— εκπαιδευτικά σχέδια για την καταπολέµηση των διακρίσεων·
— προσφορά µαθηµάτων στην γλώσσα της µειονοτικής οµάδας·
— εικονικά γραφεία για την εφαρµογή των πολιτικών ένταξης·
— δράσεις για την καταπολέµηση των διακρίσεων στο επίπεδο των
υπηρεσιών που παρέχονται σε τοπική κλίµακα, π.χ. αποστολή
στους εργοδότες 'ανώνυµων' στοιχείων σχετικά µε τους αναζητούντες εργασία, στοιχείων από τα οποία να απουσιάζει το
επίθετο κλπ.·
2.4 Πρόσβαση στην κοινωνική στέγαση και στις δηµόσιες
υπηρεσίες
2.4.1
καλεί τα κράτη µέλη να δηµιουργήσουν µία εθνική βάση
δεδοµένων ή εθνικές κατευθυντήριες γραµµές για τις ορθές πρακτικές µε σκοπό τη συστηµατική και διεξοδική συλλογή δεδοµένων
σχετικά µε τη στέγαση των µεταναστών και των µελών εθνοτικών
µειονοτήτων·
2.4.2
καλεί τις εθνικές και περιφερειακές αρχές να εντείνουν τις
προσπάθειές τους ώστε να διασφαλιστεί ότι εφαρµόζονται µέτρα
καταπολέµησης των διακρίσεων και πιο συγκεκριµένα ότι:
— οι εργατικές κατοικίες θα χορηγούνται σε οικογένειες κάθε εθνικότητας·
— θα αποφεύγεται ο διαχωρισµός στη στέγαση και, εάν χρειάζεται,
θα επιδιώκεται η άσκηση θετικών διακρίσεων·
— θα καταρτίζονται σχέδια δράσης σε τοπική και περιφερειακή
κλίµακα µε σκοπό την διασφάλιση της ισότιµης πρόσβασης των
προσφύγων και των µεταναστών στη στέγαση·
2.4.3
εξαίρει τις ορθές πρακτικές που εφαρµόζουν οι τοπικές
και περιφερειακές αρχές και οι οποίες αποβλέπουν στη διασφάλιση
της ισότιµης πρόσβασης όλων των πολιτών στη στέγαση και στις
δηµόσιες υπηρεσίες, όπως:
— παροχή τεχνικών και νοµικών εγγυήσεων και ασφάλισης σε όλες
τις οµάδες του πληθυσµού·
— διάθεση εργατικών κατοικιών σε µετανάστες και άτοµα από
τρίτες χώρες·

2.5 Ενεργός πρόσβαση στον πολιτικό βίο
2.5.1 υποστηρίζει σθεναρά τη συµµετοχή µελών των µειονοτικών οµάδων στον πολιτικό βίο σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης
(τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό), ιδιαίτερα δε την
συµµετοχή τους στον τοπικό πολιτικό βίο. Για το σκοπό αυτό, οι
διαρθρώσεις και οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων των τοπικών και
περιφερειακών αρχών θα µπορούσαν να αποβούν πιο διαφανείς και
προσιτές ώστε να ενθαρρυνθεί η συµµετοχή των µειονοτήτων καθώς
και η χωρίς περιορισµούς ελευθερία της συνάθροισης και της
έκφρασης·
2.5.2 καλεί τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να ενθαρρύνουν
τους εκπροσώπους των διαφόρων εθνοτικών οµάδων µεταναστών να
διαδραµατίζουν ένα πιο υπεύθυνο ρόλο στην κοινωνία των κρατών
µελών καθώς και στις περιφερειακές και τοπικές αρχές στις οποίες
υπάγονται·
2.5.3 επιδοκιµάζει τις πρωτοβουλίες που λαµβάνονται σε
ορισµένες πόλεις και περιφέρειες οι οποίες έχουν υιοθετήσει
συγκεκριµένα µέτρα για την προαγωγή της άσκησης των πολιτικών
δικαιωµάτων όπως:
— δηµιουργία συµβουλευτικών οργάνων·
— συµµετοχή ενός ή περισσοτέρων εκπροσώπων µειονοτήτων στα
δηµοτικά συµβούλια·
— πλήρης συµµετοχή µελών των µειονοτήτων στις τοπικές και
δηµοτικές εκλογές·
— δηµιουργία χώρων κοινοτικής δραστηριότητας µεταξύ
ηµεδαπών, µεταναστών και άλλων µη προνοµιούχων οµάδων·
2.5.4 ζητεί να εφαρµοστούν συγκεκριµένα µέτρα, στα οποία να
περιλαµβάνεται και η δηµιουργία των συνθηκών εκείνων που θα
επιτρέψουν στις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των µελών των
εθνικών µειονοτήτων να λαµβάνουν πράγµατι µέρος στην ανάπτυξη
και εφαρµογή πολιτικών και προγραµµάτων σχετικών µε την εκπαίδευση και την ενσωµάτωση των µειονοτήτων στο εργασιακό
περιβάλλον·
2.5.5 υπογραµµίζει την ευθύνη των τοπικών και περιφερειακών
ΜΜΕ στην προαγωγή της ανεκτικότητας και του σεβασµού της
ποικιλοµορφίας και τον ρόλο τους στη διασφάλιση αποτελεσµατικής επικοινωνίας και στην προώθηση µιας πιο ενεργού συµµετοχής των µελών των µειονοτήτων στον τοπικό πολιτικό βίο·
2.6 Προαγωγή της συλλογής στοιχείων σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο
2.6.1 θεωρεί ότι η συλλογή στοιχείων καταχωρισµένων κατά
εθνότητα έχει ουσιαστική σηµασία για την αξιολόγηση της εφαρµογής των µέτρων καταπολέµησης των διακρίσεων·
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2.6.2
επαναλαµβάνει την έκκληση που απηύθυνε στην
Επιτροπή να δηµοσιεύσει ένα εγκόλπιο µε ορθές πρακτικές για την
καταπολέµηση των διακρίσεων, το οποίο να προορίζεται για τις
τοπικές αρχές στο πλαίσιο του ρόλου που διαδραµατίζουν ως εργοδότες, φορείς παροχής αγαθών και υπηρεσιών και κύριοι
παράγοντες διασφάλισης της συνοχής και της µη διακριτικής µεταχείρισης. Το εγκόλπιο αυτό κρίνεται σκόπιµο να περιλαµβάνει τα
καθήκοντα των τοπικών αρχών όσον αφορά την προάσπιση των
θεµελιωδών δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένης της ελευθερίας της
συνάθροισης, και την ιδιαίτερη ευθύνη που φέρουν οι τοπικές αρχές
προκειµένου να απόσχουν από δηλώσεις που µπορούν εύλογα να
εκληφθούν ως πρόκληση µίσους ή από δηλώσεις οι οποίες
ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσµα τη νοµιµοποίηση της διακριτικής
µεταχείρισης ή της έχθρας που οφείλεται στην αδιαλλαξία. Σε αυτό
το πλαίσιο προσφέρει στην Επιτροπή την υποστήριξή της για τη
συλλογή στοιχείων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·
2.6.3
φρονεί ότι είναι σηµαντικό να βελτιωθεί η συλλογή
δεδοµένων, η παρακολούθηση και η αξιολόγησή τους για να µπορέσουν να αναπτυχθούν αποτελεσµατικές πολιτικές, οι οποίες θα
προάγουν την ισότητα και θα αντιµετωπίζουν όλες τις µορφές
διακρίσεων, και επαναλαµβάνει εκ νέου ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές πρέπει να συµµετέχουν, παράλληλα µε την Επιτροπή,
στην ανάπτυξη συγκρίσιµων ποσοτικών δεδοµένων ώστε να
µπορέσει να προσδιοριστεί και να υπογραµµιστεί η έκταση των
υφιστάµενων ανισοτήτων·
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3. Τελικές παρατηρήσεις
3.1 τονίζει ότι είναι σηµαντικό να βελτιωθεί η διοργανική
συνεργασία µεταξύ των οργάνων της ΕΕ, καθώς και η συνεργασία
τους µε το Συµβούλιο της Ευρώπης, τον ΟΗΕ και τον ΟΑΣΕ για
την αποτελεσµατική προστασία των µειονοτήτων, και εξαίρει τον
ρόλο των ΜΚΟ και των εθνικών, υπερεθνικών και ευρωπαϊκών
ενώσεων περιφερειακών και τοπικών αρχών στη διαδικασία αυτή·
3.2 επιθυµεί να ληφθεί ευρύτερα υπόψη η περιφερειακή
διάσταση στις εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των
Φαινοµένων Ρατσισµού και Ξενοφοβίας (EUMC) και του ∆ικτύου
Ανεξάρτητων Εµπειρογνωµόνων για τα Θεµελιώδη ∆ικαιώµατα της
ΕΕ·
3.3 φρονεί ότι η ΕΕ θα µπορούσε να συµπληρώνει τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν τα κράτη µέλη σε τοπική, περιφερειακή
και εθνική κλίµακα, διαθέτοντας τις κατάλληλες πιστώσεις, καθώς
και ότι τα κράτη µέλη θα µπορούσαν να εκχωρήσουν µέρος των
αρµοδιοτήτων τους όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για τα διαρθρωτικά ταµεία στις περιφερειακές και τοπικές αρχές, στο πλαίσιο
της πολιτικής αποκέντρωσης που έχει υιοθετήσει η ΕΕ·
3.4 ζητεί να προβλεφθεί η κατάλληλη χρηµατοδότηση για τις
δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε τοπική και περιφερειακή
κλίµακα και οι οποίες αποσκοπούν στην καταπολέµηση των διακρίσεων και στην προστασία των δικαιωµάτων όλων των πολιτών.

Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2006
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Michel DELEBARRE
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Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο: ΟΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ (1)
Οι περισσότερες από τις ορθές πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για τη βελτίωση της
κατάστασης των µειονοτήτων και την προώθηση πολιτικών για την καταπολέµηση των διακρίσεων προέκυψαν από µία έρευνα
που διενεργήθηκε µεταξύ των µελών της ΕΤΠ και των περιφερειακών και δηµοτικών αρχών, οργανώσεων και ενώσεων. Η ΕΤΠ
επιθυµεί να αναπτύξει τον περιορισµένο αυτόν κατάλογο, ούτως ώστε να µπορέσει να τον χρησιµοποιήσει σε δράσεις της ΕΕ για
τη γενική προαγωγή των προτύπων ίσης µεταχείρισης.

