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(Προπαρασκευαστικές πράξεις)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

428Η ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 5ΗΣ ΚΑΙ 6ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2006
Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα: «Ρύθµιση του ανταγωνισµού και καταναλωτές»
(2006/C 309/01)
Στις 14 Ιουλίου 2005, και σύµφωνα µε το άρθρο 29, παράγραφος 2, του Εσωτερικού της Κανονισµού, η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή αποφάσισε να καταρτίσει γνωµοδότηση, µε θέµα «Ρύθµιση του
ανταγωνισµού και καταναλωτές»
Το ειδικευµένο τµήµα «Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των
σχετικών εργασιών, επεξεργάστηκε τη γνωµοδότησή του στις 31 Μαΐου 2006, µε εισηγήτρια την κα SÁNCHEZ
MIGUEL.
Κατά τη 428η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 5ης και 6ης Ιουλίου 2006 (συνεδρίαση της 5ης Ιουλίου), η Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 134 ψήφους υπέρ, καµία ψήφο κατά και 2 αποχές, την
ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Συµπεράσµατα και συστάσεις
1.1 Ο ελεύθερος ανταγωνισµός προϋποθέτει όφελος για όλους
εκείνους που συµµετέχουν στην αγορά, και ιδιαίτερα για τους καταναλωτές. Εντούτοις, η παράβαση των νοµικών διατάξεων που έχουν
θεσπιστεί για τον σκοπό αυτόν, είχε ιδιαίτερη επίπτωση για τους
ανταγωνιζόµενους επιχειρηµατίες και όντως οι κανόνες έχουν στόχο
τις κυρώσεις και περιορίζουν τις οικονοµικές επιπτώσεις που έχει η
έλλειψη ανταγωνισµού µεταξύ επιχειρηµατιών.
1.2 Στο παρελθόν, οι καταναλωτές δεν διέθεταν κατάλληλα
νοµικά µέσα που να απορρέουν από τους κανόνες του ανταγωνισµού και να τους παρέχουν τη δυνατότητα να παρεµβαίνουν ή να
απαιτούν αποζηµίωση για τις ζηµίες που προκαλούν στην αγορά οι
απαγορευµένες πρακτικές ανταγωνισµού. Μόνον από τη στιγµή που
επήλθαν µεγάλες αλλαγές στην εσωτερική αγορά, και ιδιαίτερα από
την απελευθέρωση των οικονοµικού χαρακτήρα κλάδων κοινής
ωφέλειας, άρχισε να συζητιέται η αναγκαιότητα ύπαρξης µηχανισµών που να επιτρέπουν στους καταναλωτές να συµµετέχουν στην
πολιτική ανταγωνισµού.
1.3 Το πρώτο βήµα πραγµατοποιήθηκε µε τον διορισµό ενός
µόνιµου υπαλλήλου στη θέση του Συνδέσµου µε τους καταναλωτές, στην Γ∆ Ανταγωνισµός, προκειµένου να χρησιµεύει ως
δίαυλος µεταξύ αυτής και των οργανώσεων καταναλωτών, για τα
ζητήµατα ανταγωνισµού σχετικά µε τα οποία η γνώµη τους έχει
ιδιαίτερη σηµασία. Σήµερα, τρία χρόνια αργότερα, η αποτελεσµατικότητά του έχει περιοριστεί, επειδή δεν διαθέτει τα κατάλληλα µέσα
για να επιτελεί το έργο αυτό.
1.4 Εν τω µεταξύ, στους σηµαντικότερους κλάδους που έχουν
απελευθερωθεί, έχει σταδιακά προκύψει πραγµατικός περιορισµός

του ελεύθερου ανταγωνισµού, µε αποτέλεσµα τον αποκλεισµό
ορισµένων ανταγωνιστών και το σαφή περιορισµό των οικονοµικών
δικαιωµάτων των καταναλωτών. Ένας από τους λόγους της αρνητικής αυτής επίδρασης, είναι η εθνική διάσταση που υιοθετήθηκε
κατά την απελευθέρωση, εκ µέρους των περισσότερων κρατών
µελών, µε επιστροφή στον εθνικό προστατευτισµό των επιχειρήσεων.
Η Επιτροπή πρέπει να αποκτήσει τα αναγκαία µέσα ώστε να τεθεί
τέρµα στις συνέπειες αυτές.
1.5 Το άρθρο 153, παράγραφος 2, της ΣΕΚ παρέχει στην
Επιτροπή τη νοµική βάση για τη θέσπιση οριζόντιας δράσης
προστασίας των καταναλωτών εντός των κοινοτικών πολιτικών και
ιδίως της πολιτικής του ανταγωνισµού, ώστε οι διατάξεις εφαρµογής των άρθρων 81 και 82 της ΣΕΚ να καλύπτουν τα συµφέροντα και των καταναλωτών, παράλληλα µε εκείνα των ανταγωνιζόµενων επιχειρηµατιών, που θίγονται από την παράβαση των
κανόνων του ανταγωνισµού. Από την πλευρά τους, τα κράτη µέλη
οφείλουν να ορίσουν τον ίδιο αυτόν στόχο για τους εθνικούς τους
κανόνες.
1.6 Προς τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να θεσπιστούν δράσεις
που θα εξασφαλίζουν την αποκατάσταση των ζηµιών που µπορούν
να προκύψουν από την υιοθέτηση απαγορευµένων πρακτικών,
ειδικά όσον αφορά τα οικονοµικά δικαιώµατα.
1.7 Επιπλέον, είναι αναγκαίο να ενισχυθούν τα συστήµατα
ενηµέρωσης και διαβούλευσης µε τους καταναλωτές. Εάν η Γ∆
Ανταγωνισµός διατηρήσει τη θέση του Συνδέσµου µε τους καταναλωτές, θα πρέπει να του παράσχει τα αναγκαία για την εκπλήρωση
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του έργου του µέσα, και η Γ∆ Υγεία και Προστασία των καταναλωτών (SANCO) θα πρέπει να µεριµνήσει για τη συµµετοχή των
οργανισµών που διαθέτει, προκειµένου να πραγµατοποιεί καλύτερη
παρέµβαση στα θέµατα ανταγωνισµού που σχετίζονται άµεσα µε τα
συµφέροντα των καταναλωτών. Από αυτή την άποψη, φρονούµε ότι
το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Ανταγωνισµού θα µπορούσε να τροποποιήσει
τη δράση του, ώστε να λαµβάνει υπόψη τις πληροφορίες και
παρατηρήσεις που οι εθνικές ή κοινοτικές οργανώσεις των καταναλωτών επιθυµούν να παράσχουν, προκειµένου να καταστεί αποτελεσµατικότερη η πολιτική του ανταγωνισµού στις αγορές και να αναγνωρίζονται τα οικονοµικά τους δικαιώµατα.

2. Ο σηµερινός προσανατολισµός της ευρωπαϊκής πολιτικής
ανταγωνισµού
2.1 Ο ελεύθερος ανταγωνισµός αποτελεί βασική αρχή της οικονοµίας της αγοράς και προϋποθέτει την ελεύθερη πρωτοβουλία των
οικονοµικών φορέων, και γενικά όλων των ιδιωτών που έχουν
πρόσβαση σε αυτήν. Η ανάγκη κανόνων που να συµβιβάζουν τον
ελεύθερο ανταγωνισµό στην αγορά µε τα δικαιώµατα όλων των
υποκειµένων που αποτελούν µέρος της, οδήγησε στους κανόνες της
Συνθήκης που χρησιµεύουν για τη ρύθµιση του ανταγωνισµού. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εν µέσω εποχής απελευθερώσεων, εξεδήλωσε (1) την ανάγκη ύπαρξης ισορροπίας ανάµεσα στα συµφέροντα
των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, λαµβάνοντας υπόψη νέες
οικονοµικές καταστάσεις που δεν προβλέπονταν στους κανόνες του
ανταγωνισµού. Επίσης, τάχθηκε υπέρ του να καταστούν αποτελεσµατικοί οι εθελοντικοί µηχανισµοί, καθώς και να προωθηθεί ο
διάλογος µεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων, ούτως ώστε να
αυξηθεί η εµπιστοσύνη των καταναλωτών στην αγορά, δεδοµένου
ότι ο ανταγωνισµός δεν συνιστά επαρκή µηχανισµό για την επίτευξή
της.
2.2 Η σηµερινή κατάσταση περιλαµβάνει ορισµένα νέα στοιχεία,
όπως αυτά παρουσιάζονται στην Έκθεση της Επιτροπής επί της
πολιτικής ανταγωνισµού 2004 (2) και στην παρέµβαση της Επιτρόπου Kroes (3). Και στα δύο κείµενα επισηµαίνεται η ανάγκη να
επικεντρωθεί η δράση στους τοµείς που είναι καθοριστικοί για την
εσωτερική αγορά και για τον ανταγωνισµό, σύµφωνα µε την
Ατζέντα της Λισσαβώνας, όλως ιδιαιτέρως όµως στον συνυπολογισµό των συµφερόντων των καταναλωτών, και κυρίως της
επίδρασης που ασκούν επί των δικαιωµάτων τους οι συµπράξεις
επιχειρήσεων και τα µονοπώλια. Η τοποθέτηση αυτή µπορεί να
θεωρηθεί ως ένα πρώτο βήµα προς την ενσωµάτωση της προστασίας
των καταναλωτών, ως µέτρου για τη ρύθµιση της αγοράς, από την
άποψη της ζήτησης και όχι µόνο της προσφοράς, όπως συνέβαινε
µέχρι σήµερα.
2.3 Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο καθορισµός της πολιτικής ανταγωνισµού αποτελεί αρµοδιότητα της ΕΕ, σε συνεργασία µε τα κράτη
µέλη, όχι µόνον επειδή εφαρµόζεται στην ενιαία αγορά και,
συνεπώς, σε διασυνοριακές συναλλαγές, αλλά επειδή στόχος της
είναι η εναρµόνιση των εθνικών κανόνων προκειµένου να µην εφαρµόζονται εθνικές πολιτικές προστατευτισµού που να ευνοούν τις
αντίστοιχες αγορές τους, εισάγοντας δυσµενείς διακρίσεις για τους
ανταγωνιστές τους. Από την άποψη αυτήν, σηµαντικός είναι ο
ρόλος που διαδραµατίζουν οι κοινοτικές αρχές, ειδικότερα δε η
Επιτροπή, η οποία όχι µόνον είναι αρµόδια για τη διαµόρφωση
νοµοθετικών προτάσεων για τη ρύθµιση του ανταγωνισµού, αλλά
(1) Σχέδιο δράσης για την πολιτική των καταναλωτών, 1999-2001.
(2) SEC(2005) 805 τελικό της 17.06.2005. Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ —
ΕΕ C 110 της 9/05/2006, σ. 8.
(3) Λονδίνο, 15 Σεπτεµβρίου 2005, στις ηµερίδες «Ευρωπαϊκή ηµέρα καταναλωτών και ανταγωνισµού».
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και για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων και των εθνικών ενισχύσεων,
στις οποίες το γενικό συµφέρον προέχει έναντι του ειδικού συµφέροντος του εκάστοτε κράτους.
2.4 Η απελευθέρωση κλάδων κοινής ωφέλειας και η ρύθµιση
των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών έχουν οδηγήσει στην αναζήτηση
ενός συσχετισµού µεταξύ της πολιτικής του ανταγωνισµού και
άλλων πολιτικών της Επιτροπής, ειδικότερα δε εκείνης των καταναλωτών. Πράγµατι, στην τελευταία Έκθεση για τον Ανταγωνισµό,
του 2004, η ενίσχυση των συµφερόντων και της εµπιστοσύνης των
καταναλωτών στην εσωτερική αγορά αναφέρεται ως ένας από τους
στόχους της αυστηρής εφαρµογής της πολιτικής ανταγωνισµού.
2.5 Όµως, παρά την παραπάνω διακήρυξη αρχών, στην ανάλυση
των διαφόρων διατάξεων που διαµορφώνουν την ευρωπαϊκή
πολιτική ανταγωνισµού περιλαµβάνονται ελάχιστα συγκεκριµένα
µέτρα· η θέση είναι πανοµοιότυπη µε εκείνη που έχει ακολουθηθεί
σε προηγούµενες φάσεις. Το 2003, µε την ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Ηµέρας του Ανταγωνισµού, αναγγέλθηκε ο διορισµός ενός
«µόνιµου υπαλλήλου στη θέση του Συνδέσµου µε τους καταναλωτές» στην Γ∆ Ανταγωνισµού (4), µε µία γραµµή δράσης για το
καθένα από τα κεφάλαια που περιλαµβάνει η πολιτική αυτή,
προκειµένου να µεριµνά για τα συµφέροντα των καταναλωτών.
Επιπλέον, δηµοσιεύτηκαν ενηµερωτικά φυλλάδια (5) που κατευθύνουν και ενηµερώνουν τους καταναλωτές σχετικά µε το περιεχόµενο
της πολιτικής ανταγωνισµού και µε το πώς µπορεί αυτή να
επηρεάσει τα συµφέροντά τους.
2.6 Μεταξύ των καθηκόντων που καλείται να επιτελέσει ο
σύνδεσµος µε τους καταναλωτές (6), επισηµαίνονται τα εξής:
— να αποτελεί κόµβο επαφών για οργανώσεις καταναλωτών και
µεµονωµένους καταναλωτές (7)·
— να διατηρεί τακτικές επαφές µε οργανώσεις καταναλωτών, και
ιδιαίτερα µε την Ευρωπαϊκή Συµβουλευτική Οµάδα Καταναλωτών («ECCG»)·
— να ειδοποιεί τις ενώσεις καταναλωτών για υποθέσεις ανταγωνισµού, όταν οι απόψεις τους µπορεί να αποδειχθούν σηµαντικές, και να τους συµβουλεύει σχετικά µε τον τρόπο µε τον
οποίο µπορούν να τις εκφράσουν·
— να διατηρεί επαφές µε τις εθνικές αρχές ανταγωνισµού για
θέµατα που αφορούν τους καταναλωτές.
2.7 Η στροφή αυτή της πολιτικής ανταγωνισµού προς τον συνυπολογισµό των συµφερόντων των καταναλωτών, θα πρέπει να
υλοποιείται κατά τρόπο οριζόντιο, ώστε να µην παραµένουν
στεγανά αρµοδιοτήτων µεταξύ των Γενικών ∆ιευθύνσεων «Ανταγωνισµός» και «Υγεία και Προστασία των Καταναλωτών». Προς τούτο,
είναι αναγκαίος ο µόνιµος συντονισµός µεταξύ των διαφόρων πολιτικών, όχι µόνο των ευρωπαϊκών, αλλά και µεταξύ αυτών και των
εθνικών, ώστε να επιτευχθεί ένας ελεύθερος ανταγωνισµός στην
αγορά που θα είναι επωφελής για τους οικονοµικούς και κοινωνικούς φορείς και για τους καταναλωτές.
(4) Ρώµη, 6 ∆εκεµβρίου 2003, ο Επίτροπος Monti ανήγγειλε τον διορισµό
του κ. Riviere Marti.
(5) Η πολιτική ανταγωνισµού της ΕΕ και οι καταναλωτές. Υπηρεσία Εκδόσεων του Λουξεµβούργου.
(6) Βλ. «XXXIIIη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισµού 2003» σσ 6 κ.ε.,
SEC(2004) 568 τελικό, της 4.06.2004. Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ —
ΕΕ C 221, της 8.9.2005.
(7) Οι επαφές µπορούν να γίνονται µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης:
comp-consumer-officer@cec.eu.int.
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3. Πολιτικές ανταγωνισµού της ΕΕ που επηρεάζουν τους
καταναλωτές
3.1 Μπορεί να λεχθεί ότι η πολιτική ανταγωνισµού, στην
τελευταία φάση της, υπέστη σηµαντικές αλλαγές, όχι µόνο υπό την
ισχυρή επίδραση της ονοµαζόµενης παγκοσµιοποίησης της οικονοµίας, αλλά και από την ανάγκη να καταστεί συµβατή η απελευθέρωση κλάδων των υπηρεσιών µε άλλους στόχους δηµόσιου συµφέροντος, όπως η εξασφάλιση του πλουραλισµού και της αξιοπιστίας
των προµηθευτών των εν λόγω υπηρεσιών. Η πολιτική ανταγωνισµού έχει δεσµευτεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο για την
επίτευξη των στόχων της ανταγωνιστικότητας, όπως αυτοί
ορίστηκαν στην Ατζέντα της Λισσαβώνας, και οι οποίοι επικεντρώνονται στην εύρυθµη λειτουργία της οικονοµίας της αγοράς, και
κυρίως των οικονοµικών συγκεντρώσεων, καθοριστικής σηµασίας
για την επιτυχία της ευρωπαϊκής οικονοµίας έναντι των διεθνών
ανταγωνιστών της, χωρίς ωστόσο να περιοριστούν τα δικαιώµατα
των ανταγωνιστών και ειδικότερα των ευρωπαίων καταναλωτών.
3.2 Η διασαφήνιση της πολιτικής ανταγωνισµού που επηρεάζει
τους καταναλωτές προϋποθέτει την εξέταση των κεφαλαίων εντός
των οποίων αυτή ρυθµίζεται, δηλαδή εκείνων που αντιστοιχούν στα
άρθρα της Συνθήκης, καθώς και των κανόνων για την ανάπτυξή
τους. Οι κανόνες αυτοί, σε ορισµένες περιπτώσεις, έχουν τροποποιηθεί πρόσφατα, ενώ για άλλες εκκρεµεί η υιοθέτησή τους.

3.3 Περιοριστικές συµφωνίες και πρακτικές
3.3.1
Οι συµφωνίες µεταξύ επιχειρήσεων συνιστούν µέρος των
σχέσεων της αγοράς που χρησιµεύουν για τη διευκόλυνση της
ολοκληρωµένης λειτουργίας της. Ωστόσο, δεν χρησιµοποιούνται
πάντοτε µε στόχο τον ανταγωνισµό, αλλά ακριβώς για το αντίθετο,
και ήδη κατά τη στιγµή της δηµιουργίας της κοινής αγοράς
εξετάστηκε η ανάγκη απαγόρευσης των συµφωνιών αυτών όταν το
περιεχόµενό τους έχει ως στόχο την παρεµπόδιση, τον περιορισµό ή
τη στρέβλωση του ελεύθερου ανταγωνισµού. Το ίδιο συµβαίνει µε
τις συγκεντρώσεις επιχειρήσεων, η πιο ενδεικτική µορφή των οποίων
είναι τα καρτέλ που λειτουργούν ως συγκροτήµατα επιχειρήσεων,
χωρίς εµφανή συντονισµό µεταξύ τους. Όταν το περιεχόµενο της
δραστηριότητάς τους περιορίζει ή εµποδίζει τον ελεύθερο ανταγωνισµό, υπόκειται σε απαγόρευση.
3.3.2
Η νοµική βάση τόσο των συµφωνιών όσο και των αποφάσεων µεταξύ επιχειρήσεων είναι συµβατικού τύπου και γεννά υποχρεώσεις µεταξύ των µερών. Και στις δύο περιπτώσεις, η ισχύς τους
εξαρτάται από την τήρηση των εφαρµοστέων νοµικών διατάξεων.
Το πρόβληµα που εξετάζεται εδώ είναι οι επιπτώσεις που επιφέρουν
σε τρίτους, και ειδικότερα στους κανόνες που διέπουν τον ανταγωνισµό στην αγορά.
3.3.3
Απώτερος σκοπός του νόµου είναι να απαγορευτεί το
αποτέλεσµα, δηλ. ο περιορισµός του ανταγωνισµού· προχωρά,
όµως, και περαιτέρω, δεδοµένου ότι κηρύσσει άκυρες αυτοδικαίως
όλες τις συµφωνίες ή αποφάσεις συγκεντρώσεων, µε τα πρακτικά
αποτελέσµατα που επισύρει αυτό όσον αφορά την αποκατάσταση
της ζηµίας που προκλήθηκε στους ανταγωνιστές και στην οικονοµία
γενικότερα, µέσω της στρέβλωσης της λειτουργίας των αγορών.
3.3.4
Το πολυσύνθετο των καταστάσεων που προκύπτουν κατά
την εφαρµογή των κανόνων του άρθρου 81 της Συνθήκης, τόσο
στις εθνικές αγορές όσο και στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά,
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ώθησε την Επιτροπή να προβεί σε αυτό που ονοµάστηκε δέσµη
εκσυγχρονισµού (8), βάσει της οποίας προσαρµόζονται οι κανόνες
της Συνθήκης στην νοµολογία των ∆ικαστηρίων και στις πολυάριθµες περιπτώσεις που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της εφαρµογής τους.
3.3.5 Εκσυγχρονίστηκαν επίσης οι κανόνες σχετικά µε την
απαλλαγή ανά κατηγορίες (9). Ο σχετικός Κανονισµός παρουσιάζει
νέους κανόνες απαλλαγής, σύµφωνα µε τις σηµερινές ανάγκες της
αγοράς, όλως ιδιαιτέρως για τις απαλλαγές που αφορούν
συµφωνίες µεταφοράς τεχνολογίας. Η ανάγκη ύπαρξης ενός σαφούς
κανόνα για τη διευκόλυνση των συµφωνιών µεταξύ επιχειρήσεων,
χωρίς προσφυγή στην απαγόρευση, προϋποθέτει τον καθορισµό των
ορίων εντός των οποίων θα συνάπτονται οι συµφωνίες αυτές, και
κυρίως την εγγύηση ότι εκείνοι που θα ζηµιώνονται από τις απαλλαγές αυτές δεν θα είναι σε καµία περίπτωση οι καταναλωτές.

3.4 Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης
3.4.1 Το άρθρο 82 της Συνθήκης απαγορεύει την καταχρηστική
εκµετάλλευση, εκ µέρους µίας ή περισσότερων επιχειρήσεων, δεσπόζουσας θέσης στην κοινή αγορά ή σε σηµαντικό µέρος της.
Πρόκειται για διάταξη που δεν εµποδίζει την δεσπόζουσα θέση
(υπήρξε, µάλιστα, µια τάση να ευνοούνται οι οικονοµικές
συγκεντρώσεις που επιτρέπουν στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να
ανταγωνίζονται µε άλλες σε παγκόσµιο επίπεδο), αλλά που επιχειρεί
να εµποδίζει το ενδεχόµενο η επιτευχθείσα υπεροχή να επιβάλλει
στους λοιπούς ανταγωνιστές τους δικούς της όρους, καταργώντας
τον ανταγωνισµό. Στην περίπτωση αυτήν, η διάταξη που περιλαµβάνεται στο άρθρο αυτό δεν ασχολείται µε την προέλευση της εν
λόγω κατάστασης υπεροχής, αντίθετα προς ό,τι συµβαίνει µε το
άρθρο 81, το οποίο ενδιαφέρεται για την προέλευση της συµφωνίας
ή των αποφάσεων, για να τις κηρύξει άκυρες.
3.4.2 Η δεσπόζουσα θέση έχει κάποιες συνέπειες που διαφέρουν
από εκείνες των εναρµονισµένων πρακτικών, δεδοµένου ότι δεν
φαίνεται να επηρεάζει τον ανταγωνισµό, στο µέτρο που αυτός
ενδέχεται να περιορίζεται ήδη από την ίδια την κατάσταση, δηλαδή
την ανυπαρξία ανταγωνιστών, ή να καθιστά ασήµαντο το ρόλο των
ανταγωνιστών στην αγορά. Εντούτοις, φαίνεται όντως, και έτσι
θεσπίζεται, ότι χρειάζεται παρέµβαση υπέρ του καταναλωτή, ο
οποίος θα είναι το θύµα των όσων επιβάλλει ο επιχειρηµατίας περί
του οποίου πρόκειται (10).
(8) Κανονισµός ΕΚ 1/2003 του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 2002,
για την εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού που προβλέπονται στα
άρθρα 81 και 82 της συνθήκης, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισµό ΕΚ 411/2004 (ΕΕ L 68 της 6.3.2004)· Κανονισµός ΕΚ 773/2004
της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2004, σχετικά µε τη διεξαγωγή από
την Επιτροπή των διαδικασιών δυνάµει των άρθρων 81 και 82 της
συνθήκης ΕΚ (ΕΕ L 123 της 27/04/2004, σ. 18). Ακόµη, δηµοσιεύτηκαν µια σειρά Ανακοινώσεων και Κατευθυντήριων γραµµών µε
στόχο τη θέσπιση των διαδικασιών για τις σχέσεις µεταξύ των αρχών
ανταγωνισµού και της Επιτροπής, καθώς και της Επιτροπής µε τις δικαστικές αρχές.
(9) Κανονισµός ΕΚ 772/2004 της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2004, για
την εφαρµογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης σε
ορισµένες κατηγορίες συµφωνιών µεταφοράς τεχνολογίας (ΕΕ L 123 της
27/04/2004, σ. 11).
10
( ) Η νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου αναγκάστηκε να οριοθετήσει
την έννοια της δεσπόζουσας θέσης, καθώς δεν υπήρχε ορισµός στη
Συνθήκη, και την καθόρισε θεωρώντας ως τέτοια την οικονοµική θέση
που καταλαµβάνουν µία ή περισσότερες επιχειρήσεις και τους επιτρέπει
να εµποδίζουν τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό στην αγορά, µέσω
συµπεριφοράς ανεξάρτητης από τους ανταγωνιστές τους, από τους
πελάτες τους και από τους καταναλωτές.
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3.4.3
Από την άποψη αυτή, η Επιτροπή έχει σταδιακά παρέµβει
στους σηµαντικότερους κλάδους, οι οποίοι, λόγω της καθυστερηµένης απελευθέρωσής τους, απολάµβαναν δεσπόζουσας θέσης
στην πλειονότητα των χωρών της ΕΕ, όπως είναι η περίπτωση των
τηλεπικοινωνιών (11), ή όπου, επειδή επρόκειτο για σηµαντική τεχνολογική καινοτοµία, δεν υπήρχε αποτελεσµατικός ανταγωνισµός µε
άλλες επιχειρήσεις, όπως είναι η περίπτωση της Microsoft (12). Και
στις δύο περιπτώσεις αποφασίστηκε ότι υφίσταται κατάχρηση
δεσπόζουσας θέσης. Στην πρώτη περίπτωση, για κατάχρηση κατά
τον ορισµό των τιµών για την παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών (13), η απόφαση ήταν επιπλέον ενδεικτική, επειδή αφορούσε
έναν οικονοµικό κλάδο που υπόκειται κατ' αρχήν σε ρύθµιση από
το κράτος, και από την άποψη αυτήν η Επιτροπή έκρινε ότι όφειλε
να δράσει παρότι οι τιµές υπόκειντο σε κλαδική ρύθµιση.
3.4.4
Στη δεύτερη περίπτωση, της Microsoft, το ζήτηµα ήταν
πιο περίπλοκο, δεδοµένου ότι πρόκειται για επιχείρηση των
Ηνωµένων Πολιτειών, που µονοπωλεί σχεδόν τη χρήση των λειτουργικών συστηµάτων πληροφορικής που παράγει. Εντούτοις, η
Επιτροπή αποφάσισε ότι θιγόταν το άρθρο 82 λόγω κατάχρησης
δεσπόζουσας θέσης στην αγορά των λειτουργικών συστηµάτων για
τους ΠΥ, µέσω της άρνησης παροχής πληροφοριών σχετικά µε τη
διαλειτουργικότητα, και κυρίως µέσω της υποχρεωτικής
συνδυασµένης πώλησης των λογισµικών Windows Media Player
και του Windows. Η Επιτροπή όχι απλώς επέβαλε σηµαντικά
πρόστιµα για πολύ σοβαρή παράβαση, αλλά και απαίτησε µια σειρά
µέτρων που αφορούν τη διάδοση των λειτουργικών συστηµάτων,
καθώς και τον διαχωρισµό της πώλησης των λειτουργικών
συστηµάτων Windows για ΠΥ.

3.5 Ο έλεγχος των συγκεντρώσεων
3.5.1
Η ΣΕΚ δεν θέσπισε κανένα συγκεκριµένο άρθρο όπου να
ρυθµίζεται η νοµοθεσία που εφαρµόζεται στις συγκεντρώσεις
επιχειρήσεων, σε πρώτη φάση λόγω της έλλειψης τέτοιου είδους
οικονοµικών πράξεων, και ύστερα επειδή οι ίδιες οι αρχές των
κρατών µελών υποστήριξαν τις συγκεντρώσεις, προκειµένου να
γίνουν ανταγωνιστικές οι εθνικές τους επιχειρήσεις. Ωστόσο, όταν
το αποτέλεσµα των συγκεντρώσεων αυτών δηµιουργούσε καταστάσεις δεσπόζουσας θέσης, εφαρµόζονταν τα άρθρα 81 και 82, µε
µία εξαίρεση όµως, δηλαδή ότι δεν ασκούνταν εκ των προτέρων
έλεγχος των συγκεντρώσεων αυτών, παρά µόνο στην περίπτωση
κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης.
3.5.2
Προκειµένου να καλυφθεί το κενό αυτό και να ασκείται
ουσιαστικός έλεγχος, το Συµβούλιο, δυνάµει των άρθρων 83 και
308 της ΣΕΚ, που του επιτρέπουν να αποκτήσει τις κατάλληλες
πρόσθετες εξουσίες για την επίτευξη των στόχων του, στην
προκειµένη περίπτωση ελεύθερου ανταγωνισµού, υιοθέτησε διάφορους Κανονισµούς µέχρι να φθάσει στον σηµερινό Κανονισµό
139/2004 (14), ο οποίος τροποποιεί και βελτιώνει τον Κανονισµό
(11) Υπόθεση Deutsche Telekom COM/C1/37. ΕΕ L 263 της 14.10.2003,
σ. 9.
(12) Υπόθεση Microsoft COM/37/792.
(13) Η Deutsche Telekom µείωσε αισθητά τα κοινά τιµολόγια των γραµµών
για τις υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο στο δίκτυο
σταθερής τηλεφωνίας της.
(14) Κανονισµός ΕΚ 139/2004 του Συµβουλίου, της 20/1/2004, για τον
έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων, ΕΕ L 24 της
29/1/2004· Κανονισµός ΕΚ 802/2004 της Επιτροπής, της 7/4/2004,
για την εφαρµογή του Κανονισµού ΕΚ 139/2004 (ΕΕ L 133 της
30/04/2004, σ. 1).
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ΕΚ/1310/97 (15), και κυρίως ενσωµατώνει την νοµολογία που
προέκυψε από την Απόφαση Gencor/Επιτροπής (16).
3.5.3 Μεταξύ άλλων, ο νέος Κανονισµός τροποποιεί πτυχές του
ανταγωνισµού, παραπέµποντας στις εθνικές αρχές τα ζητήµατα που
η Επιτροπή ή τουλάχιστον τρία κράτη µέλη κρίνουν ως τέτοια, µε
αποτέλεσµα την αποσυµφόρηση σε µεγάλο βαθµό του έργου των
κοινοτικών αρχών για τον ανταγωνισµό. Φρονούµε, ωστόσο, ότι οι
υποθέσεις θα έπρεπε να µπορούν να παραπέµπονται µόνον όταν δεν
επηρεάζεται σηµαντικό µέρος της κοινής αγοράς, δεδοµένου ότι,
στην περίπτωση αυτή, θα ήταν ευκολότερο να προλαµβάνονται ο
περιορισµός του ανταγωνισµού και οι συνέπειές του για τα ενδιαφερόµενα µέρη, ιδιαίτερα δε τους καταναλωτές.
3.5.4 Μεταξύ των τροποποιήσεων ουσιαστικών πτυχών, πρέπει
να σηµειωθεί ότι ορίζονται σαφέστερα όχι µόνο τα ποσοτικά
κατώτατα όρια του άρθρου 1, αλλά και τα εννοιολογικά όρια του
άρθρου 2, και έτσι καθίσταται σαφές σε ποιες περιπτώσεις
υφίσταται δεσπόζουσα θέση και, κυρίως, σηµαντική παρακώλυση
του ανταγωνισµού.
3.5.5 Άλλες πτυχές που τροποποιήθηκαν, εξίσου σηµαντικές,
είναι οι διαδικαστικές, οι οποίες υπέστησαν σηµαντική τροποποίηση,
µε την παράταση των προθεσµιών για την παραποµπή υποθέσεων
στα κράτη µέλη, πράγµα που επιτρέπει την καλύτερη παρέµβαση
των ενδιαφεροµένων µερών, σε συνάρτηση πάντοτε µε ό,τι θεσπίζεται στις εθνικές νοµοθεσίες. Το ίδιο συµβαίνει και µε τις προθεσµίες των αιτούντων στην περίπτωση αυτή θα µπορούσαν να
θεωρηθούν υπερβολικά άκαµπτες: 15 εργάσιµες ηµέρες, σε πολύ
πρώιµο στάδιο της διαδικασίας, γεγονός που σηµαίνει ότι δεν θα
γνωρίζουν τις παρατηρήσεις που ενδέχεται να δεχθεί η Επιτροπή για
την κοινοποιηθείσα πράξη. Οπωσδήποτε, πρέπει να επισηµανθεί ότι
σε ολόκληρη τη φάση της διαδικασίας, δεν υπάρχει κανόνας που να
επιτρέπει την παρέµβαση των καταναλωτών· και όχι µόνον αυτό:
έχει εξαφανιστεί από το νοµικό κείµενο η απαίτηση για το συνυπολογισµό των συµφερόντων των εργαζοµένων των επιχειρήσεων
αυτών, καθώς και της απασχόλησης, κατά την αξιολόγηση των
συγκεντρώσεων.

3.6 Τυποποιηµένες περιπτώσεις περιορισµού του ανταγωνισµού
3.6.1 Τόσο στο Άρθρο 81, όσο και στο 82, ο κοινοτικός
νοµοθέτης προβαίνει σε µη εξαντλητική απαρίθµηση εκείνων που
νοούνται ως απαγορευµένες πρακτικές, στο πρώτο εξ αυτών για
εκείνες που προέρχονται από συµπράξεις, ενώ στο δεύτερο για
εκείνες που προέρχονται από κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Κατά
πρώτο λόγο, πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν πρόκειται για εξαντλητικούς καταλόγους, αλλά για παραδείγµατα συχνών πρακτικών
µέσω των οποίων λαµβάνουν συγκεκριµένη µορφή οι δύο αυτές
συµπεριφορές, γεγονός που σηµαίνει ότι θα µπορούσαν να εντοπιστούν και άλλες, που να έχουν τις ίδιες συνέπειες και, συνεπώς, για
τις οποίες ισχύει η ίδια απαγόρευση.
(15) Ο Κανονισµός ΕΟΚ 4064/89 (ΕΕ L 395 της 30/12/1989, σ. 1), καθώς
και οι τροποποιήσεις που ενσωµατώθηκαν σε αυτόν µε την Πράξη
προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας, τροποποιήθηκαν από τον προαναφερόµενο Κανονισµό· έτσι, ο νέος Κανονισµός αποτελεί αναδιατύπωση όλων των νοµικών κειµένων, καθώς και
της τροποποίησης των άρθρων που έχουν αποτελέσει αντικείµενο νοµολογιακής ερµηνείας.
(16) Υπόθεση Τ-102/96, στην οποία το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο προσδιόρισε
την έννοια της δεσπόζουσας θέσης, καθώς και του ουσιαστικού περιορισµού του ανταγωνισµού, έτσι ώστε να περιλαµβάνονται πλέον καταστάσεις που προηγουµένως η κατανόησή τους ήταν αµφισβητούµενη,
όπως τα ολιγοπώλια.
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3.6.2
Η απαρίθµηση των διαφόρων ειδών πρακτικών είναι
παρεµφερής στα δύο άρθρα:
— καθορισµός τιµών·
— περιορισµός ή έλεγχος της παραγωγής, της διάθεσης, της
τεχνολογικής ανάπτυξης ή των επενδύσεων·
— κατανοµή των αγορών ή των πηγών εφοδιασµού·
— εφαρµογή, έναντι των συναλλασσοµένων, άνισων όρων επί
ισοδυνάµων παροχών·
— εξάρτηση της σύναψης συµβάσεων από την αποδοχή πρόσθετων
παροχών.
3.6.3
Το σύνολο των τυποποιηµένων συµπεριφορών µπορεί να
ταξινοµηθεί σε δύο είδη, που προσαρµόζονται καλύτερα στην
κατάσταση από την οποία ξεκινούν:
α) Κατάχρηση ανταγωνισµού, όπου περιλαµβάνονται µεγάλος
αριθµός αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών, όπως η άρνηση
παροχής, ο ορισµός χαµηλών τιµών κατώτερων από την πραγµατική αξία, πριµ εµπιστοσύνης ή διακριτική µεταχείριση ως
προς τις τιµές. Η συµπεριφορά αυτή έχει οικονοµική συνέπεια, η
οποία συνίσταται στον περιορισµό ή την παρεµπόδιση του ανταγωνισµού στην αγορά ή σε σηµαντικό µέρος της.
β) Κατάχρηση ή αθέµιτη εκµετάλλευση έναντι των επιχειρήσεων
που εξαρτώνται από την δεσπόζουσα θέση άλλης ή άλλων
επιχειρήσεων για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, µέσω
αθέµιτων τιµών, διακρίσεων, αναποτελεσµατικότητας ή
παράλειψης, ή ακόµη και καταχρήσεων του δικαιώµατος βιοµηχανικής ιδιοκτησίας.
3.6.4
Μία από τις πιο συχνές περιπτώσεις είναι ο καθορισµός
τιµών, µε την ευρύτερη έννοια, όπως οι επιστροφές, περιθώρια, όροι
πληρωµής ή εκπτώσεις. Θα πρέπει επίσης να περιληφθούν η µη
κατάρτιση προκαταρκτικού προϋπολογισµού, η µη συµµόρφωση
προς τον τιµοκατάλογο και η πώληση σε τιµές που να µην είναι
εκείνες της προσφοράς. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, θίγονται οι
καταναλωτές, οι οποίοι, παρά τους ειδικούς κανόνες που προστατεύουν τα δικαιώµατά τους, βρίσκονται σε µειονεκτική κατάσταση
έναντι των επιχειρήσεων που κατέχουν δεσπόζουσα θέση στην
αγορά, µε το χαρακτηριστικό να είναι, πολλές φορές, ο µόνος
προµηθευτής για τη συγκεκριµένη αγορά.

3.7 Εξέλιξη του ανταγωνισµού σε ορισµένους απελευθερωµένους
κλάδους
Η πολιτική για τον ανταγωνισµό, που περιλαµβάνεται στην ΣΕΚ,
προσαρµόζεται στους παραδοσιακούς κλάδους της ευρωπαϊκής
οικονοµίας. Η εξέλιξη, λοιπόν, που σηµειώθηκε στους κανόνες
ανάπτυξής της υπήρξε παράλληλη προς τα νέα οικονοµικά γεγονότα, που απαιτούσαν µεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Οι διαδικασίες σύµφωνα µε τις οποίες πραγµατοποιήθηκε η απελευθέρωση
σηµαντικών κλάδων της αγοράς είχαν αρνητικό αντίκτυπο για τους
καταναλωτές, καθώς, στις περισσότερες περιπτώσεις, υπήρξε
µετάβαση από δηµόσια υπηρεσία σε επιχειρήσεις που κατέχουν
δεσπόζουσα θέση στις αντίστοιχες αγορές, µε τις οποίες δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν άλλες επιχειρήσεις.
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3.7.1 Ενέργεια
3.7.1.1 Τα τελευταία χρόνια έχει πραγµατοποιηθεί µεγάλη
πρόοδος στην απελευθέρωση του τοµέα της ενέργειας στην Ευρώπη
(ηλεκτρισµός και φυσικό αέριο), που, µέχρι πρόσφατα, συµπεριλαµβανόταν στον δηµόσιο τοµέα και, ως τέτοιος, υφίστατο παρέµβαση
ως προς τους όρους και τις τιµές παροχής. Η Επιτροπή είχε
προβλέψει πριν από τον Ιούλιο του 2004 την απελευθέρωση της
αγοράς για όλους τους επαγγελµατίες και, από τον Ιούλιο του
2007, για τα νοικοκυριά. Η πρώτη πρόβλεψη δεν τηρήθηκε πλήρως
και, όπως έχουν σήµερα τα πράγµατα, είναι αδύνατη η πλήρης
απελευθέρωση για την οικιακή κατανάλωση.
3.7.1.2 Η κατάσταση είναι περίπλοκη, και µάλιστα παρατηρούνται ελλείψεις στην απόδοση των ιδιωτικοποιηµένων δικτύων,
ιδιαίτερα των δικτύων ηλεκτροδότησης, που εφαρµόζουν µια
χαµηλού κόστους συντήρηση των δικτύων τους µε σηµαντική
επίπτωση για τους χρήστες και µε συχνές διακοπές της παροχής.
3.7.1.3 Ωστόσο, ο ισχύων Κανονισµός για τον ηλεκτρισµό (17),
ο οποίος προωθεί το διασυνοριακό εµπόριο ηλεκτρικής ενέργειας,
µπορεί να αξιοποιηθεί για την αύξηση του ανταγωνισµού στην
εσωτερική αγορά, µέσω ενός µηχανισµού αντισταθµίσεων υπέρ των
δικτύων µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, και µέσω της θέσπισης
τελών που θα χαρακτηρίζονται από απουσία διακρίσεων, διαφάνεια,
και δεν θα εξαρτώνται από την απόσταση.
3.7.1.4 Εκ των υστέρων, η Επιτροπή προέβη στη σύσταση
υποοµάδας επιφορτισµένης µε την ενέργεια, εντός του Ευρωπαϊκού
∆ικτύου Ανταγωνισµού, προκειµένου να συζητήσει και να καταρτίσει συµφωνία σχετική µε την εφαρµογή των κοινοτικών κανόνων
του ανταγωνισµού στις αγορές της ενέργειας.

3.7.2 Τηλεπικο ινωνίες
3.7.2.1 Ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών υπέστη νοµοθετική
ανανέωση το 2002 (18), οφειλόµενη, σε µεγάλο βαθµό, στον
εκσυγχρονισµό του συνόλου των κανόνων σχετικά µε τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, προκειµένου να προσαρµοστεί η χρήση των
δικτύων στις νέες τεχνολογίες. Τα αποτελέσµατα της προσαρµογής
των κρατών µελών υπήρξαν άνισα. Όντως, η 9η Έκθεση (19) περί
εφαρµογής της δέσµης κανονιστικών ρυθµίσεων για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες στην ΕΕ επικεντρώθηκε στη διαδικασία µεταφοράς των ρυθµίσεων αυτών στο εκάστοτε εθνικό δίκαιο, καθώς και
στα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στις εθνικές ρυθµιστικές αρχές
(ΕΡΑ).
3.7.2.2 Από την 9η Έκθεση προκύπτει ότι ο αριθµός των
φορέων διατηρήθηκε, παρότι ορισµένοι από αυτούς παρέµειναν
αποκλειστικά στην αγορά προέλευσής τους. Από την άλλη πλευρά,
η ανταγωνιστική πίεση µεταξύ των φορέων µεταφέρθηκε από τις
διεθνείς αγορές και τις κλήσεις µακρών αποστάσεων στον τοµέα
των τοπικών κλήσεων, µε σταδιακή µείωση στον τοµέα αυτόν των
παραδοσιακών φορέων, γεγονός που ωφέλησε τους καταναλωτές
από άποψη κόστους των κλήσεων, όχι όµως και κατά τη σύναψη
νέων συµβάσεων, όπου σε κάποιες περιπτώσεις υπήρξε κατάχρηση
της αρχικής τους θέσης.
(17) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 σχετικά µε τους όρους πρόσβασης
στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας.
ΕΕ L 176 της 15.7.2003, σ. 1.
(18) Οδηγία 2002/77/ΕΚ (ΕΕ L 249 της 17/09/2002, σ. 21).
(19) COM(2003) 715 τελικό.
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3.7.2.3
Η παρακολούθηση των αγορών τηλεπικοινωνιών για τον
καθορισµό της κατάστασης του ανταγωνισµού επιτρέπει τον έλεγχο,
έως έναν βαθµό, των φορέων µε δεσπόζουσα θέση, µε στόχο να
τους επιβάλλονται ειδικές υποχρεώσεις που εµποδίζουν καταχρήσεις
κατά την επιβολή όρων και τιµών στους καταναλωτές. Οπωσδήποτε,
η Επιτροπή πραγµατοποίησε ευρεία παρακολούθηση της εφαρµογής
της Οδηγίας 2002/77/ΕΚ, στο κάθε κράτος µέλος (20), µε στόχο να
επανορθώσει τα εντοπισθέντα ελαττώµατα που όχι µόνο περιόριζαν
τον ανταγωνισµό, αλλά και έθιγαν τα συµφέροντα των καταναλωτών.

3.7.3 Μετ αφο ρές
Ο κλάδος των µεταφορών πρέπει να εξετασθεί ανάλογα µε τα
διάφορα µεταφορικά µέσα· θα αναφερθούµε κυρίως εδώ στις αεροπορικές, τις σιδηροδροµικές και τις θαλάσσιες µεταφορές, οι οποίες
υπέστησαν σηµαντικές τροποποιήσεις, κυρίως µε στόχο την
προστασία των επιβατών στην πρώτη περίπτωση και την ασφάλεια
στη θάλασσα στην τρίτη.

3.7.3.1 Αεροπορικές µεταφορές
3.7.3.1.1
Το 2003, η Επιτροπή ξεκίνησε διάλογο µε τον κλάδο
της πολιτικής αεροπορίας, µε στόχο την κατάρτιση κοινής θέσης
για την εφαρµογή της πολιτικής ανταγωνισµού στις ενώσεις και
συγχωνεύσεις που πραγµατοποιούνταν στον κλάδο αυτόν.
Πράγµατι, το ίδιο έτος, έγινε φανερή η ανάγκη τροποποίησης του
Κανονισµού (ΕΚ) 1/2003, ώστε να συµπληρωθούν οι αεροπορικές
µεταφορές µεταξύ Ένωσης και τρίτων χωρών, προκειµένου να
δηµιουργηθεί ένας «ανοιχτός ουρανός» που θα επιτρέπει την παρέµβαση στις ενώσεις µεταξύ ευρωπαϊκών εταιριών και εταιριών τρίτων
χωρών, ειδικότερα δε µε τις ΗΠΑ. Κατά το διάστηµα αυτό, η
Επιτροπή εξέτασε διάφορες συµφωνίες µεταξύ επιχειρήσεων, και
ορισµένες από αυτές κρίθηκαν µη συµβατές µε τους κανόνες περί
ανταγωνισµού (21), ενώ για άλλες τροποποιήθηκε το περιεχόµενο ή
η διάρκεια της ισχύος τους.
3.7.3.1.2
Κατά το ίδιο διάστηµα, υιοθετήθηκε ο Κανονισµός
που περιλαµβάνει τα δικαιώµατα των επιβατών (22).

3.7.3.2 Σιδηροδροµικές µεταφορές
3.7.3.2.1
Ο Κανονισµός 1/2003 παρέχει στις αρµόδιες για τον
ανταγωνισµό εθνικές αρχές τη δυνατότητα να εφαρµόζουν τους
κανόνες προστασίας του ανταγωνισµού στον κλάδο των σιδηροδρόµων. Στο εξής, οι εθνικές και οι κοινοτικές αρχές οφείλουν να
καθορίζουν τα ζητήµατα κοινού συµφέροντος, µε δεδοµένη την
απελευθέρωση των σιδηροδροµικών µεταφορών, σε συνεργασία µε
την Γ∆ Μεταφορές και Ενέργεια.
(20) Βλ. εκτενή περίληψη δράσεων στην XXXIIIη Έκθεση της Επιτροπής επί
της πολιτικής ανταγωνισµού 2003, σσ 41 κ.ε.
(21) Η Επιτροπή αρνήθηκε την εξουσιοδότηση για τη συµφωνία µεταξύ Air
France και Alitalia, στην πρώτη έκδοσή της, και ζήτησε την παρέµβαση
άλλων ενδιαφεροµένων µερών για να υποβάλουν παρατηρήσεις. Όσον
αφορά την British Airways και την Iberia, η Επιτροπή περιόρισε τη
διάρκεια ισχύος της συµφωνίας σε έξι χρόνια.
(22) Κανονισµός ΕΚ 261/2004 (ΕΕ L 46 της 17.02.2004, σ. 1).
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3.7.3.2.2 Η πρώτη δέσµη µέτρων για τους σιδηροδρόµους, µε
οδηγίες για την απελευθέρωσή τους, είχε στόχο την απελευθέρωση
των διασυνοριακών σιδηροδροµικών εµπορευµατικών µεταφορών
και τη δηµιουργία πλαισίου αναφοράς για την πρόσβαση τόσο στις
υπηρεσίες εµπορευµατικών όσο και επιβατικών µεταφορών, µε τον
καθορισµό διαδροµών, τιµολογίων κ.λπ.
3.7.3.2.3 Στη δεύτερη δέσµη µέτρων, περιλαµβάνεται η
απελευθέρωση των εθνικών αγορών µεταφοράς φορτίου, καθώς και
η απελευθέρωση της εθνικής και διεθνούς αγοράς επιβατικών µεταφορών.
3.7.3.2.4 Ο γενικός στόχος ήταν η επίτευξη µιας κοινής
τοποθέτησης για την εφαρµογή της νοµοθεσίας του ανταγωνισµού
στον κλάδο των σιδηροδρόµων, ώστε να αποτρέπεται η λήψη αντιφατικών αποφάσεων µεταξύ εθνικών αρχών και Επιτροπής.

3.7.3.3 Θαλάσσιες µεταφορές
3.7.3.3.1 Ο κλάδος των θαλάσσιων µεταφορών είναι ένας από
εκείνους που έχουν τις περισσότερες απαλλαγές ανά κατηγορία,
ειδικότερα σχετικά µε τις θαλάσσιες διασκέψεις και κοινοπραξίες,
που προσαρµόζονται προς το περιεχόµενο του Κανονισµού
(ΕΚ) 823/2000, σήµερα υπό αναθεώρηση (23), και που επιχειρούν
να αναπτύξουν το άρθρο 81, παράγραφος 3 της ΣΕΚ, δεδοµένου
ότι µέσω αυτού επιτρέπεται στις θαλάσσιες διασκέψεις και κοινοπραξίες να υπερβαίνουν το όριο που προβλέπεται στον κανόνα, υπό
τον όρο ότι, µετά από κοινοποίηση στην Επιτροπή, θα δοθεί η
εξουσιοδότηση για την διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων.
3.7.3.3.2 Στην πράξη, ορισµένες κοινοπραξίες χρησιµοποίησαν
τις διατάξεις αυτές για να υιοθετήσουν πρακτικές που δεν προβλέπονται από την απαλλαγή, όπως στην περίπτωση καθορισµού τιµών,
που οδήγησε την Επιτροπή (24) να παρέµβει για τον περιορισµό του
περιεχοµένου των συµφωνιών. Ανάλογη ήταν και η απόφαση του
Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (25) σχετικά µε
συµφωνία µεταξύ εταιριών θαλάσσιων µεταφορών για τη µη
χορήγηση εκπτώσεων στους πελάτες τους επί των δηµοσιευµένων
τιµών των τελών και πρόσθετων τελών.

3.8 Συνέπειες για τους καταναλωτές από την απελευθέρωση των
προαναφερόµενων κλάδων
3.8.1 Οι διαδικασίες σύµφωνα µε τις οποίες πραγµατοποιήθηκε
η απελευθέρωση των προαναφερόµενων κλάδων, καθώς πραγµατοποιήθηκε σε εθνική κλίµακα, είχαν αρνητικές συνέπειες από την
άποψη της εσωτερικής αγοράς. Η δηµιουργία ολιγοπωλίων στέρησε
από τους καταναλωτές την ύπαρξη αποτελεσµατικού ανταγωνισµού,
που να συµβάλει στην πτώση των τιµών και την προώθηση της
επιχειρηµατικής ανταγωνιστικότητας. Επιπλέον, η Επιτροπή θα
έπρεπε να εξετάσει τις συνέπειες που προκάλεσαν µέχρι στιγµής οι
συγκεντρώσεις σε απελευθερωµένους κλάδους, ειδικά όσον αφορά
τους καταναλωτές.
(23) ΕΕ C 233 της 30.09.2003, σ. 8.
(24) Υπόθεση Wallenius/Wilhelmsen/Hunday. 2002.
(25) Υπόθεση IV/34.018. L 268 του 2000, σ. 1.
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3.8.2
Σε γενικές γραµµές, η έλλειψη διαφάνειας, οι υψηλές και
αδικαιολόγητες τιµές που υφίστανται οι επαγγελµατίες και οι καταναλωτές, και η κάθετη ενοποίηση των επιχειρήσεων, δεν προώθησαν
τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό στις απελευθερωµένες αγορές,
αντίθετα µάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις οι όροι των συµβάσεων
για τους καταναλωτές δεν τηρούσαν τους κανόνες που έχουν
θεσπιστεί για τα υποδείγµατα οµαδικών συµβάσεων.
3.8.3
Το ζήτηµα τίθεται σε συνάρτηση µε τους µηχανισµούς
που διαθέτουν οι καταναλωτές για να ασκούν τα δικαιώµατά τους
έναντι των επιχειρήσεων αυτών, ειδικότερα δε µέσω νοµικών προσφυγών που απορρέουν από τους κανόνες του ανταγωνισµού, και
ιδιαίτερα από τα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης. Οι αγωγές
ενώπιον των αρµόδιων για τον ανταγωνισµό αρχών της Επιτροπής
και των εθνικών αρχών, υποβάλλονται κατά κύριο λόγο από επιχειρηµατίες και το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο δεν έχει εκδικάσει καµία
αγωγή ιδιωτών.
3.8.4
Η δηµοσίευση, εκ µέρους της Επιτροπής, του Πράσινου
Βιβλίου «Αγωγές αποζηµίωσης για παράβαση των αντιµονοπωλιακών κανόνων της ΕΚ» (26) αναµένεται να οδηγήσει στον καθορισµό µηχανισµού για τους καταναλωτές, ο οποίος θα εξεταστεί
ιδιαιτέρως στη σχετική γνωµοδότηση που θα εκδώσει η ΕΟΚΕ.

4. Προστασία των καταναλωτών έναντι της πολιτικής ανταγωνισµού
4.1 Είναι προφανές ότι για τους καταναλωτές ισχύει ειδικό
νοµοθετικό πλαίσιο όπου αναπτύσσονται τα δικαιώµατα και οι
υποχρεώσεις τους (27). Το άρθρο 153 ΣΕΚ, στην παράγραφο 2,
ορίζει ότι: «οι απαιτήσεις προστασίας του καταναλωτή λαµβάνονται
υπόψη κατά τον καθορισµό και την εφαρµογή άλλων κοινοτικών
πολιτικών και δραστηριοτήτων». Πρόκειται για οριζόντιου
χαρακτήρα πολιτική, η οποία, ως τέτοια, πρέπει να παρεµβαίνει στο
περιεχόµενο όλων των πολιτικών που επηρεάζουν τους καταναλωτές. Στην περίπτωση της πολιτικής ανταγωνισµού, δεν υπάρχει
καµιά αµφιβολία: η αγορά -στην οποία αυτή απευθύνεται- περιλαµβάνει τους καταναλωτές, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν, εντός
αυτής, την ζήτηση.
4.1.1
Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται να εντοπισθεί, από τα
δικαιώµατα που αναγνωρίζονται στους καταναλωτές, ποια είναι
εκείνα που επηρεάζονται, και µε ποιον τρόπο, από την πολιτική
ανταγωνισµού, ειδικότερα δε από τις συνέπειες της παραβίασης των
κανόνων αυτών στην εσωτερική αγορά, καθώς επίσης και να
θεωρηθούν οι καταναλωτές ως ενδιαφερόµενο µέρος της πολιτικής
αυτής, ούτως ώστε να εξετάζονται τα συµφέροντά τους όταν η
Επιτροπή καλείται να παρέµβει σε συγκεκριµένες περιπτώσεις για να
θεσπίσει τους κανόνες της αγοράς.

4.2 Οικονοµικά δικαιώµατα
4.2.1
Η έννοια των οικονοµικών δικαιωµάτων των καταναλωτών,
παραπέµπει στην απουσία οποιασδήποτε οικονοµικής απώλειας που
να εµποδίζει τον καταναλωτή ή χρήστη να χρησιµοποιεί ή να
απολαµβάνει τα αγαθά και υπηρεσίες που έχει αποκτήσει σύµφωνα
µε τους όρους που συµφωνήθηκαν µε τον επιχειρηµατία. Η βασική
(26) COM(2005) 672 τελικό της 19.12.2005.
(27) Βλ. Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ — INT/263- AS 1038/2005, εισηγητής ο
κ. Pegado Liz.
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αρχή που ρυθµίζει όλο αυτό το ζήτηµα είναι η αρχή της καλής
πίστης και της δίκαιης ισορροπίας µεταξύ των µερών, άρα οποιαδήποτε πράξη ή ρήτρα είναι αντίθετη προς αυτήν µπορεί ως εκ τούτου
να θεωρηθεί ως καταχρηστική ή ενάντια προς το συµφέρον του
καταναλωτή.
4.2.2 Η σχέση µεταξύ της πολιτικής για την προστασία του
ανταγωνισµού και της ελευθερίας επιλογής του καταναλωτή υπήρξε
κύριο µέληµα της κοινοτικής νοµοθεσίας, και έτσι αναγνωρίζεται,
τόσο στο πρώην άρθρο 85, παράγραφος 3, όσο και στο ισχύον
άρθρο 81 της ΣΕΚ, καθώς ορίζεται ότι θα µπορούν να επιτρέπονται
συµφωνίες σύµπραξης µόνον όταν, παρότι περιορίζουν τον ανταγωνισµό, επιφέρουν πλεονεκτήµατα για τους καταναλωτές. Ένα από τα
χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι ο καταµερισµός γεωγραφικών
περιοχών µεταξύ ανταγωνιστών, προκειµένου να καλύπτεται
ολόκληρη η αγορά, ακόµη κι αν σε ορισµένες περιοχές δεν είναι
προσοδοφόρα.
4.2.3 Η εποπτεία της αγοράς, από την άποψη της προστασίας
του καταναλωτή, πραγµατοποιείται µε την µέριµνα για ενδεχόµενη
ύπαρξη οριζόντιων συµφωνιών για θέµατα όπως εθελοντικές
συµφωνίες, καρτέλ τιµών, κεντρικά πρακτορεία προµηθειών, καταµερισµός της αγοράς, κ.λπ., καθώς και κάθετες συµφωνίες, υποδείγµατα συµβάσεων για τη ρύθµιση των σχέσεων µεταξύ παραγωγών,
εισαγωγέων, κ.λπ. Επίσης, ελέγχεται η κατάχρηση δεσπόζουσας
θέσης µε πρακτικές που δυσχεραίνουν ή εµποδίζουν την είσοδο
ανταγωνιστών, καθώς και ο καθορισµός υπερβολικά υψηλών ή
υπερβολικά χαµηλών τιµών, αποκλειστικών τιµών, ή η εφαρµογή
πλεονεκτηµάτων υπέρ ορισµένων πελατών, που εισάγουν διακρίσεις
έναντι άλλων.
4.2.4 Η Επιτροπή παρουσιάζει συστηµατικά, στην ετήσια
Έκθεσή της, έναν υψηλό αριθµό Αποφάσεων, τόσο σχετικά µε
περιπτώσεις εναρµονισµένων πρακτικών όσο και µε κατάχρηση
δεσπόζουσας θέσης, καθώς και ορισµένες Αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου που, σε πολλές περιπτώσεις, υποδεικνύουν
αλλαγή ερµηνείας των κανόνων ή ακόµα και επιβάλλουν την τροποποίηση της νοµοθεσίας.
4.2.5 Κατά τα τελευταία χρόνια, οι υποθέσεις των οποίων
επιλαµβάνεται η Επιτροπή έχουν βαθµιαία µειωθεί, πράγµα που
οφείλεται, σε µεγάλο βαθµό, στη σθεναρή δράση των αρµόδιων για
τον ανταγωνισµό εθνικών αρχών εντός των αντίστοιχων αγορών
τους, και όλως ιδιαιτέρως στην τελική κατάργηση του συστήµατος
της κοινοποίησης. Στο επίπεδο της Γ∆ Ανταγωνισµού ελήφθησαν
οριστικές αποφάσεις για 24 υποθέσεις, πολύ µικρός αριθµός εάν
συγκριθεί µε τον έλεγχο συγκεντρώσεων που αντιπροσώπευσε πολύ
υψηλό αριθµό, 231 επίσηµες αποφάσεις (28), και που αντιστοιχούσαν στο σύστηµα του τροποποιηµένου Κανονισµού· στη νέα
φάση θα είναι λιγότερες, καθώς καθίστανται αρµόδιες οι εθνικές
αρχές για τις περισσότερες από αυτές.
4.2.6 Από τις υποθέσεις που εξετάστηκαν, πολλές έθιγαν άµεσα
τους καταναλωτές ή είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον γι' αυτούς. Στις
µεµονωµένες αποφάσεις εξετάστηκαν οι κλάδοι της κινητής τηλεφωνίας, της ραδιοφωνίας και των αερογραµµών (29), ενώ στις
κλαδικές πρωτοβουλίες πραγµατοποιήθηκαν παρεµβάσεις στους
(28) Βλ. προαναφερόµενη Ετήσια έκθεση για το 2003, σσ 191 κ.ε.
(29) Βλ. Πίνακα 3, στην ετήσια Έκθεση για το 2003, σ. 29, σχετικά µε τις
καταχρήσεις στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών· Πίνακας 2, στην ετήσια
Έκθεση για το 2004, σ. 28· Χρήση των δικτύων για τη µετάδοση και
πώληση των αθλητικών δικαιωµάτων, στην ετήσια Έκθεση για το 2004,
σ. 43.
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κλάδους των µεταφορών, των ελευθερίων επαγγελµάτων, των µηχανοκίνητων οχηµάτων και των µέσων επικοινωνίας (30). Τόσο στις µεν
όσο και στις δε, οι περιπτώσεις που εξετάστηκαν αναφέρονταν σε
καταχρήσεις ως προς τις τιµές, µε την εφαρµογή του άρθρου 82
για την εφαρµογή αποκλειστικών και καταχρηστικών τιµών κατά
την παροχή (31).

συνδέσµου µε τους καταναλωτές. Οι ευρωπαϊκές οργανώσεις καταναλωτών ενηµερώνονται τακτικά και οι εθνικές οργανώσεις και οι
ιδιώτες καταναλωτές διαθέτουν σελίδα στο ∆ιαδίκτυο (34), όπου
µάλιστα περιλαµβάνεται και έντυπο υποβολής αιτηµάτων του καταναλωτή (35) σχετικά µε τις ζηµίες που ενδέχεται να του προκαλέσουν
οι επιχειρήσεις µε τις αντι-ανταγωνιστικές τους πρακτικές.

4.3 ∆ικαίωµα ενηµέρωσης και συµµετοχής

5. Οργανισµοί

4.3.1
Η αποτελεσµατικότητα της πολιτικής υπέρ των καταναλωτών πρέπει να στηρίζεται στη συµµετοχή τους στις πολιτικές που
τους αφορούν. Εποµένως καθίσταται αναγκαία η συµµετοχή τους
σε όλες τις πολιτικές όπου µέχρι σήµερα δεν έχει γίνει δεκτή η
παρέµβασή τους. Στη Στρατηγική για την πολιτική υπέρ των καταναλωτών (32) προβλεπόταν ήδη, µεταξύ άλλων, η δέουσα συµµετοχή
των οργανώσεων των καταναλωτών στις κοινοτικές πολιτικές.
Πράγµατι, ένα χρόνο µετά, διορίστηκε υπάλληλος στη θέση του
συνδέσµου µε τους καταναλωτές, στην Γ∆ Ανταγωνισµός.

Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι, προκειµένου να αποκτήσει πραγµατική
υπόσταση το δικαίωµα ενηµέρωσης και συµµετοχής των καταναλωτών, πρέπει, αφενός, να εξασφαλιστεί ότι αυτοί θα εκπροσωπούνται νόµιµα από τις οργανώσεις τους και, αφετέρου, να οριστεί
ο οργανισµός εντός του οποίου η συµµετοχή αυτή θα υλοποιείται,
έτσι όπως επισηµαίνεται στη συνέχεια.

4.3.2
Οι οργανώσεις των καταναλωτών διαθέτουν ένα φόρουµ,
την Επιτροπή Καταναλωτών, που συνιστά τον µηχανισµό παρέµβασης στην ειδική πολιτική για τους καταναλωτές· εξακολουθεί
όµως να µην υφίσταται ευρύτερη ανάπτυξη για τη συµµετοχή σε
άλλες πολιτικές. Ο στόχος που τίθεται σήµερα είναι να διαθέτει τη
δυνατότητα και την ικανότητα να προσφέρει τη συµβολή της στις
κοινοτικές πρωτοβουλίες, σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας λήψης
αποφάσεων της ΕΕ. Θα πρέπει να εξευρεθούν ελάχιστες απαιτήσεις
που να επιτρέπουν τη συµµετοχή της στους συµβουλευτικούς
οργανισµούς, όπως ακριβώς συµβαίνει σήµερα για τη γεωργία,
ιδιαίτερα δε σε εκείνους που συστάθηκαν πρόσφατα, όπως για τις
µεταφορές, την ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες, ή όποιον άλλον
συσταθεί.

5.1.1 Οι οργανώσεις καταναλωτών διέπονται από εθνικές ρυθµίσεις που ορίζουν ορισµένες ελάχιστες απαιτήσεις για την αναγνώριση και τη νοµιµοποίησή τους, ούτως ώστε να νοµιµοποιούνται να
ασκούν τα δικαιώµατά τους ως καταναλωτές όταν θίγονται από
οποιαδήποτε απαγορευµένη πρακτική.

4.3.3
Όσον αφορά το θέµα που µας απασχολεί, δεν υπάρχει
επίσηµα καµία µορφή συµµετοχής. Η γνώµη των καταναλωτών δεν
ζητείται ούτε καν για τα θέµατα που η Συνθήκη θεωρεί ότι
αφορούν το συµφέρον τους· αναφερόµαστε στις απαλλαγές εναρµονισµένων πρακτικών, άρθρο 81, παράγραφος 3, καθώς και στις
καταχρηστικές πρακτικές που περιορίζουν την παραγωγή, την
διάθεση ή την τεχνολογική ανάπτυξη ζηµιώνοντας τους καταναλωτές, άρθρο 82, εδάφιο β). Αποτελεί λοιπόν ευθύνη της Γ∆ Ανταγωνισµός, καθώς και των οργανώσεων καταναλωτών, να θεσπίσουν
τους µηχανισµούς συµµετοχής και διαβούλευσης, µέσω κανόνων
που θα συµφωνηθούν από κοινού, έτσι όπως προβλεπόταν στο
Λευκό Βιβλίο για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση (33), και οι οποίοι
θα έχουν επίδραση επί της εσωτερικής αγοράς.
4.3.4
Ανάλογη ευθύνη πρέπει να αναλάβει και η Γ∆ SANCO, η
οποία, µέσω της µόνιµης συµβουλευτικής οµάδας, θα µπορούσε να
παρεµβαίνει στα ζητήµατα ανταγωνισµού που επηρεάζουν τα
δικαιώµατα των καταναλωτών.
4.3.5
Όσον αφορά το δικαίωµα ενηµέρωσης των καταναλωτών
για θέµατα ανταγωνισµού, αυτό ενισχύθηκε µε τον διορισµό του
(30) Βλ. Ετήσια έκθεση 2004, µεταφορές, σ. 52· Ελευθέρια επαγγέλµατα,
Ετήσια Έκθεση 2003, σ. 60· διανοµή µηχανοκίνητων οχηµάτων, Ετήσια
Έκθεση 2004, σ. 44.
(31) Υπόθεση British Telecomunications, ΕΕ L 360, ιδιαίτερης σηµασίας
καθώς πρόκειται ακόµη για κρατικό µονοπώλιο.
(32) Ανακοίνωση της Επιτροπής «Στρατηγική για την πολιτική υπέρ των
καταναλωτών 2002-2006», COM(2002) 208 τελικό.
(33) COM(2001) 248 τελικό.

5.1 Καταναλωτών

5.1.2 Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναγνωρίζονται για όλους τους
σκοπούς οι οργανώσεις εκείνες που είναι καταχωρηµένες στην Γ∆
SANCO, και αυτές είναι που αποτελούν αντικείµενο ενηµέρωσης
και διαβούλευσης, και που συµµετέχουν σε όλα τα θέµατα τα
οποία, µέχρι στιγµής, θεωρούνταν της αρµοδιότητός τους.
5.1.3 Προβλήµατα µπορεί να προκύψουν στην πράξη µε τη
νοµιµότητα αυτή, την κάπως αποκλειστική, όταν πρόκειται για
θέµατα ανταγωνισµού, καθόσον συνήθως πρόκειται για καταστρατήγηση συγκεκριµένων δικαιωµάτων των καταναλωτών, και
µάλιστα περιορισµένων από εδαφική και θεµατική άποψη. Φαίνεται
αναγκαίο να συζητηθεί ευρέως η έννοια της νοµιµοποίησης, ώστε
να υπάρχει δυνατότητα παρέµβασης για τέτοια θέµατα.

5.2 Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Ανταγωνισµού
5.2.1 Ο Κανονισµός 1/2003 ΕΚ (36), καθώς και η λεγόµενη
δέσµη εκσυγχρονισµού, θέσπισαν τα µέσα συνεργασίας µεταξύ της
Επιτροπής και των εθνικών αρχών ανταγωνισµού εντός του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Ανταγωνισµού (Ε∆Α) (37). Η δράση του Ε∆Α άρχισε
το 2003, µέσω οµάδας εργασίας που µελέτησε τα γενικότερα
ζητήµατα, όπως η λειτουργία της και το σύστηµα επικοινωνίας
µεταξύ των µερών της. Σήµερα είναι πλήρως λειτουργική και
συνίσταται σε 14 υποοµάδες που ασχολούνται µε κλαδικά
ζητήµατα (38).
(34) Σελίδα στο ∆ιαδίκτυο:
http://europa.eu.int/comm/consumers/redress/compl/index_en.htm
(35) Θα επισυναφθεί ως παράρτηµα.
(36) Της 16ης ∆εκεµβρίου 2002, για την εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης, όπως
τροποποιήθηκε από τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 411/2004 (ΕΕ L 68 της
6.3.2004, σ. 1).
(37) Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τη συνεργασία στο πλαίσιο του
δικτύου των αρχών ανταγωνισµού (ΕΕ C 101 της 27/04/2004).
(38) Το 2004 ασχολήθηκαν µε 298 υποθέσεις, εκ των οποίων 99
παραπέµφθηκαν από την Επιτροπή και 199 από τις εθνικές αρχές ανταγωνισµού.
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5.2.2
Ο Κανονισµός 1/2003 παρέχει στο Ε∆Α µέσα για
αµοιβαία συνδροµή και για δράση σύµφωνα µε τις υποδείξεις της
αρµόδιας αρχής, και γενικότερα για τη συγκέντρωση όλων των
αναγκαίων πληροφοριών ώστε να καταστεί δυνατή η επίλυση των
υποθέσεων. Το δίκτυο είναι επίσης επιφορτισµένο µε τις επιθεωρήσεις που ζητούν οι εθνικές αρχές, τα συµπεράσµατα των οποίων
διαβιβάζονται σύµφωνα µε την θεσπισθείσα διαδικασία, ώστε να
µπορούν να έχουν πρόσβαση σ' αυτά όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη.
5.2.3
Μεγάλη σηµασία έχει η παρέµβαση του Ε∆Α στο
καθεστώς επιείκειας, δεδοµένου ότι τα κράτη µέλη υπέγραψαν
δήλωση όπου δεσµεύονται να τηρούν το περιεχόµενο των κανόνων
που ορίζονται στην προαναφερόµενη Ανακοίνωση -και άρα χρησιµεύει ως πρακτικό µέσον για τα εθνικά δικαστήρια τα αρµόδια για
θέµατα ανταγωνισµού-, ενώ παράλληλα αναλαµβάνουν να τηρούν
ενήµερη τη νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου (39).
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5.2.4 Η επικοινωνία που πρέπει να υπάρχει µεταξύ του Ε∆Α,
των αρχών ανταγωνισµού και των δικαστηρίων παρέχει τη δυνατότητα να γίνονται γνωστές οι αγωγές για συµφωνίες και καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης, καθώς και η εφαρµοστέα διαδικασία, και
έτσι αποφασίζεται ποιος πρέπει να διεξάγει τη δικαστική έρευνα για
την αγωγή, πιο γρήγορα απ' ό,τι µέχρι πρόσφατα.
5.2.5 Επίσης, η δράση του Ε∆Α χρησιµεύει για τον εντοπισµό
παραβάσεων, έτσι ώστε η σχεδόν προληπτική δράση περιορίζει τις
αρνητικές επιπτώσεις για τους ανταγωνιστές και τους καταναλωτές.
Σηµαντική λειτουργία του που πρέπει να επισηµανθεί είναι η παρέµβαση στις διαδικασίες απαλλαγής, όπου πρέπει να αξιολογηθεί εάν
το αποτέλεσµά τους είναι ευνοϊκό για τους καταναλωτές, καθώς και
εάν ένα µέρος της συµφωνίας πρέπει να αναφέρεται στα συγκεκριµένα οφέλη που αναµένεται να προκύψουν γι' αυτούς.

Βρυξέλλες, 5 Ιουλίου 2006
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

(39) Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τη συνεργασία µεταξύ της Επιτροπής και των δικαστηρίων των κρατών µελών της ΕΕ κατά την
εφαρµογή των άρθρων 81 και 82 ΕΚ (ΕΕ C 101 της 27/04/2004,
σ. 54).
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά µε την «Εφαρµογή του
κοινοτικού προγράµµατος της Λισσαβώνας — Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Περισσότερη έρευνα και καινοτοµία/επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση: Μια
κοινή προσέγγιση»
COM(2005) 488 τελικό
(2006/C 309/02)
Στις 12 Οκτωβρίου 2005, και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής για την
Το ειδικευµένο τµήµα «Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των
σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 31 Μαΐου 2006, µε εισηγήτρια την κα FUSCO.
Κατά την 428η σύνοδο της ολοµέλειάς της, της 5ης και 6ης Ιουλίου 2006 (συνεδρίαση της 5ης Ιουλίου 2006), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 152 ψήφους υπέρ, και 3 αποχές, την ακόλουθη
γνωµοδότηση.
1. Ιστορικό και Σύνοψη της ανακοίνωσης της Επιτροπής
1.1 Η ανακοίνωση της Επιτροπής έχει στόχο να παρουσιάσει
µια κοινή προσέγγιση (1) για την έρευνα και την καινοτοµία στα
πλαίσια της εφαρµογής του προγράµµατος της Λισσαβώνας,
σύµφωνα µε τις αποφάσεις που έλαβε τον Μάρτιο του 2000 το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβώνας, θέτοντας ως στόχο να
καταστεί η ΕΕ έως το 2010 «η ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη οικονοµία της γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιµη
οικονοµική ανάπτυξη µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις
εργασίας και µε µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή». Στο ίδιο
Συµβούλιο εγκρίθηκε και το σχέδιο που πρότεινε η Επιτροπή στην
ανακοίνωσή της «Για έναν ευρωπαϊκό χώρο στον τοµέα της
έρευνας» (2).
1.2 Στο ψήφισµά του, τον Μάρτιο του 2002, το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο της Βαρκελώνης έθεσε ως στόχο την αύξηση των
επενδύσεων της ΕΕ στην έρευνα και την ανάπτυξη (Ε&Α) στο 3 %
έως το 2010, καθώς και την αύξηση του µεριδίου της ιδιωτικής
χρηµατοδότησης έως τα 2/3, ενώ τον Μάρτιο του 2003 το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των Βρυξελλών ζήτησε την ανάληψη συγκεκριµένων δράσεων.
1.3 Η Επιτροπή, στην ανακοίνωση της 30ής Απριλίου 2003
«Επενδύοντας στην έρευνα: το πρόγραµµα δράσης για την
Ευρώπη», όρισε τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν σε εθνικό
και ευρωπαϊκό επίπεδο, σύµφωνα µε την πρώτη ανακοίνωση που
είχε δηµοσιευθεί τον Σεπτέµβριο του 2002 µε τίτλο «Περισσότερη
έρευνα για την Ευρώπη — Στόχος: 3 % του ΑΕγχΠ». Τα πρώτα
επίσηµα στοιχεία για την Ε&Α δείχνουν ότι, το 2003, η ένταση
Ε&Α παρέµεινε σχεδόν στάσιµη στο 1,93 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ των
25 (3). Μόνον η Φινλανδία και η Σουηδία εκπλήρωσαν τον στόχο.
1.4 Τον Μάρτιο του 2005, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προέβη σε
αναθεώρηση της στρατηγικής της Λισσαβώνας (4). Η κοινή αυτή
πολιτική βούληση επιβεβαιώθηκε τον Οκτώβριο του 2005 στο
Hampton Court, κατά τη διάρκεια της άτυπης συνόδου των ευρωπαίων αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, µε στόχο την αντιµετώ(1) SEC(2005) 1289, παράρτηµα του εγγράφου COM(2005) 488 τελικό·
αξιολόγηση αντικτύπου, όπου η Επιτροπή επέλεξε την τρίτη επιλογή της
κοινής προσέγγισης.
(2) COM(2000) 6 τελικό, .Γνωµοδότηση ΕΟΚΕ, ΕΕ C 204, σελ. 70, της
18/07/2000
(3) COM(2002) 499 τελικό.
(4) «Συνεργασία για την οικονοµική µεγέθυνση και την απασχόληση: Νέο
ξεκίνηµα για τη στρατηγική της Λισαβόνας» [COM(2005) 24 τελικό]
της 2.2.2005 και «Κοινές δράσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση: το κοινοτικό πρόγραµµα της Λισσαβώνας», [COM(2005) 330
τελικό] της 20.7.2005.

πιση της σηµαντικής ανάγκης για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
στα πλαίσια του παγκόσµιου ανταγωνισµού.
1.5 Η πρώτη πρωτοβουλία της Επιτροπής αφότου ενέκρινε την
αναθεωρηµένη στρατηγική της Λισσαβώνας αφορούσε την
ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας 2010 (5), όπου τα κράτη
µέλη καλούνται να καθορίσουν τις εθνικές προτεραιότητες της
κοινωνίας της πληροφορίας µέσα στα εθνικά µεταρρυθµιστικά
προγράµµατα έως τα µέσα Οκτωβρίου 2005, ώστε να συµβάλουν
στην επίτευξη των στόχων που τίθενται στην ανακοίνωση για τη
στρατηγική i2010.
1.6 Οι προτεινόµενες επιλογές και δράσεις αιτιολογούνται µέσα
από την αντίθεση της κατάστασης που επικρατεί εντός και εκτός
ΕΕ: αφενός, σκληρός παγκόσµιος ανταγωνισµός· αφετέρου,
δυσκαµψία και κατακερµατισµός των εθνικών αγορών σε
συνδυασµό µε την ανάγκη να δηµιουργηθεί ένας ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος και να προωθηθεί η κινητικότητα των εργαζοµένων
µε υψηλό επίπεδο κατάρτισης. Αναγνωρίζοντας τις περιορισµένες
αρµοδιότητές της σε σχέση µε το εν λόγω ζήτηµα, η Επιτροπή
επιδιώκει να διαδραµατίσει κυρίως ρόλο «καταλύτη».
1.7 Με την ανακοίνωση επιδιώκεται η ενίσχυση της διασύνδεσης
έρευνας και καινοτοµίας, αφενός µέσω µιας πολιτικής για την
έρευνα επικεντρωµένης στην παραγωγή νέων γνώσεων και στις
εφαρµογές τους, καθώς και στην πλαισίωση της έρευνας, αφετέρου
µέσω µιας πολιτικής για την καινοτοµία επικεντρωµένης στη
µετατροπή της γνώσης σε οικονοµική αξία και εµπορική επιτυχία.
Στα πλαίσια της προσέγγισης για τη βελτίωση της νοµοθεσίας, κάθε
µέτρο µε δυνητικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα θα έπρεπε να
υποβάλλεται σε αξιολόγηση αντικτύπου.
1.8 Στην αξιολόγηση που συνοδεύει την ανακοίνωση εξετάζονται τρεις επιλογές πολιτικής και επιλέγεται η τελευταία εξ
αυτών (6):
— να µην γίνει καµία ενέργεια,
— να ακολουθηθεί µια πολιτική ολοκλήρωσης,
— να ακολουθηθεί µια κοινή προσέγγιση.
(5) COM(2005) 229 τελικό και SEC(2005) 717 της 1ης Ιουνίου 2005 µε
τίτλο «Η στρατηγική i2010 — Ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας
για την ανάπτυξη και την απασχόληση». Η ανακοίνωση αφορά την
προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στις βιοµηχανίες της
κοινωνίας της πληροφορίας και των µέσων µαζικής ενηµέρωσης.
Επικεντρώνεται σε έναν τοµέα της οικονοµίας της ΕΕ που αντιπροσωπεύει
το 40 % της αύξησης της παραγωγικότητας και το 25 % της αύξησης
του ΑΕγχΠ στην ΕΕ.
(6) SEC(2005) 1289, Αξιολόγηση αντικτύπου.
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1.9 Το σχέδιο δράσης που προτείνεται στην ανακοίνωση περιλαµβάνει 4 σκέλη:
— έρευνα και καινοτοµία στο επίκεντρο των πολιτικών της ΕΕ,
— έρευνα και καινοτοµία στο επίκεντρο της χρηµατοδότησης της
ΕΕ,
— έρευνα και καινοτοµία στο επίκεντρο των επιχειρήσεων,
— βελτιωµένες πολιτικές έρευνας και καινοτοµίας.
1.10 Προτείνονται δεκαεννέα δράσεις κατανεµηµένες σε 3 κύρια
πεδία: δηµόσια πολιτική και ρύθµιση, οικονοµικά και φορολόγηση (7) και ο ρόλος των ιδιωτικών φορέων (8).
1.11 Αν και φαίνεται πως η εν λόγω ανακοίνωση ακολουθεί την
κατεύθυνση της προηγούµενης ανακοίνωσης του 2003, η Επιτροπή
προσέθεσε ένα στοιχείο που προβλέπει ότι τα εθνικά µεταρρυθµιστικά προγράµµατα πρέπει να περιλαµβάνουν ξεκάθαρα την έρευνα
και την καινοτοµία. Τα εν λόγω εθνικά προγράµµατα µεταρρυθµίσεων θα υποστηρίζονται πλέον από κοινοτικές χρηµατοδοτήσεις
επικεντρωµένες σε δραστηριότητες ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, από
συµβουλές για τη συντονισµένη ανάπτυξη των πολιτικών, και από
βελτιωµένες πλατφόρµες για την αµοιβαία µάθηση, σε όλες τις
περιφέρειες όπου η διεθνική συνεργασία προσφέρει ισχυρή
προστιθέµενη αξία. Οι προσπάθειες για Ε&Α αναγνωρίζονται στο
Σύµφωνο Σταθερότητας, καθώς αυτού του είδους οι δαπάνες
επιτρέπονται και πέραν του 3 % του ελλείµµατος.
1.12 Η ΕΟΚΕ λαµβάνει επίσης υπόψη την Έκθεση Esko Aho,
παρότι δεν αποτελεί αντικείµενο της παρούσας διαβούλευσης,
παρατηρώντας ότι στο σηµείο 3.1. «Ενίσχυση των επενδύσεων που
προορίζονται για τη γνώση και την καινοτοµία», της ανακοίνωσης
προς το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2006, η Επιτροπή δεν
κάνει αναφορά στην ανακοίνωση COM(2005) 488 τελικό, αλλά
στην Έκθεση Esko Aho. Η ΕΟΚΕ εκφράζει τη λύπη της για το
γεγονός ότι η εν λόγω έκθεση δεν αποτέλεσε αντικείµενο διαβούλευσης ούτε και προηγούµενης αξιολόγησης και την περιλαµβάνει
εφεξής στον εν εξελίξει διάλογο.
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2. Γενικές παρατηρήσεις

2.1 Η ΕΟΚΕ χαιρετίζει την ανακοίνωση, σηµείο εκκίνησης της
οποίας είναι η εταιρική σχέση για την ανάπτυξη και την απασχόληση, καθώς επιδιώκει να καλύψει όλο το φάσµα της έρευνας και
της καινοτοµίας, συµπεριλαµβανοµένης της µη τεχνολογικής καινοτοµίας. Σκιαγραφεί δράσεις που θα υπερέβαιναν το 3 % της
Βαρκελώνης (10) και περιγράφει σε γενικές γραµµές τις δεσµεύσεις
που έχει αναλάβει η Κοινότητα, παρουσιάζοντας λεπτοµερώς τα
µέτρα στήριξης για την έρευνα και την καινοτοµία που έχουν
αναληφθεί ή πρόκειται να αναληφθούν (11).

2.2 Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο παγκόσµιος ανταγωνισµός για την προσέλκυση επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτοµία αυξάνεται διαρκώς, µεταξύ άλλων και στις χώρες µε αναδυόµενες οικονοµίες, όπως η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία. «Το χάσµα
των ερευνητικών επενδύσεων ανάµεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και τις Ηνωµένες Πολιτείες υπερβαίνει ήδη ποσό των 120
δισεκατοµµυρίων € ετησίως και διευρύνεται µε ταχείς ρυθµούς».
Όσον αφορά την Ευρώπη, το επίπεδο του ανταγωνισµού είναι
τέτοιο που κανένα κράτος µέλος δεν µπορεί να επιτύχει µεµονωµένα. Οι διακρατικές συνέργειες αποτελούν τον µόνο δρόµο για
την προώθηση της έρευνας και της καινοτοµίας και για τη
µετατροπή τους σε ανάπτυξη και απασχόληση (12). Επιπλέον, η
έρευνα και η καινοτοµία είναι απαραίτητες για να καταστεί η οικονοµία της ΕΕ πιο βιώσιµη, µέσω της εξεύρεσης λύσεων για την οικονοµική µεγέθυνση, την κοινωνική ανάπτυξη και την περιβαλλοντική
προστασία.

2.3 Με το σχέδιο δράσης, τα περισσότερα κράτη µέλη άρχισαν
να θεσπίζουν εθνικά µέτρα για την τόνωση της Ε&Α στον ιδιωτικό
τοµέα, και να ορίζουν στόχους ώστε οι επενδύσεις σε έρευνα να
ανέλθουν στο 2,6 % του ΑΕγχΠ το 2010. Τα φορολογικά κίνητρα
αποκτούν στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερη σηµασία (13). Ωστόσο, το
επίπεδο της έρευνας στην ΕΕ φαίνεται πως παραµένει σε γενικές
γραµµές στάσιµο, ακόµη και στον ιδιωτικό τοµέα. Η κατάσταση
είναι ανησυχητική.

2.4 Με την αιτιολόγηση των δράσεων ξεκινά ο διάλογος για τη
σύγκριση της παραγωγικότητας των κρατών µελών της ΕΕ µε εκείνη
των τρίτων χωρών.

1.13 Τον Οκτώβριο του 2005, στο Hampton Court,
διορίστηκε µια οµάδα 4 ατόµων, µε συντονιστή τον κ. Esko Aho.
Στην έκθεση του Ιανουαρίου 2006, η οποία διαβιβάστηκε στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενόψει του Εαρινού Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
του 2006, διατυπώνονται συστάσεις για την επιτάχυνση της εφαρµογής των πρωτοβουλιών που οργανώνονται σε ευρωπαϊκό και
εθνικό επίπεδο για την έρευνα και την καινοτοµία. Η εν λόγω
έκθεση έχει ως βάση την παρούσα ανακοίνωση, αλλά προτείνει την
ενίσχυση της ολοκλήρωσης [επιλογή 2, SEC(2005) 1289]. Τον
Μάρτιο του 2006, η έκθεση υποβλήθηκε στο Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας και στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των Βρυξελλών. Το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τόνισε τη σηµασία της Έκθεσης Aho και
ζήτησε από την Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγησή του έως τον
Σεπτέµβριο του 2006 (9).

2.4.1 Πρώτον, υπάρχουν πολλοί ορισµοί της παραγωγικότητας
(ο λόγος µεταξύ της παραγόµενης ποσότητας ενός αγαθού ή µιας
υπηρεσίας και του αριθµού των µονάδων του χρησιµοποιούµενου
συντελεστή παραγωγής). Το πιο συχνά χρησιµοποιούµενο µέσον
µέτρησης λαµβάνει υπόψη έναν µόνο συντελεστή -την εργασία- µε
δείκτη την ωριαία παραγωγή ανά εργαζόµενο στον τοµέα της
βιοµηχανίας. Ο υπολογισµός αυτός είναι ο ευκολότερος, αλλά δεν
παρουσιάζει συνολική εικόνα και θεωρεί το κεφάλαιο ως εξωγενή
παράγοντα ως προς την παραγωγική διαδικασία.

(7) Κινητοποίηση των δηµόσιων και ιδιωτικών πόρων· φορολογικά κίνητρα,
ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταµεία, πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηµατοδότηση.
8
( ) Εταιρικές σχέσεις µεταξύ πανεπιστηµίων και βιοµηχανίας, πόλοι και
οµάδες, δυναµικές υπηρεσίες στήριξης των επιχειρήσεων και καινοτόµες
υπηρεσίες.
(9) Συµπεράσµατα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου των
Βρυξελλών, 23 και 24 Μαρτίου 2006.

(10) INI/2006/2005: 12/10/2005, σύµφωνα µε την ανάλυση της ανακοίνωσης COM(2005) 488 τελικό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
(11) SEC(2005) 1253 Παράρτηµα της ανακοίνωσης COM(2005) 488
τελικό, Βήµατα για την εφαρµογή.
(12) COM(2003) 226 τελικό, σηµείο 2.
(13) Οκτώ κράτη µέλη έχουν ήδη εφαρµόσει τέτοια κίνητρα, τα οποία
ανέρχονται στο 13 % των άµεσων επενδύσεων σε έρευνα στις χώρες
αυτές.
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2.4.2
∆εύτερον, δεν πρέπει να γίνονται γενικεύσεις κατά τη
σύγκριση µεταξύ της Ευρώπης και των Ηνωµένων Πολιτειών·
αντιθέτως, πρέπει να επισηµαίνονται οι σηµαντικές διαφορές ανά
τοµέα και ανά κράτος, ή ακόµα και στο εσωτερικό µιας χώρας όπως
οι Ηνωµένες Πολιτείες. Υπάρχουν ανταγωνιστικοί τοµείς και χώρες
στην Ευρώπη, που σηµειώνουν σηµαντικές προόδους σε ό,τι αφορά
την παραγωγικότητα τους. Για την ΕΕ στο σύνολό της, σύµφωνα µε
τους O'Mahony και van Ark (2003), οι υπολογισµοί του κόστους
ανά µονάδα εργασίας στον τοµέα της µεταποίησης δείχνουν ότι η
ΕΕ δεν είναι ανταγωνιστική σε σχέση µε τις ΗΠΑ στον τοµέα της
υψηλής τεχνολογίας, είναι όµως ανταγωνιστική σε άλλους τοµείς.
Ωστόσο, ο παράγοντας που ασκεί τις εντονότερες πιέσεις στην ΕΕ
και αποτελεί τη βασική πηγή ανταγωνισµού για τις παραδοσιακές
βιοµηχανίες δεν είναι οι ΗΠΑ, αλλά οι χαµηλοί µισθοί στις τρίτες
χώρες. Η άποψη των Dosi, Llerena και Labini (2005) είναι πιο
κριτική και θεωρεί ότι η ανάγκη για µια ευρωπαϊκή βιοµηχανική
πολιτική δεν θα έπρεπε να αντιµετωπίζεται ως ταµπού.

2.4.3
Τρίτον, το καλύτερο µέσον µέτρησης θα ήταν η πολυπαραγοντική παραγωγή ή total factor productivity (TFP — δείκτης
παραγωγικότητας του συνόλου των συντελεστών παραγωγής), που
επιτυγχάνεται µε προσαρµογή του ΑΕγχΠ σε συνάρτηση µε τις
διαφορές σε όλα τα χρησιµοποιούµενα στοιχεία (Calderon, 2001),
και που επιτρέπει την πραγµατοποίηση καλύτερων συγκρίσεων
µεταξύ χωρών. Προκειµένου να εξηγήσουν τις διαφορές παραγωγικότητας µεταξύ χωρών, διάφορες εµπειρικές µελέτες ταξινόµησαν
τους παράγοντες αύξησης της παραγωγικότητας του εργατικού
δυναµικού ή/και της παραγωγικότητας του συνόλου των συντελεστών σε τρεις οµάδες. Ωστόσο, δεδοµένης της αλληλεξάρτησης
µεταξύ των χωρών, ο Calderon δηλώνει ότι οι διαφορές µεταξύ των
χωρών όσον αφορά την TFP φαίνεται πως οφείλονται στην
ταχύτητα της τεχνολογικής διάδοσης (µέσω του εµπορίου, των
άµεσων ξένων επενδύσεων ή της µετανάστευσης) (14).