1. Προώθηση της ποικιλοµορφίας και του διαπολιτισµικού διαλόγου
— Στη Γερµανία, το Βαυαρικό Φόρουµ έχει αναπτύξει σειρά δραστηριοτήτων µε σύνθηµα «Ενσωµάτωση στον διάλογο» (δηλ.
στις δηµόσιες συζητήσεις). Σκοπός αυτών των δραστηριοτήτων είναι να αυξηθούν οι επαφές ανάµεσα στους ηµεδαπούς και
τους αλλοδαπούς και να αποφευχθεί η δηµιουργία πολιτιστικών και γλωσσικών γκέτο ή «παράλληλων κοινωνιών», όπως
αποκαλούνται.
— Στην πόλη Corps-Nuds της Γαλλίας, οι νεοαφιχθέντες αναγνωρίζονται ως µέρος της τοπικής κοινωνίας και ενθαρρύνονται
να συµµετέχουν σε όλες τις τοπικές κοινωνικές δραστηριότητες. Επίσης, στα δηµόσια σχολεία γίνονται δεκτά παιδιά
οποιασδήποτε εθνικότητας. Η πρόσβαση στη δηµόσια εκπαίδευση είναι επίσης εξασφαλισµένη για τους αναπήρους και τους
ενηλίκους που αναζητούν εργασία, σύµφωνα µε την αρχή της διά βίου µάθησης.
— Στη Βρέµη, στη Γερµανία, έχουν καθιερωθεί πολλές εκδηλώσεις που συνδέονται µε την πολιτική ενσωµάτωσης. Το κοινό
στοιχείο όλων τους είναι ότι προάγουν τον διαπολιτισµικό και διαθρησκευτικό διάλογο, αντιµετωπίζοντας κατ' αυτόν τον
τρόπο, αφενός, το πρόβληµα της ξενοφοβίας και καταπολεµώντας, αφετέρου, τις τάσεις ριζοσπαστικοποίησης και φυλετικού
διαχωρισµού.
— Η νύχτα των νέων. Η εκδήλωση «Η νύχτα των νέων» πραγµατοποιείται κάθε χρόνο στο δηµαρχείο της Βρέµης στη µνήµη
των θυµάτων του ναζισµού. Ο γενικός στόχος της εκδήλωσης είναι η σύνδεση της µνήµης του παρελθόντος µε τη
δέσµευση υπέρ ενός ανθρωπιστικού παρόντος. Στη «Νύχτα των νέων» συµµετέχουν κατά µέσον όρο έως και 3.000
άτοµα, εκ των οποίων τα τρία τέταρτα είναι νέοι. Κάθε χρόνο είναι αφιερωµένη και σε διαφορετικό θέµα. Ένα από τα
τελευταία θέµατα ήταν, λόγου χάρη, η «Γνωριµία µε τους Σίντι και τους Ροµ». Παράλληλα µε τις µαρτυρίες αυτοπτών
µαρτύρων της εποχής, διοργανώνονται εκθέσεις και φόρουµ συζητήσεων, καθώς και θεατρικές παραστάσεις, αθλητικές
εκδηλώσεις και συναυλίες όλων των ειδών µουσικής, από κλασική έως hip hop, για όλα τα γούστα και όλες τις ηλικίες.
— Ο οδικός χάρτης των θρησκειών. Ένα επιτυχηµένο πρόγραµµα του θεσµού «Η νύχτα των νέων» είναι ο «Οδικός χάρτης
των θρησκειών», το οποίο διοργανώνεται από νέους και απευθύνεται σε νέους ανθρώπους. Αυτό το πρόγραµµα
καταρτίστηκε από νέους της Βρέµης, οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικές θρησκευτικές οµάδες, µε στόχο την
προώθηση της ανταλλαγής µεταξύ των θρησκειών και την καλύτερη κατανόηση των θρησκευτικών πεποιθήσεων κάθε
οµάδας. Αποτελεί για τους νέους όλων των θρησκευτικών οµάδων της Βρέµης ένα φόρουµ όπου έχουν την ευκαιρία να
γνωριστούν κατά τη διάρκεια των κοινών δραστηριοτήτων τους, να ανταλλάξουν τις εµπειρίες τους και να γιορτάσουν
τη «συνύπαρξή» τους. Οι νέοι έχουν δηµιουργήσει µια διαλογική ιστοθέση, στην οποία περιλαµβάνεται ένας οδικός
χάρτης µε όλες τις τοποθεσίες των εκκλησιών, των τζαµιών και των αιθουσών εκδηλώσεων των θρησκευτικών κοινοτήτων
για κάθε συνοικία της πόλης. Υπάρχει επίσης ένα φόρουµ συζήτησης, όπου οι νέοι µπορούν να ανταλλάξουν τις απόψεις
τους σχετικά µε τον Θεό και τον κόσµο. Με τον «Οδικό χάρτη των θρησκειών» καταδείχθηκε ότι µεταξύ των νέων
υφίσταται η επιθυµία για διαθρησκευτικό διάλογο. Στα µαθήµατα των θρησκευτικών δεν παρέχεται επαρκώς αυτή η
δυνατότητα, καθότι αυτά διαχωρίζονται ανάλογα µε το θρήσκευµα. Μέσα από αυτόν τον διάλογο οι νέοι άνθρωποι
επιθυµούν να γνωρίσουν τις θρησκευτικές πεποιθήσεις άλλων νέων και να συζητήσουν στο πλαίσιο ενός ισότιµου
διαλόγου χωρίς ιεραρχίες και αυθεντίες.
— Η εβδοµάδα του Ισλάµ στη Βρέµη. Στη Βρέµη δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην ενσωµάτωση των µουσουλµάνων πολιτών.
Κατά τη διάρκεια της «εβδοµάδας του Ισλάµ», οι Μουσουλµάνοι έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν στο ευρύ κοινό
τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις και τον πολιτισµό τους. Αυτήν την «εβδοµάδα» ο καθένας έχει την ευκαιρία να
γνωρίσει το Ισλάµ όπως ασκείται και βιώνεται στη Βρέµη. Πλήθος οµιλιών, συζητήσεων και εκθέσεων παρέχουν στους
επισκέπτες τη δυνατότητα να πληροφορηθούν σχετικά, να συζητήσουν και να γνωρίσουν τους Μουσουλµάνους σε ένα
ανεπίσηµο πλαίσιο. Στόχος δεν είναι η συζήτηση για τους Μουσουλµάνους, αλλά µε τους Μουσουλµάνους. Η κριτική
αντιπαράθεση δεν αποτελεί απλώς δυνατότητα, αλλά ευχή.
— ∆εξίωση στο δηµαρχείο της Βρέµης για τον εορτασµό του τέλους της νηστείας. Στο τέλος του Ραµαζανιού, του µήνα
της νηστείας, η κυβέρνηση της ελεύθερης χανσεατικής πόλης της Βρέµης προσκαλεί τους Μουσουλµάνους πολίτες σε
δεξίωση που διοργανώνεται στο δηµαρχείο της πόλης, για τον εορτασµό του τέλους της νηστείας µαζί µε πιστούς άλλων
θρησκευτικών κοινοτήτων. Οι Μουσουλµάνοι ανταποκρίνονται πάντοτε µε ενθουσιασµό σε αυτήν την πρόσκληση,
γεγονός που αποδεικνύει ότι στη Βρέµη δίνεται ξεχωριστή έµφαση στους Μουσουλµάνους µε το πολιτιστικό τους
υπόβαθρο και την πίστη τους.
— Το σχέδιο «Oporto χωρίς σύνορα» αποτελεί µια στρατηγική για την ανάλυση, τον προβληµατισµό και την αντιµετώπιση του
ζητήµατος των µεταναστών στην πόλη. Στις εργασίες συµµετέχουν 33 ενώσεις µεταναστών που εκπροσωπούν τις διάφορες
κοινότητες µεταναστών του Oporto. Οι δραστηριότητες που υλοποιούνται στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής ακολουθούν
(1) Πηγές: Πληροφορίες που συγκέντρωσαν τα µέλη της ΕΤΠ, το έντυπο«Thematic Comment No 3: The Protection of Minorities in the European Union» («Θεµατικές παρατηρήσεις αριθ. 3: Η προστασία των µειονοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση») του ∆ικτύου Ανεξάρτητων Εµπειρογνωµόνων για τα Θεµελιώδη ∆ικαιώµατα της ΕΕ (2005) και η Ετήσια Έκθεση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινοµένων Ρατσισµού και
Ξενοφοβίας (EUMC), Μέρος ΙΙ «Ο ρατσισµός και η ξενοφοβία στα κράτη µέλη της ΕΕ: τάσεις, εξελίξεις και καλές πρακτικές» (2005).
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διάφορες στοχοθετήσεις, όλες όµως αποσκοπούν στην κοινωνική ανάπτυξη όλων των ενδιαφερόµενων φορέων, η οποία θεµελιώνεται στην ενσωµάτωση και τη συµµετοχή, προκειµένου να διαφυλαχθεί και να προαχθεί η κοινωνική συνοχή. Θα
αναφερθούν ειδικά δύο συγκεκριµένες δραστηριότητες, λόγω του περιοδικού τους χαρακτήρα και της συµµετοχής των
ενώσεων των µεταναστών στις φάσεις του σχεδιασµού, της ανάπτυξης και της αξιολόγησής τους:
— «∆ιηγήσου την ιστορία σου»: Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι ο προσδιορισµός και η συλλογή χαρακτηριστικών ιστοριών από την πολιτιστική κληρονοµιά αυτών των κοινοτήτων και η προβολή τους στο ευρύτερο κοινό µε τη
διοργάνωση βραδιών παραστάσεων σε φηµισµένες τοποθεσίες της πόλης.
— Συνάντηση των κοινοτήτων: Ο κύριος στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι η σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ των
διαφορετικών κοινοτήτων και ο εορτασµός και η προώθηση της πολιτιστικής ποικιλοµορφίας της πόλης του Oporto.
∆ιοργανώνονται κοινωνικοπολιτιστικές και ενηµερωτικές εκδηλώσεις, κατά τις οποίες ντόπιοι και αλλοδαποί κάτοικοι
συµµετέχουν σε εκθέσεις και περίπτερα πώλησης πολιτιστικών και γαστρονοµικών προϊόντων. Η ετήσια αυτή εκδήλωση
πραγµατοποιείται σε φηµισµένο κτήριο της πόλης και προσελκύει εκατοντάδες επισκέπτες.
— Στη Βαλονία (Βέλγιο) το πρόγραµµα Inter-Nation θεµελιώνεται στη διαπολιτισµικότητα και στην απόκτηση ειδικών επαγγελµατικών δεξιοτήτων. Στόχος του είναι η ένταξη στον ενεργό βίο των αιτούντων εργασία, οι ικανότητες των οποίων συχνά
δεν αξιοποιούνται πλήρως στην αγορά εργασίας. Το πρόγραµµα εστιάζεται στην προώθηση των διαπολιτιστικών πλεονεκτηµάτων που διαθέτουν άτοµα αλλοδαπής προέλευσης σε επαγγέλµατα µε διεθνή προσανατολισµό. Ταυτοχρόνως, το
πρόγραµµα Inter-Nation παρέχει στις επιχειρήσεις καταρτισµένο ανθρώπινο δυναµικό, το οποίο µπορούν να αξιοποιήσουν
στις δραστηριότητές τους.
— Ο δήµος του Μονάχου έχει αναπτύξει το σχέδιο «Κοινή δραστηριότητα στο Neuperlach», που µετατρέπει τα πάρκα των
συνοικιών σε χώρους κοινών δραστηριοτήτων για τους Γερµανούς και τους µετανάστες που ζουν στην ίδια περιοχή. Το
σχέδιο αυτό αυξάνει την επικοινωνία και την ενσωµάτωση ανθρώπων µε διαφορετικά πολιτιστικά, εθνοτικά και φυλετικά
υπόβαθρα.
— Στις Κάτω Χώρες, ο δήµος του Άµστερνταµ ξεκίνησε το σχέδιο «Ο Β' Παγκόσµιος Πόλεµος σε προοπτική», το οποίο αποσκοπεί στην καταπολέµηση των διακρίσεων και του αντισηµιτισµού και στην αύξηση της ανοχής και του σεβασµού.