2.4.4
Εάν η διαφορά προέρχεται από την ταχύτητα της
διάδοσης, τότε οι καινοτόµες ΜΜΕ θα µπορούσαν να διαδραµατίσουν καίριο ρόλο όσον αφορά τη διάδοση, δηµιουργώντας
παράλληλα νέες αγορές. Για τον ίδιο λόγο, η επιλογή των στρατηγικών προτεραιοτήτων για την έρευνα και την καινοτοµία θα
µπορούσε να προωθήσει την ταχύτερη διάδοση των γνώσεων.

2.4.5
Τέλος, η εξασφάλιση καταρτισµένου προσωπικού και
επιχειρηµατικών επενδύσεων απασχολεί τόσο τις Ηνωµένες Πολιτείες, όσο και την Ευρώπη, κυρίως σε σχέση µε την Κίνα, ενώ και η
τελευταία χρειάζεται 75.000 εργαζόµενους µε υψηλό επίπεδο
κατάρτισης για να µεταβεί στο στάδιο µιας οικονοµίας των
υπηρεσιών.

2.5 Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται πως οι επιλογές πολιτικών
βασίζονται σε δύο σηµαντικές µακροσκοπικές αντιλήψεις. Αφενός,
φαίνεται πως υπάρχουν επείγουσες ανάγκες οργανωτικής καινοτοµίας, απαραίτητης προϋπόθεσης για την τεχνική καινοτοµία (Lam
2005 και ΟΟΣΑ 2005), και το ίδιο ισχύει και για τα ευρωπαϊκά
θεσµικά όργανα (Sachwald 2005, Sapir et al 2003, Esko Aho
2006)· αφετέρου, ο λόγος για τον οποίο οι επιχειρήσεις δεν επενδύουν αρκετά στην Ε&Α και στην καινοτοµία στην Ευρώπη φαίνεται
πως είναι η απουσία µιας φιλικής προς την καινοτοµία αγοράς για
την κυκλοφορία νέων προϊόντων και υπηρεσιών (Esko Aho 2006).
Η ΕΟΚΕ παρατηρεί, ωστόσο, ότι το επιχειρηµατικό πνεύµα και η
ανάληψη κινδύνων εξακολουθούν να συνιστούν αναγκαία στοιχεία.
(14) Σ.τ.Μ.: Αξιοποίηση της φερεγγυότητας άλλων επιχειρήσεων του οµίλου.
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2.6 Η αδυναµία της αγοράς ως παράγοντα δηµιουργίας καινοτοµίας αναγνωρίζεται ευρέως στη βιβλιογραφία, από τον Arrow
(1962) έως τους Dasgupta και Stiglitz (1980). Τα προγράµµατα
πλαίσιο της Επιτροπής βασίζονται σε µεγάλο βαθµό στη λογική της
ενεργού στήριξης σε µικροεπίπεδο των δραστηριοτήτων των
επιχειρήσεων που αφορούν την Ε&Α, µέσω ενός συνδυασµού
στήριξης της Ε&Α και προώθησης της συνεργασίας για την
υπέρβαση των πλέον ανασταλτικών εµποδίων (διευκόλυνση της
έρευνας των εταίρων και προώθηση κοινών δυναµικών που προσφέρουν, µεταξύ άλλων, πλεονεκτήµατα όσον αφορά την είσοδο στην
αγορά, το downstreaming και τις οικονοµίες κλίµακας). Ωστόσο, οι
εν λόγω πρωτοβουλίες δεν ήταν αρκετές για τη δηµιουργία µιας
βιώσιµης δυναµικής για την καινοτοµία στο σύνολο της ΕΕ.

2.7 Για τον λόγο αυτόν, η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της
για την προσοχή που δίνει η Επιτροπή στο µέσο, το τοµεακό και το
διασυνοριακό επίπεδο. Οι εταιρικές σχέσεις, τα δίκτυα, οι οµάδες,
οι όµιλοι, τα φόρουµ και τα βήµατα διαλόγου αναδεικνύουν τη
σηµασία των διασυνδέσεων, των εξωτερικών επιδράσεων και της
διάχυσης, τόσο µεταξύ επιχειρήσεων και οργανισµών όσο και σε
γεωγραφικό επίπεδο, για την προαγωγή της καινοτοµίας. Τα εν
λόγω µέσα συντονισµού θα µπορούν ευκολότερα να εντοπίζουν
τους παράγοντες που επηρεάζουν το επίπεδο των επενδύσεων στην
καινοτοµία και τα σηµεία συµφόρησης.

2.8 Ωστόσο, η προσέγγιση και οι δράσεις που προτείνονται δεν
συνοδεύονται από ενδεικτικά δηµοσιονοµικά στοιχεία, παρότι για
την επιτυχία τους απαιτούνται σηµαντικοί πόροι και ικανότητες
συντονισµού. Επιπλέον, στη σελίδα της ανακοίνωσής της προς το
εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2006 όπου κάνει τη µόνη
αναφορά στην παρούσα ανακοίνωση, η Επιτροπή υπενθυµίζει ότι«οι
νοµοθετικές προτάσεις θα αρχίσουν να παράγουν αποτελέσµατα
µόνον µετά την έγκρισή τους από το Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο. Επιπλέον, πολλές από τις χρηµατοδοτικές δράσεις
εξαρτώνται από την ολοκλήρωση και την εφαρµογή των δηµοσιονοµικών προοπτικών 2007-2013». Ως εκ τούτου, ακόµα και οι
προτεινόµενες δράσεις έχουν απλώς ενδεικτικό χαρακτήρα.

2.9 Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να παράσχει ενδεικτικά δηµοσιονοµικά στοιχεία όσο το δυνατόν συντοµότερα, περιλαµβάνοντας
και ένα σαφές σύστηµα παρακολούθησης και αξιολόγησης της
παρούσας ανακοίνωσης µε συγκεκριµένη προθεσµία, παραδείγµατος
χάρη το 2008. Επιπλέον, η ΕΟΚΕ θεωρεί απαραίτητη την εκπόνηση
έκθεσης από την Επιτροπή που θα καλύπτει όλες τις εκθέσεις των
οµάδων εµπειρογνωµόνων που σχετίζονται άµεσα µε την ανακοίνωση, καθώς και τη διενέργεια µιας αξιολόγησης των συστάσεων
που έχουν διατυπωθεί. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι σύµφωνα
µε την επιλογή και τις δράσεις που θα έχουν προκριθεί. Τέλος,
µεταξύ των προσπαθειών για την υπέρβαση του σηµερινού κατακερµατισµού, θα ήταν χρήσιµο να καταρτιστεί ένας πίνακας των
ατόµων που είναι υπεύθυνα για το συντονισµό των δράσεων που
προτείνονται στην COM(2005) 488 σε όλα τα επίπεδα: περιφέρειες, κράτη µέλη και ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα. Η Επιτροπή έχει
καταβάλει αξιοσηµείωτες προσπάθειες για την κατάρτιση των ανά
χώρα «Trendcharts» (διαγράµµατα τάσεων). Τα εν λόγω διαγράµµατα αναφέρουν τους φορείς που είναι αρµόδιοι για την έρευνα και
την καινοτοµία και θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν ως βάση για
την κατάρτιση ενός τέτοιου πίνακα. Θα ήταν επίσης ενδιαφέρον να
εξεταστούν οι εµπειρίες των «virtual agencies» (εικονικών
υπηρεσιών) στις ΗΠΑ σε σχέση µε την έρευνα και την καινοτοµία.
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2.10 Η ΕΟΚΕ παρατηρεί, επιπλέον, ότι οι βασικές έννοιες
(έρευνα, καινοτοµία, γνώση και τεχνολογία) δεν ορίζονται στην
ανακοίνωση. Ωστόσο, η Επιτροπή έχει στηρίξει διευρωπαϊκές
έρευνες για τη διατύπωση τέτοιων ορισµών, ενώ η Eurostat και ο
ΟΟΣΑ έχουν προβεί σε ορισµό της καινοτοµίας. Στο τελευταίο
«European Innovation Scoreboard» (ευρωπαϊκός πίνακας αποτελεσµάτων για την καινοτοµία) για τον λόγο µεταξύ των µέσων και
των αποτελεσµάτων της καινοτοµίας, αναπτύσσεται η έννοια της
«αποτελεσµατικότητας της καινοτοµίας» («innovation efficiency»)
και η Ε&Α εκλαµβάνεται ως µέσον καινοτοµίας. Επιπλέον, θα
έπρεπε να γίνει σαφέστερη διάκριση µεταξύ των δράσεων που
επικεντρώνονται στην έρευνα και την καινοτοµία αυτές καθαυτές,
και των πολιτικών προώθησης των συνθηκών για τη δηµιουργία
καινοτοµίας (παραδείγµατος χάρη: κατάρτιση, υποδοχή και πλαισίωση των κινητών ανθρωπίνων πόρων, στήριξη των ΜΜΕ και των
λιγότερο ευνοηµένων περιφερειών ως προς την αφοµοίωση των
ΤΠΕ, όπου το κόστος είναι αναλογικά µεγαλύτερο από ό,τι για
άλλους παράγοντες). ∆ηλαδή, πρέπει να γίνει διάκριση µεταξύ της
καινοτοµίας νοούµενης ως νέα προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται στην αγορά και της καινοτοµίας ως διαδικασίας. Η πρώτη
αποτελεί απαραίτητη, αλλά όχι επαρκή, προϋπόθεση για µια
δυναµική ενδογενή ανάπτυξη.

2.11 Η ΕΟΚΕ παρακολουθεί πολύ ενεργά το ζήτηµα και έχει
εκδώσει πολυάριθµες γνωµοδοτήσεις επί του τεράστιου πεδίου που
καλύπτει η ανακοίνωση COM(2005) 488. Ελλείψει χώρου, η ΕΟΚΕ
υπενθυµίζει επιγραµµατικά τις γνωµοδοτήσεις αυτές, και ειδικότερα:
τη γνωµοδότηση σχετικά µε τον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας, όπου
εξετάζονταν ήδη όλα τα θέµατα που καλύπτει η ανακοίνωση
COM(2005) 488 (CESE 595/2000), ιδίως στα σηµεία 7 όσον
αφορά την έρευνα και την τεχνολογική καινοτοµία και 8 σχετικά µε
την ανάγκη ανταλλαγής προσωπικού µεταξύ ερευνητικών ιδρυµάτων
και βιοµηχανίας.

2.12 Στη γνωµοδότηση CESE 724/2001, για την επιστήµη και
την κοινωνία, επισηµαινόταν ο ρόλος της βασικής έρευνας στις
περισσότερες από τις µεγάλες ανακαλύψεις (15). Η γνωµοδότηση
της ΕΟΚΕ σχετικά µε τη βασική έρευνα στην Ευρώπη και τη σχέση
της µε την εφαρµοσµένη έρευνα, τονίζει το ζήτηµα των διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας στο σηµείο 2.5, όπου η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι επείγει
η καθιέρωση ενός συστήµατος ευρωπαϊκού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, το οποίο, όπως και στις ΗΠΑ, να εκχωρεί µια περίοδο
χάριτος µεταξύ της επιστηµονικής ανακοίνωσης για µια εφεύρεση
και του διπλώµατος χρήσης της εν λόγω εφεύρεσης. Το κοινοτικό
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας θα πρέπει να µπορεί να αποκτηθεί γρήγορα
και µε χαµηλό κόστος. Η ΕΟΚΕ εκφράζει τη λύπη της για την
καθυστέρηση την οφειλόµενη σε γλωσσικά ζητήµατα.

2.13 Στη γνωµοδότησή της σχετικά µε τους ερευνητές στον
ευρωπαϊκό χώρο έρευνας, η ΕΟΚΕ δηλώνει ότι στηρίζει τον «Χάρτη
των Ευρωπαίων Ερευνητών» (16), στο δε σηµείο 5.4 συµφωνεί ότι
είναι επιτακτική η ανάγκη ανταλλαγών µεταξύ πανεπιστηµίων και
βιοµηχανίας και συνιστά την καλύτερη αξιοποίηση των εµπειρογνωµόνων που διαθέτουν πολυετή εµπειρία, σε συνδυασµό µε τη
συµβατότητα και την αναγνώριση των διαφόρων πτυχών της κοινωνικής ασφάλισης και της στέγασης, εξασφαλίζοντας παράλληλα την
οικογενειακή ενότητα, όπως αναφέρεται στο σηµείο 5.5.5. Σε άλλη
της γνωµοδότηση, η ΕΟΚΕ ασχολείται µε την επιστήµη και την
τεχνολογία (17). Στη δε γνωµοδότησή της σχετικά µε το 7ο πρόγραµµα πλαίσιο ΕΤΑ (18), η ΕΟΚΕ επισηµαίνει τη σηµασία του και
(15)
(16)
(17)
(18)

ΕΕ C 110, σελ. 98 της 30/04/2004.
ΕΕ C 110, σελ.3, της 30/04/2004.
ΕΕ C 157, σελ. 107 της 26/06/2005.
ΕΕ C 65, σελ. 9, της 17/03/2006.
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σχολιάζει τη χρηµατοδότηση και την οργάνωσή του σε υποπρογράµµατα και 9 ερευνητικά αντικείµενα, για τα οποία η ΕΟΚΕ
έχει δηµοσιεύσει ειδικές γνωµοδοτήσεις (19).
2.14 Στη γνωµοδότησή της σχετικά µε την ανταγωνιστικότητα
και την καινοτοµία 2007-2013 (20), η ΕΟΚΕ επισηµαίνει τη
σηµασία της συµµετοχής των ΜΜΕ και των κοινωνικών εταίρων
στην καινοτοµία (21). Πρέπει να συµµετέχουν ενεργά ώστε η καινοτοµία να στέφεται από επιτυχία. Στην υπό κατάρτιση γνωµοδότησή
της για το πλαίσιο πολιτικής για την ενίσχυση του µεταποιητικού
τοµέα της ΕΕ, η ΕΟΚΕ χαιρετίζει την τοµεακή έµφαση που δίνεται,
αλλά υπενθυµίζει ότι, παρότι για τον συντονισµό απαιτούνται
πόροι, δεν υπάρχει προϋπολογισµός· ελπίζει δε ότι θα δοθεί η
δέουσα προσοχή στα προσόντα των εργαζοµένων, ένα ζήτηµα που
παραµένει διατοµεακό. Αυτή η πιο ολοκληρωµένη βιοµηχανική
πολιτική έχει ιδιαίτερη σηµασία, διότι η βιοµηχανία απασχολεί
περισσότερα από 34 εκατοµµύρια εργαζοµένους και αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 80 % των δαπανών του ιδιωτικού τοµέα
για έρευνα και ανάπτυξη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

3. Ειδικές παρατηρήσεις
3.1 Η ΕΟΚΕ χαιρετίζει ιδιαίτερα τις προσπάθειες της Επιτροπής
για την προώθηση ενός ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού συστήµατος
κατοχύρωσης των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, και για τη
θέσπιση κανόνων διάδοσης των αποτελεσµάτων της έρευνας (20072013), και συνιστά να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείριση των
διπλωµάτων καινοτοµίας στα πλαίσια των µέσων που αναφέρονται
στο σηµείο 2.7.
3.2 Ένα καλύτερο σύστηµα διάδοσης των γνώσεων έχει ζωτική
σηµασία για την ανταγωνιστικότητα. Πρέπει να επισηµανθεί η
πρωτοβουλία των Κέντρων ∆ιάδοσης της Καινοτοµίας (Innovation
Relay Centres) και η ιδέα της Επιτροπής να χορηγήσει κουπόνια
στις ΜΜΕ, στο πλαίσιο του Προγράµµατος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία (CIP),
προκειµένου να κάνουν χρήση των υπηρεσιών των συµβούλων για
τη χάραξη των στρατηγικών τους σε σχέση µε την καινοτοµία. Οι
διασυνοριακές οµάδες θα µπορούσαν να διευκολύνουν τη διάδοση,
η δε σηµασία τους θα αναγνωριστεί σε προσεχή ανακοίνωση για τις
οµάδες αυτές στην Ευρώπη. Το 2006 θα αρχίσει η συγκρότηση
µιας βάσης δεδοµένων για τις οµάδες.
3.3 Η ΕΟΚΕ τονίζει τη σηµασία της κοινωνικής διάστασης της
καινοτοµίας και της αξιοποίησης του ανθρώπινου και κοινωνικού
κεφαλαίου ως συντελεστή παραγωγής έρευνας και καινοτοµίας και
ελπίζει ότι η επόµενη έκδοση του εγχειριδίου του Όσλο (ΟΟΣΑEurostat) θα περιλαµβάνει στατιστικές που θα λαµβάνουν υπόψη
την πτυχή αυτή, συµπεριλαµβανοµένων και δεικτών για το καταρτισµένο ανθρώπινο κεφάλαιο και για άλλους φορείς -πανεπιστήµια
και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και µικτές πλατφόρµες βιοµηχανίας/κρατικών οργανισµών/πανεπιστηµίων- που παράγουν καινοτοµία.
(19) Νανοτεχνολογία, βιοτεχνολογία, έρευνα για την υγεία, τεχνολογίες της
πληροφορίας, ενεργειακή έρευνα (περιλαµβανοµένης και της έρευνας
στο πεδίο της πυρηνικής σύντηξης), διάστηµα και έρευνα στον τοµέα
της ασφάλειας.
20
( ) ΕΕ C 65, σελ. 22, της 17/03/2006.
(21) «Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) συνιστούν το 98 % των
επιχειρήσεων της Ευρώπης, ενώ διασφαλίζουν το 55 % των θέσεων
απασχόλησης στον τοµέα της ιδιωτικής οικονοµίας. Οι ΜΜΕ διαθέτουν
υψηλό δυναµικό καινοτοµίας όσον αφορά τις παραγωγικές διαδικασίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες».
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3.4 Σε ό,τι αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για την καινοτοµία, οι
οποίες µπορούν να τονώσουν σηµαντικά τις δαπάνες των επιχειρήσεων για την έρευνα, η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την
προσοχή που δίδεται στις ΜΜΕ, και καλεί την Επιτροπή να αντιµετωπίζει τη δηµιουργία απασχόλησης ως επένδυση για έρευνα και
καινοτοµία, όταν οι δηµιουργούµενες θέσεις εργασίας αφορούν τον
συγκεκριµένο αυτό στόχο. Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει επίσης την
ανάγκη να προωθηθεί η έναρξη δραστηριότητας («starts-ups»)
καινοτόµων MME µε τη βοήθεια µέσων όπως το κεφάλαιο επιχειρηµατικού κινδύνου και µε εξασφάλιση της συµµετοχής του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων
3.5 Ένας σηµαντικός παράγοντας καινοτοµίας είναι η ύπαρξη
κατάλληλων ανθρώπινων πόρων σε όλα τα επίπεδα, λόγω του
παγκόσµιου ανταγωνισµού που αναφέρεται στο σηµείο 2.4.5. Η
ανακοίνωση δίνει ιδιαίτερη έµφαση στους επιστηµονικούς πόρους.
Ωστόσο, θα έπρεπε να εξετάζει και τις µη επιστηµονικές θέσεις
εργασίας που απαιτούν υψηλού επιπέδου δεξιότητες. Πρέπει επίσης
να εξισορροπηθούν η προσφορά και η ζήτηση ειδικών ικανοτήτων
και γνώσεων ανάλογα µε τις ανάγκες των διαφόρων τοµέων. Για την
εξεύρεση αποδοτικών και γρήγορων λύσεων, θα ήταν χρήσιµη η
συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων κοινωνικών εταίρων και
φορέων. Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει έναν προβληµατισµό σχετικά µε το ζήτηµα αυτό.
3.6 Οµοίως, για την επίτευξη της κινητικότητας, πρέπει να
υπάρξει πρόοδος όσον αφορά τους κοινούς ευρωπαϊκούς πίνακες
ικανοτήτων, που είναι απαραίτητοι για κάθε τοµέα ή θεµατική
ενότητα, χωρίς να παραβλέπεται η ποιοτική διάσταση της εκπαίδευσης (αξίες, ισότητα ευκαιριών). Καθώς µε το ζήτηµα των
«ανθρωπίνων πόρων» ασχολούνται επίσης η Γ∆ «Απασχόληση» και η
Γ∆ «Εκπαίδευση και Πολιτισµός», θα έπρεπε να συµπεριληφθούν
στην παρούσα ανακοίνωση οι πρωτοβουλίες τους όσον αφορά την
έρευνα και την καινοτοµία, προκειµένου να καλυφθεί ολόκληρο το
φάσµα.
3.7 Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την έρευνα και
την καινοτοµία σε όλους τους δυνατούς τοµείς: προβλήµατα ανταγωνιστικότητας δεν υπάρχουν µόνο στον τοµέα των υψηλών τεχνολογιών. Στις προτεινόµενες δράσεις θα µπορούσε να ενσωµατωθεί η
στρατηγική διαχείριση των αλλαγών ύστερα από µια µαζική
αφοµοίωση νέων τεχνολογιών στις ΜΜΕ. Η συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων και των λοιπών παραγόντων στις δράσεις αυτές θα
ήταν εξαιρετικά σηµαντική.
3.8 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την έκθεση Esko Aho ότι δεν δίδεται
η δέουσα προσοχή στις επιχειρήσεις µε προσωπικό άνω των 250
εργαζοµένων, και µία από τις ενδεχόµενες αιτίες είναι το γεγονός
ότι ο ορισµός των ΜΜΕ είναι πολύ περιοριστικός σε σχέση µε
εκείνον των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας. Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η απόδοση
ιδιαίτερης προσοχής στη χρηµατοδότηση των καινοτόµων ΜΜΕ
είναι απαραίτητη για τη δηµιουργία µιας ευρωπαϊκής οικονοµίας
της καινοτοµίας µε κοινωνική συνοχή. ∆εν εκπλήσσει το γεγονός
ότι µια από τις πιο δραστήριες περιφέρειες της πρωτοβουλίας
PAXIS (Pilot Action of Excellence on Innovative Start-ups —
πρότυπη δράση αριστείας για καινοτόµες επιχειρήσεις σε φάση
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εκκίνησης) είναι η Emilia Romagna, παρότι άλλοι δείκτες καινοτοµίας στην Ιταλία είναι λιγότερο ευνοϊκοί. Επίσης, οι υπηρεσίες
υποστήριξης των επιχειρήσεων πρέπει να εξειδικευτούν ώστε να
ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ΜΜΕ στις
διάφορες µορφές τους (συνεταιρισµοί, άλλες επιχειρήσεις κοινωνικής οικονοµίας, κ.λπ.).
3.9 Η ΕΟΚΕ θα επιθυµούσε να αναφέρει η Επιτροπή τις δράσεις
για την έρευνα και την καινοτοµία στις οποίες συµµετέχουν άλλες
περιφέρειες. Η Επιτροπή ακολουθεί ήδη µια παγκόσµια προσέγγιση,
τόσο στα TrendCharts όσο και σε διάφορες άλλες πρωτοβουλίες.
Μετά την ανακοίνωση COM(2001) 346, της 25ης Ιουνίου 2001,
µε τίτλο «Η ∆ιεθνής διάσταση του ευρωπαϊκού χώρου της έρευνας»,
το τµήµα διεθνούς συνεργασίας (INCO) του ΠΠ6 προώθησε ενεργά
τη συµµετοχή των τρίτων χωρών, κάτι που αναµένεται να συνεχιστεί
και στο ΠΠ7. Οι δράσεις αυτές θα µπορούσαν να επισηµαίνονται
σε ειδική ενότητα του προτεινόµενου φάσµατος επιλογών. Επίσης,
περαιτέρω µελέτες θα άξιζε να αφιερωθούν στο ρόλο των αστικών
περιοχών και µητροπόλεων.
3.10 Η ΕΟΚΕ συνιστά στην Επιτροπή να αξιολογήσει τη χρονική
συνάρτηση των τεχνολογικών επενδύσεων, της απελευθέρωσης και
της αναδιάρθρωσης, δεδοµένου ότι οι επιχειρήσεις, κυρίως οι µεγαλύτερες, καλούνται να αντιµετωπίσουν τις αλλαγές στη διαχείριση
ταυτόχρονα µε τις ανάγκες επένδυσης σε έρευνα και καινοτοµία
(παραδείγµατος χάρη σε ό,τι αφορά την ενέργεια, τις µεταφορές και
τις βιοµηχανίες δικτύου).
3.11 Εξάλλου, η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι θα χρειαστεί ενδεχοµένως
να εξευρεθεί η σωστή ισορροπία µεταξύ, αφενός, της προώθησης
της καινοτοµίας, µε έµφαση στην από κοινού διάθεση στην αγορά
και αδειοδότηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις, και, αφετέρου, του δικαίου του ανταγωνισµού.
3.12 Η ΕΟΚΕ θεωρεί την καινοτοµία ως ΜΕΣΟΝ για µια ανταγωνιστική οικονοµία µε κοινωνική συνοχή, όχι ως αυτοσκοπό.
Χωρίς να αγνοεί ότι πρόκειται για πρόκληση, η ΕΟΚΕ καλεί την
Επιτροπή να διενεργήσει στατιστικές έρευνες και να προαγάγει την
εκπόνηση µελετών για τον αποτελεσµατικότερο υπολογισµό των
σχέσεων µεταξύ καινοτοµίας, ανταγωνιστικότητας και κοινωνικής
συνοχής, µε στόχο την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων µε σαφή
και αποτελεσµατικό τρόπο και την πειστική παρουσίασή τους στους
ευρωπαίους πολίτες. Όπως έχει λεχθεί, πρέπει να οργανώσουµε
φιλόδοξους, τεχνολογικά τολµηρούς στόχους, που θα δικαιολογούνται από την εγγενή κοινωνική και πολιτική αξία τους (Dosi et
al, 2005).
3.13 Επιπροσθέτως, εξετάζοντας την καινοτοµία ως σύστηµα, η
ΕΟΚΕ ζητά από την Επιτροπή να συντονίσει το έργο της µε την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για να διασφαλιστούν
συνέργιες µεταξύ των προγραµµάτων της τελευταίας, του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων, του έβδοµου προγράµµατος πλαισίου
έρευνας και του προγράµµατος πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία (CIP), προκειµένου η καινοτοµία να
καταστεί ένα δυναµικό και καλά δοµηµένο σύστηµα.

Βρυξέλλες, 5 Ιουλίου 2006
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την «Πρόταση κανονισµού
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τα φάρµακα προηγµένων θεραπειών και για την
τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/EΚ και του κανονισµού (EΚ) αριθ. 726/2004»
[COM(2005) 567 τελικό 2005/0227 (COD)]
(2006/C 309/03)
Στις 10 Ιανουαρίου 2006, και σύµφωνα µε το άρθρο 95 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε να ζητήσει τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής
και Κοινωνικής Επιτροπής για την ανωτέρω πρόταση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση» στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των
σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 31 Μαΐου 2006 µε βάση εισηγητική έκθεση του κ.
BEDOSSA.
Κατά την 428η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 5ης και 6ης Ιουλίου 2006 (συνεδρίαση της 5ης Ιουλίου 2006), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 150 ψήφους υπέρ, και 1 αποχή την ακόλουθη
γνωµοδότηση.
1. Σύνοψη
1.1 Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόταση
κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
για τα φάρµακα προηγµένων θεραπειών και για την τροποποίηση
της οδηγίας 2001/93/EΚ και του κανονισµού (EΚ) αριθ.
726/2004.
1.2 Πράγµατι, σε µια εποχή όπου επιταχύνεται η επιστηµονική
πρόοδος, ιδίως στους τοµείς των βιοτεχνολογιών, είναι απαραίτητο
να υπάρχει σαφής εικόνα, αυστηρή αντιµετώπιση και ικανότητα.
1.3 Στόχος της εν λόγω πρότασης είναι να επιτρέψει τη
δηµιουργία ενός συνεκτικού συνόλου στον τοµέα των προηγµένων
θεραπειών, να καλύψει το σηµερινό νοµοθετικό κενό και να
ενισχύσει την εξειδικευµένη αξιολόγηση των νέων αυτών επιστηµονικών κλάδων στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων. Με το τρόπο
αυτό, θα είναι δυνατόν:
— να δοθεί µια ταχεία απάντηση στα αιτήµατα των ασθενών και
στις προσδοκίες των εταιριών που ασχολούνται µε την έρευνα
και την ανάπτυξη στην αναγεννητική ιατρική,

— Το ερώτηµα είναι σε τι χρειάζεται η νέα αυτή νοµοθεσία,
εφόσον για τα φάρµακα προηγµένων θεραπειών γονιδιακής
θεραπείας ή σωµατοκυτταρικής θεραπείας, το ζήτηµα ρυθµίζεται µε τις εξειδικευµένες οδηγίες για τα φαρµακευτικά
προϊόντα,
— οι ορισµοί του άρθρου 2 Α, συγκεκριµένα, φαίνονται περίπλοκοι και έχουν µάλλον δευτερεύουσα σηµασία,
— είναι σαφές επίσης ότι µια εθνική νοµοθεσία για τα φάρµακα
µπορεί να εµποδίσει την εφαρµογή µιας ευρωπαϊκής νοµοθεσίας,
— στην περίπτωση αυτή, θα ήταν καλύτερα να ακολουθηθεί µια
πιο ευέλικτη προσέγγιση και µια διαδικασία αµοιβαίας αναγνώρισης,
— το ζήτηµα των αυτόλογων προϊόντων στον νοσοκοµειακό
κλάδο και µη βιοµηχανικής προέλευσης οδηγεί στο ερώτηµα
των οριακών προϊόντων (border line) άλλης προέλευσης και
ευρωπαϊκής εφαρµογής.

— να διασφαλισθεί υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των
ευρωπαίων ασθενών,
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— να διαµορφωθεί µια σφαιρική νοµική ασφάλεια, ενώ παράλληλα
θα λαµβάνεται υπόψη ένα επαρκές επίπεδο ευελιξίας από
τεχνική άποψη, προκειµένου να υπάρχει προσαρµογή στην
πραγµατικότητα που διαµορφώνεται από τις επιστηµονικές και
τεχνολογικές εξελίξεις.

2.1 Η ανά άρθρο εξέταση της πρότασης κανονισµού οδηγεί σε
ορισµένα σχόλια, ερωτήµατα ή συστάσεις. Όσον αφορά το άρθρο 2
«Ορισµοί» (1):

1.4 Για να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των φαρµάκων
προηγµένων θεραπειών, το νοµικό πλαίσιο που θα επιλεγεί, πρέπει
να είναι εξαντλητικό, σταθερό και εφαρµόσιµο σε όλα τα κράτη
µέλη.
1.5 Αυτός ακριβώς ο κανονισµός επιλέχθηκε διότι κρίνεται ως
το πιο κατάλληλο νοµικό µέσο, για τον πρόσθετο λόγο ότι εάν δεν
θεσπιστεί ένα νοµικό πλαίσιο, δεν θα µπορέσουν να επιλυθούν τα
προβλήµατα δηµόσιας υγείας που υπάρχουν σήµερα στην ΕΕ, όσον
αφορά τα φάρµακα προηγµένων θεραπειών.
1.6 Ωστόσο, η πρόταση κανονισµού περιλαµβάνει ορισµένες
πτυχές που ενδέχεται να οδηγήσουν σε δυσκολίες κατά την
εφαρµογή, εξαιτίας του ορισµού που δίδεται σε σχέση µε την
πρόταση οδηγίας για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Είναι
απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι στο τελικό κείµενο θα διαλευκανθούν τυχόν ερωτήµατα ή αµφιβολίες που πιθανόν να προκύψουν.

2.2 Γενικά, οι ορισµοί όσον αφορά την γονιδιακή θεραπεία και
την σωµατοκυτταρική θεραπεία δεν δηµιουργούν πρόβληµα,
δεδοµένου ότι η χρονική απόσταση και η εµπειρία έχουν επιτρέψει
τη διαµόρφωση συναίνεσης· τα προϊόντα αυτά έχουν ταξινοµηθεί
ως φάρµακα και υπόκεινται ήδη στην αντίστοιχη κοινοτική νοµοθεσία.
2.2.1 Ο ορισµός ενός προϊόντος που προκύπτει από την
µηχανική ιστών είναι πιο περίπλοκος. Η τρέχουσα διατύπωση του
άρθρου 2.1.(β), καθώς ορίζει στην πρώτη παύλα ότι ένα προϊόν
µηχανικής ιστών «περιέχει ή αποτελείται από κύτταρα ή ιστούς»,
δίχως να προσθέτει τη διευκρίνιση «ως συστατικό τµήµα», αφήνει
στην πράξη να εννοηθεί ότι µεταξύ των καινοτόµων φαρµάκων περιλαµβάνονται και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που φέρουν «ως
βοηθητικό προϊόν» προϊόντα µηχανικής ιστών, γεγονός που καθιστά
κενά νοήµατος τα όσα προβλέπει η υπό εξέταση πρόταση οδηγίας
για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.
(1) COM(2005) 567 τελικό
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2.2.2
Και η δεύτερη παύλα του άρθρου 2.1 (β) διατυπώνεται µε
τρόπο που ενδέχεται να δηµιουργήσει προβλήµατα κατά την
εφαρµογή και ιδιαίτερα να οδηγήσει σε αλληλεπικαλύψεις µε την
οδηγία για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. ∆εδοµένου ότι τα
προϊόντα µηχανικής ιστών ρυθµίζονται µε βάση τη νοµοθεσία για
τα φάρµακα, θα ήταν ευκταίο να γίνει αναφορά στην πρωταρχική
δράση τους που είναι η θεραπεία ή η πρόληψη ασθενειών ή η
τροποποίηση φυσιολογικών λειτουργιών µέσω φαρµακολογικής,
ανοσολογικής ή µεταβολικής δράσης, και κατά συνέπεια ο σχετικός
ορισµός να µην περιορίζεται στις «ιδιότητες αναγέννησης, επανόρθωσης ή αντικατάστασης ανθρώπινων ιστών», ιδιότητες που διαθέτουν και άλλοι τύποι ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
2.3 Πρέπει να υπογραµµιστεί η προσπάθεια που καταβάλλεται
προκειµένου να προσδιοριστεί τι ακριβώς είναι ένα προϊόν που
προκύπτει από την µηχανική ιστών. Ωστόσο, δεν γίνεται σαφής η
διαφορά σε σχέση µε την σωµατοκυτταρική θεραπεία (µεταµόσχευση µυελού, µεταφύτευση βλαστοκυττάρων, αίµα από οµφάλιο
λώρο, ενήλικα ή εµβρυϊκά βλαστοκύτταρα …).
2.4 Προκειµένου να διασαφηνιστεί ο ορισµός αυτός, η EOKE
προτείνει να δοθούν παραδείγµατα προϊόντων που επί του
παρόντος θεωρούνται ότι προκύπτουν από την µηχανική ιστών, έτσι
ώστε να χρησιµεύσουν ως βάση προβληµατισµού. Με τον τρόπο
αυτό, θα µπορέσει να βελτιωθεί η κατανόηση, εφόσον κανένας δεν
παραγνωρίζει την ύπαρξη της συζήτησης και των αντικρουόµενων
απόψεων, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα εµβρυϊκά βλαστοκύτταρα.
2.5 Οι δεοντολογικές πτυχές δεν παρουσιάζουν πλέον κανένα
πρόβληµα, µε εξαίρεση το ζήτηµα των ανθρωπίνων εµβρυϊκών
βλαστοκυττάρων (HESC).
2.6 Οι σηµαντικότερες αµφισβητήσεις αφορούν το τρόπο παραγωγής αυτών των βλαστοκυττάρων. Ειδικότερα, η παραγωγή των
βλαστοκυττάρων µε µεταφορά του πυρήνα ώριµου κυττάρου σε
αποπυρηνοποιηµένο ωάριο (κλωνοποίηση) θέτει σηµαντικά δεοντολογικά ερωτήµατα και, µέχρι σήµερα, δεν έχει διαµορφωθεί καµία
συναίνεση στους κόλπους της ΕΕ. Οι επιφυλάξεις που διατυπώνονται συχνότερα αφορούν τους κινδύνους της αναπαραγωγικής
κλωνοποίησης, της διακίνησης ωοκυττάρων και της εµπορευµατοποίησης τµηµάτων του ανθρώπινου σώµατος.
2.7 Πράγµατι, οι πρακτικές αυτές καταδικάζονται ρητά από την
Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την βιοηθική (Σύµβαση του Oviedo,
1998) καθώς και από την ∆ιεθνή Επιτροπή Βιοηθικής (UNESCO,
1997).
2.8 Λόγω της απουσίας συναίνεσης µεταξύ των κρατών µελών
της ΕΕ, η χρήση ανθρωπίνων εµβρυϊκών βλαστοκυττάρων (HESC)
αποτελεί, συνεπώς, εθνική αρµοδιότητα.
2.9 Η διευκρίνιση στις αιτιολογικές σκέψεις (2) είναι ουσιαστική
διότι λαµβάνει σαφώς υπόψη την ύπαρξη των διαφωνιών, και υπενθυµίζει ότι το έγγραφο αποτελεί κανονιστική ρύθµιση των
φαρµάκων προηγµένων θεραπειών σε κοινοτικό επίπεδο και δεν
πρέπει να θίγει τις αποφάσεις που έχουν λάβει τα κράτη µέλη ως
προς την άδεια χρήσης οποιουδήποτε ειδικού τύπου κυττάρων, είτε
ανθρώπινων, όπως τα εµβρυικά βλαστικά κύτταρα, είτε ζωικών.
2.10 Επίσης, το κείµενο δεν επιδιώκει να θίξει «την εφαρµογή
των εθνικών νοµοθεσιών που απαγορεύουν ή περιορίζουν την
πώληση, προµήθεια ή χρήση φαρµάκων που περιέχουν, αποτελούνται ή προέρχονται από τέτοια κύτταρα».
(2) COM(2005) 567 τελικό, αιτιολογική σκέψη 6.
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3. Ειδικές παρατηρήσεις
3.1 Η εναρµόνιση των αρχών όσον αφορά όλα τα υπόλοιπα
σύγχρονα φάρµακα της βιοτεχνολογίας (που επί του παρόντος
ρυθµίζονται σε κοινοτικό επίπεδο), υπόκειται σε µια κεντρική διαδικασία χορήγησης αδειών, και συγκεκριµένα σε µια ενιαία επιστηµονική αξιολόγηση της ποιότητας, της ασφάλειας και της αποτελεσµατικότητας των φαρµάκων προηγµένων θεραπειών.
3.2 Όµως από την ίδια τη φύση τους, οι προηγµένες θεραπείες
απαιτούν εξειδικευµένες προκλινικές και κλινικές διαδικασίες σε
σχέση µε τις θεραπείες που προέρχονται από την κλασική ιατρική,
ειδικότερα στον τοµέα της εµπειρογνωµοσύνης, του σχεδιασµού
διαχείρισης των κινδύνων και της φαρµακοεπαγρύπνησης µετά την
έγκριση για διάθεση στην αγορά (ΑΜΜ).
3.3 Η πρόταση κανονισµού που αποτελεί αντικείµενο της
παρούσας γνωµοδότησης, υπογραµµίζει ορθά την ανάγκη να
αναπτυχθεί, στο πλαίσιο των επιτροπών αξιολόγησης φαρµάκων για
ανθρώπινη χρήση (ΕΦΑΧ (3)), µια εξειδικευµένη εµπειρογνωµοσύνη
για την αξιολόγηση των προϊόντων αυτών, παρέχοντας συγκεκριµένα τη δυνατότητα στις ενώσεις ασθενών να συµµετέχουν στις
οµάδες αξιολόγησης.
3.4 Καθοριστική είναι η πρόταση σύστασης επιτροπής
προηγµένων θεραπειών (ΕΠΘ (4)), µε την οποία η επιτροπή αξιολόγησης φαρµάκων για ανθρώπινη χρήση (ΕΦΑΧ) του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Φαρµάκων θα πρέπει να διαβουλεύεται για οποιοδήποτε θέµα αφορά την αξιολόγηση των δεδοµένων σχετικά µε τα
φάρµακα προηγµένων θεραπειών, πριν να διατυπώνει την τελική
επιστηµονική της γνώµη.
3.5 Πράγµατι, η σύσταση της επιτροπής προηγµένων θεραπειών
θα συγκεντρώσει (παρά τον µικρό αριθµό τους) αφενός, τους
καλύτερους εµπειρογνώµονες που υπάρχουν σήµερα σε κοινοτικό
επίπεδο στον τοµέα των φαρµάκων προηγµένων θεραπειών και,
αφετέρου, τους επιλεγµένους εκπροσώπους των διαφόρων ενδιαφεροµένων µερών.
3.6 Η σύσταση αυτή αιτιολογείται απόλυτα διότι θα επιτρέψει,
πρώτον, να προσδιοριστούν µε τον τρόπο αυτό, όχι µόνο οι επιστηµονικές διαδικασίες, αλλά και τα πρότυπα ορθής κλινικής πρακτικής και καλών πρακτικών παραγωγής και, δεύτερον, θα συνοδεύει
την αξιολόγησή τους µέχρι το στάδιο της χορήγησης άδειας κυκλοφορίας καθώς και µετά από αυτήν.
3.7 Σηµαντική είναι η υπενθύµιση της αρχής σύµφωνα µε την
οποία «τα ανθρώπινα κύτταρα ή ιστοί που περιέχονται σε φάρµακα
προηγµένων θεραπειών πρέπει να προέρχονται από εθελοντική και
µη αµειβόµενη δωρεά». Με τον τρόπο αυτό, θα υπάρχει µέριµνα για
την αύξηση του επιπέδου των προτύπων ασφαλείας όσον αφορά
τους ιστούς και τα κύτταρα και θα αποφευχθούν οι κίνδυνοι εµπορευµατοποίησης τµηµάτων του ανθρώπινου σώµατος, οι οποίοι
σχετίζονται µε την προστασία της ανθρώπινης υγείας.
3.8 Ο συµβουλευτικός ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού
Φαρµάκων επιβεβαιώνεται και αναµένεται να είναι καθοριστικός σε
όλα τα επίπεδα, είτε πρόκειται για την παραγωγή φαρµάκων
προηγµένων θεραπειών, είτε για ορθές πρακτικές παραγωγής, είτε
για τους κανόνες σχετικά µε την περίληψη των χαρακτηριστικών
του προϊόντος, τη σήµανση και το φύλλο οδηγιών στις τεχνικές
ιδιαιτερότητες, είτε ακόµη όταν πρόκειται να καθοριστούν τα
σύνορα µε άλλους τοµείς (όπως τα καλλυντικά ή ορισµένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα), που ενδέχεται να προκύψουν λόγω των
επιστηµονικών εξελίξεων.
(3) ΕΦΑΧ: Επιτροπή αξιολόγησης φαρµάκων για ανθρώπινη χρήση
(4) ΕΠΘ: Επιτροπή προηγµένων θεραπειών.
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3.8.1
Ορισµένοι διαπιστώνουν ότι οι ακολουθούµενες διαδικασίες µπορούν να οδηγήσουν σε πολύ υψηλό κόστος (σε αντίθεση
µε τις εθνικές διαδικασίες έγκρισης που είναι πολύ λιγότερο
δαπανηρές), και θέτουν το πρόβληµα των κατά πολύ µακρύτερων
εθνικών µεταβατικών περιόδων (πενταετία), ενώ η µεταβατική
περίοδος στην ΕΕ είναι µόνο δύο έτη. Αυτός ο πολιτικός κίνδυνος
αποκεντρωµένης εθνικής διαδικασίας µπορεί να εµποδίσει την
πρόσβαση, λόγω έλλειψης διαθεσιµότητας από ορισµένα κράτη
µέλη σε αντίθεση µε άλλα.
3.9 Τέλος, στην πρόταση εξετάζεται µε τρόπο χρήσιµο η οικονοµική πτυχή (5). Σε ένα περιβάλλον παγκόσµιου ανταγωνισµού
στον τοµέα των βιοµηχανιών υγείας, είναι ουσιαστικό να κατέχει η
ΕΕ τη θέση που της αναλογεί, τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και
εκτός Κοινότητας.
3.10 Οι απρόβλεπτοι οικονοµικοί παράγοντες που σχετίζονται
µε την αβεβαιότητα ή τις ταχείες εξελίξεις στον επιστηµονικό τοµέα
και το σηµαντικό κόστος της µελέτης, προκαλούν µεγάλη
καθυστέρηση στην πραγµατοποίηση σηµαντικών και σταθερών
επενδύσεων στον τοµέα του φαρµάκου και ειδικότερα των
φαρµάκων προηγµένων θεραπειών.
3.11 Ακόµη, τις µελέτες αυτές τις πραγµατοποιούν µικροµεσαίες επιχειρήσεις, µελέτες που είναι απαραίτητες για να αποδειχθεί
η ποιότητα και η µη κλινική ασφάλεια αυτών των φαρµάκων
προηγµένων θεραπειών οι οποίες συχνά δεν προκύπτουν από
προγενέστερη εµπειρία στον φαρµακευτικό τοµέα (συνήθως
πρόκειται για επιχειρηµατικούς τεχνοβλαστούς (spin off) ή παραγωγούς ιατροτεχνολογικών προϊόντων)
3.12 Προκειµένου να στηριχθεί η υλοποίηση των µελετών αυτών
και να δοθούν κίνητρα, κρίνεται ορθή η πρόταση που προτείνει «να
θεσπιστεί, εν είδει κινήτρου για τη διεξαγωγή τέτοιων µελετών, ένα
σύστηµα αξιολόγησης και πιστοποίησης από τον Οργανισµό των
δεδοµένων που προκύπτουν από τις µελέτες».
3.12.1 Ωστόσο, η µηχανική ιστών δίνει τη δυνατότητα να
αποκτηθούν προϊόντα, τα οποία παράγονται από ΜΜΕ, νέες καινοτόµες επιχειρήσεις (start up) και επιχειρηµατικούς τεχνοβλαστούς
(spin off), και όχι από τη φαρµακοβιοµηχανία. Συνεπώς είναι
προφανείς οι ακόλουθες παρατηρήσεις:
— Τι ακριβώς καλύπτει ο κανονισµός αυτός, προκειµένου να γίνει
λειτουργικός; Πρόκειται, άραγε, να προκαλέσει µεγάλες αντιπαραθέσεις, ενώ οι χρησιµοποιούµενες τεχνολογίες είναι πολλά
υποσχόµενες;
— Η σύνθεση της Επιτροπής Προηγµένων Θεραπειών (ΕΠΘ) θέτει
το πρόβληµα της εξάρτησής της από την Επιτροπή Φαρµάκων
για Ανθρώπινη Χρήση (ΕΦΑΧ), εφόσον απαρτίζεται από έναν
εκπρόσωπο ανά κράτος µέλος.
— Το νοµοθετικό πλαίσιο που χρησιµοποιείται δεν είναι
κατάλληλο διότι πρόκειται για µη παραδοσιακά φαρµακευτικά
προϊόντα που συνεπάγονται τροποποιήσεις και άλλων κειµένων.
— Η σύνεση που επιδεικνύεται όσον αφορά τη χρήση βλαστοκυττάρων µπορεί να προκαλέσει έντονη αντίδραση στις ενδιαφερόµενες χώρες· η διατύπωση πρέπει να είναι η κατάλληλη,
διαφορετικά, οι λεπτοµέρειες µπορούν να ανοίξουν τον ασκό
του Αιόλου.
3.13 Πρέπει να υποστηριχθεί και ακόµη και να ενθαρρυνθεί ο
στόχος της απλούστερης αξιολόγησης κάθε µεταγενέστερου
(5) Βλέπε COM(2005) 567 τελικό, αιτιολογική σκέψη 23.
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αιτήµατος για άδεια κυκλοφορίας στην αγορά, η οποία θα
βασίζεται στα ίδια δεδοµένα.
3.14 Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση και, εάν χρειάζεται, προσαρµογή µιας τέτοιας διάταξης προκειµένου να ληφθούν
υπόψη οι ταχείες εξελίξεις των επιστηµονικών δεδοµένων (π.χ.
διάρκεια εγκυρότητας των δεδοµένων, όροι ιδιοκτησίας τους), να
υπάρχει συνεχής προστασία της υγείας των ασθενών και, γενικότερα, συµµόρφωση µε τους κανόνες δεοντολογίας.
3.15 Η έκθεση που προβλέπεται για την «εφαρµογή της
παρούσας πρότασης κανονισµού µε βάση την αποκτηθείσα
εµπειρία» µπορεί να αποτελέσει την ευκαιρία για µια συζήτηση
στους κόλπους των ενδιαφερόµενων φορέων (συγκεκριµένα την
Επιτροπή Προηγµένων Θεραπειών/ΕΠΘ και την Επιτροπή Φαρµάκων
για Ανθρώπινη Χρήση/ΕΦΑΧ).
3.15.1 Ωστόσο, εάν η ΕΠΘ υπόκειται στην ΕΦΑΧ (αρχικός
µηχανισµός εµπειρογνωµόνων υπό τις διαταγές της ΕΦΑΧ),
επιβαρύνονται σηµαντικά οι διαδικασίες και µπορεί να προκληθούν
άχρηστες ίσως ασυµβατότητες.
3.16 Γενικότερα, η προβλεπόµενη δηµοσίευση της εν λόγω
έκθεσης (κεφάλαιο 8, άρθρο 25) µπορεί να περιλαµβάνει όχι µόνο
«διεξοδικές πληροφορίες για τους διάφορους τύπους φαρµάκων
προηγµένων θεραπειών που αδειοδοτούνται βάσει του παρόντος
κανονισµού» αλλά και πληροφορίες και αποτελέσµατα όσον αφορά
τα κίνητρα που προβλέπονται στο κεφάλαιο 6 (άρθρα 17, 18, 19):
«Επιστηµονικές συµβουλές», «Επιστηµονική σύσταση για την ταξινόµηση των προηγµένων θεραπειών» και «Πιστοποίηση της
ποιότητας και των µη κλινικών δεδοµένων».

4. Συµπεράσµατα
4.1 Σε γενικές γραµµές, η πρόταση κανονισµού είναι ορθή και
χρήσιµη. Εξυπηρετεί τις ανάγκες των ασθενών και επιτρέπει την
παρακολούθηση των επιστηµονικών εξελίξεων και τη διατύπωση
των ορισµών και των συνθηκών χρήσης των φαρµάκων προηγµένων
θεραπειών.
4.1.1 Αφενός, από την πλευρά των ασθενών, δηµιουργούνται
µεγάλες ελπίδες µε τις νέες τεχνολογίες για να απαλειφθεί ο ανθρώπινος πόνος, προσδοκία απόλυτα κατανοητή, συγκεκριµένα µε τη
χρήση της αναγεννητικής ιατρικής. Αφετέρου όµως, οι έρευνες
αυτές πρέπει να υπόκεινται σε εποπτεία µε τη βοήθεια ουσιαστικών
δοκιµασιών, µε πρωτόκολλα που να επιτρέπουν απόλυτη και
εγγυηµένη ασφάλεια για τους ασθενείς, χωρίς να λησµονείται το
ζήτηµα των µη χρησιµοποιηµένων αποβλήτων, που αποτελεί µια
καθαρά περιβαλλοντική πτυχή. Με αυτή την έννοια, κύριος στόχος
θα πρέπει να είναι, εκτός από την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου
προστασίας της υγείας, και η εξασφάλιση της ποιότητας της
ιατρικής περίθαλψης (σηµείο 2.1 της αιτιολογικής έκθεσης).
4.2 Πρόκειται για ένα σηµαντικό κείµενο, συγκεκριµένα στον
τοµέα της γονιδιακής θεραπείας και της σωµατοκυτταρικής θεραπείας. Οι προφυλάξεις που λαµβάνονται, τόσο σε επίπεδο ορισµών
όσο και σε επίπεδο εφαρµογής των προϊόντων που προέρχονται από
την µηχανική ιστών, καθιστούν σαφές το γεγονός ότι, πρώτον,
εφόσον η δεοντολογική πτυχή δεν έχει διασαφηνιστεί και, δεύτερον,
εφόσον πρόκειται κατά βάθος για µια συγκεκριµένη ερµηνεία του
ανθρωπισµού, η εν λόγω πρόταση κανονισµού δεν φιλοδοξεί να
δώσει την τελική λύση ή να συµβάλει πέρα από τον προβληµατισµό
που πραγµατοποιείται σε κάθε κράτος µέλος.
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4.2.1
Η πρόταση κανονισµού δηµιουργεί τις προϋποθέσεις που
επιτρέπουν την αποφυγή του κανονιστικού χάσµατος που υφίσταται
µεταξύ της πρότασης οδηγίας για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα
και του υπό εξέταση κανονισµού. Η γενική αρχή της αξιολόγησης
του κινδύνου καλύπτει το πεδίο εφαρµογής των φαρµάκων
προηγµένων θεραπειών και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
Ενδέχεται να προκύψουν περιπλοκές σε ό,τι αφορά τα οριακά
(διττά) προϊόντα (ήτοι ιατροτεχνολογικά προϊόντα που περιέχουν
στοιχεία µηχανικής ιστών): σε αυτήν την περίπτωση είναι σκόπιµο
να διασφαλιστούν, ταυτόχρονα, η ποιότητα και η ασφάλεια. Η
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σχετική αξιολόγηση πρέπει επίσης να αναφέρεται στην αποτελεσµατικότητα της χρήσης ενός καινοτόµου φαρµάκου εντός του συγκεκριµένου ιατροτεχνολογικού προϊόντος.
4.3 Η EOKE τάσσεται υπέρ της πρότασης κανονισµού του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τα φάρµακα
προηγµένων θεραπειών και για την τροποποίηση της οδηγίας
2001/83/EΚ και του κανονισµού (EΚ) αριθ. 726/2004, υπογραµµίζοντας παράλληλα τα καίρια σηµεία όπου χρειάζεται να εξευρεθούν σαφείς λύσεις προκειµένου να εφαρµοστεί ορθά η οδηγία.

Βρυξέλλες, 5 Ιουλίου 2006
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών — Εφαρµογή του κοινοτικού προγράµµατος της Λισσαβόνας: Στρατηγική για την απλούστευση του ρυθµιστικού περιβάλλοντος
COM(2005) 535 τελικό
(2006/C 309/04)
Στις 9 ∆εκεµβρίου 2005, και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής για την ανωτέρω ανακοίνωση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των
σχετικών εργασιών της ΕΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 31 Μαΐου 2006 µε βάση εισηγητική έκθεση
του κ. Cassidy
Κατά την 428η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 5ης και 6ης Ιουλίου 2006 (συνεδρίαση της 5ης Ιουλίου 2006), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 146 ψήφους υπέρ και 6 αποχές, την ακόλουθη
γνωµοδότηση.
1. Συµπεράσµατα και συστάσεις της ΕΟΚΕ
1.1 Η παρούσα γνωµοδότηση καταρτίζεται κατόπιν αίτησης γνωµοδότησης της Επιτροπής και αποτελεί συνέχεια της ανακοίνωσης της
Επιτροπής του Μαρτίου 2005 µε τίτλο «Βελτίωση της νοµοθεσίας για
την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (1).
1.2 Η απλούστευση πρέπει να οδηγήσει σε βελτίωση της νοµοθεσίας, η οποία θα γίνεται ευκολότερα κατανοητή και πιο εύχρηστη.
1.3 Η απλούστευση θα πρέπει να συµβάλει στην ενίσχυση του
σεβασµού για την κοινοτική νοµοθεσία ενδυναµώνοντας έτσι τη νοµιµότητά της.
1.4 Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι τα κράτη µέλη φέρουν βαριά ευθύνη για τη
διασφάλιση της ορθής µεταφοράς των κοινοτικών µέτρων στο εθνικό
τους δίκαιο και την εφαρµογή τους. Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει ότι η διοργανική συµφωνία για τη βελτίωση της νοµοθεσίας (2) παρέχει στα κράτη
µέλη ένα δεοντολογικό κώδικα για την ορθή µεταφορά και εφαρµογή
των οδηγιών της ΕΕ. Αυτό που προέχει είναι το προκύπτον ρυθµιστικό
πλαίσιο σε εθνικό επίπεδο να είναι όσο το δυνατό πιο ισορροπηµένο ως
προς το περιεχόµενο και ταυτόχρονα απλό για τις επιχειρήσεις, τους
(1) COM (2005) 97 της 16.3.2005.
(2) ΕΕ αριθ. C 321 της 31.12.2003.

εργαζόµενους, τους καταναλωτές, και τους υπόλοιπους παράγοντες
της κοινωνίας των πολιτών.
1.5 Η ΕΟΚΕ επιθυµεί οι κοινωνικο-επαγγελµατικοί φορείς να
συµµετάσχουν στις διαδικασίες «επιτροπολογίας» για την απλούστευση
των ρυθµίσεων µε βάση ένα πρότυπο παρόµοιο των επιτροπών για την
απλούστευση της νοµοθεσίας στον τοµέα της εσωτερικής αγοράς
(SLIM), αλλά µε ένα συστηµατικότερο τρόπο και στα προηγούµενα
στάδια και όχι εκ των υστέρων, όπως στην περίπτωση των πειραµάτων
SLIM.
1.6 Η ΕΟΚΕ θα επιθυµούσε περισσότερες διαβουλεύσεις της Επιτροπής µε τα ενδιαφερόµενα µέρη όπως και στη διαδικασία που
κατέληξε στην υπό εξέταση ανακοίνωση. Κρίνει ότι τούτο θα συνέδραµε
σηµαντικά την «από κοινού ρύθµιση» (3) που αναφέρεται στην ενότητα
3δ της ανακοίνωσης. Ωστόσο, εκφράζει τη λύπη της για την έλλειψη
οποιασδήποτε αναφοράς στην «αυτορρύθµιση» (4), πράγµα που η ΕΟΚΕ
ζητά εδώ και πολύ καιρό (5).
(3) ΕΕ αριθ. C 321 της 31.12.2003.
(4) ΕΕ αριθ. C 321 της 31.12.2003.
(5) Ενηµερωτική έκθεση µε θέµα «Η κατάσταση σε ό,τι αφορά την από
κοινού ρύθµιση και την αυτορρύθµιση στην ενιαία αγορά» CESE
1182/2004 fin, 11.01.2005, εισηγητής: ο κ. Vever.
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1.6.1
Όσον αφορά την αυτορρύθµιση, η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει ότι
υπάρχει κίνδυνος να µην θεσπίζονται δεσµευτικές ρυθµίσεις για τα
ενδιαφερόµενα µέρη, αλλά να συνάπτονται εθελούσιες συµφωνίες
προς τις οποίες τα ίδια ενδιαφερόµενα µέρη θα αποφασίζουν εάν
θα συµµορφώνονται ή όχι.
1.7 Το ∆ικαστήριο των ΕΚ διαδραµατίζει όλο και σηµαντικότερο
ρόλο στην ερµηνεία των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
αναγκάζεται συχνά να ερµηνεύσει την ορισµένες φορές ασαφή
διατύπωση των οδηγιών που καταρτίζονται στο πλαίσιο της διαδικασίας «συναπόφασης». Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο καλείται, επίσης,
όλο και συχνότερα να παρέχει καθοδήγηση στα εθνικά δικαστήρια
σε περιπτώσεις που οι δραστηριότητές τους είναι συµπληρωµατικές.
Η ΕΟΚΕ σηµειώνει την πρόοδο που επέτυχε το Ευρωπαϊκό
∆ικαστήριο µειώνοντας κατά 12 % τον αριθµό των εκκρεµών
υποθέσεων σχετικά µε την παράλειψη των κρατών µελών να κοινοποιήσουν λανθασµένη εφαρµογή και µη συµµόρφωση προς τις
κοινοτικές οδηγίες.
1.8 Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει τη σηµασία αυτής της πρότασης της
Επιτροπής για την εφαρµογή του προγράµµατος της Λισαβόνας, η
πρόοδος του οποίου είναι θλιβερά αργή ως αποτέλεσµα της απροθυµίας των κυβερνήσεων των κρατών µελών να υλοποιήσουν τις
δεσµεύσεις που ανέλαβαν στη Λισαβόνα.
1.9 Η ΕΟΚΕ επικροτεί ιδιαίτερα τη δέσµευση της Επιτροπής να
κάνει µεγαλύτερη χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών και
ελπίζει ότι η Επιτροπή θα διασφαλίσει ότι οποιεσδήποτε ρυθµίσεις
για τη βελτίωση των τεχνολογιών των πληροφοριών θα είναι
συµβατές µε τις εθνικές ρυθµίσεις (ή ότι οι εθνικές ρυθµίσεις θα
είναι συµβατές µε τις αντίστοιχες της Ένωσης!).
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1.14 Η απλούστευση και βελτίωση της νοµοθεσίας είναι
συµπληρωµατικές δραστηριότητες στις οποίες εµπλέκονται το
Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που, εάν απαιτείται,
υποβάλλουν αιτήσεις γνωµοδότησης στην ΕΟΚΕ και την ΕΤΠ.
1.15 Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει την υποστήριξή της, την οποία και
έχει εκφράσει συχνά σε προηγούµενες γνωµοδοτήσεις, σχετικά µε
την σηµασία της µείωσης των ρυθµιστικών και οικονοµικών
επιβαρύνσεων για τις επιχειρήσεις, ειδικά για τις ΜΜΕ.

2. Εισαγωγή
2.1 Επί σειρά ετών, η ΕΟΚΕ κατήρτισε πολυάριθµες γνωµοδοτήσεων µε θέµα την απλούστευση, οι οποίες ξεκίνησαν µε αίτηση
γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου το 1995 όταν συγκροτήθηκε οµάδα εργασίας για να εξετάσει τρόπους για την απλούστευση της κοινοτικής νοµοθεσίας.
Σε αυτή τη σειρά γνωµοδοτήσεων, η ΕΟΚΕ κατέληγε στα εξής:
— πρέπει να υπάρξει διάλογος της ΕΟΚΕ µε την Επιτροπή των
Περιφερειών, καθώς και µε τα Οικονοµικά και Κοινωνικά
Συµβούλια των κρατών µελών·
— η διαδικασία απλοποίησης δεν απαιτεί νέες ιδέες· αυτό που
απαιτείται είναι αποτελεσµατική εφαρµογή των ιδεών που έχουν
ήδη υποβληθεί από τα ευρωπαϊκά όργανα και το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο της Λισαβόνας
— οι νοµοθετικές προτάσεις πρέπει να ανταποκρίνονται στα
ακόλουθα κριτήρια:
— είναι κατανοητές και εύχρηστες οι διατάξεις;

1.10 Η ΕΟΚΕ ανέκαθεν υποστήριζε τη δήλωση των έξι
προεδριών της 7ης ∆εκεµβρίου 2004 (6) σχετικά µε την προώθηση
της ρυθµιστικής µεταρρύθµισης στην Ευρώπη και ελπίζει οι
προεδρίες να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την εν λόγω δήλωση (7).
1.11 Η ΕΟΚΕ έχει πληροφορηθεί ότι οι εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ειδικότερα η έκθεση Gargani σχετικά µε
τη «Στρατηγική απλούστευσης του ρυθµιστικού περιβάλλοντος» (8).
1.12 Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει ότι η παρούσα Επιτροπή εργάζεται
σοβαρά να αναπτύξει περαιτέρω τις τοµεακές πρωτοβουλίες SLIM
και BEST. Με τη δράση-πλαίσιο (Φεβρουάριος 2003-∆εκέµβριος
2004) µελετήθηκαν 40 περίπου τοµείς πολιτικής και η Επιτροπή
υιοθέτησε 40 περίπου προτάσεις απλούστευσης. Μέχρι σήµερα,
εκκρεµούν 9 προτάσεις απλούστευσης οι οποίες σχετίζονται µε το
εν λόγω πρόγραµµα.
1.13 Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει ότι η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σε 25 κράτη µέλη αύξησε, επίσης, το ρυθµιστικό φόρτο
τόσο για τις υπηρεσίες της Επιτροπής όσο και για τους διοικητικούς µηχανισµούς των κρατών µελών.
(6) Κοινή δήλωση των Προεδριών του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της
Ιρλανδίας, των Κάτω Χωρών, του Λουξεµβούργου, του Ηνωµένου Βασιλείου, της Αυστρίας και της Φινλανδίας.
(7) 2007: η Γερµανία από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο· Η Πορτογαλία
από τον Ιούλιο έως το ∆εκέµβριο· 2008: η Σλοβενία από τον Ιανουάριο
έως τον Ιούνιο· Η Γαλλία από τον Ιούλιο έως το ∆εκέµβριο.
(8) Α6-0080/2006, που υιοθετήθηκε στις 16.5.2006.

— είναι οι διατάξεις απαλλαγµένες από κάθε ασάφεια ως προς
το στόχο τους;
— είναι οι διατάξεις συνεπείς µε την ισχύουσα νοµοθεσία;
— πρέπει το πεδίο εφαρµογής των διατάξεων να είναι τόσο
ευρύ όσο προβλέφθηκε αρχικά;
— είναι ρεαλιστικές οι προθεσµίες για συµµόρφωση προς τις
διατάξεις και επιτρέπουν στις επιχειρήσεις και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη να προσαρµοστούν;
— ποιες διαδικασίες αναθεώρησης έχουν τεθεί σε λειτουργία,
ώστε να διασφαλιστεί η ενιαία εφαρµογή και να επανεξετάζεται η αποτελεσµατικότητα και το κόστος;
— η ιδέα ενίσχυσης της αυτορρύθµισης και της από κοινού
ρύθµισης υποστηρίζεται ευρέως από τα ενδιαφερόµενα µέρη;
— δεν έχουν διερευνηθεί επαρκώς οι δυνατότητες ενός λιγότερο
λεπτοµερούς, λιγότερο σχολαστικού διακανονισµού, µε περισσότερα περιθώρια για από κοινού ρύθµιση και αυτορρύθµιση (9).
2.2 Υπάρχει αναγκαία αλληλεπίδραση της απλούστευσης και της
βελτίωσης της εφαρµογής και τήρησης των νόµων. Στην παρούσα
ανακοίνωση της Επιτροπής καταδεικνύεται ότι έχουν συνεκτιµηθεί
ορισµένα από τα συµπεράσµατα προηγούµενων εκθέσεων της ΕΟΚΕ
(9) Ενηµερωτική έκθεση µε θέµα «Η κατάσταση σε ό,τι αφορά την από
κοινού ρύθµιση και την αυτορρύθµιση στην ενιαία αγορά» CESE
1182/2004 fin, 11.01.2005, εισηγητής: ο κ. Vever.
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και αναγνωρίζεται ότι «η απλούστευση δεν είναι καινούργιο θέµα».
Η σειρά των ανακοινώσεων της Επιτροπής χρονολογείται από το
1997, δηλαδή, δύο χρόνια µετά το πρώτο αίτηµα για απλούστευση
που διατύπωσε η ΕΟΚΕ.
3. Κύρια σηµεία του εγγράφου της Επιτροπής
3.1 Η ανακοίνωση αναγνωρίζει ότι η απαίτηση για απλούστευση,
δεν αφορά µόνο το κοινοτικό επίπεδο αλλά και το εθνικό,
προκειµένου να γίνουν τα πράγµατα ευκολότερα για τους πολίτες
και τους φορείς της οικονοµίας.
3.2 Σηµαντικό µέρος της νέας στρατηγικής για την απλούστευση σε επίπεδο ΕΕ αποτελεί η αναθεώρηση του κεκτηµένου. Στο
πλαίσιο της ανωτέρω στρατηγικής, καθορίζεται ένα τριετές κυλιόµενο πρόγραµµα από το 2005 έως το 2008 που θα στηρίζεται
στην πρακτική εµπειρία των ενδιαφεροµένων µερών και σε µια
προσέγγιση µε βάση τη συνεχή και διεξοδική τοµεακή αξιολόγηση.
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— την ενίσχυση της συνέπειας του κεκτηµένου·
— τη βελτίωση της αναλογικότητας (12) του κεκτηµένου·
Αυτή ίσως να είναι η σηµαντικότερη ανησυχία των ενδιαφερόµενων
µερών.
Στο Παράρτηµα 2 της ανακοίνωσης αναφέρονται 222 µέτρα. Το
πρόγραµµα απλούστευσης της Επιτροπής καλύπτει την περίοδο
2005-2008.
3.6 Η πρώτη οδηγία για τις εταιρείες (68/151/ΕΟΚ) ήταν
απλουστευµένη,
επικαιροποιηµένη,
και
εκσυγχρονισµένη,
προκειµένου να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι δυνατότητες που
προσφέρουν τα σύγχρονα εργαλεία της πληροφορικής και να
αυξηθεί η διαφάνεια όσον αφορά τις ανώνυµες εταιρείες. Ωστόσο, η
τροποποιηµένη οδηγία θα µπορούσε να ενταχθεί σε µία δράση
αναδιατύπωσης ή κωδικοποίησης. Κατά τα τέλη του παρελθόντος
έτους διοργανώθηκε δηµόσια ακρόαση για να συγκεντρωθούν οι
απόψεις των ενδιαφεροµένων µερών σχετικά µε τις επιλογές αυτές.

3.3 Η προσέγγιση της Επιτροπής για την απλούστευση βασίζεται
σε πέντε µέσα (10):
α) κατάργηση — απάλειψη της άσχετης ή παρωχηµένης νοµοθεσίας
β) κωδικοποίηση — κωδικοποίηση µιας νοµοθετικής πράξης και
όλων των τροποποιήσεών της σε ένα νέο κείµενο χωρίς
µεταβολή της ουσίας της
γ) αναδιατύπωση — παγίωση όπως και παραπάνω αλλά µε
ορισµένες αλλαγές όσον αφορά την ουσία
δ) τροποποίηση της ρυθµιστικής προσέγγισης — εξεύρεση µιας
νοµικά αποτελεσµατικότερης προσέγγισης σε σύγκριση µε
την ισχύουσα νοµική πράξη, π.χ., αντικατάσταση οδηγίας µε
κανονισµό
ε) µεγαλύτερη χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών — διευκόλυνση της χρήσης των τεχνολογιών των πληροφοριών (11)
µε σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας
3.4 Η ανακοίνωση της Επιτροπής αναγνωρίζει ότι οι εν λόγω
στόχοι µπορούν να επιτευχθούν µόνο µε την υποστήριξη των
θεσµικών οργάνων και πρωτίστως των κρατών µελών. Ένα καθοριστικό ζήτηµα είναι η αναγνώριση εκ µέρους των τελευταίων της
ανάγκης να διατηρήσουν την εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας
όσο το δυνατόν εγγύτερα στις πρωτότυπες οδηγίες που έχουν
συµφωνηθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης και όχι να
προσθέτουν νέες νοµοθετικές πράξεις (ή να ακολουθείται η
πρακτική της «επιχρύσωσης»).
3.5 Στην ανακοίνωση συνεκτιµούνται τα αποτελέσµατα της
ευρείας διαδικασίας διαβούλευσης µε τα κράτη µέλη και τα ενδιαφερόµενα µέρη. Η ανωτέρω διαδικασία κατέληξε στο ότι οι
προτάσεις της ΕΕ πρέπει να εστιάζονται στις εξής πτυχές:
— την αποσαφήνιση και βελτίωση της αναγνωσιµότητας της νοµοθεσίας·
— την επικαιροποίηση και τον εκσυγχρονισµό του ρυθµιστικού
πλαισίου·
— τη µείωση των διοικητικών δαπανών·
(10) Σχέδιο δράσης «Απλούστευση και βελτίωση του ρυθµιστικού περιβάλλοντος» COM(2002) 278 τελικό και Κωδικοποίηση του κοινοτικού
κεκτηµένου COM(2001) 645 τελικό.
(11) Η Επιτροπή προτείνει να αναλάβει πρωτοβουλία στον τοµέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης µε ένα σχέδιο δράσης στον τοµέα αυτόν το
2006.

4. Γενικές παρατηρήσεις
4.1 Η απλούστευση δεν πρέπει να θεωρηθεί ως «παράθυρο» για
την επίτευξη απορρύθµισης. Η διοικητική απλούστευση δεν πρέπει
να οδηγήσει σε εξασθένηση ή εξουδετέρωση των ισχυόντων κοινωνικών προτύπων, ιδίως όσον αφορά την προστασία των εργαζοµένων, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος.
4.2 Η ΕΟΚΕ επικροτεί την παρούσα ανακοίνωση και συµµερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι η επιτυχία των δράσεων απλούστευσης του ρυθµιστικού περιβάλλοντος εξαρτάται, αφενός, από τα
κράτη µέλη και τους εθνικούς ρυθµιστικούς οργανισµούς και,
αφετέρου, από τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα.
4.2.1 Θα ήταν σκόπιµο να καταρτιστεί δεοντολογικός κώδικας
όπως έχει προτείνει η ΕΟΚΕ σε προηγούµενες γνωµοδοτήσεις
της (13) (βλέπε, επίσης, παράρτηµα 1).
4.2.2 Η ΕΟΚΕ τονίζει το γεγονός ότι η επιτυχία του προγράµµατος απλούστευσης δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την
ικανότητα της Επιτροπής να υλοποιήσει τις δεσµεύσεις της, αλλά
και από την ικανότητα των συν-νοµοθετών να υιοθετήσουν εντός
εύλογου χρονικού πλαισίου τις προτάσεις απλούστευσης της Επιτροπής.
4.2.3 Πρέπει να υπενθυµιστεί ότι η διοργανική συµφωνία για τη
βελτίωση της νοµοθεσίας ορίζει στην παράγραφο 36 «Εντός έξι
µηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συµφωνίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, τα οποία µε την ιδιότητα της
νοµικής αρχής εγκρίνουν τις προτάσεις απλοποιηµένων σχεδίων, θα
πρέπει να τροποποιήσουν τις µεθόδους εργασίας τους,
δηµιουργώντας, επί παραδείγµατι, ad hoc δοµές οι οποίες θα
επιφορτιστούν ειδικά µε τη απλοποίηση της νοµοθεσίας».
4.3 Η ανακοίνωση αναγνωρίζει της σηµασία της πρωτοβουλίας
για την απλούστευση όσον αφορά τις ΜΜΕ και τους καταναλωτές.
Μια ανεπαρκής εθνική ή ευρωπαϊκή νοµοθεσία δεν επιτρέπει στους
καταναλωτές να έχουν σαφή γνώση των δικαιωµάτων τους ή των
δυνατοτήτων προσφυγής που διαθέτουν.
(12) Οι ρυθµίσεις πρέπει να είναι ανάλογες προς του επιδιωκόµενους
στόχους
(13) ΕΕ αριθ. C 125, 27.5.2002)
ΕΕ αριθ. C 14, 16.1.2001).
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4.4 Η ΕΟΚΕ επικροτεί, επίσης, τη δέσµευση της Επιτροπής να
βελτιώσει τη διαδικασία διενέργειας αξιολογήσεων του αντίκτυπου,
όχι µόνο σε ό,τι αφορά τις επιβαρύνσεις που υφίστανται οι
επιχειρήσεις, αλλά και αναφορικά µε τον αντίκτυπο στους καταναλωτές, τις λιγότερο ευνοηµένες οµάδες (όπως τα άτοµα µε
αναπηρία) και το περιβάλλον. Όσον αφορά τον στόχο που
διατυπώθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας της Λισαβόνας σχετικά
µε την επίτευξη «µεγαλύτερης ανάπτυξης και απασχόλησης», θα
ήταν εξαιρετικά θετική η διενέργεια αξιολογήσεων του αντίκτυπου
στους εργαζοµένους και στην απασχόληση γενικότερα. Η ΕΟΚΕ
εκφράζει ιδιαίτερη ικανοποίηση για την πρόταση µεγαλύτερης
χρήσης των «ενιαίων θυρίδων εξυπηρέτησης» και για την αναφορά
που γίνεται σε ορισµένες οδηγίες στις «εικονικές δοκιµές» ή τις
«αυτοδοκιµές» στον τοµέα των αυτοκίνητων οχηµάτων.
4.5 Θα ήταν σκόπιµο να διενεργεί η Επιτροπή αξιολογήσεις του
αντίκτυπου για να αιτιολογεί την απόσυρση προτάσεων καθώς
πράττει σήµερα και για τις νέες προτάσεις που υποβάλει.
5. Ειδικές παρατηρήσεις
5.1 Από την ανακοίνωση συνάγεται ότι η διαδικασία προσαρµογής των οδηγιών στην τεχνική πρόοδο (διαδικασία «επιτροπολογίας») πρέπει να καταστεί πιο διαφανής — αίτηµα που έχει
διατυπώσει επανειληµµένα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εντούτοις,
τα κράτη µέλη φέρουν ευθύνη σε αυτόν τον τοµέα. Οι εργασίες
επιτροπολογίας διενεργούνται από «εθνικούς εµπειρογνώµονες» και
υπάρχουν επαρκή στοιχεία από τα οποία καταδεικνύεται ότι αυτοί
οι «εµπειρογνώµονες» δεν συνεκτιµούν τις απόψεις των εκάστοτε
κυβερνήσεων στις δραστηριότητες επιτροπολογίας (σχετικό
παράδειγµα αποτελεί η οδηγία για τα πτηνά του 1979, τα τεχνικά
παραρτήµατα της οποίας προστέθηκαν από «εµπειρογνώµονες» µετά
την έγκριση της οδηγίας από το Συµβούλιο).
5.2 Πρέπει να υπογραµµιστεί η σηµασία της απλούστευσης για
τους καταναλωτές, τους κοινωνικούς εταίρους, και άλλα «ενδιαφερόµενα µέρη». Οι συγκρούσεις µεταξύ εφαρµογής της εθνικής
νοµοθεσίας και των πρωτότυπων κοινοτικών οδηγιών στις οποίες
αυτή βασίζεται αυξάνουν πολύ τον φόρτο εργασίας του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου (∆ΕΚ), ο ρόλος του οποίου συνίσταται στην
«ερµηνεία» της νοµοθεσίας, αν και αναγκάζεται, όλο και πιο συχνά,
να συµπληρώνει λεπτοµέρειες που προφανώς παραβλέπονται ή για
τις οποίες δεν κατέστη δυνατό να συνταχθεί ένα ικανοποιητικό
κείµενο, π.χ., σε θέµατα φορολογίας, επειδή δεν επετεύχθη
οµοφωνία στο Συµβούλιο. Ωστόσο, πρόβληµα είναι ότι το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο διαδραµατίζει ολοένα και συχνότερα τον ρόλο
του φορέα λήψης πολιτικών αποφάσεων. Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο
δεν διαθέτει σαφή πολιτική βάση και υπερβαίνει την εντολή του.
Κατά συνέπεια, λαµβάνει αποφάσεις που θα έπρεπε να λαµβάνονται
από δηµοκρατικά εκλεγµένες αρχές.
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5.3 Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει ότι η ίδια η Επιτροπή έχει καταβάλει
σηµαντικές προσπάθειες και έχουν µεσολαβήσει πολλές εκατοντάδες
καταργήσεις και δηλώσεις αναγνώρισης του παρωχηµένου, οι
οποίες έχουν συµβάλει σε µεγάλο βαθµό στη µείωση του όγκου
του κεκτηµένου, χωρίς, ωστόσο, να µειωθούν οι επιβαρύνσεις που
υφίστανται οι επιχειρήσεις, οι εργαζόµενοι, οι καταναλωτές, ή άλλα
«ενδιαφερόµενα µέρη». Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει ότι εξακολουθούν να
υπάρχουν τοµείς όπου είναι αναγκαία η θέσπιση περισσότερων
νοµοθετικών πράξεων σε επίπεδο ΕΕ για την προστασία του
περιβάλλοντος και την προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, των καταναλωτών, και των µειονεκτικών οµάδων (όπως τα
άτοµα µε ειδικές ανάγκες ή άλλες µειονότητες), αλλά και
προκειµένου να διασφαλιστεί για όλους τους πολίτες πλήρης
πρόσβαση στα οφέλη της ενιαίας αγοράς.
5.3.1 Από την άλλη πλευρά, µέχρι σήµερα η επικαιροποίηση
αποτελεί το πλέον ευρέως εφαρµοζόµενο σύστηµα. Μολονότι τούτο
επιτρέπει την προσθήκη ορισµένων αναγκαίων τροποποιήσεων και
την επικαιροποίηση των κανονισµών, ωστόσο, ο στόχος της απλούστευσης δεν διασφαλίζεται πάντα. Αντιθέτως, προκύπτει συσσώρευση µέτρων µε αποτέλεσµα να συνυπάρχουν σε ορισµένα κράτη
µέλη παλαιές και νέες ρυθµίσεις οι οποίες δηµιουργούν σύγχυση
στα ενδιαφερόµενα µέρη.
5.3.2 Τα χαρακτηριστικά κάθε πρότασης απλούστευσης του
κυλιόµενου προγράµµατος πρέπει να περιγράφονται σαφώς στις
επισυναπτόµενες εκθέσεις αξιολόγησης. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής
οφείλουν να παρακολουθούν µε προσοχή τις εν λόγω προτάσεις
στο πλαίσιο της διοργανικής τους διαδικασίας λήψης αποφάσεων
προκειµένου να διασφαλίζεται η διάσταση της απλούστευσης
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των διοργανικών συµφωνιών (για την
«τεχνική κωδικοποίησης» (14), την «τεχνική αναδιατύπωσης» (15), και
τη «βελτίωση της νοµοθεσίας» (16)).
5.4 Η ΕΟΚΕ εφιστά για άλλη µια φορά την προσοχή στην εκτεταµένη σειρά γνωµοδοτήσεων σχετικά µε την ανάγκη για βελτίωση
και απλούστευση της νοµοθεσίας, ειδικότερα στην πλέον πρόσφατη
γνωµοδότησή της µε τίτλο «Βελτίωση της νοµοθεσίας» την οποία
συνέταξε ανταποκρινόµενη στο αίτηµα της Προεδρίας του Η.Β. για
την κατάρτιση διερευνητικής γνωµοδότησης (17).
5.5 Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει την επιθυµία, που έχει ήδη εκφράσει
συχνά, να συνεχιστεί η διαδικασία βελτίωσης και απλούστευσης της
νοµοθεσίας σύµφωνα µε την κατεύθυνση της δήλωσης (18) των έξι
Προεδριών.

Βρυξέλλες, 5 Ιουλίου 2006.
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

ΕΕ C 102, 4.4.1996.
ΕΕ C 77, 28.3.2002.
ΕΕ C 321, 31.12.2003.
CESE 1068/2005, ΕΕ C 24, 31.1.2006, εισηγητής κ. Retureau.
Προώθηση της ρυθµιστικής µεταρρύθµισης στην Ευρώπη — Κοινή
δήλωση της 7.12.2004 των Προεδριών του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
της Ιρλανδίας, των Κάτω Χωρών, του Λουξεµβούργου, του Ηνωµένου
Βασιλείου, της Αυστρίας και της Φινλανδίας.
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά µε την Πρόταση κανονισµού (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (Εκσυγχρονισµένος Τελωνειακός Κώδικας)
COM(2005) 608 τελικό — 2005/0246 (COD)
(2006/C 309/05)
Στις 17 Ιανουαρίου 2006, και σύµφωνα µε το άρθρο 95 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητος, το Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής σχετικά µε την ανωτέρω πρόταση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Ενιαία αγορά, παραγωγή, κατανάλωση» στο οποίο ανατέθηκαν οι σχετικές εργασίες της
ΕΟΚΕ, επεξεργάστηκε τη γνωµοδότησή του στις 31 Μαΐου 2006, µε βάση την εισηγητική έκθεση του κ.
BURANI.
Κατά την 428η σύνοδο της ολοµέλειάς της, της 5ης και 6ης Ιουλίου 2006 (συνεδρίαση της 5ης Ιουλίου 2006), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 152 ψήφους υπέρ, 1 ψήφο κατά και 3 αποχές, την
ακόλουθη γνωµοδότηση.
1. Εισαγωγή: αρχές που διέπουν τον νέο κώδικα
1.1 Το πρόγραµµα τελωνειακής δράσης της Κοινότητας
(Τελωνεία 2007), που εγκρίθηκε από το Συµβούλιο το 2002,
προέβλεπε µεταξύ των κύριων δράσεών του τη ριζική αναθεώρηση
του υφιστάµενου κοινοτικού τελωνειακού κώδικα [κανονισµός του
Συµβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92], που είναι πλέον παρωχηµένος
λόγω των εξελίξεων που έχουν επέλθει στην αγορά και στην τεχνολογία, της υιοθέτησης διαφόρων Συνθηκών και κυρίως λόγω των
διαδοχικών διευρύνσεων της Ένωσης.
1.2 Η ιδέα να προταθεί ένας εντελώς ανανεωµένος κώδικας
προκύπτει από την διαπίστωση ότι ο παλαιός — και ισχύων σήµερα
— κώδικας «δεν έχει προσαρµοστεί στις ριζικές αλλαγές που
συντελέστηκαν στο περιβάλλον στο οποίο διεξάγεται το διεθνές
εµπόριο, … ούτε στη µεταβολή του επίκεντρου των τελωνειακών
εργασιών». Η υπό εξέταση πρόταση είναι συνεπής µε τις κοινοτικές
πολιτικές — ιδιαίτερα µε τις αρχές της εσωτερικής αγοράς και της
προστασίας του καταναλωτή καθώς και µε τη στρατηγική της
Λισσαβώνας — και αποτελεί τη βάση µεταγενέστερων δράσεων που
αποσκοπούν στην αναπροσαρµογή των τελωνειακών καθεστώτων
και διαδικασιών και στην προσαρµογή των κανόνων σε κοινά
πρότυπα µεταξύ των συστηµάτων πληροφορικής των κρατών µελών.
1.2.1
Αυτό το σύνολο δράσεων θα επιτρέψει, σύµφωνα µε την
Επιτροπή, να υιοθετηθούν οι οδηγίες του Συµβουλίου όσον αφορά
την πρωτοβουλία e-Government (ηλεκτρονικές διοικητικές
υπηρεσίες) και την πρωτοβουλία για τη«βελτίωση του ρυθµιστικού
πλαισίου», καθώς και την επιδίωξη µιας σειράς συγκεκριµένων
στόχων, όπως η αύξηση της ασφάλειας στα εξωτερικά σύνορα, η
µείωση του κινδύνου απάτης και τέλος η βελτίωση της συνοχής µε
άλλες κοινοτικές πολιτικές ειδικότερα δε µε τη φορολογική
πολιτική.
1.3 Ο νέος κώδικας έχει σχεδιαστεί στο πλαίσιο της στρατηγικής
της Λισσαβώνας, που αποσκοπεί στο να καταστεί η Ευρώπη «πόλος
έλξης για τις επενδύσεις και την απασχόληση»· έξαλλου είναι
συναφής µε τις προτάσεις που έχει υποβάλει η Επιτροπή και έχει
εγκρίνει το Συµβούλιο τον ∆εκέµβριο του 2003, για τη δηµιουργία
ενός απλοποιηµένου περιβάλλοντος χωρίς χαρτί. Η οδηγία του
Συµβουλίου εφαρµόζεται άλλωστε και στην παράλληλη πρόταση
απόφασης σχετικά µε «ένα περιβάλλον χωρίς χαρτί για τα τελωνεία
και τις εµπορικές επιχειρήσεις» [COM(2005)609 της 30.11.2005]
για την οποία η ΕΟΚΕ θα καταρτίσει ξεχωριστή γνωµοδότηση.
1.4 Οι καινοτοµίες του νέου κώδικα δεν είναι µόνο τυπικού ή
εκσυγχρονιστικού χαρακτήρα· µεγαλύτερης ακόµη σηµασίας είναι
πράγµατι οι αλλαγές που ο εν λόγω κώδικας εισάγει στις κατευθύν-

σεις της τελωνειακής πολιτικής. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας
εικοσαετίας έχει µειωθεί σταδιακά ο ρόλος των τελωνείων όσον
αφορά την είσπραξη δασµών, και έχει αυξηθεί σηµαντικά ο ρόλος
τους ως υπεύθυνων για την εφαρµογή µη δασµολογικών µέτρων,
ειδικότερα όσον αφορά την ασφάλεια, τον έλεγχο της παράνοµης
µετανάστευσης, την παρεµπόδιση της διάθεσης εµπορευµάτων
παραποίησης/ αποµίµησης, την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και της διακίνησης ναρκωτικών, την εφαρµογή υγειονοµικών µέτρων καθώς και µέτρων για
την υγεία, το περιβάλλον και την προστασία των καταναλωτών και
µέτρων που αφορούν την είσπραξη του ΦΠΑ και των ειδικών
φόρων κατανάλωσης. Ωστόσο στο έγγραφο της Επιτροπής δεν
αναφέρεται ρητά, στο λήµµα «ασφάλεια», µια παράλληλη αρµοδιότητα που ασφαλώς ανήκει στα τελωνεία, δηλαδή η πολύτιµη
βοήθεια που παρέχουν για τον έλεγχο του λαθρεµπορίου όπλων και
την καταπολέµηση της τροµοκρατίας. Η παράλειψη αυτή συνδέεται
µε ένα κενό στη διαµόρφωση των συστηµάτων πληροφοριών, που η
ΕΟΚΕ σχολιάζει παρακάτω στο σηµείο 3.1.3.1.
1.5 Μία άλλη καινοτοµία φορά την υιοθέτηση ηλεκτρονικών
διαδικασιών. Στον κώδικα που ισχύει σήµερα προβλέπονται οι διαδικασίες αυτές — και έχουν ευρέως υιοθετηθεί από όλα σχεδόν τα
κράτη µέλη- αλλά έχουν προαιρετικό χαρακτήρα, είτε πρόκειται για
τα εθνικά τελωνεία είτε για τους χρήστες· αντιθέτως στον νέο
κώδικα προβλέπεται ο υποχρεωτικός χαρακτήρας, βήµα απαραίτητο
για την κατάργηση των διατυπώσεων µε βάση το χαρτί, αντικείµενο
της παράλληλης πρωτοβουλίας που αναφέρεται ανωτέρω στο
σηµείο 1.3.
1.6 Η επεξεργασία του νέου κώδικα είναι συνεπής προς τις πολιτικές της Επιτροπής και σέβεται τις διαδικασίες που προβλέπονται
σχετικά µε την σκοπιµότητα, τη διαφάνεια και την αξιολόγηση του
αντίκτυπου. Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει µε ικανοποίηση ότι ζητήθηκε η
γνώµη των ενδιαφερόµενων κλάδων της κοινωνίας των πολιτών η
οποία ήταν σε µεγάλο βαθµό θετική· συµφωνεί µε την Επιτροπή
όσον αφορά τον σεβασµό των νοµικών βάσεων όπως είναι οι αρχές
της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, αλλά επιφυλάσσεται
να εκφράσει ορισµένες παρατηρήσεις όσον αφορά την αξιολόγηση
του αντίκτυπου.
1.7 Η Επιτροπή εξέτασε τέσσερις διαφορετικές προσεγγίσεις του
θέµατος και επέλεξε στο τέλος µια λύση που προβλέπει την
ενισχυµένη συνεργασία των εθνικών τελωνειακών συστηµάτων
πληροφορικής. Κατά την Επιτροπή, η επιλογή αυτή αιτιολογείται
από την ανάγκη να τηρηθεί η αρχή της επικουρικότητας και από τη
διαπίστωση ότι τα κράτη µέλη δεν είναι ιδιαίτερα διατεθειµένα να
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αποδεχτούν µια λύση που να βασίζεται σε ένα κεντρικό ευρωπαϊκό
σύστηµα. Η ΕΟΚΕ λαµβάνει υπόψη αυτή την υποχρεωτική επιλογή,
αλλά τονίζει ότι η τελευταία λύση θα ήταν πιο αξιόπιστη, πιο απλή
και λιγότερο δαπανηρή για τους χρήστες. Όσον αφορά την αρχή
της επικουρικότητας, θα εφαρµοζόταν σε ευρωπαϊκό επίπεδο
µάλλον παρά σε εθνικό.