2. Χρήση και προώθηση προτύπων και προγραµµάτων για την ίση µεταχείριση προσώπων
— Στην Ισπανία, η Κοινότητα της Μαδρίτης έχει θέσει σε εφαρµογή το «Περιφερειακό σχέδιο ενσωµάτωσης 2006-2008», το
οποίο καταρτίστηκε µε την υποστήριξη όλων των κοινωνικών τοµέων της εν λόγω Κοινότητας και µε τη συµµετοχή πάνω
από 1000 εκπροσώπων και εµπειρογνωµόνων, προκειµένου να διασφαλιστεί η ενσωµάτωση των µεταναστών. Είναι η πρώτη
φορά που µια αυτόνοµη κοινότητα της Ισπανίας διαθέτει πάνω από 4.400 δισεκατοµµύρια ευρώ για την ενσωµάτωση των
µεταναστών της. Όλοι οι µετανάστες, ανεξάρτητα από τη διοικητική τους κατάσταση, έχουν δωρεάν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστηµα και στο σύστηµα υγειονοµικής περίθαλψης της Μαδρίτης, όπως και οι λοιποί κάτοικοι της Μαδρίτης.
Επιπλέον, η Κοινότητα της Μαδρίτης δηµιούργησε κέντρα κοινωνικής πρόνοιας για τους µετανάστες (CASI), µε στόχο την
ενίσχυση του βασικού δικτύου προνοίας για µία ιδιαίτερα ευάλωτη οµάδα του πληθυσµού, καθώς και κέντρα συµµετοχής
και ενσωµάτωσης των µεταναστών (CEPIS), µε στόχο την προώθηση και την ευρύτερη προβολή του πολιτιστικού πλούτου
των κοινοτήτων των µεταναστών.
— Ο δήµος της Βιέννης δηµιούργησε εικονικά γραφεία για την πολιτική ενσωµάτωσης. ∆ηµιούργησε, επίσης, ένα ειδικό τµήµα
«Ενσωµάτωση και ποικιλοµορφία» για την ανάπτυξη της διαχείρισης της ποικιλοµορφίας και την οργάνωση και επέκταση των
συµβουλευτικών υπηρεσιών για τους νέους µετανάστες που εγκαθίστανται στην πόλη. Το τµήµα αυτό συνεργάζεται µε τις
οργανώσεις των µεταναστών και προωθεί µέτρα και σχέδια που είναι χρήσιµα για την ενσωµάτωση, όπως µέτρα για την
εκµάθηση της γλώσσας.
— Στην Ιταλία, στην περιφέρεια Emilia Romagna, συστάθηκαν συµβουλευτικοί φορείς για την καταπολέµηση των διακρίσεων
και οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης όρισαν ειδικούς συµβούλους µε δυνατότητα παρέµβασης σε περιπτώσεις διακρίσεων λόγω φυλής ή φύλου.

3. Πρόσβαση στην εκµάθηση γλωσσών, στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας
— Στη Γαλλία, στην περιφέρεια της Rennes, προσφέρονται διαφόρων ειδών δραστηριότητες και εκπαιδευτικά προγράµµατα για
την εξασφάλιση της ενσωµάτωσης των νεοαφιχθέντων στην τοπική κοινωνία. Επίσης, προβλέπεται ειδικό κονδύλιο για τη
δηµιουργία κοινοτικών κέντρων υποδοχής.
— Ο δήµος της Βιέννης παρέχει στους νεοαφιχθείσες µετανάστριες µαθήµατα γραφής και ανάγνωσης και βασικών στοιχείων της
γερµανικής γλώσσας µε παιδικούς σταθµούς για τη φύλαξη των παιδιών.
— Στο Škocjan της Σλοβενίας µία πολιτική ενσωµάτωσης που εφαρµόσθηκε είχε τη µορφή προγράµµατος ευαισθητοποίησης
του τοπικού πληθυσµού έναντι των προβληµάτων της ξενοφοβίας.
— Για την καταπολέµηση των διακρίσεων στην απασχόληση, η νοµαρχία Ροδανού-Άλπεων στη Γαλλία προέτρεψε την τοπική
υπηρεσία ευρέσεως εργασίας να στέλνει στους εργοδότες ανώνυµα στοιχεία για τους αιτούντες εργασία, στα οποία να µην
περιλαµβάνεται το επώνυµο του υποψηφίου.

4. Πρόσβαση στην κοινωνική στέγαση και στις δηµόσιες υπηρεσίες
— Στη Βιέννη, στην Αυστρία, οι δηµόσιες υπηρεσίες της πόλης είναι εξίσου προσιτές και της ίδιας ποιότητας για κάθε µέλος
της κοινότητας, ανεξαρτήτως εθνικότητας, φύλου, φυλής και θρησκείας. Επιπροσθέτως, οι δήµοι υποστήριξαν και χρηµατοδότησαν προγράµµατα για την προώθηση και την ανάπτυξη πλουραλιστικών πολιτικών. Η πόλη προωθεί την πολιτιστική,
γλωσσική και κοινοτική ποικιλοµορφία και παρέχει σε κάθε µέλος της κοινότητας νοµική συνδροµή µε τη µορφή συµβουλών
σχετικά µε το νοµικό καθεστώς του.
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— Στον δήµο της Βαρκελώνης, οι δηµόσιες υπηρεσίες είναι προσιτές σε κάθε καταχωρηµένο πρόσωπο, ακόµη και αν δεν έχει
άδεια διαµονής. Οι τοπικές αρχές της Καταλονίας προσπαθούν να προσαρµόσουν τις υπάρχουσες τοπικές υπηρεσίες στις
ανάγκες και στους στόχους των µεταναστών, ιδίως παρέχοντας τεχνική υποστήριξη κατά την υποδοχή και εγκατάσταση, οικονοµική υποστήριξη της ποικιλοµορφίας και πολιτικές αγωγής του πολίτη και άλλες υπηρεσίες απόκτησης των απαραίτητων
γνώσεων για τη λήψη αποφάσεων. Επιπλέον, το Diputació de Barcelona καθιέρωσε ένα σχέδιο για την ποικιλοµορφία και
την αγωγή του πολίτη, καθώς και ένα τοπικό δίκτυο για την προώθηση της ποικιλοµορφίας και της αγωγής του πολίτη.
— Στη Γαλλία, στο πλαίσιο της πολιτικής για τη στέγαση της ευρύτερης αστικής περιοχής όπου ανήκει ο δήµος του CorpsNuds, παρέχονται δηµοτικές κατοικίες σε ειδικές οµάδες του πληθυσµού, συµπεριλαµβανοµένων των Ροµ, ανεξαρτήτως της
εθνικότητάς τους.
— Η κυβέρνηση της Καταλονίας δηµιούργησε ένα δίκτυο ενίσχυσης της κοινωνικής στέγασης («La Red de Bolsa de Hacienda
Social») για τη βελτίωση της πρόσβασης όλων των κοινωνικών οµάδων σε αξιοπρεπή στέγη, µε την παροχή τεχνικών και
νοµικών εγγυήσεων, ασφαλιστικής κάλυψης και εγγύησης για ένα εξάµηνο κατά µέγιστο όριο.
— Στην Αυστρία, οι πόλεις Salzburg, Krems και Guntramsdorf παρέχουν δηµοτικά διαµερίσµατα στους µετανάστες και στους
υπηκόους τρίτων χωρών. Ο συµβουλευτικός οργανισµός «Wohndrehscheibe», ο οποίος εργάζεται για τη βελτίωση της
πρόσβασης των προσφύγων και των µεταναστών στη στέγαση, ήταν το 2004 υποψήφιος, ανάµεσα σε 107 «βέλτιστες πρακτικές», για το ∆ιεθνές Βραβείο του Ντουµπάι. Ο συµβουλευτικός οργανισµός «Wohndrehscheibe», ο οποίος εργάζεται για
τη βελτίωση της πρόσβασης των προσφύγων και των µεταναστών στη στέγαση, ήταν το 2004 υποψήφιος, ανάµεσα σε 107
«βέλτιστες πρακτικές», για το ∆ιεθνές Βραβείο του Ντουµπάι.
— Στην Τσεχική ∆ηµοκρατία, το «Πρόγραµµα για την οικοδόµηση επιδοτούµενων κατοικιών» επιβάλλει στους δήµους να
στηρίζουν την οικοδόµηση νέων κατοικιών και να τους παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες, βοηθώντας έτσι τις οµάδες που αντιµετωπίζουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισµού.
— Στην Ισπανία, η Περιφέρεια της Μαδρίτης έχει αναπτύξει από το 1994 ένα ειδικό πρόγραµµα διαµεσολάβησης στον τοµέα
της στέγασης, το οποίο υποστηρίζει την εγκατάσταση των µεταναστών στην περιοχή. Το πρόγραµµα διευκολύνει την
πρόσβαση των µεταναστών σε αξιοπρεπή στέγη, καθιερώνοντας διάφορα συστήµατα διαµεσολάβησης και εγγυήσεων για την
απόκτηση κατοικιών από την αγορά ακινήτων και τη διάθεσή τους στην κοινότητα των µεταναστών. Περιλαµβάνει επίσης
τρόπους πρόσβασης στη στέγαση σε βάση συγκατοίκησης και διευκολύνει τη δηµιουργία οµάδων διατεθειµένων να συγκατοικήσουν, προκειµένου να αποκτήσουν στέγη υπό καθεστώς ενοικίασης ή συνιδιοκτησίας.
— Στη Σλοβενία, το «Πρόγραµµα για την προώθηση της εξασφάλισης µη κερδοσκοπικών ενοικιαζόµενων κατοικιών στους
δήµους το 2005» καλεί τους δήµους να χτίσουν και να ανακαινίσουν µη κερδοσκοπικές ενοικιαζόµενες κατοικίες.
— Στη Γάνδη, διάφοροι φορείς του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα έχουν υπογράψει µία δήλωση κατά των διακρίσεων στη
στέγαση, για να εξασφαλιστεί η εξάλειψη και η αποτροπή οιουδήποτε είδους διακρίσεων στον στεγαστικό τοµέα.
— Στη Βερόνα, ο συνεταιρισµός «La casa per gli Extracommunari» προσφέρει στέγη στους µετανάστες και εξασφαλίζει τη
συµµετοχή τους στα δηµόσια βήµατα συζήτησης των πολιτικών για τον στεγαστικό τοµέα.