2. Γενικές παρατηρήσεις
2.1 Τον Φεβρουάριο του περασµένου έτους, η ΕΟΚΕ είχε
σχολιάσει µία πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου για την τροποποίηση του τελωνειακού
κώδικα (1) η οποία ήδη πρότεινε καινοτοµίες σχετικά µε την
κατάργηση των διατυπώσεων µε βάση το χαρτί και την ολοκληρωµένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει
µε ικανοποίηση ότι οι αρχές που διατυπώνονταν στην πρόταση
αυτή, και για τις οποίες η ίδια είχε διατυπώσει σαφώς θετικά
σχόλια, διατηρούνται στην πρόταση που αποτελεί αντικείµενο της
παρούσης γνωµοδότησης και µετατρέπονται σε διατάξεις τις οποίες,
ακόµη µια φορά, επικροτεί η ΕΟΚΕ.
2.2 Το σύνολο των νέων διατάξεων µαρτυρεί την ακόµη µεγαλύτερη προσοχή που δίνεται στα δικαιώµατα και στις απαιτήσεις
των φορέων, πράγµα που µεταξύ άλλων µεταφράζεται σε µια σειρά
διατάξεων που λαµβάνουν υπόψη τις πιθανές ζηµίες που µπορούν
να προκαλέσουν οι διαδικασίες. Απόδειξη της ευαισθησίας αυτής
είναι τόσο η απλοποίηση της νοµοθεσίας όσο και η συγκέντρωση
των τελωνειακών καθεστώτων, που περιορίζονται σε τρία από τα
υφιστάµενα δεκατρία: εισαγωγές, εξαγωγές και ειδικά καθεστώτα.
Έπειτα, χάρη στο συντακτικό έργο τα δύο τρίτα των άρθρων του
ισχύοντος κώδικα τροποποιούνται, ενοποιούνται ή µεταφέρονται
στις διατάξεις εφαρµογής και γίνονται έτσι 200 από 258.
2.2.1
Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει ότι η Επιτροπή επιτέλεσε ένα
δύσκολο και λεπτό έργο, τηρώντας τις γενικές αρχές της ενιαίας
αγοράς και αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στα δικαιώµατα και στις
ανάγκες των φορέων. Επισηµαίνει ωστόσο, παρεµπιπτόντως, ότι η
έλλειψη ενός κανονισµού εφαρµογής — η σύνταξη του οποίου
υπάγεται εξάλλου στις αρµοδιότητες της ίδιας της Επιτροπής —
δηµιουργεί προς το παρόν ορισµένες αβεβαιότητες όσον αφορά
ορισµένους κανόνες: διατυπώνει συνεπώς την ευχή να υποβληθεί
και να εγκριθεί σύντοµα ένας νέος κανονισµός εφαρµογής.
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διάφορες ευκαιρίες και µε διάφορους τρόπους: συχνά οι εξαιρέσεις
αυτές και οι παρεκκλίσεις προκαλούν πραγµατικές στρεβλώσεις του
ανταγωνισµού, µε όχι πάντα παροδικό χαρακτήρα.

3.1.2 Σε γενικές γραµµές, η ανταλλαγή και η προστασία των
δεδοµένων και των πληροφοριών (άρθρα 5, 6 και 7) δεν απαιτούν
ιδιαίτερες παρατηρήσεις εφόσον η προτεινόµενη νοµοθεσία εντάσσεται στην κανονική προστασία που παρέχουν οι δηµόσιες διοικήσεις στον ιδιωτικό βίο του πολίτη και στον εµπιστευτικό χαρακτήρα
της επιχείρησης. H EOKE επικροτεί κυρίως τις διατάξεις του
άρθρου 8, σύµφωνα µε το οποίο οι τελωνειακές αρχές είναι υποχρεωµένες να παρέχουν πληροφορίες για την εφαρµογή της τελωνειακής νοµοθεσίας, και να προωθούν τη διαφάνεια θέτοντας
δωρεάν στη διάθεση των οικονοµικών φορέων, µέσω του διαδίκτυου, τις νοµοθετικές διατάξεις, τις διοικητικές ρυθµίσεις και
έντυπα αιτήσεων.

3.1.2.1 Ιδιαίτερης σκέψης χρήζει εξάλλου η πρώτη παράγραφος
του άρθρου 5, που επιβάλλει τη χρησιµοποίηση ηλεκτρονικών
τεχνικών επεξεργασίας δεδοµένων για τις ανταλλαγές δεδοµένων,
συνοδευτικών εγγράφων, αποφάσεων και ανακοινώσεων µεταξύ
τελωνειακών αρχών και οικονοµικών φορέων. Η διάταξη αυτή,
εντελώς ορθή όταν αφορά επιχειρήσεις ή επαγγελµατίες, µπορεί να
δηµιουργήσει δυσκολίες εάν ο εισαγωγέας (ή σπανιότερα ο
εξαγωγέας) είναι ιδιώτης, και όχι αναγκαστικά ένας «οικονοµικός
φορέας». Το πρόβληµα κάθε άλλο παρά δευτερεύον είναι, σε µία
φάση όπου αυξάνεται σταθερά ο όγκος των αγορών αγαθών που
πραγµατοποιούνται µέσω του διαδικτύου ή µε αλληλογραφία, σε
χώρες εκτός Ένωσης. Η ΕΟΚΕ σηµειώνει ότι το θέµα εξετάζεται µε
βάση τη διαδικασία της επιτροπολογίας και προτείνει να περιλαµβάνονται ρητά και οι ιδιώτες µεταξύ αυτών στους οποίους επιτρέπεται, σύµφωνα µε το άρθρο 93, να υποβάλλουν συνοπτικές
διασαφήσεις. Θα ήταν επίσης σκόπιµο να τροποποιηθούν οι διατάξεις του άρθρου 94 που ορίζουν ότι οι τελωνειακές αρχές έχουν τη
δυνατότητα, σε εξαιρετικές περιστάσεις, να αποδέχονται συνοπτικές
διασαφήσεις εισαγωγής σε χαρτί. Εναλλακτικά, ή επιπροσθέτως θα
µπορούσε να εξεταστεί η πιθανότητα να επεκταθεί στους ιδιώτες η
δυνατότητα υποβολής απλουστευµένης διασάφησης σε περιστασιακή βάση (πάντα σε χαρτί) όπως προβλέπεται στο άρθρο 127.

3. Ειδικές παρατηρήσεις
3.1 Τίτλος I: γενικές διατάξεις
3.1.1
Στο άρθρο 3 απαριθµούνται τα εθνικά εδάφη που απαρτίζουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. Το άρθρο δεν εγείρει
ειδικότερα σχόλια, εκτός της ασάφειας του σηµείου 3 όπου
ορίζεται ότι: «Ορισµένες διατάξεις της τελωνειακής νοµοθεσίας
µπορούν επίσης να εφαρµόζονται εκτός του τελωνειακού εδάφους
της Κοινότητας, δυνάµει νοµοθεσίας που διέπει ειδικούς τοµείς ή
βάσει διεθνών συµβάσεων». Η ασφάλεια δικαίου δεν επιτρέπει να
αναφέρονται σε έναν νόµο «ορισµένες διατάξεις» χωρίς να διευκρινίζεται, στο ίδιο το κείµενο ή στο παράρτηµα, για «ποιες» διατάξεις
γίνεται λόγος. Από νοµικής πλευράς — αλλά και για λόγους
διαφάνειας — είναι απαραίτητο να αναφερθεί µε πιο ρητό και
λεπτοµερή τρόπο σε ποια εδάφη και σε ποιους κανόνες γίνεται
αναφορά. Πολλές φορές διαφεύγουν του πολίτη — αλλά και των
εµπειρογνωµόνων- εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις που χορηγούνται µε
(1) ΕΕ C 110 της 30.04.2004.

3.1.2.2 Σε ό,τι αφορά τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας
δεδοµένων, η ΕΟΚΕ εφιστά την προσοχή στο υψηλό κόστος του
νέου ολοκληρωµένου συστήµατος επεξεργασίας δεδοµένων· το
κόστος αυτό πρέπει να αναληφθεί βραχυπρόθεσµα ενώ σηµαντικό
µέρος των ωφεληµάτων (κυρίως σε ό,τι αφορά την ποιότητα) θα
γίνει αισθητό µόνο µεσοπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα. Ορισµένα
κράτη µέλη εκδηλώνουν ήδη ανησυχία τόσο για το κόστος που
πρέπει να αναληφθεί όσο και για την υποχρέωση να τηρηθούν οι
προθεσµίες για την εφαρµογή των νέων συστηµάτων. Άλλα — ιδιαίτερα όσα είναι πιο προηγµένα σε θέµατα µηχανοργάνωσης —
θεωρούν πολυδάπανο να αλλάξουν τα συστήµατα που υιοθέτησαν
προσφάτως προκειµένου να ευθυγραµµιστούν µε το κοινό σύστηµα.
Η ΕΟΚΕ λαµβάνει υπόψη της αυτή την αµηχανία, την οποία δεν θα
µπορέσει να αγνοήσει η Επιτροπή, αλλά εκφράζει την άποψη ότι το
συµφέρον της Ευρώπης να αποκτήσει ένα σύγχρονο και αποτελεσµατικό τελωνειακό σύστηµα αξίζει ορισµένες θυσίες σε ατοµικό
επίπεδο, που θα µπορούσαν ενδεχοµένως να αµβλυνθούν µε την
παροχή ενισχύσεων σε συγκεκριµένες περιπτώσεις αποδεδειγµένης
ανάγκης.
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3.1.3
Το άρθρο 10 προβλέπει ότι τα κράτη µέλη συνεργάζονται
µε την Επιτροπή µε σκοπό τη «δηµιουργία, διατήρηση και χρησιµοποίηση ηλεκτρονικού συστήµατος για την κοινή καταχώρηση και
τήρηση µητρώων» που αφορούν όλους τους φορείς και τις άδειες
που χορηγούνται. Οι αµφιβολίες σχετικά µε τη φύση και τη
λειτουργία του συστήµατος αποσαφηνίζονται στο άρθρο 194: κάθε
κράτος µέλος διατηρεί το δικό του ηλεκτρονικό σύστηµα, διασφαλίζοντας τη διαλειτουργικότητα µε τα συστήµατα των άλλων
κρατών µελών σύµφωνα µε τους κανόνες και τα πρότυπα που έχει
θεσπίσει η Επιτροπή επικουρούµενη από την επιτροπή τελωνειακού
κώδικα. Η ηµεροµηνία θέσεως σε ισχύ του συστήµατος έχει οριστεί
στις 30 Ιουνίου 2009. Κατά την ΕΟΚΕ, ένα σύστηµα που βασίζεται
σε τράπεζες εθνικών δεδοµένων που αποτελούν αντικείµενο αµοιβαίων ανταλλαγών — αφού έχει εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα
— πληροφοριών και αναθεωρήσεων κινδυνεύει να αποδειχτεί, εκτός
από δαπανηρό, και δύσκολο στη διαχείρισή του. Κυρίως δε, είναι
µάλλον απίθανο ότι το σύστηµα αυτό θα τεθεί σε λειτουργία µέσα
στην προβλεπόµενη προθεσµία. Στην αξιολόγηση του αντίκτυπου η
Επιτροπή έχει εκτιµήσει το πρόσθετο κόστος της λειτουργίας του
συστήµατος σε 40-50 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως: ποσό που
διάφοροι εµπειρογνώµονες θεωρούν αισιόδοξο.

3.1.3.1
Υπάρχει εξάλλου µια φανερή και ζωτικής σηµασίας
έλλειψη στο σχέδιο του εν λόγω συστήµατος, ή τουλάχιστον στην
διατύπωσή του: δεν υπάρχει καµία πρόβλεψη της δυνατότητας
πρόσβασης στα ηλεκτρονικά συστήµατα των αρχών που είναι αρµόδιες για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας και του οργανωµένου
εγκλήµατος, πάντοτε µε την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες
για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των παραγωγικών
δραστηριοτήτων, πτυχή που επανειληµµένα, και µε διάφορες
ευκαιρίες, έχει επισηµάνει η ΕΟΚΕ. Το Συµβούλιο εδώ και χρόνια
τονίζει την ανάγκη συνεργασίας των διαφόρων αρχών, του εγκληµατολογικού και οικονοµικού τµήµατος της αστυνοµίας, των τελωνείων, των µυστικών υπηρεσιών, της OLAF, της Europol, αλλά
δυστυχώς χωρίς αποτέλεσµα µέχρι σήµερα.

3.1.4
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το άρθρο 11 σχετικά µε
τον τελωνειακό αντιπρόσωπο: το άρθρο προβλέπει ότι ο τελωνειακός αντιπρόσωπος µπορεί να «διεκπεραιώνει πράξεις και
διατυπώσεις που θεσπίζει η τελωνειακή νοµοθεσία» µε εντολή ενός
οικονοµικού φορέα, εξ ονόµατος και για λογαριασµό άλλου
προσώπου (άµεση αντιπροσώπευση), ή εξ ονόµατός του, αλλά για
λογαριασµό άλλου (έµµεση αντιπροσώπευση). Στο σηµείο 2
ορίζεται ότι ο τελωνειακός αντιπρόσωπος οφείλει να είναι εγκατεστηµένος στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, χωρίς άλλη
διευκρίνιση. Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει εξάλλου ότι στην αιτιολογική
έκθεση η Επιτροπή δηλώνει ότι «οι κανόνες για τους αντιπροσώπους
τροποποιούνται, µε την κατάργηση των προηγούµενων περιορισµών, λόγω του ότι δεν ήταν πλέον συµβατοί ούτε µε το ηλεκτρονικό περιβάλλον ούτε µε τις αρχές της ενιαίας αγοράς». Από
αυτό συνάγεται ότι ο τελωνειακός αντιπρόσωπος λαµβάνει έγκριση
από έναν φορέα (κοινοτικό διαβατήριο) που του επιτρέπει να
ενεργεί σε ολόκληρη την επικράτεια της Κοινότητας και εξ
ονόµατος οιουδήποτε, οπουδήποτε και εάν είναι εγκατεστηµένος.
Ενδείκνυται να διατυπωθεί εκ νέου και σαφέστερα το άρθρο αυτό,
παραπέµποντας έστω σε µια ξεχωριστή ρύθµιση για τους όρους
δηµιουργίας ενός µητρώου, ή καταλόγου, ή άλλου, µε παράδειγµα
τα όσα προβλέπονται για τον εγκεκριµένο οικονοµικό φορέα, που
αναφέρεται στο επόµενο σηµείο.
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3.1.5 Ένα άλλο πρόσωπο που προκαλεί ενδιαφέρον είναι ο
εγκεκριµένος οικονοµικός φορέας (άρθρα 4 και 13-16), που στην
πράξη είναι επιχείρηση (σπανίως ιδιώτης) που παρέχει ειδικές εγγυήσεις σοβαρότητας, φερεγγυότητας και επαγγελµατισµού ώστε να
θεωρηθεί από τις τελωνειακές αρχές των κρατών µελών ότι
δικαιούται ορισµένων διευκολύνσεων όσον αφορά τους τελωνειακούς ελέγχους και τις διαδικασίες. Η Επιτροπή επιφυλάσσεται
να διευκρινίσει, µε βάση το ήδη αναφερθέν άρθρο 196, τους όρους
χορήγησης του καθεστώτος του εγκεκριµένου οικονοµικού φορέα.
Η ΕΟΚΕ λαµβάνει γνώση αυτών των διατάξεων, που αποσκοπούν
στη διευκόλυνση του διεθνούς εµπορίου και στην δηµιουργία
ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις συναλλαγές· επισηµαίνει εξάλλου
ότι πολλά θα εξαρτηθούν από τους κανόνες και τους όρους
χορήγησης του καθεστώτος ώστε να αποφευχθούν ενδεχόµενες
καταχρήσεις. Εξάλλου δεν είναι σαφές κατά πόσο θα χορηγηθεί
στον εγκεκριµένο οικονοµικό φορέα το «ευρωπαϊκό διαβατήριο».

3.1.6 Ένα σηµαντικό βήµα προς την εναρµόνιση των τελωνειακών καθεστώτων αποτελούν οι διατάξεις του άρθρου 22, που
επιβάλλουν στα κράτη µέλη-έστω και µε µάλλον «ελαστικούς»
όρους- να υιοθετήσουν διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για µη
συµµόρφωση προς την κοινοτική τελωνειακή νοµοθεσία. Η ΕΟΚΕ
συµφωνεί το δίχως άλλο ότι επιβάλλεται να υπάρχει εναρµονισµένη
νοµοθεσία σε αυτό το λεπτό ζήτηµα· αποµένει να δούµε πως θα
υποδεχθούν τα κράτη µέλη τις προσπάθειες υπαγόρευσης κανόνων
ή κατευθύνσεων σε ποινικά θέµατα, πεδίο όπου προβλέπεται να
υπάρξουν αντιρρήσεις ή τουλάχιστον επιφυλάξεις.

3.1.7 Τα άρθρα 24, 25 και 26 αφορούν τις προσφυγές δια της
διοικητικής οδού (το άρθρο 23 αποκλείει τα ποινικά θέµατα), για
τις οποίες προβλέπονται δύο στάδια: το πρώτο ενώπιον των τελωνειακών αρχών και το δεύτερο ενώπιον µιας ανώτερης ανεξάρτητης
αρχής η οποία µπορεί να είναι δικαστική αρχή ή ισοδύναµο ειδικευµένο όργανο. Σε περίπτωση κυρώσεων ισχύει η γενική
αρχή«solve et repete» (πλήρωσε και κατόπιν αµφισβήτησε), εκτός
εάν οι τελωνειακές αρχές θεωρούν ότι το µέτρο που έχει επιβληθεί
µπορεί να προκαλέσει «ανεπανόρθωτη ζηµία» στο πρόσωπο που
άσκησε την προσφυγή: λαµβάνονται δηλαδή υπόψη οι ανάγκες του
πολίτη, πράγµα για το οποίο η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή
της.

3.1.8 Το άρθρο 27 ορίζει την προφανή αρχή της δυνατότητας,
για τις τελωνειακές αρχές, να διεξάγουν κάθε είδους ελέγχους,
φυσικούς, διοικητικούς, λογιστικούς ή στατιστικούς· ορίζει εξάλλου
την εφαρµογή ενός ηλεκτρονικού συστήµατος για τη διαχείριση
των κινδύνων, «µε σκοπό τον προσδιορισµό και την εκτίµηση των
κινδύνων και τη θέσπιση των απαραίτητων µέτρων για την αντιµετώπιση των κινδύνων». Το σύστηµα αυτό, που τα κράτη µέλη θα
πρέπει να θέσουν σε εφαρµογή σε συνεργασία µε την Επιτροπή το
αργότερο στις 30 Ιουνίου 2009, θα διέπεται από τους κανόνες
που θα θεσπίσει η Επιτροπή µε βάση το άρθρο 196. Η ΕΟΚΕ
ωστόσο εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρωτοβουλία, και
ελπίζει ότι η Επιτροπή θα έχει µελετήσει σωστά τη διάθεση όλων
των κρατών µελών να εφαρµόσουν ένα σύστηµα πιθανόν πολυδάπανο και λεπτό στη διαχείρισή του.

3.1.9 Το άρθρο 30 εξαιρεί από τους ελέγχους και τις τελωνειακές διατυπώσεις τις παραδιδόµενες αποσκευές και χειραποσκευές προσώπων που πραγµατοποιούν ενδοκοινοτικές πτήσεις και
ενδοκοινοτικό θαλάσσιο ταξίδι, µε την επιφύλαξη, εξάλλου, των
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ελέγχων ασφαλείας και των ελέγχων που σχετίζονται µε απαγορεύσεις ή περιορισµούς που θέτουν τα κράτη µέλη: τούτο σηµαίνει ότι
η εξαίρεση ισχύει µόνο στις χώρες που δεν έχουν θέσει απαγορεύσεις ή περιορισµούς. Εφόσον περιορισµοί υπάρχουν παντού και
πάντα, παρεκτός για τα εµπορεύµατα για τα οποία καταβάλλονται
ειδικοί φόροι κατανάλωσης, ο γενικός κανόνας καθίσταται άκυρος
στην πράξη και παραµένει συνεπώς αναλλοίωτη η εξουσία των τελωνείων να πραγµατοποιούν πάντα ελέγχους στις αποσκευές, είτε
έχουν παραδοθεί είτε είναι χειραποσκευές.

4. Επόµενοι τίτλοι, από τον τίτλο II έως VIII: τελωνειακές
διατυπώσεις και διαδικασίες
4.1 Οι τίτλοι II έως VIII αφορούν τις τελωνειακές διατυπώσεις
και διαδικασίες, επαναλαµβάνοντας σε µεγάλο µέρος το περιεχόµενο του κώδικα που ισχύει σήµερα. Η ΕΟΚΕ δεν προτίθεται να
προβεί σε αναλυτική εξέταση του θέµατος, που έχει ήδη συζητηθεί
ευρέως κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων των ενδιαφεροµένων
µερών που πραγµατοποιήθηκαν πριν τη σύνταξη του κειµένου.
Σχολιάζει απλώς ορισµένα άρθρα ειδικού ενδιαφέροντος.
4.2 Το άρθρο 55 ορίζει ότι η τελωνειακή οφειλή γεννάται
επίσης και στις περιπτώσεις λαθρεµπορίου ή παράνοµων συναλλαγών (που ορίζονται ως «εισαγωγή ή εξαγωγή εµπορευµάτων που
υπόκεινται σε απαγορευτικά ή περιοριστικά µέτρα οιουδήποτε
τύπου κατά την εισαγωγή ή την εξαγωγή»): οι τελωνειακοί δασµοί
ωστόσο είναι οφειλόµενοι, εκτός εάν εφαρµόζονται άλλα ποινικά ή
διοικητικά µέτρα. Αντιθέτως εξαιρούνται της τελωνειακής οφειλής
το πλαστό χρήµα και τα ναρκωτικά εκτός των εγκεκριµένων εµπορικών κυκλωµάτων· αυτό το λαθρεµπόριο αντιµετωπίζεται εµφανώς
µόνο από ποινικής πλευράς, εκτός των περιπτώσεων όπου η νοµοθεσία ενός κράτους µέλους προβλέπει ότι οι δασµοί µπορεί να
χρησιµεύσουν ως βάση για τον καθορισµό των χρηµατικών ποινών.
Παρά την αντίθετη γνώµη του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου, η ΕΟΚΕ
δεν πιστεύει ότι οι τελωνειακές διοικήσεις πρέπει να απωλέσουν
νόµιµες εισπράξεις αρνούµενες να ορίσουν µία τελωνειακή οφειλή
— εκτός των διοικητικών και ποινικών κυρώσεων — τουλάχιστον
για ό,τι αφορά τα ναρκωτικά, καθορίζοντας την αξία τους ανάλογα
µε τις τιµές της αγοράς. Το γεγονός ότι µία εισαγωγή ναρκωτικής
ουσίας είναι εγκληµατική πράξη δεν αναιρεί το γεγονός ότι
πρόκειται πάντα για µία εισαγωγή (παράνοµη). Είναι κατανοητή η
εξαίρεση για το πλαστό χρήµα, αλλά όχι η εξαίρεση για τα
ναρκωτικά.
4.3 Με βάση το άρθρο 61, οι τελωνειακές αρχές µπορούν να
απαιτούν από τον οφειλέτη τη σύσταση συνολικής εγγύησης για να
διασφαλίζεται η καταβολή της τελωνειακής οφειλής του. Το άρθρο
64 ορίζει κατόπιν ότι µία αποδεκτή µορφή αυτής της εγγύησης
είναι η ανάληψη υποχρέωσης από τριτεγγυητή και στο άρθρο 66
διευκρινίζεται ότι η τριτεγγύηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί
από«τράπεζα ή άλλο επίσηµα αναγνωρισµένο χρηµατοπιστωτικό
ίδρυµα διαπιστευµένο στην Κοινότητα». Η διάταξη είναι σηµαντική
εφόσον αναγνωρίζει ότι οποιαδήποτε τράπεζα ή χρηµατοπιστωτικό
ίδρυµα, οποιασδήποτε ευρωπαϊκής χώρας, µπορεί να παράσχει
έγκυρη τριτεγγύηση σε τελωνείο µιας άλλης χώρας: πρόκειται για
µια σηµαντική αρχή που ήδη ισχύει, αλλά που συχνά δεν εφαρµόζεται από τα τελωνεία διαφόρων χωρών. Αποµένει ωστόσο να κατανοηθεί η έννοια της αναφοράς «επίσηµα αναγνωρισµένο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα διαπιστευµένο στην Κοινότητα», που κατά τη γνώµη
της ΕΟΚΕ είναι περιττή και παραπλανητική: οι τράπεζες και τα
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που εδρεύουν στην Κοινότητα έχουν
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ήδη το «ευρωπαϊκό διαβατήριο», χωρίς ανάγκη περαιτέρω διευκρινίσεων.
4.4 Πάντα σχετικά µε τις τριτεγγυήσεις, το άρθρο 83 προβλέπει
ότι η Επιτροπή µπορεί να θεσπίσει, σύµφωνα µε τη διαδικασία που
αναφέρεται στο άρθρο 196, διατάξεις, στο πλαίσιο ειδικής διαδικασίας, για να διασφαλίσει την πληρωµή από τον τριτεγγυητή. ∆εν
υπάρχουν όµως ενδείξεις για το περιεχόµενο και για την εµβέλεια
αυτής της ειδικής διαδικασίας. Εάν µε τον τρόπο αυτό γίνεται
αναφορά στο αίτηµα «πρωτοβάθµιας» αναγκαστικής εκτέλεσης από
τον τριτεγγυητή, δεν πρόκειται για τίποτα το καινούργιο, εφόσον
αυτός ο τύπος εγγύησης υπάρχει ήδη και προβλέπεται και από
άλλες ρυθµίσεις (για παράδειγµα από τον λογιστικό κανονισµό της
ΕΕ)· αντιθέτως εάν πρόκειται για άλλες µορφές, καλό θα ήταν να
διευκρινιστούν, εφόσον το κόστος της τριτεγγύησης ποικίλλει
ανάλογα µε τον κίνδυνο και τους όρους αναγκαστικής εκτέλεσης
από τον τριτεγγυητή.
4.5 Εξάλλου, το άρθρο 83 προβλέπει ότι οι τελωνειακές οφειλές
επιβαρύνονται µε τόκους για την περίοδο που µεσολαβεί µεταξύ
της ηµεροµηνίας λήξεως της προθεσµίας και της ηµεροµηνίας καταβολής της πληρωµής. Στο άρθρο 84 εξετάζεται η αντίθετη
περίπτωση, όταν δηλαδή οι τελωνειακές αρχές χρεωστούν στον
εισαγωγέα ή στον εξαγωγέα. Στην περίπτωση αυτή, ο κανόνας
προβλέπει σαφώς ότι δεν καταβάλλεται τόκος για τους πρώτους
τρεις µήνες. Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει την σαφώς απαράδεκτη διακριτική µεταχείριση µεταξύ δηµόσιας αρχής και πολίτη.

5. Τίτλος IX: Επιτροπή τελωνειακού κώδικα και τελικές
διατάξεις
5.1 Οι διατάξεις αυτού του τίτλου είναι θεµελιώδεις για να γίνει
κατανοητή η δοµή του κώδικα και η εµβέλειά του. Κορυφαίας
σηµασίας είναι το άρθρο 196, το οποίο προβλέπει ότι για την
εφαρµογή της νοµοθεσίας «Η Επιτροπή επικουρείται από την
Επιτροπή Τελωνειακού Κώδικα (εν συντοµία “επιτροπή”), η οποία
ενεργεί δυνάµει των άρθρων 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ,
τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής». Στην πράξη,
αυτό σηµαίνει ότι η Επιτροπή έχει την εξουσία να ρυθµίζει — έστω
και µε τη βοήθεια της επιτροπής- ολόκληρο το θέµα του τελωνειακού κώδικα, ο οποίος εντάσσεται στις κανονικές κοινοτικές
διαδικασίες. Η ΕΟΚΕ δεν έχει καµιά αντίρρηση επί του θέµατος·
εκφράζει ωστόσο την ευχή οι κανόνες που υιοθετούνται να
σέβονται τις ανάγκες των χρηστών και να είναι επαρκώς ελαστικοί
ώστε να µπορούν να προσαρµόζονται εγκαίρως στις εξελίξεις των
τεχνικών, της τεχνολογίας και της εµπορικής χρήσης.
5.2 Με βάση τις αρµοδιότητες που της παρέχονται από το
προηγούµενο άρθρο 196, η Επιτροπή (άρθρο 194) µπορεί να
υιοθετεί µέτρα που να ορίζουν τα εξής:
— κανόνες και πρότυπα για τη διαλειτουργικότητα των τελωνειακών συστηµάτων·
— «τις περιπτώσεις κατά τις οποίες και τις προϋποθέσεις υπό τις
οποίες η Επιτροπή δύναται να εκδίδει αποφάσεις βάσει των
οποίων ζητείται από τα κράτη µέλη να ανακαλέσουν ή να
τροποποιήσουν µια απόφαση»·
— «κάθε άλλη διάταξη εφαρµογής, όταν κρίνεται αναγκαίο, ιδίως
στις περιπτώσεις που η Κοινότητα αναλαµβάνει δεσµεύσεις και
υποχρεώσεις σχετικά µε διεθνείς συµφωνίες, οι οποίες απαιτούν
την αναπροσαρµογή διατάξεων του κώδικα».
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5.2.1
Οι αρµοδιότητες συνεπώς της Επιτροπής είναι µάλλον
ευρείες, και περιλαµβάνουν επίσης τη δυνατότητα να καθορίζει η
ίδια (δεύτερη παύλα) τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις κατά τις
οποίες µπορεί να επιβάλει στα κράτη µέλη να ανακαλέσουν ή να
τροποποιήσουν µία απόφασή τους. Η ΕΟΚΕ παρατηρεί ότι, ενώ σε
σχέση µε τις πτυχές που προβλέπονται στην πρώτη και την τρίτη
παύλα η Επιτροπή ασκεί το θεσµικό της έργο συντονισµού και
εκτέλεσης των αποφάσεων που έχει λάβει ή εγκρίνει το Συµβούλιο,
στην περίπτωση της δεύτερης παύλας διαπιστώνεται µία µη
κανονική άσκηση εξουσίας — αν και, σε τελευταία ανάλυση, δικαιολογηµένη από τις περιστάσεις — στην οποία φυσικά δεν εναντιώνεται η ΕΟΚΕ.
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5.2.2 Γενικά, η ΕΟΚΕ σηµειώνει ότι η απόφαση για την
διεξαγωγή ελέγχων επί των πράξεων οιουδήποτε είδους των πολιτών
— στις οποίες συµπεριλαµβάνονται εµπορικές και τελωνειακές
πράξεις — επηρεάζει την ελεύθερη ανταλλαγή αγαθών και προκύπτει από πολιτικές επιλογές, τις οποίες συνυπογράφουν ανάλογα µε
τους τοµείς αρµοδιότητάς τους η Ε.Ε. και τα κράτη µέλη. Φυσικά,
εκτελεστής των αποφάσεων είναι η Επιτροπή.
5.2.3 Η ΕΟΚΕ ευελπιστεί ότι η µεταρρύθµιση του τελωνειακού
τοµέα δεν θα θέσει σε κίνδυνο την απαραίτητη ισορροπία µεταξύ
του ελεύθερου εµπορίου και της ασφάλειας των χρηστών καθώς και
των τελικών καταναλωτών και ότι θα διεξαχθεί µε πλήρη σεβασµό
του επαγγελµατισµού των τελωνειακών και των υπαλλήλων των
εισαγωγέων και εξαγωγέων.

Βρυξέλλες, 5 Ιουλίου 2006
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα: Λευκή Βίβλος —
Πολιτική για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες 2005-2010
COM(2005) 629 τελικό
(2006/C 309/06)
Την 1η ∆εκεµβρίου 2005, και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα Λευκή Βίβλος — Πολιτική για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες 2005-2010
Το ειδικευµένο τµήµα «Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση» στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των
σχετικών εργασιών της ΕΟΚΕ, επεξεργάστηκε τη γνωµοδότησή του, στις 31 Μαΐου 2006, µε βάση εισηγητική
έκθεση του κ. IOZIA.
Κατά την 428η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 5ης και 6ης Ιουλίου 2006 (συνεδρίαση της 5ης Ιουλίου 2006), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 152 ψήφους υπέρ, µία ψήφο κατά και 9 αποχές,
την ακόλουθη γνωµοδότηση.
1. Συµπεράσµατα και προτάσεις
1.1 Η ΕΟΚΕ προσυπογράφει την πρόταση της Επιτροπής να
αφιερωθεί η προσεχής πενταετία στη «δυναµική ενοποίηση» του
χρηµατοπιστωτικού τοµέα µε την εφαρµογή και την ενίσχυση της
υφιστάµενης νοµοθεσίας, καθώς και µε την ταυτόχρονη αποφυγή
της συσσώρευσης υπερβολικά πολλών ρυθµιστικών παρεµβάσεων
(της λεγόµενης «επιχρύσωσης» — gold-plating), υπό τον όρο ότι θα
εντάσσεται στο πνεύµα της στρατηγικής της Λισσαβώνας και θα
σέβεται τις ιδιαιτερότητες του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου.
1.2 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί επίσης ότι είναι ουσιώδες να ενισχυθεί ο
ρόλος και οι δραστηριότητες των εποπτικών αρχών, ενθαρρύνοντας
όσο το δυνατόν περισσότερο τη βελτίωση του συντονισµού, όπως
προβλέπεται για τις επιτροπές του επιπέδου 3 σύµφωνα µε τη διαδικασία Lamfalussy.
1.2.1
Η ΕΟΚΕ θεωρεί πρόωρη, υπό την παρούσα κατάσταση,
την καθιέρωση µιας ενιαίας ευρωπαϊκής εποπτικής αρχής η
οποία, στο µέλλον, θα µπορούσε να διευκολύνει την ολοκλήρωση
των αγορών· εκτιµά, ωστόσο, ότι θα ήταν σκόπιµο να προταθεί ήδη

από τώρα στις αρµόδιες ευρωπαϊκές αρχές να υποδείξουν µια
βασική εποπτική αρχή — την αρχή της χώρας εγκατάστασης της
µητρικής επιχείρησης –στην οποία να ανατεθεί και η εποπτεία των
δραστηριοτήτων των θυγατρικών και των ελεγχόµενων εταιρειών
στα άλλα κράτη µέλη της ΕΕ. Τα πλεονεκτήµατα για τις επιχειρήσεις
µε πανευρωπαϊκή διάσταση και για τους καταναλωτές είναι
προφανή.
1.3 Στην αύξηση της αποδοτικότητας των χρηµατοπιστωτικών
συναλλαγών βασίζεται η αυξανόµενη σηµασία που αποκτούν οι
χρηµατοπιστωτικές δραστηριότητες στην οικονοµία (η επονοµαζόµενη «χρηµατιστικοποίηση» της οικονοµίας). Η χρηµατιστικοποίηση
της οικονοµίας παρέχει ενδιαφέρουσες δυνατότητες οικονοµικής
ανάπτυξης και προαγωγής της απασχόλησης στο χρηµατοπιστωτικό
τοµέα, αλλά µπορεί επίσης να προκαλέσει αρνητικές συνέπειες για
το σύνολο της οικονοµίας. Ο σηµαντικός ρόλος των χρηµατιστηριακών αγορών που έχουν ως κίνητρο την αρχή «αξία για τους
µετόχους» µπορεί να έρθει σε σύγκρουση µε τις βιοµηχανικές
στρατηγικές. Οι εµπορικές και χρηµατιστικές πιέσεις που ασκούνται
στα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων µπορεί να προκαλέσουν
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προβλήµατα µακροπρόθεσµα και να αποτελέσουν την αιτία ανεξέλεγκτων δηµοσίων προσφορών εξαγοράς, που στις σηµερινές
συνθήκες έχουν οδηγήσει, σε σηµαντικά ποσοστά, σε καταστροφή
πλούτου βραχυπρόθεσµα.
1.3.1
∆εν πρέπει, εντούτοις, να λησµονηθεί ότι λόγω των διαδικασιών ενοποίησης παρατηρείται, τουλάχιστον βραχυµεσοπρόθεσµα,
µείωση της απασχόλησης στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών
υπηρεσιών η οποία προκαλεί ολοένα και µεγαλύτερη
αβεβαιότητα στους εργαζοµένους του εν λόγω τοµέα. Η ΕΟΚΕ
τονίζει την ανάγκη συνεκτίµησης των κοινωνικών συνεπειών της
ενοποίησης και ευελπιστεί ότι τα κράτη µέλη θα υιοθετήσουν
ενδεδειγµένους «µηχανισµούς απορρόφησης των κοινωνικών
κραδασµών» και θα υποστηρίξουν σχέδια επαγγελµατικής
επιµόρφωσης και επανεκπαίδευσης που είναι απολύτως αναγκαία
για την υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής της Λισσαβώνας.
1.4 Η ΕΟΚΕ επικροτεί τους στόχους της απλούστευσης, της
κωδικοποίησης και της διασαφήνισης ενόψει της «βελτίωσης της
νοµοθεσίας» και χαιρετίζει ως προς τούτο τη δέσµευση που ανέλαβε
η Επιτροπή για τη διεξαγωγή σταθερών, συχνών και ανοικτών
διαβουλεύσεων µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, καθώς και για την
πραγµατοποίηση εµπεριστατωµένης ανάλυσης επιπτώσεων πριν από
κάθε νέα πρόταση, λαµβάνοντας υπόψη και την κοινωνική και την
περιβαλλοντική διάσταση καθώς και τα εξωτερικά στοιχεία επί του
συνόλου του οικονοµικού συστήµατος.
1.4.1
Η ΕΟΚΕ ζητά οι εργασίες που περιστρέφονται γύρω από
το σχέδιο δράσης για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες να αποτελέσουν αντικείµενο µεγαλύτερης προβολής και συζητήσεων, εκτός
των αποκλειστικών κύκλων των ειδικών.
1.5 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την προτεινόµενη πρωτοβουλία της
Επιτροπής όσον αφορά τη δηµοσίευση ανακοίνωσης/σύστασης
σχετικά µε τους Οργανισµούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές
Αξίες (ΟΣΕΚΑ), µε σκοπό την υπερνίκηση των υφισταµένων
εµποδίων που παρακωλύουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω
χρηµατοπιστωτικών µέσων.
1.6 Ζωτικής σηµασίας θα είναι η ενδυνάµωση της πληροφόρησης, της χρηµατοπιστωτικής παιδείας και της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών. Η πρόθεση της Επιτροπής να προωθήσει
ειδικές δράσεις από κοινού µε τις ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών
είναι µεν ευπρόσδεκτη, αλλά καλό θα ήταν η Επιτροπή να δραστηριοποιηθεί περισσότερο έναντι των κρατών µελών προκειµένου να
τα παροτρύνει να καθιερώσουν δεσµευτικότερες µορφές συµµετοχής των ενδιαφεροµένων µερών σε εθνικό επίπεδο. Η ΕΟΚΕ προτίθεται να συµβάλει στις πρωτοβουλίες αυτές συνεργαζόµενη µε τα
εθνικά συµβούλια καταναλωτών και µε τις εθνικές Οικονοµικές και
Κοινωνικές Επιτροπές για την ανάληψη συγκεκριµένης δράσης.
1.7 Οι υφιστάµενοι εποπτικοί κανόνες, οι οποίοι διαφέρουν
µεταξύ των κρατών µελών, επιβάλλουν στις επιχειρήσεις σηµαντικές
απαιτήσεις κατάρτισης ισολογισµών και πληροφόρησης περί εταιρειών. Η υιοθέτηση των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής
πληροφόρησης (IFRS) θα µπορούσε να αποτελέσει ιδανική ευκαιρία
για την τυποποίηση των εν λόγω απαιτήσεων πληροφόρησης σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΕΟΚΕ σηµειώνει ότι ο Οργανισµός ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων (IASB), ιδιωτικός οργανισµός διεθνούς τυποποίησης, δεν αντικατοπτρίζει πλήρως την παγκόσµια οικονοµική
πραγµατικότητα και εκφράζει την ευχή όπως ο οργανισµός συνεργαστεί διεθνώς µε άλλους φορείς όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1.8 Όσον αφορά τις προτεινόµενες οδηγίες για την αγορά
λιανικών υπηρεσιών, η ΕΟΚΕ επιφυλάσσεται να διατυπώσει συγκεκριµένες παρατηρήσεις σχετικά µε την οδηγία για την καταναλωτική
πίστη, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί το συντοµότερο δυνατόν,
καθώς και σχετικά µε την οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωµών, για
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την οποία καταρτίζει επί του παρόντος ξεχωριστή γνωµοδότηση.
Όσον αφορά την οδηγία για τα ενυπόθηκα δάνεια, αντιθέτως, η
ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει µεν τους επιδιωκόµενους στόχους, αλλά
διατυπώνει βάσιµες ανησυχίες όσον αφορά την αντικειµενική δυνατότητα ολοκλήρωσης της αγοράς ενυπόθηκων δανείων εντός
σύντοµου χρονικού διαστήµατος. Τέλος, η ΕΟΚΕ τάσσεται σαφώς
υπέρ της υιοθέτησης µιας οδηγίας-πλαίσιο για τα συστήµατα
συµψηφισµού και διακανονισµού.
1.9 Η Επιτροπή εκφράζει αµφιβολίες σχετικά µε την υιοθέτηση
του επονοµαζόµενου «26ου καθεστώτος» στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. Η ΕΟΚΕ λαµβάνει γνώση των αµφιβολιών
αυτών και είναι πρόθυµη να αξιολογήσει — αµέσως µόλις καθοριστούν — τους προτεινόµενους όρους για την αποτελεσµατική
εφαρµογή του εν λόγω καθεστώτος, στο πλαίσιο της οποίας θα
πρέπει να λαµβάνονται πάντοτε υπόψη τα συµφέροντα των καταναλωτών και τα πραγµατικά πλεονεκτήµατα προς όφελός τους.
1.10 Ως προς τις µελλοντικές πρωτοβουλίες, η ΕΟΚΕ επισηµαίνει:
— τη σκοπιµότητα µιας παρέµβασης όσον αφορά τους ΟΣΕΚΑ, µε
στόχο την εναρµόνιση των νοµοθετικών προτύπων για τα
ασφαλιστήρια συµβόλαια που επενδύουν σε αµοιβαία
κεφάλαια µε εκείνα των άλλων χρηµατοπιστωτικών προϊόντων·
— τη σηµασία της εξασφάλισης της πρόσβασης σε έναν τραπεζικό λογαριασµό·
— την ανάγκη άρσης των εµποδίων που τροχοπεδούν τη
διασυνοριακή κινητικότητα των τραπεζικών λογαριασµών.
1.11 Η ΕΟΚΕ είναι πεπεισµένη ότι η ποιότητα των ευρωπαϊκών
προτύπων για τη νοµοθετική ρύθµιση των χρηµατοπιστωτικών
υπηρεσιών είναι πολύ υψηλή, καθώς και ότι η ΕΕ µπορεί να
επιδιώξει να καταστεί σηµείο αναφοράς για όλες τις υπόλοιπες
χώρες. Η Ευρώπη θα πρέπει να καθιερώσει διάλογο όχι µόνον µε
τις πρόσφατα βιοµηχανοποιηµένες χώρες (π.χ. µε την Ινδία, τη
Βραζιλία και την Κίνα), όπως προτείνει η Επιτροπή, αλλά και µε τις
αναπτυσσόµενες χώρες οι οποίες χρειάζονται σηµαντική βοήθεια
για την ανάπτυξη των αγορών τους στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών.
1.12 Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει την προσπάθεια όλων των ευρωπαϊκών και εθνικών οργάνων για την καταπολέµηση της εγκληµατικότητας και της τροµοκρατίας. Και σε αυτήν την περίπτωση, κατά
την οποία η Επιτροπή δίδει έµφαση στην ανάγκη διασφάλισης
πλήρους και διαρκούς συνεργασίας µε τις αρµόδιες αρχές στο
πλαίσιο του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, η ΕΟΚΕ υποστηρίζει
και επαναλαµβάνει το εν λόγω αίτηµα τόσο προς τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα όσο και προς τις αρµόδιες αρχές οι οποίες θα
πρέπει να γνωστοποιούν τη συνέχεια που δίδεται στις πληροφορίες
που παρέχονται από τους χρηµατοτοοικονοµικούς µεσάζοντες.
2. Ιστορικό
2.1 Στη Λευκή Βίβλο µε θέµα την πολιτική για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες 2005-2010 καθορίζονται διάφοροι στόχοι που
αποσκοπούν στη δυναµική ενοποίηση του κλάδου των εν λόγω
υπηρεσιών, έχοντας επίγνωση του γεγονότος ότι µια αποδοτική
χρηµατοπιστωτική αγορά συνιστά τον ακρογωνιαίο λίθο µιας
στρατηγικής οικονοµικής ανάπτυξης και µεγέθυνσης. Η δυναµική
ενοποίηση αποτελεί το κεντρικό µοτίβο της Λευκής Βίβλου, η οποία
θέτει ως στόχο την άρση των εµποδίων που εξακολουθούν να παρακωλύουν την ελεύθερη κυκλοφορία των χρηµατοπιστωτικών
υπηρεσιών και των κεφαλαίων, παρά τα αξιοσηµείωτα αποτελέσµατα
που επιτεύχθηκαν ήδη χάρη στο πρόγραµµα δράσης για τις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες 1999-2005 (Π∆ΧΥ).
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2.2 Ο βασικός ρόλος που διαδραµατίζει η νοµοθεσία για τη
λειτουργία των χρηµατοπιστωτικών αγορών αιτιολογεί την εστίαση
της προσοχής και την έµφαση που δίδεται από τη Λευκή Βίβλο
στην ανάγκη εφαρµογής και ενίσχυσης της υφιστάµενης νοµοθεσίας, µε την ταυτόχρονη αποφυγή της συσσώρευσης υπερβολικά πολλών ρυθµιστικών παρεµβάσεων (της λεγόµενης
«επιχρύσωσης»), κυρίως εκ µέρους των κρατών µελών.
2.3 Κατά την ανάλυση του κανονιστικού πλαισίου δεν πρέπει να
αµεληθεί η διερεύνηση των ορίων, των καθηκόντων και των
αρµοδιοτήτων για το συντονισµό των εποπτικών αρχών εντός
της ΕΕ: υπό την παρούσα κατάσταση, η διατήρηση µιας εθνικής
βάσης εποπτείας ενδέχεται να αποτελεί ακόµη την καλύτερη µορφή
προστασίας και εξασφάλισης των καταναλωτών και των επενδυτών,
αλλά δεν είναι δυνατόν να παραβλεφθούν δύο σηµαντικά προβλήµατα που θέτει αυτή η βασική προσέγγιση.
2.3.1
Η άσκηση εποπτείας µη ολοκληρωµένης σε υπερεθνικό
επίπεδο περιορίζει δραστικά την ολοκλήρωση των αγορών: απαιτείται, ως εκ τούτου, να προαχθεί και να εδραιωθεί η ανάπτυξη
στενής συνεργασίας µεταξύ των αρχών των κρατών µελών.
Πράγµατι, η διαχείριση των κινδύνων στις µεγάλες ευρωπαϊκές
τράπεζες, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε αρκετά κράτη µέλη,
πραγµατοποιείται σε επίπεδο οµάδας, σε ενοποιηµένη βάση. Οι
εποπτικές αρχές πρέπει να είναι λοιπόν σε θέση να αξιολογούν
ορθά το προφίλ κινδύνου αυτών των µεγάλων ευρωπαϊκών οµίλων.
2.3.2
Η διατήρηση σηµαντικών προνοµίων σε επίπεδο εθνικής
εποπτείας δεν πρέπει να οδηγήσει στην παρακώλυση της «δυναµικής
ενοποίησης» σε επίπεδο ΕΕ τη στιγµή που η Λευκή Βίβλος
προσβλέπει στη σταδιακή εξάλειψη τέτοιου είδους εµποδίων.
3. Γενικές παρατηρήσεις
3.1 Σε πρόσφατη γνωµοδότησή της, η ΕΟΚΕ διατύπωσε τις
δικές της παρατηρήσεις σχετικά µε την Πράσινη Βίβλο για την
πολιτική στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών (20052010). Εφόσον η Λευκή Βίβλος συµπεριλαµβάνει πολλές από τις
προτάσεις της προαναφερθείσας Πράσινης Βίβλου, η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει εν συντοµία στην παρούσα γνωµοδότηση τις απόψεις που
έχει ήδη εκθέσει στο εν λόγω έγγραφο (1).
3.1.1
Η Λευκή Βίβλος δίδει έµφαση στις δυνατότητες οικονοµικής ανάπτυξης και αύξησης της απασχόλησης στον τοµέα
των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. Η ΕΟΚΕ εκτιµά, ωστόσο, ότι
το εν λόγω βασικό προαπαιτούµενο του εγγράφου αυτού χρήζει
προσεκτικής και αντικειµενικής εξέτασης λαµβάνοντας υπόψη
διάφορα ορθά τεκµηριωµένα πλέον στοιχεία.
3.2 Η διαδικασία ενοποίησης του συγκεκριµένου τοµέα µπορεί
να ευνοήσει την επίτευξη µεγαλύτερης αποδοτικότητας και οικονοµιών κλίµακας οι οποίες, σε τελική ανάλυση, µπορούν να ωφελήσουν τους κατόχους µεριδίων του κεφαλαίου επιχειρηµατικού
κινδύνου των µεσαζόντων (µέσω της αύξησης του επιπέδου
απόδοσης του επενδυµένου κεφαλαίου) και τους χρήστες χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών (µέσω της µείωσης του κόστους των
υπηρεσιών αυτών).
3.3 Συγχρόνως, όµως, υφίσταται µια πληθώρα εµπειρικών στοιχείων που τεκµηριώνουν το γεγονός ότι οι διαδικασίες ενοποίησης
επιφέρουν µείωση της απασχόλησης στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, η οποία προκαλεί ολοένα και µεγαλύτερη
αβεβαιότητα στους εργαζοµένους του εν λόγω τοµέα. ∆εν µπορεί,
επίσης, να αγνοηθεί το γεγονός ότι τα επιχειρησιακά σχέδια που
παρουσιάζονται επ'ευκαιρία συγχωνεύσεων και εξαγορών εστιά(1) ΕΕ C 65 της 17.3.2006
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ζονται κατ'εξοχήν στην περικοπή των δαπανών που επιτυγχάνεται µε
τη µείωση του κόστους εργασίας. Παρότι οι διαδικασίες ενοποίησης
έχουν ως άµεση επίπτωση την καθαρή απώλεια θέσεων εργασίας,
πρέπει εντούτοις να αναγνωρισθεί ότι οι εν λόγω διαδικασίες
δηµιουργούν ευκαιρίες για την ανάπτυξη καινοτόµων υπηρεσιών και
τοµέων της δραστηριότητας που εν συνεχεία θα ασκήσουν θετική
επίδραση στην απασχόληση. Ο περιορισµός των εµποδίων τα οποία
δεν επιτρέπουν στους φορείς παροχής χρηµατοπιστωτικών
υπηρεσιών να αξιοποιήσουν πλήρως τις συνεργίες των διασυνοριακών συγχωνεύσεων, θα παρείχε τη δυνατότητα στις τράπεζες να
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους µε χαµηλότερο κόστος, µε συνακόλουθη εφαρµογή µιας πολιτικής τιµών ευνοϊκότερης για τους
πελάτες και, άρα, µε αποτέλεσµα την αύξηση της ζήτησης. Τούτο
θα είχε ως απόρροια την τόνωση των επενδύσεων των χρηµατοπιστωτικών µεσαζόντων, γεγονός το οποίο θα επιδρούσε θετικά και
στην απασχόληση. Αυτές οι νέες θέσεις εργασίες, µε εξαίρεση
ορισµένους ιδιαίτερους τοµείς όπως τα κέντρα κλήσεων (call center)
και οι υπηρεσίες υποστήριξης (back office), προσελκύουν κατά
κανόνα άτοµα µε πιο εξειδικευµένες επαγγελµατικές δεξιότητες και
καλύτερες αποδοχές.
3.4 Εποµένως, ακόµη και εάν υποτεθεί ότι η ενοποίηση του εν
λόγω τοµέα δεν θα έχει προφανείς αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση, η ΕΟΚΕ τονίζει όλως ιδιαιτέρως ότι δεν είναι δυνατόν να
παραβλεφθεί το χάσµα, από πλευράς χρόνου και διαφορετικών επαγγελµατικών δεξιοτήτων, που εµφανίζεται µεταξύ
της απώλειας των υπαρχουσών θέσεων εργασίας και της
δηµιουργίας νέων. Σε µία χρονική στιγµή κατά την οποία η
έµφαση µετατοπίζεται από τη διαφύλαξη των θέσεων εργασίας προς
τη δυνατότητα εξεύρεσης απασχόλησης, τα κράτη µέλη θα πρέπει
να επικεντρώσουν πρωτίστως τις προσπάθειές τους όχι µόνον στην
καθιέρωση ενδεδειγµένων «µηχανισµών απορρόφησης των κοινωνικών κραδασµών», αλλά και στην υποστήριξη σχεδίων επαγγελµατικής επιµόρφωσης και επανεκπαίδευσης για την αναπροσαρµογή
των επαγγελµατικών δεξιοτήτων.
3.5 Εάν οι εργαζόµενοι αντιληφθούν ότι οι δεξιότητες και οι
ικανότητές τους µπορούν να χρησιµοποιηθούν εύκολα ακόµη και
στο πλαίσιο µια τάχιστα µεταβαλλόµενης οικονοµίας, τότε θα είναι
λιγότερο απρόθυµοι να δεχθούν τον περιορισµό της µονιµότητας
των θέσεων εργασίας που συνεπάγεται η «δυναµική ενοποίηση» του
εν λόγω τοµέα. Η διαπίστωση αυτή πρέπει να οδηγήσει στην αντιµετώπιση της επαγγελµατικής κατάρτισης όχι µόνον ως µέσο
για τη µετρίαση της κοινωνικής αστάθειας, αλλά και ως
ζωτική και αναπόδραστη συνιστώσα για τη µακροχρόνια
επιτυχία του σχεδίου «δυναµικής ενοποίησης» και, γενικότερα,
της στρατηγικής της Λισσαβώνας η οποία αποσκοπεί στη
µετατροπή της ευρωπαϊκής οικονοµίας στη σηµαντικότερη
«βασισµένη στη γνώση οικονοµία» στον κόσµο. Επιπλέον,
κρίνεται σκόπιµο να δηµιουργηθεί ένα κατάλληλο κοινωνικό δίκτυο
το οποίο θα συνέβαλε στην άµβλυνση των συχνά σοβαρών συνεπειών που επιφέρουν τέτοιου είδους µεταβατικά στάδια.

4. Ειδικές παρατηρήσεις
4.1 H βελτίωση της νοµοθεσίας
4.1.1 Οι τρεις κατευθυντήριες αρχές που διέπουν τη διαδικασία
βελτίωσης της νοµοθεσίας προσδιορίζονται ως εξής: απλούστευση,
κωδικοποίηση και διασαφήνιση. Θεωρείται σηµαντικό να
ακολουθηθεί αυτή η οδός προκειµένου να διασφαλισθεί η αναγκαία
συνοχή, η απλουστευµένη εφαρµογή και η ενιαία υιοθέτηση των
δράσεων.
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4.1.2
Η ΕΟΚΕ επικροτεί τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά µε
τη «βελτίωση της νοµοθεσίας» και, κυρίως, τη δέσµευση που
ανέλαβε η Επιτροπή για τη συνεχή διεξαγωγή συχνών και
ανοικτών διαβουλεύσεων µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη,
καθώς και για την πραγµατοποίηση εµπεριστατωµένης ανάλυσης
επιπτώσεων πριν από κάθε νέα πρόταση, επικεντρωµένης στη σχέση
κόστους-ωφέλειας υπό την ευρεία έννοια και λαµβάνοντας συγχρόνως υπόψη και την κοινωνική και την περιβαλλοντική
διάσταση. Εξίσου σηµαντική θεωρείται και η δέσµευση που
αναλαµβάνεται για τη βελτίωση της ποιότητας της νοµοθεσίας από
κοινού µε το Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο και τα εξωτερικά
στοιχεία επί του συνόλου του οικονοµικού συστήµατος.
4.1.3
Η ΕΟΚΕ συµµερίζεται την άποψη της Επιτροπής όσον
αφορά την πρόκληση που συνίσταται, αφενός, στην ορθή και
έγκαιρη µεταφορά της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας και, αφετέρου, στην
επακόλουθη ορθή εφαρµογή της από τα 25 κράτη µέλη, ενόψει δε
και των µεταγενέστερων διευρύνσεων. Η ΕΟΚΕ συµφωνεί, επίσης,
όσον αφορά την ανάγκη αντιµετώπισης του φαινοµένου της
«επιχρύσωσης», δηλαδή της µονοµερούς υιοθέτησης πρόσθετων
κανόνων οι οποίοι αντίκεινται στην αρχή της ενιαίας αγοράς. Στην
πράξη, η αδικαιολόγητη διαφοροποίηση των εθνικών νοµοθετικών ρυθµίσεων οι οποίες διέπουν την προστασία των καταναλωτών αποτελεί ένα από τα κυριότερα εµπόδια στα οποία
προσκρούει η ολοκλήρωση των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών
εντός της ΕΕ.
4.1.4
Επίσης, η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι είναι θεµελιώδες να αξιολογείται εκ των υστέρων εάν η εφαρµογή των κανόνων απέφερε
πράγµατι τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, καθώς και εάν η εξέλιξη
των αγορών υπήρξε αντίστοιχη των προσδοκιών, τουλάχιστον όσον
αφορά τους τοµείς που καλύπτονται από την επονοµαζόµενη
«διαδικασία Lamfalussy».
4.1.5
Ο έλεγχος της συνέπειας µεταξύ της κοινοτικής και της
εθνικής νοµοθεσίας πρέπει να ξεκινήσει από τους σηµαντικότερους τοµείς ή από τους τοµείς στους οποίους υφίστανται µείζονα
προβλήµατα ως προς τη νοµοθετική εναρµόνιση και ενοποίηση,
όπως συµβαίνει όσον αφορά τη διανοµή και τη διαφήµιση των
ΟΣΕΚΑ (Οργανισµοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες). Η
επίταση του ανταγωνισµού και της αποδοτικότητας στον εν λόγω
τοµέα διευρύνει αναπόφευκτα τα περιθώρια χειρισµών στην
περίπτωση της διανοµής και των εµπορικών συναλλαγών που παρακωλύονται σηµαντικά εξαιτίας ενός µη επαρκώς ακόµη προσδιορισµένου κανονιστικού πλαισίου. Κατά συνέπεια, η πρωτοβουλία
της Επιτροπής σχετικά µε τη δηµοσίευση ανακοίνωσης/σύστασης
επί του θέµατος εντός του 2006 καθώς και µιας Λευκής Βίβλου το
Νοέµβριο για τη διαχείριση στοιχείων ενεργητικού (asset management) θεωρείται άκρως ενδεδειγµένη.
4.1.6
Η Επιτροπή θα προτείνει τη συνένωση των 16
υφισταµένων ασφαλιστικών οδηγιών σε µια ενιαία οδηγία για
τον ασφαλιστικό τοµέα. Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει αυτήν την πρόταση
κωδικοποίησης και εκτιµά ότι αποτελεί εξαίρετο παράδειγµα προς
µίµηση και σε άλλους τοµείς, δια της υιοθέτησης νοµικών πράξεων
οι οποίες θα συνενώνουν, θα απλοποιούν και θα αναδιοργανώνουν
τα διάφορα θέµατα που καλύπτονται από πολλές οδηγίες.
4.1.7
Η ΕΟΚΕ θεωρεί επίσης χρήσιµο να κινείται η διαδικασία
παράβασης σε περίπτωση λανθασµένης µεταφοράς ή εφαρµογής
του κοινοτικού δικαίου, αλλά οφείλει να επισηµάνει ότι, τελευταίως,
η Επιτροπή έχει επηρεαστεί πολύ από το Συµβούλιο και καταφεύγει
ολοένα και λιγότερο στις εν λόγω διαδικασίες.
4.1.8
Η βελτίωση και η εκλογίκευση του τοµέα των λιανικών
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών προϋποθέτει τη συνεκτίµηση του

C 309/29

προβλήµατος της πληροφόρησης, της εκπαίδευσης και της
ευαισθητοποίησης των καταναλωτών: οι παράγοντες αυτοί είναι
πράγµατι κεφαλαιώδεις για τη µέγιστη αποτελεσµατικότητα κάθε
κανονιστικού πλαισίου. Ως εκ τούτου, η επιδίωξη της προώθησης
ειδικών δράσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, από κοινού µε τις
ενώσεις εκπροσώπησης των καταναλωτών και µε αντιπροσώπους του χρηµατοπιστωτικού τοµέα είναι µεν ευπρόσδεκτη,
αλλά καλό θα ήταν η Επιτροπή να δραστηριοποιηθεί περισσότερο
µε στόχο να καταστεί η εν λόγω πρακτική σε εθνικό επίπεδο υποχρεωτική ή τουλάχιστον να συνιστάται θερµώς. Η ευρωπαϊκή ενηµερωτική επιστολή που απευθύνεται στους καταναλωτές
αποτελεί, επί της αρχής, εξαίρετη πρωτοβουλία· θα πρέπει, ωστόσο,
να διευκρινισθεί ότι τα µέσα διάδοσης πληροφοριών απαιτείται να
έχουν ως χαρακτηριστικό γνώρισµα το στοιχείο της εγγύτητας προς
τους καταναλωτές. Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει την
εξέταση, από το Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο, του ενδεχόµενου
καθιέρωσης δεσµευτικότερων µορφών συµµετοχής των ενδιαφεροµένων µερών σε εθνικό επίπεδο, σύµφωνα µε όσα προβλέπεται
να αναληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ανάπτυξη του δικτύου
FIN-NET — ενός µέσου το οποίο είναι επί του παρόντος άγνωστο
στην ευρεία πλειονότητα των καταναλωτών — αποτελεί ένα βήµα
προς τη σωστή κατεύθυνση. Με την προοπτική της επανεξέτασης
του ρόλου που διαδραµατίζει το εν λόγω µέσο, η ΕΟΚΕ συνιστά τη
συµµετοχή των οργανώσεων των καταναλωτών και της κοινωνίας
των πολιτών, καθώς και των κοινωνικών φορέων, και δηλώνει
πρόθυµη να υποστηρίξει αυτήν την πρωτοβουλία συνεργαζόµενη,
παραδείγµατος χάρη, µε τα εθνικά συµβούλια καταναλωτών και µε
τις εθνικές Οικονοµικές και Κοινωνικές Επιτροπές για την ανάληψη
συγκεκριµένης δράσης.
4.1.9 Εφόσον η Επιτροπή εµµένει στη σηµασία της διάδοσης
των πληροφοριών, κυρίως µεταξύ των καταναλωτών, των επενδυτών
και των εργαζοµένων στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα, η ΕΟΚΕ είναι
της γνώµης ότι δεν πρέπει να υποτιµηθεί το πρόβληµα της
γλώσσας στην οποία συντάσσονται τα έγγραφα. Η Επιτροπή
οφείλει να εστιάσει την προσοχή της στο εν λόγω ζήτηµα, καταβάλλοντας κάθε απαιτούµενη προσπάθεια προκειµένου να καταστούν
τουλάχιστον τα βασικότερα έγγραφα διαθέσιµα σε όσο το δυνατόν
περισσότερες γλώσσες.
4.1.10 Η ΕΟΚΕ επικροτεί την προσοχή που δίδεται στους
καταναλωτές και στο προσωπικό των τραπεζικών και των
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, καθώς και τη δέσµευση που
αναλαµβάνεται για την πραγµατοποίηση τακτικών διαβουλεύσεων
µαζί τους επί θεµάτων που τους αφορούν. Η προστιθέµενη αξία της
ολοκλήρωσης των αγορών έγκειται στην ικανοποίηση των καταναλωτών, επιδεικνύοντας πάντοτε τη δέουσα προσοχή στον κοινωνικό
αντίκτυπο των αποφάσεων που λαµβάνονται. Εντούτοις, οι προγενέστερες οδηγίες για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες δεν υιοθετούσαν πάντοτε αυτήν την προσέγγιση. Με τις παρατηρήσεις που
διατυπώνονται στο τµήµα που τιτλοφορείται «Γενικές παρατηρήσεις»
επιδιώκεται να υποστηριχθεί εκ νέου σθεναρά η εν λόγω προοπτική.
4.1.11 Όσον αφορά την αλληλεπίδραση µε άλλους τοµείς
της οικονοµικής πολιτικής της ΕΕ, η ΕΟΚΕ έχει ήδη επισηµάνει
ότι, στην περίπτωση των µεγάλων ευρωπαϊκών οµίλων (2), το
καθεστώς του ΦΠΑ ενδέχεται να παρεµποδίσει την ενίσχυση των
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών και εκφράζει την ικανοποίησή της
για το γεγονός ότι η Επιτροπή σκοπεύει να υποβάλει µια νοµοθετική πρόταση επί τούτου. Απαιτείται, ωστόσο, να αξιολογηθεί µε
ιδιαίτερη προσοχή ο δυνητικός οικονοµικός, κοινωνικός και περιβαλλοντικός αντίκτυπος µιας — επιθυµητής πάντως — διαδικασίας
εναρµόνισης του ΦΠΑ. Εν πάση περιπτώσει, η ΕΟΚΕ έχει ήδη καταδείξει ότι η υφιστάµενη κατάσταση θα µπορούσε να παρακωλύσει
(2) 2ΕΕ C 65 της 17.3.2006
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την πλήρη ολοκλήρωση και την πλήρη ανάπτυξη της χρηµατοπιστωτικής αγοράς. Επιπλέον, η ΕΟΚΕ επιθυµεί να επιστήσει την
προσοχή στο πρόβληµα της εξωτερικής ανάθεσης καθηκόντων
(outsourcing), η οποία θα µπορούσε να ενθαρρυνθεί πολύ
από ένα µη εναρµονισµένο φορολογικό σύστηµα, µε αρνητικές
επιπτώσεις στην απασχόληση, στην ποιότητα των υπηρεσιών και στη
συνολική αξιοπιστία του συστήµατος. Η ΕΟΚΕ ευελπιστεί ότι το εν
λόγω θέµα θα τύχει ενδελεχούς µελέτης, λαµβανοµένων υπόψη των
κάθε άλλο παρά ικανοποιητικών αποτελεσµάτων που παρατηρούνται
συχνά κατά την άσκηση της εν λόγω πρακτικής.

16.12.2006

αρµόδιες εποπτικές αρχές. Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι η υιοθέτηση των
IFRS δεν αφήνει πλέον το παραµικρό περιθώριο για την αναβολή ή
την καθυστέρηση της επίτευξης του στόχου αυτού, ο οποίος
συνιστά βασικό προαπαιτούµενο για την αποδοτικότητα και την
αποτελεσµατικότητα του συντονισµού και της συνεργασίας στον
τοµέα της εποπτείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εν πάση περιπτώσει,
απαιτείται ευθυγράµµιση µε τους αντίστοιχους στόχους του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Solvency II», αλλά οι επιχειρήσεις που δεν
έχουν ακόµη προβεί στην εναρµόνιση του ισολογισµού και του
ενοποιηµένου ισολογισµού τους µε τα IFRS δεν θα πρέπει να
βρεθούν σε µειονεκτική θέση έναντι των επιχειρήσεων για τις οποίες
προβλέπεται ήδη η εν λόγω υποχρέωση.

4.2 Εξασφάλιση ορθής κανονιστικής και εποπτικής δοµής
4.3 Υφιστάµενες και µελλοντικές νοµοθετικές πρωτοβουλίες
4.2.1
Ο στόχος που αφορά την ενίσχυση του συντονισµού
µεταξύ των εποπτικών αρχών των αγορών επικροτείται αναµφίβολα
και πιστεύεται ότι η επίτευξή του θα µπορούσε να διευκολυνθεί µε
την ανάθεση ολοένα και σηµαντικότερου ρόλου στις επιτροπές του
επιπέδου 3, εναρµονίζοντας τις αρµοδιότητες των µελών τους στο
πλαίσιο της «διαδικασίας Lamfalussy», ενόψει της ολοκλήρωσης
του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ. Τούτο θα είχε ως αποτέλεσµα
τόσο την ελάφρυνση του φόρτου εργασίας της Επιτροπής όσο και
τον περιορισµό του κινδύνου της «επιχρύσωσης» στην οποία
προβαίνουν τα κράτη µέλη ή οι εποπτικές αρχές.
4.2.2
Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι, σε αυτό το στάδιο, είναι µεν πρόωρο
να ανατεθεί σε µια ενιαία ευρωπαϊκή εποπτική αρχή η αρµοδιότητα
του συντονισµού των εποπτικών δραστηριοτήτων, αλλά είναι της
γνώµης ότι οι εθνικές εποπτικές αρχές οφείλουν να συνεργάζονται
ενεργά και σταθερά για την καθιέρωση κοινών πρωτοκόλλων
συµπεριφοράς και παρέµβασης. Η ενίσχυση της αµοιβαίας εµπιστοσύνης, η οποία θα επιτυγχάνετο σε αυτή την περίπτωση, θα
αποτελούσε ένα πρώτο βήµα για την έναρξη µιας διαδικασίας µε
στόχο τη µελλοντική σύσταση µιας ευρωπαϊκής εποπτικής αρχής
για τους µεγάλους χρηµατοπιστωτικούς, τραπεζικούς και ασφαλιστικούς οµίλους που αναπτύσσουν δραστηριότητα σε πολλά κράτη
µέλη. Μια πρώτη σηµαντική απόφαση θε έπρεπε να αφορά την
υπόδειξη µιας βασικής εποπτικής αρχής στη χώρα στην οποία
εδρεύει η µητρική επιχείρηση, επιφορτισµένης µε την εποπτεία των
θυγατρικών και των ελεγχόµενων εταιρειών που είναι εγκατεστηµένες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι πολυεθνικές και οι
εποπτικές αρχές θα µπορούσαν να επωφεληθούν πραγµατικά από
την ενιαία αγορά, αποφεύγοντας κατ'αυτόν τον τρόπο την υποβολή
ισολογισµών και ενηµερωτικών εγγράφων, καθώς και τη
συνεκτίµηση διαφόρων εθνικών νοµοθετικών ρυθµίσεων.
4.2.3
Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε, παραδείγµατος χάρη,
στην οδηγία για την κατάχρηση αγοράς πρέπει να τύχει ενθάρρυνσης. Η υποβολή ενός ενδελεχέστατου σχεδίου οδηγίας
κατέστησε δυνατή, αφενός, την επίτευξη µεγάλης οµοιοµορφίας
κατά τη µεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο και, αφετέρου,
την εκχώρηση µιας σηµαντικής αρµοδιότητας στις ρυθµιστικές
αρχές: η εν λόγω αρµοδιότητα κατανεµήθηκε εξάλλου σε ευρωπαϊκό επίπεδο ΕΕ, µε παράλληλη υπόδειξη των συγκεκριµένων καθηκόντων που έπρεπε να µεταβιβασθούν στις διάφορες εποπτικές
αρχές.
4.2.4
Η υιοθέτηση των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης (IFRS) απετέλεσε σηµαντική ευκαιρία για
την τυποποίηση και τη σύγκλιση της λογιστικής απεικόνισης στον
τοµέα της διαχείρισης επιχειρήσεων βάσει σύγχρονων προτύπων.
Τούτο θα µπορούσε επίσης να αποτελέσει ευκαιρία για την οµοιόµορφη, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προσαρµογή του τύπου των
στοιχείων που πρέπει να παρέχονται από τους µεσάζοντες στις

4.3.1 Υφι στ άµ ε ν ε ς νο µ ο θ ε τ ι κέ ς π ρ ω τ ο βο υ λίε ς
4.3.1.1 Ο τοµέας της λιανικής τραπεζικής καλύπτεται από τρεις
σηµαντικές πρωτοβουλίες. Όσον αφορά τα ενυπόθηκα δάνεια, η
ΕΟΚΕ (3) έχει ήδη εκφράσει ορισµένες βάσιµες αµφιβολίες όσον
αφορά την αντικειµενική δυνατότητα ολοκλήρωσης της εν λόγω
αγοράς, λαµβανοµένων υπόψη των νοµικών επιπτώσεων και των
ουσιαστικών δυσκολιών που εκτέθηκαν σε πρόσφατη γνωµοδότηση.
Η ΕΟΚΕ τελεί εν αναµονή των κατευθεντηρίων γραµµών που θα
διαµορφώσει η Επιτροπή, καθώς και των απαντήσεων που θα
προτείνει όσον αφορά τις διατυπωθείσες αντιρρήσεις.
4.3.1.2 Οι τροποποιήσεις που προτάθηκαν από την Επιτροπή
επί της οδηγίας για την καταναλωτική πίστη, η οποία τελεί επί
παρόντος υπό εξέταση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βελτιώνουν
την προηγούµενη πρόταση, παρότι δεν ικανοποιούν πλήρως τις
ανάγκες των καταναλωτών. Η ΕΟΚΕ αναµένει την έκβαση της εν
λόγω ανταλλαγής απόψεων και ευελπιστεί ότι η οδηγία θα εγκριθεί
σύντοµα.
4.3.1.3 Η οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωµών διαδραµατίζει
επίσης σηµαντικό ρόλο. Οι διασυνοριακές υπηρεσίες πληρωµών
εξακολουθούν να καλύπτονται από ένα πέπλο αδιαφάνειας. Το
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα θα πρέπει να υπόκειται στους κανόνες
περί ανταγωνισµού, διαφάνειας και συγκρισιµότητας που
διαµορφώθηκαν από τη Γ∆ «Ανταγωνισµός». Η δηµιουργία ενός
Ενιαίου χώρου πληρωµών σε ευρώ (SEPA) ως το 2010 συνιστά
φιλόδοξο και ευκταίο στόχο ο οποίος προβλέπεται να καταστήσει
τις διασυνοριακές πληρωµές αποδοτικότερες και να παρέχει εγγυήσεις στους καταναλωτές. Κρίνεται πάντως σκόπιµο να ληφθεί υπόψη
το γεγονός ότι σε ορισµένα κράτη µέλη εφαρµόζονται ήδη κάποια
αποδοτικά και µη δαπανηρά συστήµατα (όπως το σύστηµα άµεσης
χρέωσης). Όταν θα ολοκληρωθεί η υλοποίηση του SEPA, απαιτείται
να συνεκτιµώνται τα συµφέροντα των χρηστών και να προσδίδεται
προστιθέµενη αξία. Η ΕΟΚΕ καταρτίζει επί του παρόντος ξεχωριστή
γνωµοδότηση σχετικά µε τις υπηρεσίες πληρωµών, στην οποία θα
εκθέσει λεπτοµερώς τις απόψεις της επί του θέµατος.
4.3.1.4 Η επανεξέταση της έννοιας της ειδικής συµµετοχής,
η οποία αναφέρεται και στην τραπεζική και στην ασφαλιστική
οδηγία στα άρθρα 16 και 15 αντιστοίχως, αποτελεί πρωτοβουλία
µείζονος σηµασίας προκειµένου να αποτραπεί η παρεµπόδιση της
ισόρροπης ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς εκ µέρους ορισµένων
εποπτικών αρχών, µε πρόσχηµα τη συνετή διαχείριση των χρηµατοπιστωτικών συστηµάτων. Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι η καλύτερη εγγύηση
για τη σταθερότητα ενός συστήµατος έγκειται µάλλον στη βελτίωση
της αποδοτικότητάς του, παρά στην επιβολή περιορισµών για τη
µεταβίβαση του ελέγχου των επιχειρήσεων.
(3) ΕΕ C 65 της 17.3.2006
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4.3.1.5
Όσον αφορά τα συστήµατα συµψηφισµού και διακανονισµού, η απουσία κανονιστικού πλαισίου αναφοράς συνέβαλε
στη διατήρηση σηµαντικών πρόσθετων δαπανών και πραγµατικών
καταχρήσεων. Οι διασυνοριακοί συµψηφισµοί και διακανονισµοί
κοστίζουν περισσότερο και αποδίδουν λιγότερο από τους εθνικούς.
Η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ της υιοθέτησης µιας οδηγίας-πλαίσιο µε
στόχο την περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικής ικανότητας των
ευρωπαϊκών φορέων παροχής τέτοιου είδους υπηρεσιών, ακόµη και
έναντι των διεθνών ανταγωνιστών τους. Μια αποδοτική και εύρυθµα
λειτουργούσα αγορά προσελκύει επενδύσεις και η Ευρώπη χρειάζεται τις επενδύσεις αυτές εάν πραγµατικά επιθυµεί την απτή
υλοποίηση των στόχων της οικονοµικής ανάπτυξης και της αύξησης
της απασχόλησης.

4.3.2 Θέµα τ α υπό εξέτ αση
4.3.2.1
Η ΕΟΚΕ συµµερίζεται τις απόψεις της Επιτροπής
σχετικά µε τα αδικαιολόγητα εµπόδια που παρακωλύουν την πλήρη
υλοποίηση της κυκλοφορίας των κεφαλαίων και των διασυνοριακών
επενδύσεων.
4.3.2.2
Η Επιτροπή εκφράζει αµφιβολίες σχετικά µε την
υιοθέτηση του επονοµαζόµενου «26ου καθεστώτος» στον τοµέα
των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. Εξάλλου, η αρχή της
ελάχιστης εναρµόνισης έχει δηµιουργήσει υπερβολικά πολλές
διαφορές. Η αρχή της χώρας προέλευσης απετέλεσε ένα καταπληκτικό µέσο για την ελευθέρωση και τον ανταγωνισµό εντός της ΕΕ.
Όσο µεγαλύτερη είναι η αµοιβαία εµπιστοσύνη που επιδεικνύεται
σε κάθε κράτος µέλος έναντι της ποιότητας της εσωτερικής νοµοθεσίας τόσο ευρύτερα αποδεκτή καθίσταται εκ των πραγµάτων η εν
λόγω αρχή από τα κράτη µέλη. Υπό αυτό το πρίσµα, ο στόχος της
πλήρους νοµοθετικής εναρµόνισης διαδραµατίζει καταλυτικό
ρόλο για την προαγωγή και την εδραίωση των προαναφερθεισών σχέσεων εµπιστοσύνης, στις οποίες στηρίζεται η σταδιακή
καθιέρωση µιας κοινής παράδοσης. Τούτο θα πρέπει να έχει ως
αποτέλεσµα να εναρµονισθούν οι βασικές ρήτρες των συµβάσεων
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. Η ΕΟΚΕ εφιστά εξάλλου την
προσοχή στο γεγονός ότι µέχρι στιγµής δεν έχει παρασχεθεί κανένα
αποδεικτικό στοιχείο της (αντικειµενικής) δυνατότητας εφαρµογής
του 26ου καθεστώτος και θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει, εν πάση
περιπτώσει, να διερευνήσει εις βάθος τη δυνατότητα εφαρµογής
του εν λόγω καθεστώτος. Σε πρόσφατη γνωµοδότησή της, η ΕΟΚΕ
ανέφερε ότι: (το 26ο καθεστώς) θα µπορούσε να αποτελέσει εφικτή
επιλογή µόνον αφότου εξακριβωθεί, δια της ενδελεχούς µελέτης
των νοµοθεσιών και των συµβάσεων των εικοσιπέντε κρατών µελών,
ότι το «παράλληλο» µέσο δεν αντίκειται προς τις κανονιστικές και
νοµοθετικές διατάξεις τους. Εν πάση περιπτώσει, οι κανόνες
τυποποίησης δεν πρέπει επ'ουδενί να παρεµποδίζουν την
προσφορά νέων προϊόντων διότι υπάρχει κίνδυνος επιβράδυνσης της καινοτοµίας (4).

4.3.3 Μελλοντ ικές πρωτοβουλίες
4.3.3.1
Σε πρόσφατη γνωµοδότησή της σχετικά µε την Πράσινη
Βίβλο, τον Ιούλιο του 2005, η ΕΟΚΕ τόνισε τη σκοπιµότητα
παρέµβασης όσον αφορά τους ΟΣΕΚΑ (5). «Τα αµοιβαία
κεφάλαια επενδύσεων συγκρίνονται µε χρηµατοπιστωτικά προϊόντα,
όπως τα ασφαλιστήρια αµοιβαίων κεφαλαίων, που οι επενδυτές
τα θεωρούν του ιδίου επιπέδου αν και διέπονται από διαφορετική
(4) ΕΕ C 65 της 17.3.2006
(5) ΕΕ C 110 της 17.5.2006
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ρυθµιστική νοµοθεσία. Τούτο ενδέχεται να επιφέρει στρεβλώσεις
στις επιλογές των επενδυτών, µε αρνητικές συνέπειες στο επίπεδο
του κόστους και στο επίπεδο των κινδύνων των πραγµατοποιηθεισών επενδύσεων. Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι το πρόβληµα δεν
µπορεί να αντιµετωπιστεί µε µείωση του ανταγωνισµού, µετριάζοντας τους περιορισµούς και τις απαιτούµενες εγγυήσεις κατά την
επένδυση σε αµοιβαία κεφάλαια. Αντιθέτως, ενδείκνυται να
επιδιωχθεί µια προσαρµογή προς τα άνω των νοµοθετικών
προτύπων µε την οποία τα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα, που στην
πράξη δείχνουν ότι θεωρούνται ως άµεση εναλλακτική λύση των
επενδύσεων σε αµοιβαία κεφάλαια, θα διέπονται από παρόµοιες
νοµοθετικές απαιτήσεις µε εκείνες που ισχύουν για τις επενδύσεις
σε αµοιβαία κεφάλαια.» Η δυσαναλογία των απαιτήσεων µεταξύ
αµοιβαίων κεφαλαίων και ασφαλιστηρίων, η µερική µόνον καθιέρωση του ευρωπαϊκού διαβατηρίου ΟΣΕΚΑ εξαιτίας των εµποδίων
που εξακολουθούν να θέτουν ορισµένες εποπτικές αρχές, η ελλιπής
διαφάνεια ως προς τις δαπάνες, και κυρίως ως προς το κόστος
αποχώρησης, ο κατακερµατισµός της αγοράς και το σχετικά υψηλό
κόστος είναι ορισµένα από τα προβλήµατα που θίγονται. Εν πάση
περιπτώσει, η ΕΟΚΕ εκφράζει την ανησυχία της όσον αφορά την
ανάπτυξη επενδυτικών προϊόντων εγγυηµένου κεφαλαίου σε κάποια
κράτη µέλη, χωρίς να απαιτείται να διαθέτει η εκάστοτε εταιρεία
διαχείρισης επαρκή ίδια κεφάλαια, γεγονός το οποίο– σε περίπτωση
εξαιρετικά αρνητικής εξέλιξης της αγοράς — θα µπορούσε να έχει
ως αποτέλεσµα την ανεπαρκή προστασία των καταναλωτών. Η
ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να διορθώσει αυτή την παράληψη
ορίζοντας, αφενός, ενδεδειγµένα εταιρικά περιουσιακά στοιχεία για
τις επιχειρήσεις που εκδίδουν προϊόντα εγγυηµένου κεφαλαίου και,
αφετέρου, ένα συγκεκριµένο και ενδεδειγµένο επίπεδο εποπτείας. Η
ΕΟΚΕ αντιλαµβάνεται την προσπάθεια να καταστούν αποδοτικότεροι οι ΟΣΕΚΑ, δεδοµένου επιπλέον ότι — αποτελώντας µια
σηµαντική συνιστώσα των συνταξιοδοτικών συστηµάτων —
µπορούν να έχουν ουσιαστική συµβολή στην επίλυση ενός προβλήµατος που ορθώς επισηµαίνεται στην αρχή της Λευκής Βίβλου,
δηλαδή στη χρηµατοδότηση του τεράστιου συνταξιοδοτικού
ελλείµµατος που ταλανίζει τις περισσότερες ευρωπαϊκές οικονοµίες.

4.3.3.2 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την Επιτροπή όσον αφορά την,
όχι µόνον οικονοµική, σηµασία της πρόσβασης σε έναν τραπεζικό λογαριασµό. Στη σύγχρονη οικονοµία, η κατοχή ενός τραπεζικού λογαριασµού παρέχει εκ των πραγµάτων στα άτοµα ένα είδος
«οικονοµικής υπηκοότητας». Σε ορισµένα κράτη µέλη, το εν λόγω
δικαίωµα «υπηκοότητας» αναγνωρίζεται νόµιµα, υποχρεώνοντας
κατ'αυτόν τον τρόπο το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα να εξασφαλίζει
τη χρήση των βασικών υπηρεσιών µε ελάχιστο κόστος πρόσβασης.
Σε άλλα κράτη, οι επιχειρήσεις καθίστανται εξαιρετικά δεκτικές σε
αυτή τη δυνατότητα, µε αποτέλεσµα να παρέχουν ένα «πακέτο»
υπηρεσιών συνδεδεµένων µε τον τρεχούµενο λογαριασµό, έναντι
λίγων ευρώ µηνιαίως.

4.3.3.3 Η επιδίωξη που αφορά την κατάργηση των εµποδίων
στην κινητικότητα των διασυνοριακών λογαριασµών είναι
αξιέπαινη και θα µπορούσε να συντελέσει στη µείωση των τιµών
που ορίζουν οι τράπεζες. Χάρη στη δυνατότητα ανοίγµατος τραπεζικών λογαριασµών online (σε απευθείας σύνδεση) θα ήταν
πράγµατι δυνατόν να επιτευχθεί ο στόχος της εξασφάλισης της
διευρωπαϊκής κινητικότητας των λογαριασµών· θα πρέπει, ωστόσο,
να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι όλοι οι καταναλωτές δεν είναι σε
θέση να χρησιµοποιήσουν τις τεχνολογίες της πληροφορικής. Η
Επιτροπή θα πρέπει να φροντίσει να προτείνει µια ικανοποιητική
εναλλακτική λύση και για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι
συνήθως ανήκουν στις πιο ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού.
Κρίνεται σκόπιµο να επισηµανθεί ότι µόνον η εδραίωση έµπρακτης
και εποικοδοµητικής συνεργασίας µεταξύ των εποπτικών αρχών θα
καταστήσει δυνατή την απτή υλοποίηση της εν λόγω επιδίωξης.
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Στις 16 Μαΐου 2006 (6), η Επιτροπή αποφάσισε να αναθέσει σε
οµάδα εµπειρογνωµόνων να αναλύσουν το θέµα της κινητικότητας
των πελατών ως προς τους τραπεζικούς λογαριασµούς
ακολουθώντας τις προτάσεις που περιλαµβάνονται στη Λευκή
Βίβλο.
4.4 Η εξωτερική διάσταση
4.4.1
Ο φιλόδοξος στόχος που θέτει η Επιτροπή προκειµένου
να κατακτήσει η Ευρώπη δεσπόζουσα θέση όσον αφορά τον καθορισµό προτύπων σε παγκόσµιο επίπεδο ασφαλώς επικροτείται.
Επιπλέον, σύµφωνα µε τις συστάσεις του κύκλου της Ντόχα, η
ΕΟΚΕ ευελπιστεί ότι η Ευρώπη θα ωθήσει τις πιο προηγµένες χώρες
να αναλάβουν τη δέσµευση να προσφέρουν στις λιγότερο
ανεπτυγµένες χώρες την κατάλληλη τεχνική και χρηµατοοικονοµική
συνδροµή από νοµοθετικής πλευράς, αλλά και για την εφαρµογή
των συµφωνιών και των προτύπων που υιοθετούνται. Η πρόοδος
της διεθνούς ολοκλήρωσης πρέπει να συνεκτιµά επίσης και τις
ανάγκες των ασθενέστερων οικονοµιών οι οποίες χρειάζονται να
προσελκύσουν επενδύσεις. Η ΕΟΚΕ ελπίζει ότι η Επιτροπή θα λάβει
δεόντως υπόψη της τις προαναφερθείσες ανάγκες στο πλαίσιο των
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διαπραγµατεύσεων και του διαλόγου µε τις άλλες πιο προηγµένες
οικονοµίες.
4.4.2 Η ΕΟΚΕ, η οποία δραστηριοποιείται ενεργά µε στόχο την
καταπολέµηση της χρήσης των χρηµατοπιστωτικών συστηµάτων για
εγκληµατικούς σκοπούς, υποστηρίζει την Επιτροπή και τα άλλα
ευρωπαϊκά όργανα στην προσπάθειά τους να πατάξουν κάθε µορφή
εγκληµατικότητας, η οποία συχνά σχετίζεται και µε τη διεθνή
τροµοκρατία. Η οικονοµική εγκληµατικότητα λαµβάνει ποικίλες
εκφάνσεις: εµπορικές και επιχειρηµατικές απάτες, νοµιµοποίηση
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, φοροδιαφυγή, διαφθορά
και χρησιµοποιεί συχνά την οδό των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών
για την εξυπηρέτηση εγκληµατικών σκοπών. Η ΕΟΚΕ απευθύνει
έκκληση στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα προκειµένου να παρέχουν
πρόθυµα τη βοήθειά τους στις αρµόδιες αρχές, οι οποίες θα πρέπει
να εξακριβώνουν επαρκώς τις πληροφορίες που λαµβάνουν από τα
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Πράγµατι, εάν τα χρηµατοπιστωτικά
ιδρύµατα ενηµερώνονται ικανοποιητικά για τη συνέχεια που δίδεται
στις πληροφορίες που παρέχουν προς τις αρχές σχετικά µε ύποπτες
συναλλαγές, τότε θα έχουν περισσότερα κίνητρα προκειµένου να
συνεχίσουν και να εντείνουν τις αναγκαίες προσπάθειές τους.

Βρυξέλλες, 5 Ιουλίου 2006
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

(6) Απόφαση 2006/355/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Μαΐου 2006, για τη
σύσταση οµάδας εµπειρογνωµόνων για την κινητικότητα των πελατών σε
σχέση µε τους τραπεζικούς λογαριασµούς (ΕΕ L 132 της 19/05/2006,
σελ. 37).
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα την Πρόταση απόφασης
του Συµβουλίου για την έγκριση της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στην Πράξη της Γενεύης
του διακανονισµού της Χάγης για τη διεθνή καταχώριση των βιοµηχανικών σχεδίων και υποδειγµάτων, η
οποία εγκρίθηκε στη Γενεύη στις 2 Ιουλίου 1999
COM(2005) 687 τελικό — 2005/0273 (CNS)
και την
Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για την τροποποίηση των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 6/2002 και (ΕΚ)
αριθ. 40/94 ώστε να τεθεί σε ισχύ η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στην Πράξη της Γενεύης
του διακανονισµού της Χάγης για τη διεθνή καταχώριση των βιοµηχανικών σχεδίων και υποδειγµάτων
COM(2005) 689 τελικό — 2005/0274 (CNS)
(2006/C 309/07)
Στις 17 Φεβρουαρίου 2006, και σύµφωνα µε τα άρθρα 308 και 300 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά µε την ανωτέρω πρόταση.
Στις 14 Φεβρουαρίου 2006, και σύµφωνα µε το άρθρο 308 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, το Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής για την
Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για την τροποποίηση των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 6/2002 και (ΕΚ) αριθ.
40/94 ώστε να τεθεί σε ισχύ η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στην Πράξη της Γενεύης του διακανονισµού της Χάγης για τη διεθνή καταχώριση των βιοµηχανικών σχεδίων και υποδειγµάτων
COM(2005) 689 τελικό -2003/0274 (CNS).
Το ειδικευµένο τµήµα «Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των
σχετικών εργασιών της ΕΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 31 Μαΐου 2006, µε βάση την εισηγητική
έκθεση του κ. Bryan Cassidy.
Κατά την 428η σύνοδο της ολοµέλειάς της, της 5ης και 6ης Ιουλίου 2006 (συνεδρίαση της 5ης Ιουλίου), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 155 ψήφους υπέρ, 3 κατά και 2 αποχές την
ακόλουθη γνωµοδότηση.
1. Σύνοψη των συµπερασµάτων και των συστάσεων της ΕΟΚΕ
Οι δύο προτάσεις της Επιτροπής συνδέονται µεταξύ τους και, ως εκ
τούτου, θα εξεταστούν από την ΕΟΚΕ στο πλαίσιο ενός εγγράφου.
Η ΕΟΚΕ επικροτεί πλήρως τις προτάσεις της Επιτροπής.