5. Ενεργός πρόσβαση στον πολιτικό και στον δηµόσιο βίο
— Στην Ιταλία, ο δήµος του Τορίνο επέτρεψε τη συµµετοχή στις δηµοτικές εκλογές σε όλους τους αλλοδαπούς που διαµένουν
νόµιµα στην πόλη τα τελευταία έξι χρόνια.
— Στη ∆ανία, σύµφωνα µε τον νόµο περί ενσωµάτωσης, οι δήµοι µπορούν να συγκροτούν συµβούλια ενσωµάτωσης, τα οποία
αναλαµβάνουν να συντάσσουν συµβουλευτικές εκθέσεις σχετικά µε τις πρωτοβουλίες υπέρ της ενσωµάτωσης και µε τα
επιτεύγµατά τους γενικά στον δήµο ή σχετικά µε τα προγράµµατα υποδοχής που παρέχει ο δήµος. Τα συµβούλια ενσωµάτωσης αποτελούνται από επτά τουλάχιστον µέλη, τα οποία κατοικούν στον δήµο, ορίζονται από το δηµοτικό συµβούλιο
(kommunalbestyrelse) και προέρχονται από τις τοπικές ενώσεις µεταναστών ή προσφύγων. Ορίζονται, επίσης, µέλη που προέρχονται από τα σχολικά συµβούλια και άλλες τοπικές ενώσεις. Η καθιέρωση των συµβουλίων ενσωµάτωσης θεωρείται το
πρώτο βήµα για την ενσωµάτωση των µεταναστών και των προσφύγων στην πολιτική διεργασία. Οι υπάρχουσες εµπειρίες
δείχνουν ότι πολλοί µετανάστες και πρόσφυγες που είναι µέλη των συµβουλίων ενσωµάτωσης συµµετέχουν αργότερα στην
πιο επίσηµη πολιτική διεργασία, όπως στο δηµοτικό συµβούλιο. Συµβούλια ενσωµάτωσης επέλεξαν να συστήσουν 60
περίπου δήµοι της ∆ανίας.
— Η «∆ηµοτική Επιτροπή για τις Κοινότητες» του Πόρτο (Πορτογαλία) είναι ένα συµβουλευτικό όργανο, που υπάγεται στην
αρµοδιότητα του δηµοτικού συµβουλίου της πόλης. Ο ρόλος του συνίσταται στη δηµιουργία µιας διαδραστικής πλατφόρµας ενηµέρωσης και συζήτησης µεταξύ των κοινοτήτων των αλλοδαπών που ζουν στο Πόρτο, καθώς και µεταξύ των
κοινοτήτων αυτών και των τοπικών διοικητικών αρχών. Κατά τις συναντήσεις τους, οι τοπικές αρχές ενηµερώνονται για τις
απόψεις αυτών των ενώσεων σχετικά µε τα προβλεπόµενα σχέδια για τη διευκόλυνση της ενσωµάτωσης αυτών των
κοινοτήτων. Οι συµµετέχοντες έχουν επίσης την ευκαιρία να συζητήσουν και ορισµένα εµπόδια που αντιµετωπίζουν οι
ενώσεις των αλλοδαπών κατά την εκτέλεση των δικών τους σχεδίων. Οι ενώσεις που εκπροσωπούν τις αλλοδαπές κοινότητες
του Πόρτο έδειξαν εξαρχής µεγάλο ενδιαφέρον για τη ∆ηµοτική Επιτροπή, στην οποία εκπροσωπούνται επί του παρόντος
13 ενώσεις· µπορούµε, συνεπώς, να πούµε ότι οι τοπικές αρχές συνεργάζονται ενεργά µε ένα αρκετά αντιπροσωπευτικό
τµήµα της κοινότητας των αλλοδαπών του Πόρτο. Αυτή η επιτροπή χαίρει ιδιαίτερης εκτίµησης και σε θεσµικό επίπεδο:
έτσι, ο Ύπατος Αρµοστής για τη Μετανάστευση και τις Εθνοτικές Μειονότητες συµµετέχει στις συνεδριάσεις της ως
παρατηρητής. Συνεπώς, υπάρχει µια στέρεη βάση εργασίας, στη οποία µπορούν να θεµελιωθούν οι µελλοντικές εργασίες.
Αυτό το συµβουλευτικό όργανο αποτελεί ζωτικό τµήµα της πολιτικής που εφαρµόζει το δηµοτικό συµβούλιο του Πόρτο
για την προσέγγιση των πολιτών και καταδεικνύει την προτεραιότητα που αποδίδεται στην προώθηση της ενεργού συµµετοχής στα κοινά και της συµµετοχικής δηµοκρατίας. Στόχος του δηµοτικού συµβουλίου είναι να καταστήσει την επιτροπή
αυτή όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτική των διάφορων αλλοδαπών κοινοτήτων που ζουν στην πόλη και, γι' αυτό,
προωθεί τη συµµετοχή και άλλων ενώσεων (όποια ένωση επιθυµεί να συµµετάσχει µπορεί να υποβάλει αίτησης στον πρόεδρο
του δηµοτικού συµβουλίου).
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— Στην Ισπανία, η κυβέρνηση του Πριγκιπάτου των Αστουριών εξασφαλίζει τη διαθεσιµότητα κοινωνικών παροχών για όλους
όσους κατοικούν στην επικράτειά του, παρέχει τεχνική και οικονοµική υποστήριξη για την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων
και έχει θεσπίσει προληπτικά µέτρα για τη διευκόλυνση της κοινωνικής συµµετοχής διάφορων οµάδων που υφίστανται ή
κινδυνεύουν να υποστούν διακρίσεις. Έχει καταρτιστεί ένα «Σχέδιο κοινωνικής ενσωµάτωσης» µε ειδικά µέτρα που προωθούν
την κοινωνική ενσωµάτωση των µειονοτήτων στους τοµείς της στέγασης, της εκπαίδευσης, της υγείας και των κοινωνικών
υπηρεσιών.
— Το δηµοτικό συµβούλιο της Φλωρεντίας, στην Ιταλία, περιλαµβάνει εκπροσώπους των µειονοτήτων και, συγκεκριµένα, τον
ηγέτη της κοινότητας των Σενεγαλών στην Τοσκάνη.
— Για τη διευκόλυνση της ενσωµάτωσης στη Γερµανία, καθιερώθηκε στο Βερολίνο ένα σύστηµα τακτικής παρακολούθησης της
κατάστασης των µειονοτήτων. Ο δήµος του Βερολίνου δηµιούργησε, συγκεκριµένα, ένα «Ταµείο Γειτονιάς», το οποίο συνιστά
ένα επιτυχηµένο πρότυπο για την ενίσχυση της συµµετοχής των πολιτών και της ενσωµάτωσης.

6. Η προστασία της µειονότητας των Ροµ
Βέλγιο
— Στο Βέλγιο, το διάταγµα του Φλαµανδικού Συµβουλίου για την ισότητα των ευκαιριών στην εκπαίδευση παρέχει πρόσθετα
κονδύλια σε ορισµένα σχολεία ανάλογα µε τον αριθµό των µαθητών που ανήκουν σε µειονεκτούσες οµάδες, συµπεριλαµβανοµένων των Ροµ.
— Η κυβέρνηση της Φλάνδρας συνέστησε το 1997 µία Φλαµανδική Επιτροπή για την Κινητή Κατοικία, προκειµένου να
διατυπώσει συγκεκριµένες προτάσεις για την επίλυση των προβληµάτων που σχετίζονται µε τη στέγαση και την ανάπτυξη
τοποθεσιών για τους νοµαδικούς πληθυσµούς.
— Στη Φλάνδρα, σύµφωνα µε το διάταγµα για τη φλαµανδική πολιτική έναντι των εθνοτικών και πολιτιστικών µειονοτήτων,
δηµιουργήθηκαν πέντε «Μονάδες Νοµαδικών Πληθυσµών» σε περιφερειακά κέντρα ενσωµάτωσης, µε στόχο την αξιολόγηση
και την εφαρµογή της πολιτικής για τις µειονότητες. Στη Βαλονία, δηµιουργήθηκε το 2001 ένα «Κέντρο ∆ιαµεσολάβησης
για τους Νοµαδικούς Πληθυσµούς» για την εποπτεία όλων των προγραµµάτων που αφορούν τους νοµαδικούς πληθυσµούς
και τη διαµεσολάβηση ανάµεσα στους νοµαδικούς πληθυσµούς και τις δηµόσιες αρχές.
Τσεχική ∆ηµοκρατία
— Στην Τσεχική ∆ηµοκρατία, υπάρχουν συντονιστές για τους Ροµ τόσο στο περιφερειακό επίπεδο όσο και στην πρωτεύουσα,
την Πράγα, ενώ στο τοπικό επίπεδο θεωρούνται εθνική µειονότητα.
— Στην Τσεχική ∆ηµοκρατία, η ΜΚΟ «Αµοιβαία συνύπαρξη» και η Αστυνοµία της περιφέρειας Ostrava διοργάνωσαν το 2004
µια θερινή κατασκήνωση για παιδιά Ροµ. Ο στόχος ήταν να βελτιωθεί η επικοινωνία και η συνεργασία ανάµεσα στην Αστυνοµία και τους Ροµ.
Γαλλία
— Στη Γαλλία, σε ορισµένα σχολεία υπάρχει ειδικός δάσκαλος που διευκολύνει την ενσωµάτωση των παιδιών Ροµ. Προβλέπονται ειδικά σχολικά λεωφορεία για τη µεταφορά των µαθητών Ροµ και παρακολουθείται η πραγµατική προσέλευσή τους
στα µαθήµατα.
Γερµανία
— Στη Γερµανία, το Κεντρικό Συµβούλιο των Γερµανών Σίντι και Ροµ είναι µια κεντρική οργάνωση που συνδέει τις ενώσεις
εννέα οµόσπονδων κρατιδίων και πολλές τοπικές και περιφερειακές ενώσεις. Εκπροσωπεί και υπερασπίζεται τα συµφέροντα
των κοινοτικών επιτροπών.
Ελλάδα
— Ο ∆ήµος Πατρών στην Ελλάδα έχει λάβει σηµαντικά µέτρα για την προστασία της µειονότητας των Ροµ, όπως η καθιέρωση
τακτικών ιατρικών επισκέψεων και εµβολιασµών, η ανάπτυξη προγραµµάτων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των τοπικών
Ροµ στην αγορά εργασίας και η χάραξη µιας ενεργού στεγαστικής πολιτικής, η οποία περιλαµβάνει στήριξη του ενοικίου
από το κράτος.
Ουγγαρία
— Στην Ουγγαρία, η τοπική αυτοδιοίκηση και η κυβέρνηση της τοπικής µειονότητας του Ozd ξεκίνησαν ένα πρόγραµµα για
την ανακαίνιση µιας περιοχής που πάσχει από άκρα υποβάθµιση και κοινωνικό αποκλεισµό.
Σλοβενία
— Στη Σλοβενία, το Σύνταγµα διασφαλίζει ότι οι µειονότητες µπορούν να χρησιµοποιούν τη γλώσσα τους ως επίσηµη γλώσσα
στις περιφέρειες όπου ζουν. Αυτό ισχύει για την ουγγρική και την ιταλική µειονότητα, που εκπροσωπούνται εξάλλου αµφότερες στο εθνικό κοινοβούλιο της Σλοβενίας.
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— Μέσω του Γραφείου Εθνικών Μειονοτήτων, η κυβέρνηση προετοιµάζει νοµικά µέτρα σχετικά µε το ειδικό καθεστώς, τα ειδικά
δικαιώµατα και την ειδική προστασία της κοινότητας των Ροµ που κατοικούν στη χώρα. Αυτό αποτελεί ενδεχοµένως πρωτοτυπία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύµφωνα µε τον νόµο για την τοπική αυτοδιοίκηση και τον νόµο περί τοπικών εκλογών, ο
πληθυσµός Ροµ της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας δύναται πλέον να εκλέγει συµβούλους που εκπροσωπούν την κοινότητα
των Ροµ στα δηµοτικά συµβούλια των εκάστοτε περιοχών όπου κατοικούν αυτόχθονες Ροµ. Στο πλαίσιο του κυβερνητικού
προγράµµατος µέτρων για την παροχή συνδροµής στους Ροµ, ο δήµος του Rogašovci προτίθεται να εφαρµόσει ένα πρόγραµµα δηµόσιων πρωτοβουλιών «για τους Ροµ και προς όφελος των Ροµ», το οποίο θα περιλαµβάνει τη χρηµατοδότηση
σχεδίων για την επίλυση προβληµάτων υποδοµών στον τοµέα των παροχών κοινής ωφέλειας, την αντιµετώπιση εκπαιδευτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών ζητηµάτων και την παροχή νοµικής συνδροµής στους Ροµ.
— Στη Σλοβενία, το Εκπαιδευτικό Ερευνητικό Ίδρυµα της Λιουµπλιάνα ανέπτυξε το σχέδιο «Ενσωµάτωση των παιδιών Ροµ στην
επίσηµη εκπαίδευση στη Σλοβενία». Στόχος του σχεδίου είναι να βελτιώσει τις εκπαιδευτικές προοπτικές των παιδιών Ροµ
στην προσχολική και στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση στην περιφέρεια Dolenjska.
Ισπανία
— Στην Ισπανία, το πρόγραµµα «Prolloguer», που εγκαινιάστηκε από την κυβέρνηση της Καταλονίας, αποσκοπεί στη στήριξη
των Ροµ και άλλων οµάδων που υφίστανται διακρίσεις. Η λογική του προγράµµατος είναι απλή: αγοράζονται άδεια διαµερίσµατα, ανακαινίζονται και ενοικιάζονται µετά σε µετανάστες και µειονεκτούσες κοινωνικές οµάδες.
— Η Κοινότητα της Μαδρίτης εφαρµόζει από το 1999 το πρόγραµµα APOI για την κοινωνική ενσωµάτωση των εθνοτικών
µειονοτήτων της Ανατολικής Ευρώπης. Η διαδικασία ενσωµάτωσης περιλαµβάνει τρεις φάσεις: τη φάση της υποδοχής, τη
φάση της εγκατάστασης, η οποία περιλαµβάνει την αναζήτηση εργασίας και στέγης, και τη φάση της παρακολούθησης των
αποτελεσµάτων. Το πρόγραµµα προβλέπει δράσεις σε τέσσερα επίπεδα: σε επίπεδο ατόµου, οικογένειας, οµάδας και
κοινότητας. Οι µέθοδοι που ακολουθούνται διέπονται από µια ενεργό και συµµετοχική προσέγγιση και προωθούν την ενεργό
συµµετοχή των ιδίων των µεταναστών στην ενσωµάτωσή τους, ενώ τα επιµέρους προβλήµατα αντιµετωπίζονται σε ατοµική
και σφαιρική βάση.
— Στην Ισπανία, το δηµοτικό συµβούλιο της Βαρκελώνης συνέστησε το «∆ηµοτικό Συµβούλιο της Κοινότητας των Αθιγγάνων
της Βαρκελώνης», ένα συµβουλευτικό όργανο που αποσκοπεί στην αύξηση της ευηµερίας και στη βελτίωση της ποιότητας
ζωής των Ροµ που ζουν στην πόλη.
Ηνωµένο Βασίλειο
— Στο Ηνωµένο Βασίλειο, έχει ξεκινήσει ένα πρόγραµµα µε την ονοµασία «Gypsy/Traveller Achievement», το οποίο αποσκοπεί
στη δέσµευση των γονέων, στην ακρόαση των παιδιών και στην τροποποίηση ή προσαρµογή των ακαδηµαϊκών προγραµµάτων έτσι ώστε να αυξηθεί η συµµετοχή των µαθητών Ροµ. Οι περισσότερες τοπικές αρχές διαθέτουν ειδική «Υπηρεσία
Εκπαίδευσης των Travellers» για την ενθάρρυνση της εκπαίδευσης των Ροµ. Ειδικότερα, ένα σχολείο εγκαινίασε ένα ευέλικτο
πρόγραµµα εξωσχολικών µαθηµάτων γραφής, ανάγνωσης, αριθµητικής και εξωτερικών δραστηριοτήτων και ένας οργανισµός
τοπικής αυτοδιοίκησης παρήγαγε παιδαγωγικό υλικό για την υποβοήθηση της µετάβασης από την πρωτοβάθµια στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
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Γνωµοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών για τα εξής θέµατα «Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το
Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών: Η συµβολή της Επιτροπής κατά την περίοδο προβληµατισµού και πέραν
αυτής: Σχέδιο ∆ για δηµοκρατία, διάλογο και δηµόσια συζήτηση» και «Λευκή Βίβλος: για µια ευρωπαϊκή
πολιτική επικοινωνίας»
(2006/C 229/10)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ,