2. Κύρια στοιχεία των προτάσεων της Επιτροπής
2.1 Στόχος αυτών των προτάσεων είναι η σύνδεση του
συστήµατος των καταχωρισµένων κοινοτικών σχεδίων και
υποδειγµάτων µε το σύστηµα της Χάγης για τη διεθνή καταχώριση
των βιοµηχανικών σχεδίων και υποδειγµάτων, µέσω της
προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στην Πράξη της Γενεύης
του διακανονισµού της Χάγης. Η πρώτη πρόταση αφορά την
προσχώρηση στην Πράξη. Η δεύτερη αναφέρεται στην τροποποίηση
των σχετικών κανονισµών, προκειµένου να καταστεί δυνατή η
προσχώρηση.
2.2 Το σύστηµα της Χάγης βασίζεται στο διακανονισµό της
Χάγης σχετικά µε τη διεθνή καταχώριση των βιοµηχανικών σχεδίων
και υποδειγµάτων. Ο εν λόγω διακανονισµός αποτελείται από τρεις
διαφορετικές πράξεις: την Πράξη του Λονδίνου του 1934, την
Πράξη της Χάγης του 1960 και την Πράξη της Γενεύης του 1999.
Οι τρεις Πράξεις είναι αυτόνοµες και συνυπάρχουν όσον αφορά τις
ουσιαστικές διατάξεις τους. Τα συµβαλλόµενα µέρη έχουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν να προσχωρήσουν µόνο σε µία, σε δύο ή

και στις τρεις Πράξεις. Γίνονται αυτοµάτως µέλη της Ένωσης της
Χάγης, η οποία αυτή τη στιγµή αριθµεί 42 συµβαλλόµενα κράτη,
µεταξύ των οποίων 12 κράτη µέλη της ΕΕ. (1)
2.3 Η προσχώρηση θα επιτρέψει στους σχεδιαστές σε όλη την
επικράτεια την Κοινότητας να εξασφαλίζουν, µέσω µίας και µόνης
αίτησης, την προστασία των νέων και πρωτότυπων σχεδίων και
υποδειγµάτων τους σε οποιαδήποτε χώρα καλύπτεται από την
Πράξη της Γενεύης. Με αυτόν τον τρόπο οι αιτούντες έχουν στη
διάθεσή τους άλλη µια δυνατότητα προστασίας των σχεδίων και
υποδειγµάτων τους, δεδοµένου ότι η προστασία εξασφαλίζεται σε
εθνικό επίπεδο, σε κοινοτικό επίπεδο, µέσω του καταχωρισµένου
κοινοτικού σχεδίου, και σε διεθνές επίπεδο, µέσω του συστήµατος
της Χάγης.
2.4 Το αποτέλεσµα είναι η δηµιουργία ενός απλούστερου, οικονοµικά αποδοτικότερου και πιο αποτελεσµατικού, από πλευράς
κόστους, συστήµατος. Σύµφωνα µε το σύστηµα της Χάγης, οι
αιτούντες δεν είναι υποχρεωµένοι να προσκοµίζουν µεταφράσεις
των εγγράφων ή να καταβάλλουν ξεχωριστά τέλη σε γραφεία και
οργανισµούς σε διάφορες χώρες, αλλά ούτε να παρακολουθούν
αυστηρά τις διάφορες προθεσµίες για την ανανέωση των εθνικών
αιτήσεων. Αντ'αυτού, κατατίθεται µια και µόνον αίτηση σε µία
υπηρεσία µε την καταβολή ενός ενιαίου τέλους, γεγονός που έχει
ως αποτέλεσµα να διασφαλίζονται πολλαπλά δικαιώµατα επί
διεθνώς καταχωρισµένων σχεδίων και υποδειγµάτων σε χώρες που
καλύπτονται από την Πράξη της Γενεύης.
(1) Αυτά είναι: το Βέλγιο, η Εσθονία, η Γαλλία, η Γερµανία, η Ελλάδα, η
Ουγγαρία, η Ιταλία, η Λετονία, το Λουξεµβούργο, οι Κάτω Χώρες, η
Σλοβενία και η Ισπανία. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί επί του
παρόντος µέλος του συστήµατος της Χάγης.
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2.5 Το σύστηµα των κοινοτικών σχεδίων και υποδειγµάτων εξασφαλίζει στους σχεδιαστές την προστασία νέων και πρωτότυπων
σχεδίων και υποδειγµάτων που προσδιορίζονται από την εξωτερική
τους εµφάνιση, µέσω της χορήγησης αποκλειστικών δικαιωµάτων
για καταχωρισµένα σχέδια και υποδείγµατα που διαθέτουν ενιαίο
χαρακτήρα και ισχύουν σε όλη την επικράτεια της Ένωσης. ∆ικαιώµατα επί καταχωρισµένων σχεδίων και υποδειγµάτων υφίστανται
επίσης και σε κάθε κράτος µέλος, ωστόσο, το κοινοτικό σχέδιο/
υπόδειγµα αποτελεί έναν οικονοµικό και πρόσφορο τρόπο µε τον
οποίο οποιαδήποτε επιχείρηση ασκεί δραστηριότητα στην
ευρωπαϊκή αγορά µπορεί να εξασφαλίσει οµοιόµορφη προστασία σε
όλη την επικράτεια της Κοινότητας.
2.6 Ο διακανονισµός της Χάγης για τη διεθνή καταχώριση των
βιοµηχανικών σχεδίων και υποδειγµάτων προβλέπει σχετικά ένα
σύστηµα, τη διαχείριση του οποίου έχει ο Παγκόσµιος Οργανισµός
∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟ∆Ι), χάρη στο οποίο η συµπλήρωση
µίας και µόνον αίτησης για τη καταχώριση ενός σχεδίου ή υποδείγµατος, σε συνδυασµό µε την καταβολή ενός ενιαίου τέλους, θα
εξασφαλίσει τη σωρευτική καταχώριση σχεδίων και υποδειγµάτων
σε όλα τα συµβαλλόµενα κράτη. Χρήση του συστήµατος της Χάγης
µπορεί να κάνει οποιοσδήποτε κάτοικος ή υπήκοος κράτους, καθώς
και οποιαδήποτε επιχείρηση είναι εγκατεστηµένη σε κράτος το
οποίο είναι συµβαλλόµενο µέρος στον διακανονισµό. Επί του
παρόντος, ο ΠΟ∆Ι δεν δέχεται αιτήσεις που κατατίθενται µέσω
εθνικών γραφείων. Με την απευθείας κατάθεση αίτησης στον ΠΟ∆Ι
αποφεύγεται η σύγχυση και η αλληλεπικάλυψη, καθώς και η
καταβολή πλεοναζόντων τελών στο ΓΕΕΑ.
2.7 Ένα από τα πλεονεκτήµατα του συστήµατος της Χάγης είναι
ότι διευκολύνει την τροποποίηση της προστασίας των σχεδίων και
υποδειγµάτων και την ανανέωσή της αµέσως µετά τη λήξη της.
2.8 Η Πράξη της Γενεύης του διακανονισµού της Χάγης τέθηκε
σε ισχύ στις 23 ∆εκεµβρίου 2003. Μεταξύ των τροποποιήσεων που
υιοθετήθηκαν προκειµένου να καταστεί ευκολότερη η πρόσβαση
στο σύστηµα, είναι η εξασφάλιση της δυνατότητας προσχώρησης
διακυβερνητικών οργανώσεων, όπως η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, στο
σύστηµα της Χάγης. Επί του παρόντος, 19 χώρες είναι συµβαλλόµενα µέρη στην Πράξη της Γενεύης, συµπεριλαµβανοµένων της
Ελβετίας, της Σιγκαπούρης και της Τουρκίας. Ορισµένα κράτη µέλη
δεν έχουν ακόµη υπογράψει ή/ούτε κυρώσει την εν λόγω Πράξη.
2.9 Σύµφωνα µε την Πράξη της Γενεύης, οι αιτήσεις κατατίθενται σε µία µόνον από τις δύο επίσηµες γλώσσες — τα αγγλικά
και τα γαλλικά.
2.10 Οι Ηνωµένες Πολιτείες αναµένεται να προσχωρήσουν στην
Πράξη τον Νοέµβριο του 2006, η δε προσχώρηση της Ευρωπαϊκής

16.12.2006

Ένωσης και των ΗΠΑ προβλέπεται ότι θα αποτελέσει ενθαρρυντικό
παράγοντα για την προσχώρηση άλλων µειζόνων εµπορικών εταίρων
(Κίνα, Ιαπωνία, Κορέα), πράγµα που θα επιτρέψει την καταχώριση
και σε άλλες σηµαντικές χώρες.
2.11 Με την παρούσα πρόταση δηµιουργείται µία σύνδεση
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την οποία η Πράξη θεωρεί µία
και µόνη χώρα, και του συστήµατος της Χάγης, µε αποτέλεσµα να
ενισχύεται η χρησιµότητά του.
3. Ειδικές παρατηρήσεις
3.1 Η πρόταση απόφασης του Συµβουλίου [COM(2005) 687
τελικό] επιτρέπει στην Κοινότητα να δρα ως µία και µόνη χώρα
στην ένωση της Χάγης σε ό,τι αφορά το σύστηµα των κοινοτικών
σχεδίων και υποδειγµάτων. Με την τροποποίηση του κανονισµού
ΕΚ/6/2002 (κανονισµός για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγµατα)
τίθεται σε ισχύ η προσχώρηση στην Πράξη της Γενεύης.
3.2 Η τροποποίηση του κανονισµού ΕΚ/40/94 (κανονισµός για
το κοινοτικό σήµα) εξασφαλίζει στο Γραφείο Εναρµόνισης στο
πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ) τη δυνατότητα να δέχεται
την πληρωµή τελών για σχέδια και υποδείγµατα που καταχωρίζονται βάσει της Πράξης της Γενεύης.
3.3 Το άρθρο 308 της Συνθήκης ΕΚ συνιστά τη νοµική βάση
για την πρόταση τροποποίησης των δύο ανωτέρω κοινοτικών κανονισµών.
3.4 ∆ιεξάγονται διαβουλεύσεις µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Οι 2 προτάσεις δεν υπόκεινται στη διαδικασία συναπόφασης.
3.5 Για την λήψη αποφάσεων στο Συµβούλιο απαιτείται
οµοφωνία.
4. Κόστος
4.1 ∆εν αναµένεται να προκύψουν πρόσθετες δαπάνες από την
παρούσα πρόταση, δεδοµένου ότι αφορά τροποποιήσεις κανονισµών
που είναι άµεσα εφαρµοστέοι στα κράτη µέλη.
4.2 Επί του παρόντος, οι καταχωρίσεις σχεδίων και
υποδειγµάτων υπόκεινται σε τέλη κατάθεσης και τέλη ανανέωσης σε
κάθε χώρα όπου κατατίθεται η αίτηση. Σε γενικές γραµµές, τα
εθνικά τέλη κατάθεσης εκτιµούνται κάτω των 100 ευρώ, ωστόσο
στην περίπτωση κατάθεσης διεθνούς αίτησης, πρέπει επιπλέον να
συνυπολογίζονται το κόστος της µετατροπής νοµισµάτων και οι
δυσχέρειες που αυτή συνεπάγεται.

Βρυξέλλες, 5 Ιουλίου 2006
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα την «Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου µε τον οποίο καθορίζονται οι κανόνες συµµετοχής επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστηµίων στις δράσεις που αναλαµβάνονται βάσει
του έβδοµου προγράµµατος πλαισίου και οι κανόνες διάδοσης των ερευνητικών αποτελεσµάτων (20072013)»
COM (2005) 705 τελικό — 2005/0277 (COD)
(2006/C 309/08)
Την 1η Μαρτίου 2006, και σύµφωνα µε τα άρθρα 167 και 172(2) της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, το Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής σχετικά µε την:
Το ειδικευµένο τµήµα «Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των
σχετικών εργασιών της ΕΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 31 Μαΐου 2006 µε βάση την εισηγητική
έκθεση του κ. WOLF.
Κατά την 428η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 5ης και 6ης Ιουλίου 2006 (συνεδρίαση της 5ης Ιουλίου 2006), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 152 ψήφους υπέρ, 1 ψήφο κατά και 3 αποχές την
ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Σύνοψη
1.1 Η πρόταση της Επιτροπής αναφέρεται στις απαιτήσεις, τους
κανόνες και τις διαδικασίες µέσω των οποίων επιχειρήσεις, πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα ή άλλες νοµικές οντότητες µπορούν να
απολαύουν των δικαιωµάτων χρηµατοδότησης βάσει του έβδοµου
προγράµµατος πλαισίου ΕΤΑ.
1.2 Η ΕΟΚΕ επικροτεί το µεγαλύτερο µέρος του προτεινόµενου
νοµοθετικού πλαισίου και εντοπίζει σε αυτό βελτιώσεις, καθώς και
δυνατότητες για µια σαφή απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών. Όσον αφορά στους εσωτερικούς κανόνες εφαρµογής της
Επιτροπής που δεν έχουν ακόµη υποβληθεί, η ΕΟΚΕ συνιστά κατά
την έννοια της επιδιωκόµενης απλούστευσης να δοθεί ιδιαίτερη
προσοχή, στην προκειµένη περίπτωση, στην ενίσχυση της
ενοποίησης και την συνεκτική εφαρµογή — π.χ. στα κριτήρια που
προβλέπεται να εφαρµοστούν.
1.3 Ωστόσο, δεδοµένου ότι οι εσωτερικοί κανόνες εφαρµογής
της Επιτροπής δεν έχουν γνωστοποιηθεί µέχρι σήµερα, δεν µπορούν
να αξιολογηθούν ορισµένες ιδιαίτερες συνέπειες τους προτεινόµενου νοµοθετικού πλαισίου. Σε αυτές τις περιπτώσεις (λόγου χάρη
απόδοση των πρόσθετων δαπανών) η ΕΟΚΕ προτείνει, τουλάχιστον
σε πρώτη φάση, να διατηρηθεί το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο,
προκειµένου να αποφευχθεί να βρεθούν οι ενδιαφερόµενοι
δικαιούχοι ενισχύσεων σε ενδεχοµένως δυσµενέστερη θέση.
1.4 Η ΕΟΚΕ χαιρετίζει τα νέα όρια χρηµατοδότησης που
προβλέπονται για τους εκάστοτε τοµείς δράσης και τους δικαιούχους ενισχύσεων. Ειδικότερα, επικροτεί επίσης το γεγονός ότι αυτά
τα όρια συνεπάγονται βελτιώσεις στη χρηµατοδότηση των ΜΜΕ.
1.5 Η ΕΟΚΕ συνιστά την ισότιµη αντιµετώπιση όλων των
ερευνητικών ιδρυµάτων που χρηµατοδοτούνται κατά βάση από
δηµόσιους πόρους, ανεξάρτητα από την εκάστοτε νοµική τους
µορφή.
1.6 Η ΕΟΚΕ συνιστά να παραχωρηθεί περισσότερη ελευθερία
στους µελλοντικούς συµµετέχοντες σε ό,τι αφορά την διαµόρφωση
των συµβάσεων, αλλά και την επιλογή των µέσων. Αυτό αφορά
κυρίως τα δικαιώµατα πρόσβασης σε νέα στοιχεία («foreground») ή/
και σε προϋπάρχοντα στοιχεία («background») των συµµετεχόντων.
Εν προκειµένω, θα πρέπει µεν να χορηγηθούν δωρεάν δικαιώµατα
πρόσβασης ως εναλλακτική επιλογή, δεν θα πρέπει όµως να απαιτούνται ανεξαίρετα — όπως προτείνεται για ορισµένες περιπτώσεις.

1.7
4.

Περισσότερες λεπτοµέρειες περιλαµβάνονται στο κεφάλαιο

2. Εισαγωγή
2.1 Με την πρότασή της για το έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο
ΕΤΑ (2007-2013) (1), χάριν συντοµίας ΠΠ7, η Επιτροπή παρουσίασε τους στόχους, τα περιεχόµενα, τα θέµατα καθώς και το δηµοσιονοµικό πλαίσιο για την προβλεπόµενη υποστήριξη δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης για την
ανωτέρω περίοδο. Σχετικά µε την εν λόγω πρόταση, καθώς και για
τις προπαρασκευαστικές και συµπληρωµατικές προτάσεις της Επιτροπής, κυρίως για τα λεγόµενα ειδικά προγράµµατα (2), η ΕΟΚΕ
έχει ήδη υιοθετήσει γνωµοδοτήσεις (3).
2.2 Η παρούσα πρόταση της Επιτροπής αναφέρεται στις απαιτήσεις, τους κανόνες και τις διαδικασίες µέσω των οποίων επιχειρήσεις, πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα ή άλλες νοµικές οντότητες
µπορούν να συµµετάσχουν στις δραστηριότητες του έβδοµου
προγράµµατος πλαισίου ΕΤΑ, δηλαδή µπορούν να απολαύουν των
δικαιωµάτων χρηµατοδότησης βάσει του εν λόγω προγράµµατος.
2.3 Ένα σηµαντικό στοιχείο αποτελεί η πρόθεση της Επιτροπής
να απλουστεύσει τις διοικητικές διαδικασίες που συνδέονται µε τη
χρηµατοδότηση της ευρωπαϊκής έρευνας. Η ΕΟΚΕ έχει επικροτήσει
και έχει εκφράσει στις προηγούµενες γνωµοδοτήσεις της την
υποστήριξή της για αυτήν την πρόθεση. Από την πλευρά της, η
ΕΟΚΕ επανέλαβε τη σύστασή της για απλούστευση των διοικητικών
διαδικασιών, περιορισµό του αντίστοιχου φόρτου εργασιών, ώστε
να αυξηθεί έτσι η αποτελεσµατικότητα των ευρωπαϊκών προγραµµάτων ερευνών. «Ο διοικητικός φόρτος και το κόστος που
συνεπάγονται σήµερα οι διαδικασίες για την υποβολή αιτήσεων
και την έγκρισή τους είναι υπερβολικός και δηµιουργεί προβλήµατα στους χρήστες από το χώρο της επιστήµης και της βιοµηχανίας. Η συµµετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα ερευνών —
συνυπολογιζοµένων των κινδύνων που απορρέουν από την
υποβολή αίτησης — πρέπει να είναι επωφελής για τους ενδιαφερόµενους φορείς. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως για µικρότερους
παράγοντες, όπως είναι οι ΜΜΕ και οι µικρές οµάδες ερευνών
από πανεπιστήµια και ιδρύµατα ερευνών (4)». Εποµένως, οι προτεινόµενοι κανόνες συµµετοχής θα πρέπει να οδηγήσουν ρητώς στην
επιδιωκόµενη απλούστευση.
(1)
(2)
(3)
(4)

COM (2005) 119 τελικό
ΕΕ C 65 της 17.03.2006.
COM(2005) 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445 τελικό.
ΕΕ C 65 της 17.03.2006.
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2.4 Ως εκ τούτου, η πρόταση της Επιτροπής που εξετάζεται
στην παρούσα γνωµοδότηση καθορίζει το σηµαντικό νοµοθετικό
πλαίσιο στόχο του οποίου συνιστά η αποτελεσµατική, επιτυχηµένη
και όσο το δυνατόν πιο δίκαιη κατανοµή των κοινοτικών πόρων
που διατίθενται για την έρευνα και την ανάπτυξη (ΠΠ7).
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3.4.3 Για τις δραστηριότητες που υπάγονται σε δράσεις έρευνας
αιχµής, σε δράσεις συντονισµού και στήριξης, και σε δράσεις
υποστήριξης της κατάρτισης και της επαγγελµατικής εξέλιξης των
ερευνητών, η χρηµατοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας δύναται
να καλύπτει ποσοστό µέχρι και 100 % των συνολικών επιλέξιµων
δαπανών.

2.5 Συνεπώς, οι προτεινόµενοι κανόνες συµµετοχής επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστηµίων θα πρέπει να
παρέχουν ένα συνεπές και διαφανές πλαίσιο, το οποίο θα διασφαλίζει την αποτελεσµατική εφαρµογή του έβδοµου προγράµµατος
πλαισίου και θα διευκολύνει την πρόσβαση όλων των συµµετεχόντων. Κατ' αυτόν τον τρόπο µπορεί να χρηµατοδοτηθεί ένα ευρύ
φάσµα επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστηµίων και
επίσης να προαχθεί η συµµετοχή των εξόχως απόκεντρων περιφερειών της Κοινότητας.

3.4.4 Για τη διαχείριση και τα πιστοποιητικά λογιστικού
ελέγχου, και για άλλες δραστηριότητες που δεν καλύπτονται από
τις παραγράφους 1, 2 και 3, η χρηµατοδοτική συνεισφορά της
Κοινότητας δύναται να καλύπτει ποσοστό µέχρι και 100 % των
συνολικών επιλέξιµων δαπανών.

3. Κύρια σηµεία της πρότασης της Επιτροπής

3.4.5 Για τα δίκτυα αριστείας, προτείνεται ειδικό κατ' αποκοπή
ποσό. Το ύψος του κατ'αποκοπή ποσού ορίζεται από τους κανόνες
ως πάγιο ποσό, το οποίο υπολογίζεται σε συνάρτηση µε τον αριθµό
των ερευνητών που εντάσσονται στο δίκτυο αριστείας και µε τη
διάρκεια της δράσης.

3.1 Οι κανόνες συµµετοχής στο έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο
που προτείνει η Επιτροπή αποσκοπούν στην εφαρµογή πολλών
πτυχών αυτής της απλοποίησης και στην περαιτέρω αξιοποίηση των
αρχών που τέθηκαν µε το έκτο πρόγραµµα πλαίσιο (ΠΠ6).
Ορισµένα σηµαντικά σηµεία παρουσιάζονται συνοπτικά στο παρόν
κεφάλαιο.
3.2 Η πρόταση της Επιτροπής καλύπτει τις εξής πτυχές: εισαγωγικές διατάξεις, προϋποθέσεις συµµετοχής σε έµµεσες δράσεις και
συναφείς διαδικασίες, χρηµατοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας,
κανόνες διάδοσης και αξιοποίησης των αποτελεσµάτων, δικαιώµατα
πρόσβασης στα προϋπάρχοντα και τα νέα στοιχεία και Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων.
3.3 Προϋποθέσεις συµµετοχής σε έµµεσες δράσεις
3.3.1
Στις έµµεσες δράσεις πρέπει να συµµετέχουν τουλάχιστον
τρεις νοµικές οντότητες εγκατεστηµένες η καθεµία σε διαφορετικό
κράτος µέλος ή συνδεδεµένη χώρα·
3.3.2
Για τις δράσεις συντονισµού, τις δράσεις στήριξης, και τις
δράσεις υποστήριξης της κατάρτισης και της επαγγελµατικής
εξέλιξης των ερευνητών, η ελάχιστη προϋπόθεση είναι η συµµετοχή
µίας νοµικής οντότητας.
3.3.3
Για τις έµµεσες δράσεις υποστήριξης έργων έρευνας
αιχµής που αναλαµβάνονται µε πρωτοβουλία ερευνητών και χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Έρευνας, η
ελάχιστη προϋπόθεση είναι η συµµετοχή µίας νοµικής οντότητας
εγκατεστηµένης σε κράτος µέλος ή σε συνδεδεµένη χώρα.
3.4 Χρηµατοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας
3.4.1
Για τις δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής
ανάπτυξης, η χρηµατοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας δύναται
να καλύπτει ποσοστό µέχρι και 50 % των συνολικών επιλέξιµων
δαπανών.
3.4.1.1
Εντούτοις, στην περίπτωση δηµόσιων φορέων,
ιδρυµάτων δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ερευνητικών οργανισµών (5) και ΜΜΕ, η χρηµατοδοτική συνεισφορά
δύναται να καλύπτει ποσοστό µέχρι και 75 % των συνολικών
επιλέξιµων δαπανών.
3.4.2
Για τις δραστηριότητες επίδειξης, η χρηµατοδοτική
συνεισφορά της Κοινότητας δύναται να καλύπτει ποσοστό µέχρι και
50 % των συνολικών επιλέξιµων δαπανών.
(5) Στην πρόταση της Επιτροπής η έννοια «ερευνητικός οργανισµός»
ορίζεται στο άρθρο 2.1· σε άλλα σηµεία χρησιµοποιούνται ως
συνώνυµοι και οι όροι «ερευνητικό ίδρυµα» ή «ερευνητικό κέντρο».

3.5 Περαιτέρω κανόνες
— Οι κανόνες ορίζουν τις διαδικασίες προκήρυξης προσκλήσεων
υποβολής προτάσεων, καθώς και τις διαδικασίες υποβολής,
αξιολόγησης, επιλογής και κατακύρωσης.
— Η διαδικασία αξιολόγησης που αναπτύχθηκε για τα προηγούµενα προγράµµατα πλαίσια διατηρείται χωρίς ουσιαστικές
αλλαγές. Η Επιτροπή θα συντάξει πρότυπη συµφωνία
επιχορήγησης η οποία θα ορίζει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµµετεχόντων έναντι της Κοινότητας και αλλήλων.
— Προτείνονται τρεις µορφές επιχορηγήσεων: απόδοση επιλέξιµων
δαπανών, κατ' αποκοπή ποσά, και χρηµατοδότηση βάσει παγίων
ποσοστών. Για τις δράσεις «έρευνας αιχµής», το επιστηµονικό
συµβούλιο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Έρευνας θα προτείνει
κατάλληλες µορφές χρηµατοδότησης.
3.6 Όσον αφορά τη διάδοση, την αξιοποίηση και τα δικαιώµατα
πρόσβασης (κυριότητα, προστασία, δηµοσίευση, διάδοση και αξιοποίηση, καθώς και δικαιώµατα πρόσβασης στα υφιστάµενα και στα
νέα στοιχεία), πρέπει να εξασφαλιστεί η πληρέστερη δυνατή
συνέχεια. Οι αλλαγές αναµένεται να προσφέρουν µεγαλύτερη
ευελιξία στους συµµετέχοντες κατά την εκτέλεση του αντίστοιχου
έργου. ∆ιατηρείται η δυνατότητα εξαίρεσης υφιστάµενων στοιχείων
και καθορισµού όρων και προϋποθέσεων άλλων από τους οριζόµενους στους κανόνες. Η συνοχή και συνέπεια των απαιτήσεων
διάδοσης και δηµοσίευσης έχει βελτιωθεί.
3.7 Όπως και στο ΠΠ6, οι συµµετέχοντες σε κοινοπραξία θα
είναι υποχρεωµένοι να εκτελέσουν πλήρως τα καθήκοντα που τους
έχουν ανατεθεί, ακόµη και σε περίπτωση που ένας από αυτούς
παραλείψει να εκπληρώσει υποχρεώσεις του. Εντούτοις, παύει να
εφαρµόζεται η αρχή της συλλογικής χρηµατοοικονοµικής ευθύνης
που προέβλεπε το ΠΠ6 για τις περισσότερες δράσεις. Με βάση τη
στάθµιση των εγγενών κινδύνων που παρουσιάζει η χρηµατοδότηση
της ευρωπαϊκής έρευνας για τον προϋπολογισµό της Κοινότητας,
µπορεί να καθιερωθεί ένας µηχανισµός προς κάλυψη του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου παράλειψης εξόφλησης από συµµετέχοντα
ποσών που οφείλει στην Κοινότητα. Κατά συνέπεια, δεν θα απαιτούνται τραπεζικές εγγυήσεις παρά µόνο στη σπάνια εκείνη
περίπτωση όπου η προχρηµατοδότηση αντιπροσωπεύει ποσοστό
άνω του 80 % της επιχορήγησης.
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4. Παρατηρήσεις της ΕΟΚΕ

4.1 Απλούστευση. Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τον εξαιρετικά σηµαντικό στόχο της απλούστευσης όλων των διαδικασιών που εφάρµοζε
µέχρι σήµερα η Επιτροπή ή την εφαρµογή των οποίων απαιτούσε η
Επιτροπή από τους εργολήπτες ΕΤΑ. Η ΕΟΚΕ αξιολογεί τις
περαιτέρω παρατηρήσεις της ως µια εποικοδοµητική συµβολή και
αναγνωρίζει ότι, εάν ληφθούν υπόψη οι γενικές δηµοσιονοµικές
διατάξεις και η απαίτηση για διαφάνεια, την οποία επικροτεί και η
ΕΟΚΕ, η επίτευξη αυτού του στόχου δεν είναι απλή.

4.1.1
Βελτιώσεις. Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει τις προσπάθειες που
καταβάλει η Επιτροπή για την υλοποίηση του ανωτέρω στόχου και
τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής χρηµατοδότησης της κοινοτικής έρευνας. Κατά συνέπεια, διαπιστώνει σε πολλά σηµεία των
προτάσεων της Επιτροπής σαφείς βελτιώσεις σε σύγκριση µε τις
προηγούµενες διαδικασίες, όπως π.χ. σε ό,τι αφορά την απόδοση
των δαπανών (άρθρα 30 και 31) καθώς και τις µορφές των
ενισχύσεων, τις συµφωνίες επιχορήγησης, τις συµβάσεις και τις
επιστολές διορισµού (άρθρα 18 και 19)· ωστόσο, στην τελευταία
περίπτωση, οι νέοι κανόνες θα αποφέρουν βελτιώσεις, εφόσον
απλουστευτούν και οι όροι πληρωµών και υποβολής εκθέσεων. Στο
πλαίσιο αυτό η ΕΟΚΕ παραπέµπει στις προηγούµενες συστάσεις της
σχετικά µε την απλούστευση (6), οι οποίες αναφέρονται επίσης στην
εναρµόνιση των διαδικασιών που απαιτούνται από την Επιτροπή µε
τις αντίστοιχες διαδικασίες άλλων φορέων χρηµατοδότησης ή
εποπτικών οργάνων, σε ό,τι αφορά στο περιεχόµενο και στο χρονοδιάγραµµα. (7).

4.1.2
Ενοποίηση. Οι προσπάθειες που καταβάλλονται για την
καλύτερη ενοποίηση των διαδικασιών που εφαρµόζονται ή απαιτούνται εκ µέρους της Επιτροπής (π.χ. αξιολόγηση του κόστους ή
έλεγχος φερεγγυότητας) εξυπηρετούν επίσης το στόχο της απλοποίησης. Για τους σκοπούς µιας κοινοτικής εσωτερικής αγοράς και
για την βελτίωση της νοµικής βεβαιότητας, η ΕΟΚΕ συµφωνεί
πλήρως µε τον ανωτέρω στόχο (8). ∆υστυχώς, η πλήρης ενοποίηση
θα είναι ανέφικτη εφόσον οι διάφοροι δικαιούχοι ενισχύσεων στα
κράτη µέλη — π.χ. τα πανεπιστήµια — δεν εφαρµόζουν ένα
ενοποιηµένο ή ανάλογο λογιστικό σύστηµα.

4.2 Περαιτέρω κανόνες. Ωστόσο, για την επίτευξη της απλοποίησης και της ενοποίησης απαιτούνται περαιτέρω δράσεις εκ
µέρους της Επιτροπής, οι οποίες επί του παρόντος διατυπώνονται
απλώς στην υποβληθείσα πρόταση, όπως λόγου χάρη στο άρθρο
16.4: «Η Επιτροπή εκδίδει και δηµοσιεύει κανόνες µε σκοπό να
διασφαλίσει τη συνέπεια της διαδικασίας επαλήθευσης της
ύπαρξης και του νοµικού καθεστώτος των συµµετεχόντων στις
έµµεσες δράσεις, καθώς και της χρηµατοοικονοµικής τους
ικανότητας» ∆εδοµένου ότι αυτοί οι περαιτέρω κανόνες, εφεξής οι
«εσωτερικοί κανόνες εφαρµογής της Επιτροπής» δεν έχουν
υποβληθεί ακόµη, επί του παρόντος δεν είναι δυνατό να αξιολογηθεί σε µεµονωµένες περιπτώσεις ποιος θα είναι ο αντίκτυπος
των αντίστοιχων προτάσεων της Επιτροπής.
(6) ΕΕ C 110 της 30.04.2004.
ΕΕ C 157 της 28.06.2005.
ΕΕ C 65 της 17.03.2006.
(7) ΕΕ C 157 της 28/06/2005. Αποφυγή της δηµιουργίας οργάνων µε
συγκρίσιµα ή αλληλεπικαλυπτόµενα καθήκοντα
(8) Πέραν του πλαισίου της προτάσεως που υποβάλλει η Επιτροπή θα ήταν
σκόπιµο να προωθηθεί µια µεγαλύτερη ενοποίηση των διαδικασιών που
ισχύουν για τις πληρωµές για όλα τα κοινοτικά µέτρα στήριξης, συµπεριλαµβανοµένων του προγράµµατος για την ανταγωνιστικότητα και την
καινοτοµία ή των διαρθρωτικών ταµείων.
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4.2.1 Οµοιόµορφη ερµηνεία και κριτήρια. Επιπλέον, η ΕΟΚΕ
αναµένει ότι θα διασφαλιστεί η οµοιόµορφη ερµηνεία των εσωτερικών κανόνων εφαρµογής της Επιτροπής, ιδίως των νοµικών και
χρηµατοδοτικών διατάξεων που αφορούν έργα από όλες τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες της Επιτροπής, ούτως ώστε αυτοί οι κανόνες να
αποτελέσουν ένα περαιτέρω σηµαντικό βήµα προς την επίτευξη της
απλοποίησης και ενοποίησης, διασφαλίζοντας ταυτοχρόνως ότι οι
εκάστοτε εργολήπτες δεν θα βρεθούν σε δυσµενέστερη θέση σε
σύγκριση µε τις προηγούµενες διαδικασίες. Σε γενικές γραµµές η
ΕΟΚΕ συνιστά να γίνουν περαιτέρω διευκρινίσεις στους εσωτερικούς
κανόνες εφαρµογής της Επιτροπής, προκειµένου να καλυφθούν τα
εκτενή περιθώρια ερµηνείας που αφήνει η πρόταση της Επιτροπής.

4.2.2 Βοηθητικά µέτρα. Τα «γραφεία υποστήριξης» και
«κέντρα πληροφόρησης» που προσφέρει ή προτείνει η Επιτροπή
θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη συνέπεια και την οµοιοµορφία των
µηνυµάτων που θέλει να µεταδώσει. Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι πρόκειται
για ένα σηµαντικό και χρήσιµο µέτρο. Πρέπει επίσης να υπάρξει
µέριµνα έτσι ώστε στην περίπτωση των εσωτερικών διαδικασιών της
Επιτροπής και των εκάστοτε αιτηµάτων και αποφάσεων του «διαχειριστή σχεδίων» να εφαρµόζεται µια ενιαία διαδικασία.

4.2.3 Υποβολή εκθέσεων. Έτσι, µε την εξαίρεση αιτιολογηµένων περιπτώσεων, πρέπει για παράδειγµα να αποφευχθεί το
ενδεχόµενο να υποχρεωθούν οι διαχειριστές προγραµµάτων, εκτός
από τις προβλεπόµενες τακτικές εκθέσεις, να υποβάλουν ενδιάµεσες
εκθέσεις ή να παρέχουν τις ίδιες ακριβώς πληροφορίες σε περισσότερες εκθέσεις και µάλιστα κάθε φορά σε άλλη µορφή (9). Ένα άλλο
σηµαντικό σηµείο είναι η ενοποίηση των εκθέσεων, δεδοµένου ότι
αυτό που ενδιαφέρει είναι το περιεχόµενο και όχι οι τυπικότητες.

4.2.4 Ενδιάµεση αξιολόγηση. Ταυτόχρονα, η ΕΟΚΕ συνιστά
να διεξάγεται µετά την πάροδο του ηµίσεως της προβλεπόµενης
επταετούς διάρκειας του 7ου προγράµµατος πλαισίου ενδιάµεση
αξιολόγηση αυτού, για να µπορούν να προβλεφθούν ενδεχόµενες
προσαρµογές.

4.2.5 ∆ιαχειριστές σχεδίων. Μια σηµαντική προϋπόθεση για
την απλούστευση, την ενοποίηση και εν γένει την αποτελεσµατικότητα των διοικητικών διαδικασιών είναι επίσης να διαθέτουν οι
διαχειριστές σχεδίων ειδικευµένες γνώσεις και να γνωρίζουν τους
παράγοντες που συµµετέχουν, εκτός άλλων, και στα πλαίσια της
απαιτούµενης συνέχειας (βλ. επόµενο σηµείο). ∆εν επαρκεί να
περιορίζονται οι διαχειριστές προγραµµάτων σε αποκλειστικά
διοικητικά καθήκοντα, χωρίς να διαθέτουν βαθιά γνώση του αντικειµένου και του περιβάλλοντος. Σχετικά µε αυτό, η ΕΟΚΕ
παραπέµπει στις επανειληµµένες συστάσεις που έχει κάνει (10), (11).

4.3 Συνέχεια. Επειδή κάθε νέα ρύθµιση συνεπάγεται διακοπή
της συνέχειας µε πρόσθετες απώλειες (λόγω προστριβών), πρέπει να
εξεταστεί µε προσοχή αν οι αλλαγές που προτείνονται από την
Επιτροπή επιφέρουν σαφείς και πραγµατικές βελτιώσεις, οι οποίες
δεν υπολείπονται των απωλειών που αναφέρθηκαν, ή αν είναι προτιµότερο να διατηρηθεί η παλιά ρύθµιση. Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει ότι
πολλοί από τους κανόνες που περιλαµβάνονται στην πρόταση της
Επιτροπής και έχει αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσµατικοί πρέπει να
(9) Βλέπε προηγούµενη υποσηµείωση
(10) Βλ., π.χ. ,σηµείο 9.8.4 στο έγγραφο, ΕΕ C 204, 18-7-2000.
(11) Βλ. υποσηµείωση 6
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διατηρηθούν. Ωστόσο, υπάρχουν ορισµένες προτάσεις της Επιτροπής για τις οποίες δεν είναι σαφές εάν επιφέρουν πραγµατικές
βελτιώσεις σε σύγκριση µε τους µέχρι τούδε ισχύοντες κανόνες.
Στην περίπτωση αυτή, η ΕΟΚΕ συνιστά να διασφαλιστεί η συνέχεια.

όλων των διαχειριστικών δαπανών να οδηγήσει σε µια ανεπιθύµητη
διόγκωση — αντί για µείωση — του διαχειριστικού φόρτου
εργασιών.

4.4 Χρηµατοδοτική συµβολή της Ε.Ε. — µοντέλα δήλωσης
δαπανών και όρια ενισχύσεων. Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει ότι στα νέα
µοντέλα δήλωσης δαπανών περιλαµβάνονται σηµαντικές βελτιώσεις
τις οποίες και υποστηρίζει.

4.5 Πρόσθετες δαπάνες στα πανεπιστήµια. Σύµφωνα µε την
πρόταση της Eπιτροπής, θα πρέπει να καταργηθεί στην περίπτωση
των πανεπιστηµίων και των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων η
δυνατότητα καταλογισµού κατά 100 % των αποκαλούµενων πρόσθετων δαπανών (Additional Cost) (14). Παρόλο που αντί αυτών
προτείνονται άλλα υποδείγµατα εκκαθαριστικών λογαριασµών, η
ΕΟΚΕ θεωρεί προβληµατική την κατάργηση της δυνατότητας που
προαναφέρθηκε. Αυτό γιατί τα εν λόγω ιδρύµατα κατά κανόνα δεν
διαθέτουν τα απαιτούµενα αναλυτικά λογιστικά συστήµατα λογαριασµού δαπανών (Full Cost) (15). Πλέον, στην περίπτωση του «κατ'
αποκοπή ποσού» που προτείνεται από την Επιτροπή ως πιθανή
εναλλακτική, δεν µπορεί να κριθεί εάν το αποτέλεσµα θα είναι να
επιδεινωθεί η κατάσταση, επειδή δεν υπάρχουν ακόµη οι διατάξεις
εφαρµογής που προβλέπονται για το σκοπό αυτό στους κόλπους
της Επιτροπής ( βλ. παραπάνω). Συνεπώς, η ΕΟΚΕ συνιστά να
διατηρηθεί η µέχρι τούδε ισχύουσα ρύθµιση για την κατά 100 %
επιστροφή των πρόσθετων δαπανών για τα ιδρύµατα αυτά, στο
µέτρο που δεν διαθέτουν ολοκληρωµένους λογαριασµούς δαπανών,
τουλάχιστον για όσο δεν θα έχει εξασφαλισθεί ότι η καθιέρωση
άλλου υποδείγµατος λογαριασµών εκκαθάρισης (16) δεν θα
επιδεινώσει τα πράγµατα σε σύγκριση µε την µέχρι τούδε ισχύουσα
ρύθµιση.

4.4.1
MME. H EOKE επιδοκιµάζει ιδιαιτέρως την αύξηση (βλ.
άρθρο 33-1, 2ο εδάφιο) των ορίων ενίσχυσης, π.χ. (12), για τις ΜΜΕ
από 50 % σε 70 %. Θεωρεί δε ότι αυτό είναι και αποτέλεσµα των
προηγούµενων συστάσεών της για την αύξηση και τη βελτίωση των
κινήτρων για την προαγωγή της συµµετοχής των ΜΜΕ στο 7ο
πρόγραµµα πλαίσιο ΕΤΑ, έτσι ώστε να ενισχυθεί η δικτύωση των
ΜΜΕ µε ιδρύµατα ερευνών (13).

4.4.2
Ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης κ.λπ. Η ΕΟΚΕ
επιδοκιµάζει επίσης την αύξηση των ορίων ενίσχυσης για τους
δηµόσιους φορείς, τα ιδρύµατα δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης και τους ερευνητικούς οργανισµούς στο 75 % (επίσης
άρθρο 33, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο). Στην προκειµένη
περίπτωση, συνιστά µια σαφέστερη διάρθρωση του άρθρου 33 για
να µπορεί να γίνεται µια καλύτερη διάκριση µεταξύ κερδοσκοπικών
και κοινωφελών συνεργασιών.

4.4.3
Μέσες δαπάνες προσωπικού. Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η
δυνατότητα καθορισµού µέσου όρου για τις δαπάνες προσωπικού
(άρθρο 33, παράγραφος 3, εδάφιο α) οδηγεί σε απλούστευση των
πραγµάτων.

4.4.4
∆απάνες διαχείρισης. Η ΕΟΚΕ χαιρετίζει, επίσης, τη
διατήρηση της επιστροφής των δαπανών διαχείρισης κατά 100 %,
επειδή αυτό εξυπηρετεί, εκτός άλλων, και την απαιτούµενη
συνέχεια. Όµως, η πρόταση για την χωρίς άλλο κατάργηση του
ανώτατου ορίου του 7 % που ίσχυε µέχρι σήµερα για αυτού του
είδους τις δαπάνες µοιάζει να είναι προβληµατική, στην περίπτωση
που δεν βρεθεί άλλος τρόπος για να οριστούν αυστηρά µέτρα για
τον προσδιορισµό των εκάστοτε απαιτούµενων δαπανών διαχείρισης.
Μπορεί µεν να ισχύει ότι το όριο του 7 % αποδείχθηκε πολύ
χαµηλό, λόγω του µέχρι σήµερα υψηλού φόρτου σε ό,τι αφορά
στη διοίκηση, στο συντονισµό κ.λ.π., και ότι πρέπει να αυξηθεί,
πρέπει όµως να αποφευχθεί το ενδεχόµενο η απεριόριστη επιστροφή
(12) Όπως και για δηµόσιους φορείς, ιδρύµατα τριτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης καθώς και ερευνητικά ιδρύµατα.
(13) Σε σχέση µε αυτό, η ΕΟΚΕ εφιστά την προσοχή στη σύσταση που είχε
κάνει για την εισαγωγή περιόδου χάριτος στη νοµοθεσία για τα
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, χωρίς όµως να είναι απαραίτητο η επιστηµονική δηµοσίευση να συνδέεται µε απαίτηση προτεραιότητας Βλ.
CESE 319/2004 Σηµεία 2.5κε., ΕΕ. C 110 της 30.4.2004.

4.6 Νοµικό καθεστώς των ερευνητικών οργανισµών. Κατά
την άποψη της ΕΟΚΕ, οι ερευνητικοί οργανισµοί που χρηµατοδοτούνται κατά βάση από το κράτος πρέπει να τυγχάνουν της ίδιας
µεταχείρισης (και µάλιστα σε όλα τα άρθρα, όπως π.χ. στα άρθρα
33, παράγραφος 1 και 38, παράγραφος 2) ανεξάρτητα από το
νοµικό καθεστώς τους. Αυτό σηµαίνει π.χ. ότι και οι κοινωφελείς
ερευνητικοί οργανισµοί ή τα ερευνητικά κέντρα που έχουν ιδρυθεί
µε βάση το ιδιωτικό δίκαιο και χρηµατοδοτούνται κατά βάση από
το κράτος (17), πρέπει να εξισωθούν µε τους οργανισµούς δηµοσίου
(14) Μοντέλο δαπανών Π∆: εκκαθαριστικός λογαριασµός των επιλέξιµων
προς επιστροφή άµεσων πρόσθετων δαπανών των συµµετεχόντων,
επιπλέον ενός κατ'αποκοπή ποσού για τις έµµεσες δαπάνες, σύµφωνα µε
το σχετικό υπόδειγµα (πρόσθετες δαπάνες:Π∆). Στο 6ο πρόγραµµαπλαίσιο, το κατ'αποκοπή ποσό αντιστοιχεί στο 20 % όλων των άµεσων
πρόσθετων δαπανών µείον τις δαπάνες συµβάσεων υπεργολαβίας.
(15) Μοντέλο δαπανών Σ∆: εκκαθαριστικός λογαριασµός των επιλέξιµων
προς επιστροφή των άµεσων και έµµεσων δαπανών των συµµετεχόντων,
σύµφωνα µε το σχετικό υπόδειγµα (συνολικές δαπάνες:Σ∆). Υπάρχει και
η ειδική περίπτωση Σ∆ΚΑ: εκκαθαριστικός λογαριασµός των επιλέξιµων
προς επιστροφή άµεσων δαπανών των συµµετεχόντων, επιπλέον ενός
κατ'αποκοπή ποσού για τις έµµεσες δαπάνες, σύµφωνα µε το σχετικό
υπόδειγµα (συνολικές δαπάνες + κατ'αποκοπή ποσό:Σ∆ΚΑ). Στο 6o
πρόγραµµα-πλαίσιο, οι συνολικές δαπάνες υπολογίζονται µε βάση το
άθροισµα των άµεσων και των έµµεσων δαπανών και στα τρία µοντέλα
(Π∆, Σ∆, Σ∆ΚΑ).
16
( ) Στην περίπτωση δραστηριοτήτων ΕΤΑ, το ενδεχόµενο κατ' αποκοπή
ποσό για την κάλυψη των έµµεσων δαπανών στο άρθρο 32 θα πρέπει
να οριστεί τουλάχιστον στο 20 % των επιλέξιµων προς επιστροφή
άµεσων δαπανών , µείον τις δαπάνες για συµβάσεις υπεργολαβίας. Η
ρύθµιση αυτή ίσχυε ήδη στο έκτο πρόγραµµα πλαίσιο για τους εκκαθαριστικού λογαριασµούς Σ∆ΚΑ και Π και πρέπει να ∆ιατηρηθεί για να
διασφαλιστεί η συνέχεια και κυρίως για να αντιστοιχεί στα διάφορα
συστήµατα λογιστικής που έχουν αναπτυχθεί από τις συµµετέχουσες
οργανώσεις.
(17) Στη Γερµανία υπάρχουν, π.χ., ερευνητικά ιδρύµατα όπως η HelmholtzGemeinschaft, η Fraunhofer-Gesellschaft, η Leibniz-Gemeinschaft το
ίδρυµα Max-Planck.
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δικαίου. Σε τελευταία ανάλυση, η επιλογή του καταλληλότερου
νοµικού καθεστώτος για τα ερευνητικά ιδρύµατα αυτού του είδους
αποτελεί νοµοθετικό προνόµιο των κρατών µελών και δεν πρέπει σε
καµία περίπτωση να οδηγήσει σε διαφοροποιήσεις από την πλευρά
των κοινοτικών ενισχύσεων στο χώρο των ερευνών.