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών όσον αφορά τη συµβολή της Επιτροπής
κατά την περίοδο προβληµατισµού και πέραν αυτής: Σχέδιο ∆ για δηµοκρατία, διάλογο και δηµόσια συζήτηση
COM (2005) 494 τελικό καθώς και τη «Λευκή Βίβλο: για µια ευρωπαϊκή πολιτική επικοινωνίας» COM(2006)
35 τελικό·
έχοντας υπόψη την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13ης Οκτωβρίου 2005 να ζητήσει την κατάρτιση
σχετικής γνωµοδότησης σύµφωνα µε το άρθρο 265, παράγραφος 1, της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας·
έχοντας υπόψη την απόφαση του Προεδρείου της 15ης Νοεµβρίου 2005 να αναθέσει στην επιτροπή «Συνταγµατικά θέµατα, Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης» την προετοιµασία των
σχετικών εργασιών·
έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της Νίκαιας (2001/C 80/01)·
έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης που υπογράφηκε από τους αρχηγούς των
κρατών και κυβερνήσεων στις 29 Οκτωβρίου 2004 (CIG 87/04 rév. 1, CIG 87/04 Add 1 rév. 1, CIG 87/04
Add 2 rév. 1)·
έχοντας υπόψη τη δήλωση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά µε την επικύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης (Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της
16/17 Ιουνίου 2005)·
έχοντας υπόψη τη συµφωνία συνεργασίας µεταξύ της Επιτροπής των Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(CdR 197/2005 σηµείο 11) που υπογράφηκε στις 17 Νοεµβρίου 2005·
έχοντας υπόψη το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την περίοδο προβληµατισµού: δοµή, θέµατα
και πλαίσιο αξιολόγησης της συζήτησης σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Ένωση (A6-0414/2005)·
έχοντας υπόψη τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την Ανακοίνωση
της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Συµβολή της Επιτροπής κατά την περίοδο προβληµατισµού
και πέραν αυτής: Σχέδιο ∆ για δηµοκρατία, διάλογο και δηµόσια συζήτηση(CESE 1390/2005τελικό) (1)·
έχοντας υπόψη τη σχετική γνωµοδότησή της της 13ης Οκτωβρίου 2005 µε θέµα «Περίοδος προβληµατισµού:
δοµή, θέµατα και πλαίσιο αξιολόγησης της συζήτησης σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Ένωση» (CdR 250/2005
τελικό) (2)·
έχοντας υπόψη τη σχετική γνωµοδότησή της, της 17ης ∆εκεµβρίου 2002 µε θέµα την Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή
των Περιφερειών — Μια στρατηγική πληροφόρησης και επικοινωνίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση (CdR
124/2002 fin) (3)·
έχοντας υπόψη το σχέδιο γνωµοδότησης (CdR 52/2006 rev. 1) που υιοθετήθηκε στις 7 Απριλίου 2006 από
την επιτροπή Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης µε βάση την εισηγητική
έκθεση της κας Mercedes BRESSO, Προέδρου της περιφέρειας Piemonte (IT/PSE)·
Εκτιµώντας ότι:
1)

η έλλειψη επικοινωνίας µεταξύ της ΕΕ και των πολιτών της αποτελεί ένδειξη ότι στην ΕΕ υφίσταται ένα
δηµοκρατικό έλλειµµα. Οι µεγάλες αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή των Ευρωπαίων λαµβάνονται µέσω
πολύπλοκων διακυβερνητικών και διοργανικών διαπραγµατεύσεων κατά τις οποίες οι πολίτες παραµένουν
ως επί το πλείστον παθητικοί και περιστασιακοί θεατές·

(1) EE αριθ. C 65 της 17.03.2006, σελ. 92-93
(2) EE αριθ. C 81 της 04.04.2006, σελ. 32-36
(3) EE αριθ. C 73 της 26/03/2003 σ. 0046-0052
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2)

έως ότου, αφενός, καλυφθεί το δηµοκρατικό έλλειµµα µε τις κατάλληλες θεσµικές µεταρρυθµίσεις, τις
οποίες άλλωστε προέβλεπε η συνταγµατική συνθήκη και, αφετέρου, αναγνωρισθεί τελικώς ο ρόλος και το
έργο των δηµοκρατικών οργάνων που υφίστανται ήδη στην ΕΕ, πρώτιστο καθήκον των οργάνων της ΕΕ
είναι να συµβάλλουν µε άλλα µέσα στην κάλυψη του δηµοκρατικού ελλείµµατος έτσι ώστε να παράσχουν
στους πολίτες τη δυνατότητα να εκφρασθούν σχετικά µε το πολιτικό µέλλον του ευρωπαϊκού σχεδίου·

3)

είναι επείγουσα ανάγκη να διασφαλισθούν και να δηµοσιοποιηθούν εγκαίρως όχι µόνο τα αποτελεσµατικά
µέσα επικοινωνίας αλλά κυρίως οι στόχοι της δράσης. Επίσης είναι αναγκαίο, αφενός, να ενισχυθούν τα
πεδία συµµετοχής των πολιτών και, αφετέρου, να ενσωµατωθούν οι βάσεις του ευρωπαϊκού σχεδίου στα
σχολικά προγράµµατα. Σκοπός της τρέχουσας διαδικασίας προβληµατισµού είναι να καλυφθεί το δηµοκρατικό έλλειµµα, να δοθεί στους πολίτες η δυνατότητα να εκφρασθούν για το πολιτικό µέλλον του ευρωπαϊκού σχεδίου και συγκεκριµένα για τη θεσµική και πολιτική φυσιογνωµία της Ευρώπης: θα υπάρξει
επέκταση ή περιορισµός των κοινών πολιτικών της, θα επιλεχθεί η αύξηση, η διατήρηση ή η µείωση της
οικονοµικής και πολιτικής ολοκλήρωσης;

4)

η επικοινωνιακή πολιτική της Ε.Ε. πρέπει να είναι προσανατολισµένη στην καλλιέργεια µιας πιο ισχυρής
«ευρωπαϊκής συνείδησης». Αυτό µπορεί να συµβεί µόνον όταν δηµιουργηθεί µεταξύ των πολιτών το
κατάλληλο έρεισµα για την ευρωπαϊκή συνεργασία. Έτσι λοιπόν, σηµείο αφετηρίας πρέπει να αποτελέσουν
θέµατα και υποθέσεις που επηρεάζουν την καθηµερινή ζωή των πολιτών, όπου η ευρωπαϊκή συνεργασία
µπορεί να συνεισφέρει µια σαφή προστιθέµενη αξία. Όλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι πρόκειται για
µια υπόθεση µε µακρόπνοο χαρακτήρα·

5)

Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές µπορούν να διαδραµατίσουν καθοριστικό ρόλο στα πλαίσια της δηµόσιας συζήτησης για το µέλλον της ΕΕ, κινητοποιώντας τους πολίτες για τα θέµατα που τους αφορούν
άµεσα και διοργανώνοντας δοµηµένες συζητήσεις µε τους πολίτες, τους εκλεγµένους αντιπροσώπους των
τοπικών και περιφερειακών οργάνων και τους ευρωβουλευτές. Θα ήταν ευχής έργον εάν η Επιτροπή των
Περιφερειών, από τη µία πλευρά, ως όργανο των τοπικών και περιφερειακών αρχών και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, από την άλλη, ως έκφραση του υπερεθνικού πολίτη, αποτελούσαν αναπόσπαστο τµήµα της
διαδικασίας αυτής ώστε να διασφαλισθεί η αληθινή πολυεπίπεδη επικοινωνία.
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υιοθέτησε οµόφωνα, κατά την 65η σύνοδο ολοµέλειας της 14ης και 15ης Ιουνίου 2006 (συνεδρίαση της
15ης Ιουνίου). την ακόλουθη γνωµοδότηση:
Αποψεις και συστασεις της επιτροπης των περιφερειων
1. Η θέση της Επιτροπής των Περιφερειών όσον αφορά την
περίοδο προβληµατισµού και το σχέδιο ∆
Η Επιτροπή των Περιφερειών,
1.1 αναγνωρίζει ότι η περίοδος προβληµατισµού αποτελεί µια
ευκαιρία για την ανανέωση της κοινοτικής δυναµικής και ότι η
κρίση που διέρχεται σήµερα η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση δεν πρέπει
να θέσει σε αµφισβήτηση την εγκυρότητα του σχεδίου για την
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Όλες οι πολιτικές επικοινωνίας θα
αποβούν άκαρπες, εάν δεν βασισθούν σε νέα δηµοκρατική θεµελίωση του ευρωπαϊκού σχεδίου·
1.2 επισηµαίνει ότι η ΕΕ δεν θα καταστεί κοινότητα ενιαίου
προορισµού, εάν δεν επιτύχει να εµφυσήσει στους πολίτες της το
αίσθηµα ότι ανήκουν σε µια ενιαία αλλά πολύµορφη ενότητα, εάν
δεν ευδοκήσει να µεταβιβάσει τις καταστατικές αξίες της στις νέες
γενεές, εάν δεν κατορθώσει να τις εκφράζει και να τις προωθεί στις
σχέσεις της µε τον υπόλοιπο κόσµο, εάν δεν µπορέσει να κάνει τους
πολίτες της να κατανοήσουν τους βασικούς µηχανισµούς διαλόγου
και αλληλεπίδρασης µε τα όργανα και εάν δεν µεταβιβάσει τις
βασικές γνώσεις γύρω από τις κυριότερες πτυχές της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης στο οικονοµικό, πολιτικό, ιστορικό και κοινωνικό
επίπεδο, επίπεδο και, κυρίως, εάν δεν επιτύχει να συµµετέχουν
ενεργά οι πολίτες στη διαδικασία της ευρωπαϊκής οικοδόµησης και
της λήψης αποφάσεων·
1.3 επαναλαµβάνει ότι η συνέχιση της διαδικασίας για τη
θέσπιση συντάγµατος παραµένει ένας από τους στόχους της και γι

αυτό αντιτίθεται στην ιδέα να εγκαταλειφθεί η συνταγµατική
συνθήκη και να διατηρηθεί η Συνθήκη της Νίκαιας και διαφωνεί µε
τις µορφές επιλογής όσον αφορά την εφαρµογή των κανόνων
(«cherry picking»)· επιθυµεί την υιοθέτηση µιας συνταγµατικής
συνθήκης η οποία θα εδραιώνει την οικοδόµηση µιας πολιτικής,
ακµάζουσας και ισχυρής Ευρώπης, αλλά και µιας Ευρώπης των
πολιτών· ζητεί να επιτευχθεί, έως το 2009, η επικύρωση µιας
συνταγµατικής συνθήκης που θα λαµβάνει υπόψη τόσο τις
δυσκολίες που αντιµετωπίσθηκαν σε ορισµένα κράτη µέλη, όσο και
τη θέση όσων έχουν ήδη επικυρώσει τη Συνθήκη· προς τον σκοπό
αυτόν, τονίζει ότι είναι αναγκαία η παράταση της περιόδου προβληµατισµού, κατά τη διάρκεια της οποίας θα πρέπει να προωθηθεί
κάθε ευκαιρία για πρόοδο της ευρωπαϊκής οικοδόµησης, που να
βελτιώνει την εικόνα της Ευρώπης ενώπιον των πολιτών της, είτε
µέσω µερικών είτε µέσω συνολικών συµφωνιών·

1.4 στο πλαίσιο αυτό, η ΕΤΠ επισηµαίνει τις τάσεις αναβίωσης
του εθνικισµού και του προστατευτισµού που διαγράφονται στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και που αποτελούν κίνδυνο για την περαιτέρω
εξέλιξη της Ένωσης·

1.5 τονίζει ότι η περίοδος προβληµατισµού δίδει την ευκαιρία
να τεθούν στο επίκεντρο της συζήτησης για την Ευρώπη τα πλεονεκτήµατα της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης (multilevel governance)
ως απάντηση στο ιδεώδες του ευρωπαϊκού σχεδίου που συνοψίζεται
στο απόφθεγµα της συνταγµατικής συνθήκης «ενωµένοι στην πολυµορφία»·

22.9.2006

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1.6 θεωρεί ότι η κοινοτική µέθοδος πρέπει να ενσωµατώσει
πλήρως την αρχή της επικουρικότητας και της εγγύτητας στο
πλαίσιο της λογικής για αποτελεσµατικότητα και νοµιµότητα,
δεδοµένου ότι στην παρούσα φάση πρόκειται για ένα µέσον που
είναι απαραίτητο για την προσέγγιση των πολιτών µε την
Ευρωπαϊκή Ένωση·
1.7 αναγνωρίζει ότι η δηµιουργία δηµόσιου ευρωπαϊκού
χώρου θα καταστεί δυνατή µόνον εάν η Ευρώπη δροµολογήσει την
πολιτική ολοκλήρωση κατά την οποία οι πολίτες θα µπορούν να
κινητοποιούνται για την επιλογή σαφών πολιτικών γραµµών σχετικά
µε το µέλλον της ηπείρου·
1.8 θεωρεί ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια
για τη διαµόρφωση ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης που θα
ευνοεί την πλήρη και συνειδητή συµµετοχή των πολιτών στην οικοδόµηση της Ευρώπης·
1.9 θεωρεί ότι όλοι οι αιρετοί αντιπρόσωποι οφείλουν να ανταποκριθούν µε αίσθηµα ευθύνης στα εν λόγω πιεστικά αιτήµατα και
καλεί τους αιρετούς αντιπροσώπους των τοπικών, περιφερειακών,
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσµών να ενεργήσουν από κοινού για την
εδραίωση δηµοκρατικών σχέσεων µε τους πολίτες. Εν προκειµένω,
εύχεται, να εντατικοποιηθεί η διοργανική συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα άλλα θεσµικά όργανα, προκειµένου να
ενδυναµωθεί ουσιαστικά η εδαφική διαβούλευση στην ΕΕ·
1.10 έχει την πεποίθηση ότι ο διάλογος µε τους πολίτες, τις
πολιτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις και τις ενώσεις πρέπει να
είναι µόνιµος και να διεξάγεται µε πνεύµα εµπιστοσύνης και εν
προκειµένω θεωρεί ότι η περίοδος προβληµατισµού πρέπει να
χρησιµοποιηθεί για να συλλεχθούν τα αιτήµατα των πολιτών. Αυτό
προϋποθέτει ότι τα θεσµικά όργανα της ΕΕ εφαρµόζουν τις αρχές
της διαφάνειας και της προσιτότητας που διευκολύνουν τους
πολίτες να συµµετέχουν στις ανταλλαγές απόψεων και στις συζητήσεις. Προς τούτο, πρέπει να διασφαλισθεί η µόνιµη και διαρθρωµένη συνεργασία µεταξύ των οργάνων που έχουν αναλάβει αυτό
το έργο ακρόασης·
1.11 κρίνει αναγκαίο η ΕΕ, όλα τα θεσµικά της όργανα και οι
οργανισµοί της, να επισηµαίνουν συστηµατικά τη σηµασία που είχε
στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης η έντονη περιφερειακή και τοπική διάσταση που υφίσταται στα κράτη µέλη. Η περιφερειακή αυτή διάσταση αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της
διαδικασίας ολοκλήρωσής µας, το οποίο προσδίδει σαφώς µεγαλύτερο δηµοκρατικό έρεισµα στο σύνολο των αποφάσεων της ΕΕ.
Υπό την έννοια αυτή, θα πρέπει να λαµβάνονται περισσότερο υπόψη
οι γνωµοδοτήσεις της Επιτροπής των Περιφερειών, προκειµένου να
ενισχυθεί η δηµοκρατική νοµιµότητα της Ένωσης·
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στη φάση της εφαρµογής και ότι θα έχουν την αναγνώριση των
γραφείων εκπροσώπησης της Επιτροπής στα κράτη µέλη και θα
συµµετέχουν στις κοινοτικές πρωτοβουλίες που προβλέπονται από
το Σχέδιο ∆ καθώς και στις δράσεις που αναλαµβάνει το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Για το σκοπό αυτό, η ΕΕ πρέπει να διαθέσει επαρκείς
πόρους, γιατί διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος το σχέδιο να παραµείνει στο στάδιο των καλών προθέσεων·
1.14 θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να ξεπεραστεί η περίοδος
προβληµατισµού και τα ευρωπαϊκά όργανα και οι αιρετοί εκπρόσωποι να ξεκινήσουν µια δοµηµένη συζήτηση µε τους πολίτες και
τις οργανώσεις τους, µε βάση τη µέθοδο της Συνέλευσης για τη
Συνταγµατική Συνθήκη. Η συζήτηση πρέπει να έχει ως αφετηρία
την επεξεργασία συγκεκριµένων προβληµάτων της ζωής των ευρωπαίων πολιτών, όπως το βιοτικό επίπεδο, η απασχόληση, η
προστασία του περιβάλλοντος και η ενέργεια και, όπως έχει
προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να επικεντρωθεί σε ορισµένα
θέµατα που έχουν προτεραιότητα όσον αφορά το µέλλον της
Ευρώπης, όπως τα εξής:
(i) Ποιος είναι ο στόχος της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης;
(ii) Τι ρόλο οφείλει να διαδραµατίσει η Ευρώπη σε παγκόσµιο
επίπεδο;
(iii) Στα πλαίσια της παγκοσµιοποίησης, ποιο θα είναι το µελλοντικό οικονοµικό και κοινωνικό πρότυπο της Ευρώπης;
(iv) Ποια είναι τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
(v) Πώς θα προαχθεί η ελευθερία, η ασφάλεια και η δικαιοσύνη;
(vi) Πώς θα χρηµατοδοτείται η ΕΕ;
1.15 η ΕΤΠ κρίνει ότι, για να κερδηθεί η εµπιστοσύνη των
ευρωπαίων πολιτών, χρειάζεται να γίνουν περισσότερα από µια
απλή συζήτηση µαζί τους και από την καταγραφή των επιθυµιών
τους. Οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να γνωρίζουν ότι, σε τελευταία
ανάλυση, είναι αυτοί οι ίδιοι που αποφασίζουν για το µέλλον της
ΕΕ µέσω των αιρετών εκπροσώπων τους. Έτσι, τα ερωτήµατα που
τίθενται στην προηγούµενη παράγραφο πρέπει να απαντηθούν στις
κοινές πολιτικές θέσεις όλων των τοπικών, περιφερειακών και
εθνικών αρχών·

1.12 επισηµαίνει ότι, σύµφωνα και µε τα όσα υποστηρίζει η
ίδια η λευκή βίβλος για τη διακυβέρνηση, καθώς και το σχέδιο του
ευρωπαϊκού συντάγµατος, η ΕΤΠ θα έπρεπε να διαθέτει µέσα που
να της επιτρέπουν, τουλάχιστον για τα θέµατα για τα οποία απαιτείται η γνώµη της, να ελέγχει την εκτέλεση εκ µέρους της Επιτροπής των µέτρων που υιοθετούνται στις γνωµοδοτήσεις της·

1.16 φρονεί ότι, εκτός από τις εκστρατείες ενηµέρωσης και
επικοινωνίας που αναλαµβάνουν οι αιρετοί εκπρόσωποι σε τοπικό,
περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, οι τελευταίοι θα
πρέπει να καταβάλουν τις απαραίτητες προσπάθειες προκειµένου οι
οργανισµοί και οι οργανώσεις τους να αναλάβουν, ως τµήµα του
καθηµερινού τους έργου, την ευθύνη να παρέχουν πληροφόρηση
σχετικά µε την ευρωπαϊκή διάσταση του τοµέα δραστηριότητάς
τους· εν προκειµένω υπογραµµίζει ότι µία έκδοση ορθών πρακτικών όπου περιγράφονται παραδείγµατα από συγκεκριµένες
δράσεις που ανελήφθησαν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
σχετικά µε την εφαρµογή του Σχεδίου ∆ (∆ηµοκρατία, ∆ιάλογος,
∆ηµόσια συζήτηση), βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας ως
συνέχεια της παρούσας γνωµοδότησης·

1.13 φρονεί ότι κατά την εφαρµογή των αποκεντρωµένων
στρατηγικών επικοινωνίας θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί το δηµοκρατικό δυναµικό των µελών της ΕΤΠ και η ευρωπαϊκή εντολή τους.
Αυτό σηµαίνει ότι θα συµµετέχουν στα εθνικά προγράµµατα που
προβλέπει το σχέδιο ∆, ορισµένα εκ των οποίων βρίσκονται ακόµη

1.17 κρίνει απαραίτητη την ενσωµάτωση µιας τέταρτης
διάστασης στο εσωτερικό του Σχεδίου ∆, παράλληλα µε τη ∆ηµοκρατία, τον ∆ιάλογο και τη ∆ηµόσια συζήτηση, που να αφορά την
Αποκέντρωση, µε την προσφυγή σε εξωτερικούς φορείς επικοινωνίας, όπως οι τοπικές και περιφερειακές αρχές που πρέπει να
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διαδραµατίσουν βασικό ρόλο στο πλαίσιο αυτό, λόγω των αρµοδιοτήτων τους, µέσω φόρουµ διαλόγου, πρωτοβουλιών και συζητήσεων. Η συζήτηση πρέπει να έχει ως αφετηρία τα εν λόγω τοπικά
και περιφερειακά φόρουµ, µε την παρουσία αιρετών αντιπροσώπων
(από την τοπική και περιφερειακή βαθµίδα έως και το εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο), υπευθύνων της κοινωνίας των πολιτών και των
οργανώσεων των πολιτών. Από τα φόρουµ αυτά θα προκύψουν τα
αποτελέσµατα που θα πρέπει να υποβληθούν στα εθνικά κοινοβούλια και στο Στρασβούργο.

2.5 εκφράζει τη λύπη της για τον περιθωριακό ρόλο που τους
αποδίδουν οι προτάσεις της Λευκής Βίβλου, είναι πρόθυµη όµως να
αναλάβει µε υπευθυνότητα την ώθηση και τον συντονισµό του
έργου των τοπικών και περιφερειακών αρχών και συνεπώς, στα
πλαίσια της συνεργασίας µε τα λοιπά θεσµικά όργανα, να συµβάλει
ενεργητικότατα στην παρούσα φάση προβληµατισµού· υπογραµµίζει εν προκειµένω ότι είναι απαραίτητο να εξασφαλισθεί η
αύξηση των πόρων που διαθέτουν και να τους χορηγηθούν τα
κονδύλια που είναι απαραίτητα για να συµβάλουν σε µια
ανανεωµένη πολιτική ενηµέρωσης και επικοινωνίας·

2. Η Επιτροπή των Περιφερειών και η ευρωπαϊκή πολιτική
επικοινωνίας

2.6 καλωσορίζει, στα πλαίσια αυτά, την έναρξη των διαπραγµατεύσεων µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
ενόψει της συντάξεως προσθήκης στη συµφωνία συνεργασίας
µεταξύ της ΕΤΠ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που ανανεώθηκε
τον Νοέµβριο του 2005, για την πολιτική ενηµέρωσης και επικοινωνίας·

Η Επιτροπή των Περιφερειών,
2.1 εύχεται να εξασφαλισθεί ο συντονισµός µε το τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο, δεδοµένου ότι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση
( multilevel governance) που εκφράζεται από την ΕΕ και τις περιφέρειες µπορεί να παράσχει και τη δυνατότητα πολυεπίπεδης επικοινωνίας µε την εφαρµογή δράσεων που θα αποσκοπούν στην
αµοιβαία αναγνώριση στα πλαίσια της κοινής λογικής που διέπει
την αρχή της επικουρικότητας. Η ΕΤΠ υποθέτει ότι οι τοπικές και
περιφερειακές αρχές θα συµµετάσχουν ενεργά στην ευρωπαϊκή
επικοινωνιακή πολιτική. Με δεδοµένη την πολυµέρεια που
υφίσταται στην ΕΕ και µε βάση την αρχή της επικουρικότητας, οι
φορείς αυτοί είναι τα διοικητικά όργανα που βρίσκονται πλησιέστερα στον πολίτη, οι ενδεδειγµένοι παράγοντες για να καταστήσουν γνωστό το ευρωπαϊκό σχέδιο στους πολίτες.
2.2 χαιρετίζει τη δηµοσίευση της Λευκής Βίβλου για την
ευρωπαϊκή πολιτική επικοινωνίας που θα βασίζεται στον ενισχυµένο
διάλογο, στην εγγύτητα µε τον πολίτη και σε µια αποκεντρωµένη
αντίληψη, αλλά εκφράζει τη λύπη της που το έγγραφο δεν
διαθέτει συγκεκριµένη πολιτική αντίληψη και συνεπώς η εγκυρότητά του απλώς περιορίζεται στον οργανικό χαρακτήρα του.
Επισηµαίνει ειδικότερα την απουσία στρατηγικής προοπτικής
σχετικά µε τη φύση και τον ρόλο της ΕΕ όσον αφορά την
προάσπιση και την προαγωγή των συµφερόντων και αναγκών των
ευρωπαίων πολιτών κατά τα ερχόµενα χρόνια·
2.3 εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι στη
Λευκή Βίβλο αναγνωρίζεται ο ρόλος που διαδραµατίζουν οι τοπικές
και περιφερειακές αρχές, και συγκεκριµένα τα τοπικά και περιφερειακά δίκτυα ενηµέρωσης, στην εδραίωση του διαλόγου µε τους
πολίτες και στην ενεργό συµµετοχή των τοπικών κοινοτήτων στα
ευρωπαϊκά θέµατα· προτείνει την ανάπτυξη, µε τα κατάλληλα
µέτρα (εργαστήρια, πρόσκληση δηµοσιογράφων στις Βρυξέλλες),
στενότερων δεσµών µεταξύ του εκτενούς δικτύου ανταποκριτών των
ΜΜΕ στις Βρυξέλλες και των επιµέρους τοπικών συντακτών· υπενθυµίζει εν προκειµένω ότι για να είναι αποτελεσµατικές, οι τοπικές
και περιφερειακές αρχές έχουν ανάγκη από τους κατάλληλους
πόρους λειτουργίας·
2.4 τονίζει ότι χάρη τόσο στη δική της συµβολή όσο και στη
συµβολή των αιρετών αντιπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, η
ΕΕ διαθέτει το κατάλληλο δηµοκρατικό πλαίσιο για την εδραίωση
του διαλόγου µε τους πολίτες, για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού
πολιτικού πνεύµατος και για την αναδιαµόρφωση της κοινοτικής
δράσης µε γνώµονα την εγγύτητα· υπενθυµίζει δε ότι η τοπική και
περιφερειακή παρουσία αποτελεί βασικό διαµεσολαβητή στην
επικοινωνία µε τους πολίτες·

2.7 επιθυµεί να συµβάλει στον Ευρωπαϊκό χάρτη για έναν
ευρωπαϊκό κώδικα συµπεριφοράς όσον αφορά την επικοινωνία και
ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει την έννοια, τους στόχους
και την προστιθέµενη αξία του εν λόγω εγγράφου·
2.8 κρίνει απαραίτητη τη διασύνδεση της πολιτικής επικοινωνίας µε τον ενεργό πολίτη µέσω δράσεων που να στηρίζουν
εκδηλώσεις µεγάλης ορατότητας, µελετών και µέσων πληροφόρησης, δοµών διαλόγου και προβληµατισµού, που θα απευθύνονται στο ευρύτερο δυνατό κοινό πέραν των συνόρων, µε θέµατα
που ενδιαφέρουν άµεσα τους πολίτες, όπως για παράδειγµα η
ανεργία, η ανάπτυξη των πόλεων και της υπαίθρου, η ασφάλεια και
η µετανάστευση, η προστασία του περιβάλλοντος και η ενέργεια,
όπου οι ευρωπαϊκές δράσεις συνεισφέρουν µια αδιαµφισβήτητη
προστιθέµενη αξία. Τα θέµατα αυτά επηρεάζουν έντονα την
πολιτική των τοπικών και περιφερειακών αρχών: µόνο έτσι µπορεί
να καταστεί πιο απτή η Ευρώπη στους πολίτες·
2.9 αναγνωρίζει ότι ένας από τους στόχους της Λευκής Βίβλου
είναι η καλύτερη κατανόηση της κοινής γνώµης µέσω των δηµοσκοπήσεων του Ευρωβαροµέτρου και προτείνει οι έρευνες γνώµης
να προσαρµοσθούν καλύτερα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο,
το δε Ευρωβαρόµετρο να διασυνδεθεί αποτελεσµατικότερα µε την
ΕΤΠ και τα µέλη της· οι τοπικοί και περιφερειακοί φορείς του
δηµόσιου τοµέα και των ΜΚΟ αποτελούν τους πιο άµεσους
«δέκτες» των απόψεων των πολιτών·
2.10 ενθαρρύνει την εισαγωγή στα σχολικά προγράµµατα
µαθηµάτων ευρωπαϊκής αγωγής του πολίτη έτσι ώστε να διδάσκεται
τι είναι το ευρωπαϊκό σχέδιο, οι καταστατικές του αξίες, η
προέλευση, οι αρχικοί στόχοι και οι µελλοντικές προκλήσεις,
προβλέποντας στα σχολικά και στα πανεπιστηµιακά προγράµµατα
συγκεκριµένο πρόγραµµα και ειδικούς καθηγητές για το θέµα αυτό·
2.11 προτείνει τη χάραξη µιας ευρωπαϊκής πολιτικής ενηµέρωσης που θα παράσχει τη δυνατότητα στην ΕΕ να εξασφαλίσει την
ύπαρξη ανεξάρτητων µέσων ενηµέρωσης και εύχεται ειδικότερα να
αναπτυχθούν στο εσωτερικό των περιφερειακών γραφείων τύπου
όργανα για την επικοινωνιακή προώθηση της Ευρώπης, να καθιερωθούν προγράµµατα κατάρτισης στην επικοινωνία για τους δηµόσιους υπαλλήλους και να µετατραπεί το ΕΒS (Europe by Satellite)
από οπτικοακουστικό µέσο σε πραγµατικό ευρωπαϊκό γραφείο
τύπου·
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2.12 προτείνει τη δηµιουργία απλών και αποκεντρωµένων
µέσων χρηµατοδότησης υπέρ των µικρών µη κυβερνητικών οργανώσεων µε σκοπό την στήριξη της δράσης τους που αποσκοπεί στην
άµεση ενηµέρωση των πολιτών σχετικά µε την ΕΕ µέσω της διοργάνωσης συζητήσεων και µαθηµάτων, της έκδοσης φυλλαδίων
προσαρµοσµένων στις περιφερειακές ανάγκες ή της διοργάνωσης
επισκέψεων στις Βρυξέλλες·
2.13 συνιστά οι εν λόγω πληροφορίες να διαµορφώνονται και
να διαδίδονται µέσω των περιφερειακών και τοπικών αρχών· εύχεται
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δε να εδραιωθεί µόνιµη συνεργασία µε τα λοιπά ευρωπαϊκά όργανα
να εδραιώσουν ούτως ώστε να καταρτίζουν από κοινού τα προβλεπόµενα προγράµµατα επικοινωνίας και ενηµέρωσης·
2.14 επιθυµεί, τελικά, η ενηµέρωση και επικοινωνία σχετικά µε
την Ένωση να νοούνται ως ένα λογικό πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει
να βασίζονται οι οργανισµοί, οι αρχές και τα θεσµικά όργανα σε
τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο καθώς και τα µέσα ενηµέρωσης, προκειµένου να µπορούν να παρέχουν ορθή και πλήρη
ενηµέρωση.

Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2006
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής των Περιφερειών
Michel DELEBARRE