4.7 Πνευµατική ιδιοκτησία. Στις ρυθµίσεις που προτείνονται
(άρθρα 39 έως 43), πρέπει να διασφαλισθεί ότι τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, τα οποία στηρίζονται σε πορίσµατα ερευνών
που έχουν χρηµατοδοτηθεί από την Ε.Ε. µε χρήµατα των φορολογουµένων, δεν θα µπορούν να µεταβιβάζονται ανεξέλεγκτα σε
επιχειρήσεις εκτός ευρωπαϊκού χώρου.

4.7.1
«Λογισµικά ανοιχτού πηγαίου κώδικα». Μπορεί να
λεχθεί ότι τα λογισµικά που αναπτύσσονται στα πλαίσια ερευνητικών σχεδίων που χρηµατοδοτούνται από την Κοινότητα, για να
έχουν πιθανότητες να διαδοθούν και να αξιοποιηθούν, και να έχουν
τη δυνατότητα να αποτελέσουν τη βάση εµπορικών εφαρµογών ή
υπηρεσιών, πρέπει να προσφέρονται ως «Λογισµικά ανοικτού
πηγαίου κώδικα». Για το σκοπό αυτό, πρέπει να παραχωρηθούν στην
κοινοπραξία τα µεγαλύτερα δυνατά περιθώρια κίνησης σε ό,τι
αφορά τις προϋποθέσεις αδειοδότησης.

4.8 ∆ικαιώµατα πρόσβασης. Στην περίπτωση των δικαιωµάτων
πρόσβασης (άρθρα 48 έως 52) (18) για νέα στοιχεία («foreground»)
και/ή προϋπάρχοντα στοιχεία («background») των συµµετεχόντων,
δεν πρόκειται για τα δικαιώµατα πρόσβασης σε όλα τα στοιχεία
ενός των συµµετεχόντων (π.χ. ενός πανεπιστηµίου ή κέντρου
ερευνών) αλλά µόνο για τα στοιχεία που στηρίζονται στις εργασίες
ή τις προεργασίες των µονάδων οργανώσεων ή των οµάδων που
συµµετέχουν στο εκάστοτε κοινό σχέδιο και που είναι απαραίτητα
στους άλλους συµµετέχοντες προκειµένου να συνεχίσουν τις
εργασίες τους στα πλαίσια των έµµεσων µέτρων. Συνεπώς, η ΕΟΚΕ
χαιρετίζει το άρθρο 48, το οποίο επιτρέπει την διασαφήνιση της
κατάστασης στην περίπτωση του κάθε σχεδίου, µε την κατάρτιση
θετικού και/ή αρνητικού καταλόγου (19) µεταξύ των συµµετεχόντων. Με τους θετικούς καταλόγους µπορεί, επίσης, να
αποφευχθεί η γνωστοποίηση της ύπαρξης παρόµοιων «προϋπαρχόντων στοιχείων» τα οποία πρέπει να εξασφαλιστεί ότι θα παραµείνουν απόρρητα. Για να µην καθυστερούν αδικαιολόγητα τα σχέδια,
θα ήταν σκόπιµο να προβλέπεται για τον καθορισµό των στοιχείων
αυτών προθεσµία π.χ. έως και έξη µηνών µετά την έναρξή τους.

4.9 ∆ωρεάν δικαιώµατα πρόσβασης σε στοιχεία. Η ΕΟΚΕ
τρέφει επιφυλάξεις σχετικά µε όλες τις ρυθµίσεις που αποσκοπούν
στην παροχή δωρεάν πρόσβασης σε στοιχεία χωρίς εξαίρεση.
(18) Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι στη γερµανική έκδοση της προτάσεως της Επιτροπής , σε σύγκριση µε την αγγλική ωµ παρατηρούνται µεταφράστηκαν
σφάλµατα στα άρθρα 50, παρ. 1 και 51, παρ.1. Η παρούσα γνωµοδότηση αναφέρεται στην ορθή έκδοση, που είναι η αγγλική!
(19) Θετικός κατάλογος: Απαρίθµηση όλων των γνώσεων ή των τοµέων
όπου θα πρέπει να εξασφαλιστεί πρόσβαση. Αρνητικός κατάλογος:
Απαρίθµηση όλων των γνώσεων ή όλων τω σχετικών τοµέων όπου ∆ΕΝ
πρέπει να εξασφαλιστεί πρόσβαση.
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Συνιστά εν γένει να δοθούν στους συµµετέχοντες όσο το δυνατόν
περισσότερα περιθώρια να εξασφαλίζουν την εκάστοτε καταλληλότερη συµφωνία. Έτσι, µπορεί π.χ. να είναι σκόπιµο να χορηγηθούν
δωρεάν δικαιώµατα πρόσβασης και σε παράγοντες από το χώρο της
ΕΤΑ.

4.9.1 Στοιχεία απαραίτητα για την εκτέλεση ενός µέτρου.
Επιδοκιµάζεται κατά βάση η πρόταση να χορηγούνται πάντοτε από
τους παράγοντες του χώρου ΕΤΑ δωρεάν δικαιώµατα πρόσβασης
σε υφιστάµενα στοιχεία, στο µέτρο που τα δικαιώµατα αυτά είναι
απαραίτητα για την εκτέλεση ενός έµµεσου µέτρου. Ωστόσο, µια
αποκλειστική ρύθµιση αυτού του είδους µπορεί σε µεµονωµένες
περιπτώσεις να δηµιουργήσει προβλήµατα στους ενδιαφερόµενους
παράγοντες. Για το λόγο αυτό, η ΕΟΚΕ συνιστά να τροποποιηθεί η
τελευταία πρόταση του άρθρου 50 παράγραφος 2. (20).

4.9.2 Καλυπτόµενα προϋπάρχοντα στοιχεία. Ωστόσο, η
πρόταση να χορηγούνται πάντοτε στους παράγοντες του χώρου
ΕΤΑ δωρεάν δικαιώµατα πρόσβασης σε προϋπάρχοντα στοιχεία, στο
µέτρο που αυτά είναι απαραίτητα για την αξιοποίηση νέων στοιχείων είναι ιδιαίτερα προβληµατική. Έτσι, υπάρχει περίπτωση ακόµη
και να υποχρεωθούν παράγοντες από το χώρο της ΕΤΑ να µη
συµµετάσχουν στη ρύθµιση. Τα προϋπάρχοντα στοιχεία
συγκεντρώθηκαν µε τη χρήση ιδίων πόρων εκ µέρους των παραγόντων ΕΤΑ ή µε πόρους πρώην χορηγών ή µε δηµόσια κονδύλια
των εκάστοτε ενδιαφεροµένων κρατών µελών, πράγµα που σηµαίνει
ότι υπόκεινται σε δεσµεύσεις και υποχρεώσεις (21). Εάν τεθεί σε ισχύ
η ρύθµιση που προτείνεται από την Επιτροπή, υπάρχει κίνδυνος να
µην µπορέσουν ή να µη θελήσουν να συµµετάσχουν σε αυτήν ιδιαίτερα ισχυροί παράγοντες από το χώρο ΕΤΑ αλλά και άλλοι που
διαθέτουν υψηλό δυναµικό τεχνογνωσίας, µε αποτέλεσµα τον αποκλεισµό τους. Για το λόγο αυτό, η ΕΟΚΕ συνιστά είτε να διαγραφεί
το άρθρο 51, παράγραφος 5, είτε να τροποποιηθεί (22).

4.9.3 Έρευνα αιχµής. Ακόµα και αν η έρευνα αιχµής αφορά
κυρίως το χώρο της βασικής έρευνας, η ΕΟΚΕ έχει επισηµάνει
πολλές φορές (23) ότι τα όρια µεταξύ βασικής έρευνας και εφαρµογής είναι συχνά ρευστά. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει και σε αυτή
την περίπτωση να αναµένονται οι ίδιες επιπτώσεις µε αυτές που
προαναφέρθηκαν. Αυτό βεβαίως πρέπει οπωσδήποτε να αποφευχθεί
και να ληφθεί µε τον κατάλληλο τρόπο υπόψη στις ρυθµίσεις που
θα θεσπιστούν. Έτσι, η ΕΟΚΕ προτείνει είτε να διαγραφεί το άρθρο
52, παράγραφος 1, είτε να τροποποιηθεί κατάλληλα (24).
(20) Μια πιθανή αναδιατύπωση της τελευταίας πρότασης του άρθρου 50,
παρ.2 θα ήταν η ακόλουθη: «However, RTD Performers shall grant
access rights to background on a royalty-free basis, unless for justified exceptions otherwise agreed by all participants before their
accession to the grant agreement».
(21) Π.χ., στη Γερµανία και στον νόµο σχετικά µε τις εφευρέσεις των εργαζοµένων.
(22) Μια πιθανή νέα διατύπωση θα ήταν η ακόλουθη: «RTD-Performers
shall grant access rights to background needed to use the foreground generated in the indirect action on a royalty-free basis
unless otherwise agreed by all participants before their accession to
the grant agreement»
(23) Π.χ. Μικροβιολογία, Laser, ΤΠΕ.
(24) Έτσι, το άρθρο 52, παρ.1 θα µπορούσε να αναδιατυπωθεί ως εξής: «In
the case of frontier research actions, access rights to foreground for
the implementation of the project shall be granted royalty-free.
Access rights to foreground for use shall be under fair and reasonable conditions or royalty-free as agreed by all participants before
their accession to the grant agreement»
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4.9.4
Ειδικές οµάδες. Από την πρόταση της Επιτροπής λείπει
ένας ορισµός των εργασιών για ειδικές οµάδες. Οι σχετικές
δηλώσεις δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να συγχυσθούν ή να
εξισωθούν µε εκείνες για την πρωτοποριακή έρευνα.
4.10 Επιλογή των µέσων. Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει τη σύσταση
που είχε κάνει (25), να µην προκαθορίζονται τα σχέδια µε ορισµένα
µέσα αλλά ότι οι αιτούντες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να
προσαρµόζουν τα µέσα αυτά στη βέλτιστη δοµή και µέγεθος των
δράσεων που απαιτούνται για το εκάστοτε έργο. Με τον τρόπο
αυτόν αποφεύγεται η υλοποίηση έργων των οποίων το µέγεθος
και η δοµή προσαρµόζονται στα προκαθορισµένα µέσα αντί στις
βέλτιστες επιστηµονικές και τεχνικές απαιτήσεις. Τα µέσα για την
προώθηση της έρευνας πρέπει να εξυπηρετούν τους όρους
εργασίας και τις στοχοθετήσεις της έρευνας και τεχνολογικής
ανάπτυξης και όχι να τους παραβιάζουν. Έτσι θα πρέπει κυρίως να
συνεχιστούν τα σκοποθετηµένα σχέδια ερευνών (Specific Targeted
Research Projects) επειδή είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για τη
συµµετοχή ΜΜΕ και µικρότερων ερευνητικών οµάδων.
4.11 Κατάργηση της συλλογικής χρηµατοοικονοµικής
ευθύνης. Η ΕΟΚΕ χαιρετίζει την πρόταση για την κατάργηση της
συλλογικής χρηµατοοικονοµικής ευθύνης, και υπενθυµίζει ότι είχε
επισηµάνει την προβληµατική αυτή στις συστάσεις που υπέβαλε για
το έκτο πρόγραµµα-πλαίσιο (26).
4.11.1 Ταµείο κάλυψης κινδύνων. H EOKE υποστηρίζει
συνεπώς και την ίδρυση του Ταµείου κάλυψης κινδύνων για την
περίπτωση πιθανών αποχωρήσεων, όπου (άρθρο 38, 1) θα καταβάλλεται ένα µικρό ποσοστό των πόρων για την ενίσχυση έµµεσων
µέτρων. Ωστόσο, θα ήταν σκόπιµο µε τη δηµοσίευση µιας προκήρυξης να γνωστοποιείται από την Επιτροπή και το ποσοστό αυτό,
που καθορίζεται ανάλογα µε την εκτίµηση των κινδύνων. Η ΕΟΚΕ
επιδοκιµάζει, επίσης, το γεγονός ότι τυχόν πλεονάσµατα του προβλεπόµενου αποθεµατικού θα επιστρέφονται στο πρόγραµµα-πλαίσιο
για συγκεκριµένους σκοπούς.
4.11.2 Απαλλαγή. H EOKE συνιστά, όµως, την απαλλαγή
όλων των ερευνητικών ιδρυµάτων που χρηµατοδοτούνται κατά
κύριο λόγο µε δηµόσιους πόρους (27) (σύµφωνα µε το άρθρο 38,
παρ. 2) και µάλιστα ανεξάρτητα από το νοµικό καθεστώς που τα
διέπει.
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4.11.3 ∆ιακοπή σχεδίων. Η ΕΟΚΕ εφιστά ταυτόχρονα την
προσοχή στην προβλεπόµενη (στο άρθρο 18, παρ. 4) τεχνική
συλλογική χρηµατοοικονοµική ευθύνη των συµµετεχόντων.
Κατά την άποψή της ΕΟΚΕ, οι κοινοπραξίες πρέπει να έχουν τη
δυνατότητα να αποφασίζουν σχετικά µε την ενδεχόµενη διακοπή
ενός σχεδίου στην περίπτωση που η συνέχισή του δεν κρίνεται
πλέον σκόπιµη ή θεωρείται ανέφικτη για επιστηµονικούς ή οικονοµικούς λόγους. Συνεπώς, τα άρθρα 18, παρ. 4 και 5 πρέπει να
τροποποιηθούν αναλόγως.
4.12 Επιτροπές προγράµµατος. Σύµφωνα µε την πρόταση της
Επιτροπής οι επιτροπές προγράµµατος θα πρέπει να απαλλαγούν
από την υποχρέωση να αποφασίζουν ποια σχέδια προτείνονται προς
κατακύρωση. Όµως, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι αυτό πρέπει να συµβαίνει
στην περίπτωση που η Επιτροπή ακολουθεί την άποψη του εµπειρογνώµονα κατά την επιλογή σχεδίων. Σε διαφορετική περίπτωση,
καθώς και κατά την αποφάσεις σχετικά µε τα προγράµµατα
εργασίας και την κατανοµή των κονδυλίων, θα πρέπει να εξακολουθεί να επίκειται η έγκριση των αρµοδίων επιτροπών προγράµµατος. Μια ενδιάµεση λύση θα ήταν θα ήταν να υποβάλλεται στην
επιτροπή προγράµµατος µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης
«σχέδιο για την υλοποίηση της προσκλήσεως υποβολής προσφορών» («call implementation plan»), το οποίο θα εξετάζεται και
θα καθορίζεται επισήµως από αυτήν. Έτσι θα αποφεύγονταν οι
καθυστερήσεις, επειδή η επιτροπή προγράµµατος δεν θα αποφασίζει
πλέον για µεµονωµένα σχέδια.
4.13 Συµφωνία επιχορήγησης. Το αντίστοιχο άρθρο 19,
παρ.8 σχετίζεται µε τη Χάρτα των ερευνητών και τον κώδικα δεοντολογίας για το διορισµό τους. Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι η Χάρτα
αυτή έχει απλώς τον χαρακτήρα συστάσεως και, συνεπώς, δεν
µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως βάση δεσµεύσεων. Επιπλέον, υπενθυµίζει ότι µπορεί µεν να επιδοκιµάζει πολλές πτυχές της Χάρτας,
ταυτόχρονα όµως έχει συστήσει την αναθεώρησή της (28), κυρίως
λόγω ρυθµιστικών υπερβολών και της ύπαρξης µερικών ανεφάρµοστων κριτηρίων.
4.14 Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η ΕΟΚΕ χαιρετίζει την
πρόταση ( και τις σχετικές ρυθµίσεις) να χορηγηθεί στην Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων οικονοµική ενίσχυση για την κάλυψη πιστωτικών κινδύνων, για την εξυπηρέτηση των ερευνητικών στόχων του
7ου προγράµµατος πλαισίου ΕΤΑ. ∆άνεια αυτού του είδους θα
πρέπει να χρησιµοποιούνται κυρίως για δραστηριότητες επίδειξης
(π.χ. για έρευνες στον ενεργειακό τοµέα).

Βρυξέλλες, 5 Ιουλίου 2006
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

(25) ΕΕ C 157 της 30.4.2004.
(26) ΕΕ C 94 της 30.4.2004.
(27) Εξίσωση όλων των ερευνητικών ιδρυµάτων που επιχορηγούνται κατά
κύριο λόγο από το ∆ηµόσιο.

(28) EE C 65, της 17/03/2006.
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα την «Πρόταση κανονισµού (Ευρατόµ) του Συµβουλίου µε τον οποίο καθορίζονται οι κανόνες συµµετοχής επιχειρήσεων,
ερευνητικών κέντρων και πανεπιστηµίων στις δράσεις που αναλαµβάνονται βάσει του έβδοµου προγράµµατος πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας και οι κανόνες διάδοσης των ερευνητικών αποτελεσµάτων (2007-2011)»
COM(2006) 42 τελικό — 2006/0014 (CNS)
(2006/C 309/09)
Στις 8 Μαρτίου 2006, το Συµβούλιο αποφάσισε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7 και 10 της ΣΕΚ να
ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά µε την ανωτέρω
πρόταση.
Το ειδικευµένο τµήµα «ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση» στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των
σχετικών εργασιών επεξεργάστηκε τη γνωµοδότησή του στις 31 Μαΐου 2006 µε βάση την εισηγητική έκθεση του
κ. PEZZINI.
Κατά την 428η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 5ης και 6ης Ιουλίου 2006 (συνεδρίαση της 5ης Ιουλίου 2006) η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε, µε 156 ψήφους υπέρ, 3 ψήφους κατά και 4 αποχές,
την ακόλουθη γνωµοδότηση.
1. Συµπεράσµατα και συστάσεις
1.1 Η ΕΟΚΕ επικροτεί τις προτάσεις της Επιτροπής για τους
νέους κανόνες συµµετοχής επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και
πανεπιστηµίων στην εφαρµογή του 7ου προγράµµατος πλαισίου
έρευνας, ανάπτυξης και κατάρτισης στον πυρηνικό τοµέα για τη
διάδοση των αποτελεσµάτων του την πενταετία 2007-2011.
1.2 Οι προτάσεις αποσκοπούν στην απλοποίηση και στον ορθολογισµό των διαδικασιών και των µεθόδων, προκειµένου να
υλοποιηθεί στην πράξη η στρατηγική της Λισσαβώνας, όπως επανακαθορίστηκε στα Ευρωπαϊκά Συµβούλια του 2005 και του Μαρτίου
του 2006, και να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των διαφόρων φορέων
έρευνας και των τελικών χρηστών. Ωστόσο, η τελική αξιολόγηση
για την επιτυχία των µέτρων αυτών θα πραγµατοποιηθεί µόνον όταν
θα έχουν οριστικοποιηθεί οι κανόνες εφαρµογής.
1.3 Έως και το κεφάλαιο III, οι προτάσεις της Επιτροπής είναι
σχεδόν ταυτόσηµες µε τις προτάσεις που υποβλήθηκαν για το 7ο
ΠΠ έρευνας, ανάπτυξης και κατάρτισης στον µη πυρηνικό τοµέα (1),
έστω και µε διαφορετική αρίθµηση (2). Η ΕΟΚΕ παραπέµπει ωστόσο
στη σχετική γνωµοδότησή της, υπενθυµίζοντας και επαναλαµβάνοντας τις παρατηρήσεις που περιέχονται σε αυτή (3), και οι οποίες
ισχύουν και για τις υπό εξέταση προτάσεις έως και το κεφάλαιο III.
1.4 Ειδικότερα, η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι το ευρωπαϊκό πρόγραµµα
πυρηνικής σύντηξης πρέπει να θεωρηθεί ως πρότυπο πραγµατικής
ολοκλήρωσης των κοινοτικών προσπαθειών και πλήρους συντονισµού δράσεων, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας για την
Ανάπτυξη της Σύντηξης (EFDA) και των συµβάσεων σύµπραξης.
1.4.1
Το πρόγραµµα αυτό διαδραµατίζει πρωταρχικό ρόλο για
την ΕΕ στο πεδίο της έρευνας της ενέργειας σύντηξης, υλοποιείται
(1) COM(2005) 705 τελικό.
(2) Υπάρχουν πράγµατι κάποιες διαφορές: για παράδειγµα οι διατάξεις για
τις δράσεις έρευνας αιχµής.
(3) Για παράδειγµα, οι παρατηρήσεις για τη νοµική µορφή των ερευνητικών
οργανισµών, για τα δικαιώµατα πρόσβασης στα στοιχεία, για τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, για την απόδοση των δαπανών, για τις
µορφές χρηµατοδότησης και για την απλοποίηση, για τις επιχορηγήσεις,
για τις γενικές αρχές του Ευρωπαϊκού Χάρτη των Ερευνητών και για το
νοµικό καθεστώς των ερευνητικών ιδρυµάτων.

µε τη συνεχή κοινοτική υποστήριξη υπό µορφή οικονοµικών µέσων
και ανθρώπινου κεφαλαίου και εµπλουτίζεται µε την υψηλού
επιπέδου περιβαλλοντική βιωσιµότητα, χάρη στις δραστηριότητες
του σχεδίου ITER/DEMO (4).
1.5 Η ΕΟΚΕ είναι πεπεισµένη ότι η πυρηνική ενέργεια (5), στην
οποία οφείλεται σήµερα σχεδόν το ένα τρίτο της παραγόµενης
ηλεκτρικής ενέργειας στην Ένωση (6), συµβάλλει στην ανεξαρτησία
και στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού (7) καθώς και στην
αειφορία της ευρωπαϊκής οικονοµικής ανάπτυξης, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της συµφωνίας του Κιότο· τούτο βέβαια υπό την προϋπόθεση να εφαρµόζονται καλύτερα, αποτελεσµατικότερα και ασφαλέστερα πρότυπα επεξεργασίας της σκωρίας, και να µπορούν να
αναπτύσσονται η έρευνα και η ευρωπαϊκή ανταγωνιστική βιοµηχανία
στον τοµέα της πυρηνικής τεχνολογίας και των υπηρεσιών.
1.6 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ικανοποιητικά τα επίπεδα της κοινοτικής
χρηµατοδότησης για τις δράσεις έρευνας, κατάρτισης και επίδειξης,
συντονισµού και υποστήριξης, καθώς και για τα δίκτυα αριστείας
και για το προβλεπόµενο χρηµατοδοτικό καθεστώς για την έρευνα
στον τοµέα της ενέργειας σύντηξης.
1.6.1 Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει την ανάγκη να προωθηθεί η έρευνα
και η εφαρµογή καθαρών και ασφαλών τεχνολογιών, σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες των επιµέρους κρατών και
ζητεί να γίνει σεβαστή η απόφαση των διαφόρων κρατών µελών που
έχουν επιλέξει να µην αναζητήσουν στην πυρηνική ενέργεια την
λύση που θα καλύψει τις µελλοντικές ενεργειακές τους ανάγκες και
που λαµβάνουν υπόψη το γεγονός αυτό στα ερευνητικά τους
προγράµµατα
(4) Πρβ σηµείο 3.11
(5) ΕΕ C 110 της 30.04.2004 — εισηγητής Cambus.
(6) Ενέργεια που παράχθηκε στην ΕΕ των 25 το 2004: Πυρηνική 31,2 %·
Φυσικό αέριο 24,3 %· Αργό πετρέλαιο 17,1 % Λιθάνθρακας 13,1 %;
Λιγνίτης 10,2 %· πρωτογενής ενέργεια 4,1 %. Ενέργεια που καταναλώθηκε την ίδια περίοδο: Πετρέλαιο 39,2 %· Φυσικό αέριο 25,4 %·
Πυρηνική 14,8 %· Λιθάνθρακας 13,7 %· Λιγνίτης 4,9 %· Πρωτογενής
ενέργεια 2,0 % (Eurostat, Energia, 5/2006).
(7) Το 2004 οι συνολικές εισαγωγές — ποσοστό ενεργειακής εξάρτησης —
στην ΕΕ των 25, ήταν 53,8 %, εκ των οποίων πετρέλαιο και προϊόντα
πετρελαίου 33,2 %. Ενεργειακή εξάρτηση των 4 µεγαλύτερων χωρών της
ΕΕ: Ιταλία 87,7 %· Γερµανία 64,6 %· Γαλλία 54,3 %· Ηνωµένο Βασίλειο
5,2 %. Η µοναδική χώρα της ΕΕ που δεν είναι εξαρτηµένη είναι η ∆ανία
που έχει ενεργητικό της τάξεως του 53,5 %. (Eurostat, Energia,
5/2006).
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1.7 Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει τον ρόλο των δράσεων κατάρτισης
και των προβλεπόµενων κατευθύνσεων για την επαγγελµατική
εξέλιξη των ερευνητών και επισηµαίνει ότι οι δράσεις αυτές έχουν
ιδιαίτερη σηµασία για τον ιδιωτικό τοµέα, για την κοινωνία των
πολιτών και για τους πολίτες.

2.2.2 Πρόκειται για την καλύτερη οργάνωση της διαδικασίας
διακυβέρνησης, προκειµένου να οριστούν οι καταλληλότερες
στρατηγικές επιλογές και να απαντηθούν οι προβληµατισµοί των
πολιτών για την ατοµική ενέργεια και για τις µακροπρόθεσµες
συνέπειές της.

1.8 Η ΕΟΚΕ θεωρεί θεµελιώδες να διασφαλιστεί, για τη
συµµετοχή στο 7ο ΠΠ EURATOM και στα ειδικά προγράµµατά
του, ένα πλαίσιο κανόνων που να είναι απλό, ευανάγνωστο, κατανοητό, σαφές και διαφανές και κυρίως ικανό να παρέχει ασφάλεια
στους πιθανούς συµµετέχοντες, και ειδικότερα στις επιχειρήσεις
µικρών διαστάσεων, όσον αφορά τις αρχές και τα κριτήρια που
διέπουν την πρόσβαση, την αξιολόγηση και την επιλογή, καθώς και
τη διατύπωση των συµβάσεων και τη διαχείριση των σχεδίων.

2.3 Η ΕΟΚΕ έχει ήδη εκφραστεί (8), για τις λύσεις που προωθεί
η Επιτροπή όσον αφορά την απλοποίηση (9) των διοικητικών διαδικασιών και τη µείωση του αντίστοιχου κόστους στο πλαίσιο των
αποφάσεων που αφορούν αντιστοίχως το 7o ΠΠ ΕΚ και το 7o ΠΠ
EURATOM που υιοθετήθηκαν στις 6 Απριλίου 2005.

1.8.1
Η ΕΟΚΕ εκφράζει την λύπη της που κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται στην πρόταση κανονισµού και εκτιµά ότι η αποτελεσµατικότητα των κανόνων αυτών πρέπει να παρακολουθείται από
ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες για ένα επαρκές χρονικό διάστηµα
και η έκθεση ελέγχου να διαβιβάζεται στο Συµβούλιο και στην
ΕΟΚΕ.
1.9 Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι η αξιοποίηση και η διάδοση των αποτελεσµάτων της έρευνας είναι απαραίτητη, προκειµένου να τηρηθεί η
αρχή «value for money» (σχέση κόστους — ωφέλειας) που εφαρµόζεται στους ευρωπαίους φορολογούµενους. Υπενθυµίζει ότι εν
προκειµένω πρέπει να βρεθεί µία σωστή ισορροπία µεταξύ, αφενός,
της προστασίας των κοινοτικών συµφερόντων, των ευαισθησιών,
ακόµη και αµυντικών, των κρατών µελών, των δικαιωµάτων πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας και, αφετέρου, των κινδύνων,
εξίσου σηµαντικών, που εγκυµονεί η ανεπαρκής διάθεση της επιστηµονικής και τεχνικής πληροφορίας στον τοµέα αυτό.
1.9.1
Η ΕΟΚΕ εκτιµά, τέλος, ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθεί
το ∆ΠΙ-HELPDESK, για να παρέχει συγκεκριµένη και προορατική
ενίσχυση στους πιθανούς συµµετέχοντες στις συµφωνίες
επιχορήγησης, και για τις έµµεσες δράσεις που έχουν ως σκοπό την
υποστήριξη της κατάρτισης και της επαγγελµατικής εξέλιξης των
ερευνητών, όπως κατά τη φάση προετοιµασίας και σύναψης
συµφωνιών κοινοπραξίας.

2. Αιτιολογία
2.1 Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της που η αίτηση
διαβούλευσης της διαβιβάστηκε εγκαίρως, και έχει πλήρη
συνείδηση, των αποκλειστικών συµβουλευτικών αρµοδιοτήτων της,
σε σχέση µε τη Συνθήκη EURATOM. Η ΕΟΚΕ αποδίδει µεγάλη
σηµασία στις αρµοδιότητες αυτές, λόγω του εξαιρετικά λεπτού
χαρακτήρα της πυρηνικής ενέργειας για την κοινωνία και της
ανάγκης κατάλληλης ενηµέρωσης και διαβούλευσης.

2.3.1 Η Επιτροπή είχε ορίσει ως «κρίσιµους παράγοντες
επιτυχίας» δέκα βασικά µέτρα, που πρέπει να εφαρµοστούν για την
απλοποίηση των διαδικασιών πρόσβασης, συµµετοχής και διαχείρισης του 7ου ΠΠ. Για το θέµα αυτό η ΕΟΚΕ είχε επισηµάνει ότι «ο
διοικητικός φόρτος και το κόστος που συνεπάγονται σήµερα οι
διαδικασίες για την υποβολή αιτήσεων και την έγκρισή τους είναι
υπερβολικός και δηµιουργεί προβλήµατα στους χρήστες από το
χώρο της επιστήµης και της βιοµηχανίας. Η συµµετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα ερευνών πρέπει να είναι επωφελής για τους ενδιαφερόµενους φορείς» (10) και να αντισταθµίζει του κινδύνους που
συνεπάγεται η υποβολή ενός φακέλου υποψηφιότητας.
2.3.2 Η ΕΟΚΕ έχει ήδη επαναλάβει τη σηµασία: «ευρύτερης
σύνδεσης των ΜΜΕ στη διαδικασία έρευνας, ανάπτυξης και καινοτοµίας» και έχει υπογραµµίσει ότι «για την επιτυχία τέτοιων ΜΜΕ,
που συστάθηκαν ειδικά για την ανάπτυξη και εµπορία νέων
προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, είναι κατεξοχήν απαραίτητη η
διάθεση επαρκών κεφαλαίων εκκίνησης και κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου…». «Για να γίνει όµως αυτό, πρέπει ακόµη και εδώ,
οι διαδικασίες να µην υπερβαίνουν ένα συγκεκριµένο όριο, που να
είναι αποδεκτό και προσαρµοσµένο στις ΜΜΕ» (11).
2.3.3 Τα σηµεία που ανέφεραν οι υπηρεσίες της Επιτροπής για
την απλοποίηση των κανονιστικών διαδικασιών αφορούν:
— ένα περιορισµένο φάσµα σχεδίων χρηµατοδότησης, τα οποία να
διασφαλίζουν τη συνέχεια µε τα µέσα του 6ου ΠΠ και να εξασφαλίζουν ευρεία ευελιξία χρήσης,
— την υψηλής ποιότητας, πλήρη και έγκαιρη επικοινωνία και
οµόφωνη και ενιαία ερµηνεία των στόχων και των τρόπων εφαρµογής τόσο του 7ου ΠΠ ΕΚ όσο και του 7ου ΠΠ EURATOM,
— τον ορθολογισµό των απαιτήσεων που τίθενται στους συµµετέχοντες, µε επέκταση στους όρους υποβολής των προτάσεων σε
δύο στάδια, εκτός της συστηµατικής χρήσης των µέσων πληροφορικής,
— την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της ΕΕ, χωρίς
εξάλλου την επιβολή υπερβολικών δαπανών στους συµµετέχοντες, µειώνοντας στο ελάχιστο τον εκ των προτέρων έλεγχο
µε βάση έναν ενιαίο κατάλογο προκαθορισµένων κριτηρίων,

2.2 Πράγµατι, η ατοµική ενέργεια θέτει ένα εξαιρετικά δύσκολο
πρόβληµα, όσον αφορά τη συµµετοχή των πολιτών, λόγω των
σηµαντικών κινδύνων και των προβληµάτων επεξεργασίας των αποβλήτων που συνεπάγεται.

— την λειτουργική αυτονοµία των κοινοπραξιών, µέσω συµβάσεων
µε µεγαλύτερη ευελιξία και εκτενούς χρήσης των κατ' αποκοπή
προκαταβολών, στη βάση προκαθορισµένου καταλογιστέου
κόστους και ανεξάρτητων εξωτερικών λογιστικών ελέγχων,

2.2.1
Η ΕΟΚΕ εύχεται να τονιστεί η ανάγκη ενίσχυσης των
προτύπων αξιολόγησης των παροχών και της ασφάλειας/ αξιοπιστίας στον τοµέα αυτό, µε τη θέσπιση µόνιµων µηχανισµών ενηµέρωσης, διαβούλευσης και κατάρτισης.

(8) ΕΕ C 65 της 17.03.2006, εισηγητής Wolf
(9) COM(2005) 119 τελικό. — SEC(2005) 430/431 της 6ης Απριλίου
2005.
(10) ΕΕ C 65 της 17.03.2006, σηµείο 1.11, εισηγητής Wolf
(11) ΕΕ C 65 της 17.03.2006, σηµείa 1.12 και 4.15.2, εισηγητής Wolf .
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— ταχύτερες διαδικασίες επιλογής, µε την αντικατάσταση της
διαδικασίας της επιτροπολογίας από άλλη απλούστερη που να
βασίζεται στη διαδικασία ενηµέρωσης,

και οι ενδεχόµενες πιθανότητες συσσώρευσης, ειδικότερα για τις
υποδοµές έρευνας, µε άλλους τύπους κοινοτικών παρεµβάσεων
(διαρθρωτικά ταµεία, κλπ).

— την αποτελεσµατικότερη χρήση των πόρων του προϋπολογισµού που διατίθενται για την ΕΤΑ, µέσω στενότερου συντονισµού µε τους πόρους άλλων πολιτικών που προβλέπονται στη
στρατηγική της Λισσαβώνας· και µε την µείωση του κοινοτικού
διοικητικού και διαχειριστικού κόστους των σχεδίων που
προβλέπονται για τις δράσεις ΕΤΑ,

3. Γενικές παρατηρήσεις για τους κανόνες συµµετοχής στο 7o
ΠΠ EURATOM

— την ευρύτερη χρήση της κατ' αποκοπήν χρηµατοδότησης εντός
ενός απλοποιηµένου πλαισίου τύπων κοινοτικής χρηµατοδότησης,
— την εξάλειψη των υφιστάµενων προτύπων αναφοράς των
δαπανών των σχεδίων, πρότυπα που έχουν αποδειχτεί υπερβολικά πολύπλοκα, που να συνοδεύεται από σαφείς ορισµούς
των δαπανών που έχουν επιλεχθεί,
— τον ορισµό του ποσοστού παρέµβασης ανά τύπο δράσης
(έρευνα, ανάπτυξη, επίδειξη, κατάρτιση, διάδοση και χρήση των
αποτελεσµάτων, µεταβίβαση κυριότητας στοιχείων,…) που θα
συνδέεται µόνο µε µεµονωµένες δράσεις, µε ανώτατα όρια για
κάθε τύπο δράσης, και θα αναφέρεται στην κοινοπραξία και όχι
σε µεµονωµένους συµµετέχοντες.
2.4 Ο υπό εξέταση κανονισµός παρουσιάζει εξάλλου διάφορες
τροποποιήσεις σε σχέση µε τον προηγούµενο κανονισµό (12), όσον
αφορά ειδικότερα: τον στόχο της πρότασης· τους ορισµούς· την
εµπιστευτικότητα· την αξιολόγηση· την επιλογή και την ανάθεση
των προτάσεων· τις µορφές επιχορήγησης· την απόδοση των
επιλέξιµων δαπανών· το όριο της κοινοτικής χρηµατοδοτικής
συνεισφοράς· τους κινδύνους της κοινοπραξίας· τη διάδοση, την
αξιοποίηση και τα δικαιώµατα πρόσβασης· τους ειδικούς κανόνες
για την ευρωπαϊκή συµφωνία για την ανάπτυξη της σύντηξης· τη
συµφωνία για την κινητικότητα του προσωπικού.
2.4.1
Η ΕΟΚΕ παραπέµπει, όσον αφορά τα µέρη της υπό
εξέταση πρότασης που είναι κοινά µε την αντίστοιχη πρόταση
σχετικά µε το 7ο πρόγραµµα Πλαίσιο ΕΚ (Πρόταση κανονισµού του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου µε τον οποίο
καθορίζονται οι κανόνες συµµετοχής επιχειρήσεων, ερευνητικών
κέντρων και πανεπιστηµίων στις δράσεις που αναλαµβάνονται βάσει
του έβδοµου προγράµµατος πλαισίου και οι κανόνες διάδοσης των
ερευνητικών αποτελεσµάτων (2007-2013) (13), στη σχετική γνωµοδότησή της που βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας (14).
2.5 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε τα όρια που έχουν καθοριστεί για την
πυρηνική έρευνα και την κατάρτιση· εκφράζει ιδιαίτερα την ικανοποίησή της για τη δυνατότητα στην περίπτωση των ΜΜΕ, των
δηµόσιων οργανισµών, των ιδρυµάτων δευτεροβάθµιας και
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και των ερευνητικών οργανισµών (15) να
περάσουν από το όριο συνεισφοράς του 50 % στο 75 %, καθώς και
για το γεγονός ότι δράσεις συντονισµού, υποστήριξης, κατάρτισης
και επαγγελµατικής εξέλιξης των ερευνητών µπορούν να φτάσουν
το 100 % των συνολικών επιλέξιµων δαπανών.
2.5.1
Η ΕΟΚΕ συνιστά, εξάλλου, να συνοψίζονται σε πίνακα
που να επισυνάπτεται στην πρόταση, οι διάφοροι τύποι δράσεων
και το σχετικό µέγιστο προβλεπόµενο ποσοστό παρέµβασης, όπως
(12)
(13)
(14)
(15)

Κανονισµός Euratom 2322/2002 του Συµβουλίου.
COM(2005) 705 τελικό της 23.12.2005.
Πρβ. R/CESE 557/2006 (INT/309) — εισηγητής Wolf.
Πρβ. R/CESE 557/2006 , σηµείο 4.6, (INT/309) — εισηγητής Wolf

3.1 Η ΕΟΚΕ θεωρεί θεµελιώδες να διασφαλιστεί για τους
κανόνες συµµετοχής στο 7ο ΠΠ EURATOM και στα ειδικά του
προγράµµατα, ένα πλαίσιο που να είναι απλό, ευανάγνωστο, κατανοητό, σαφές και διαφανές, και να υπάρχει σε όλες τις κοινοτικές
γλώσσες. Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει κυρίως να παρέχει ασφάλεια
στους πιθανούς συµµετέχοντες, και ειδικότερα στις επιχειρήσεις
µικρών διαστάσεων, όσον αφορά τις αρχές και τα κριτήρια που
διέπουν την τη διαθεσιµότητα, τους όρους συµµετοχής, την
υποβολή και την αξιολόγηση των προτάσεων των σχεδίων, τις τυπολογίες και τις συµβατικές υποχρεώσεις, τα ποσοστά και τα
συστήµατα κατανοµής των κοινοτικών συγχρηµατοδοτήσεων, την
προστασία των δικαιωµάτων πνευµατικής και βιοµηχανικής
ιδιοκτησίας και την αξιοποίηση και τη διάδοση των νέων στοιχείων,
συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών διατάξεων για τον θεµατικό
τοµέα που αφορά την ενέργεια σύντηξης.
3.1.1 Η ΕΟΚΕ προτείνει, ειδικότερα, τη σαφή διατύπωση των
κριτηρίων επιλογής και κατακύρωσης για τις έµµεσες δράσεις,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14, εκτός ενδεχόµενων
ειδικών κριτηρίων. Αυτά τα γενικά κριτήρια είναι:
— η επιστηµονική και τεχνολογική αριστεία και ο βαθµός καινοτοµίας,
— η ικανότητα υλοποίησης της έµµεσης δράσης και αποτελεσµατικής διαχείρισης των πόρων και των αρµοδιοτήτων,
— η συνάφεια µε τους στόχους του ειδικού προγράµµατος και
του προγράµµατος εργασίας,
— η ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία, η κρίσιµη µάζα των πόρων που
ενεργοποιούνται και η συµβολή στις κοινοτικές πολιτικές,
— η ποιότητα του σχεδίου αξιολόγησης και διάδοσης των νέων
στοιχείων, το δυναµικό προώθησης της καινοτοµίας, η σαφήνεια
του σχεδίου για τη διαχείριση της πνευµατικής ιδιοκτησίας,
— ο σεβασµός των δεοντολογικών αρχών και της ισότητας των
φύλων
3.2 Η ΕΟΚΕ έχει ήδη λάβει θέση για τους γενικούς θεµατικούς
τοµείς που αφορούν την απλοποίηση και τον ορθολογισµό των
προγραµµάτων πλαισίων για την κοινοτική έρευνα στον πυρηνικό
τοµέα, στις γνωµοδοτήσεις για το 7ο ΠΠ EURATOM και για τα
δύο ειδικά προγράµµατα που αφορούν αντιστοίχως: την πυρηνική
ενέργεια, µε ιδιαίτερη αναφορά στην έρευνα για την ενέργεια
σύντηξης, και τις δράσεις πυρηνικής έρευνας του Κοινού Κέντρου
Ερευνών. Μία γνωµοδότηση σχετικά µε την πρόταση για τους
κανόνες συµµετοχής στο 7ο ΠΠ µη πυρηνικής κοινοτικής έρευνας,
βρίσκεται επίσης στο στάδιο της επεξεργασίας από την ΕΟΚΕ (16).
3.3 Σε ό,τι αφορά τους κανόνες σχετικά µε το πρόγραµµα
EURATOM, η ΕΟΚΕ επιθυµεί να επισηµάνει κυρίως την ανάγκη πιο
ριζικής απλοποίησης των διατυπώσεων που αφορούν την παρουσίαση του φακέλου.
(16) Βλέπε υποσηµείωση 9.
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3.3.1
Εκφράζει επίσης την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι
η από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνη, που προβλεπόταν τότε
στο 6ο ΠΠ EURATOM και που µπορούσε να αποτελέσει σηµαντικό
εµπόδιο στη συµµετοχή φορέων µικρών και µεσαίων διαστάσεων
(επιχειρήσεις, πανεπιστήµια, …), αποσύρθηκε από την υπό εξέταση
πρόταση και αντικαταστάθηκε από ένα ποσό που θα καθοριστεί και
το οποίο θα πρέπει να είναι γύρω στο 1 % της χρηµατοδοτικής
συνεισφοράς της Κοινότητας (17), ως εγγύηση του κινδύνου µη
κάλυψης των οφειλών από τις κοινοπραξίες (άρθρο 37). Πράγµατι,
στον τοµέα EURATOM, ένα σηµαντικό τµήµα της ερευνητικής
δραστηριότητας µπορεί να ανατεθεί σε φορείς µικρών και µεσαίων
διαστάσεων, για τους οποίους ο κανόνας αυτός θα αποτελούσε
σοβαρό εµπόδιο στη συµµετοχή τους.
3.4 Η ΕΟΚΕ εκφράζει επιφυλάξεις για την πληθώρα των πιθανών
παρεκκλίσεων στους κανόνες συµµετοχής που προβλέπονται στα 50
και πλέον προτεινόµενα άρθρα, καθώς και στις ευρείες δυνατότητες
των διαφόρων κριτηρίων και ρυθµίσεων που θα οριστούν στα
ετήσια προγράµµατα εργασίας, στα ειδικά προγράµµατα και στις
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. Οι παρεκκλίσεις αυτές αφορούν
ειδικότερα: τον αριθµό των συµµετεχόντων και τις πρόσθετες προϋποθέσεις πρόσβασης (άρθρο 11)· τις αρχές αξιολόγησης, επιλογής
και ανάθεσης (άρθρο 14, § 1)· τις εξαιρέσεις προκήρυξης υποβολής
προτάσεων (άρθρο 13)· τα κριτήρια αξιολόγησης µε τη δυνατότητα
καθορισµού πρόσθετων ειδικών κριτηρίων (άρθρο 14 § 2)· τη
χρηµατοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας στα δίκτυα αριστείας
(άρθρο 34, § 1 και 3).
3.4.1
Ειδικότερα όσον αφορά τα δίκτυα αριστείας, η ΕΟΚΕ
τονίζει την ανησυχία της σχετικά µε τον καθορισµό της συνεισφοράς σε κατ' αποκοπήν µορφή, διότι µπορεί να αποδειχτεί
εσφαλµένη και να µην ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. Η
κατάσταση αυτή ενδέχεται να βλάψει την ανάπτυξη των δικτύων
αριστείας που είναι απαραίτητα για την επίτευξη των συγκεκριµένων
στόχων του προγράµµατος.
3.5 Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ότι η αναγκαία ευελιξία διαχείρισης
και καθορισµού των αναγκών των επιµέρους δράσεων δεν θα πρέπει
να αποβεί σε βάρος της σαφήνειας, της ασφάλειας και της διαφάνειας των απαιτούµενων προϋποθέσεων συµµετοχής, των προκαθορισµένων κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής και ενός σαφούς
πλαισίου των προτεινόµενων χρηµατοδοτήσεων και συγχρηµατοδοτήσεων.
3.6 Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι όταν στη συµφωνία επιχορήγησης
προβλέπεται, για την κοινοπραξία έρευνας, η δυνατότητα προσφυγής σε προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για την πραγµατοποίηση ορισµένων έργων ή για την επέκταση ορισµένων δραστηριοτήτων, οι εν λόγω προσκλήσεις υποβολής προτάσεων θα πρέπει
να διατυπώνονται σύµφωνα µε τους κανόνες που έχει ορίσει η
Επιτροπή, προκειµένου να διασφαλιστεί η µέγιστη διαφάνεια και
πρόσβαση στην πληροφορία.
3.7 Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει τη σηµασία των διατάξεων για την
παρακολούθηση και τον έλεγχο των προγραµµάτων και των
έµµεσων δράσεων έρευνας, επίδειξης, συντονισµού και κατάρτισης
στον πυρηνικό τοµέα· προτείνει συνεπώς να θεσπιστεί γι αυτές τις
λειτουργίες καθώς και για τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων,
την αξιολόγηση, την επιλογή και τη συµβατική παρακολούθηση και
τον λογιστικό έλεγχο των σχεδίων που έχουν εγκριθεί για χρηµατοδότηση ένα µέγιστο όριο δαπάνης, που δεν θα πρέπει να είναι
(17) Πρβ. R/CESE 557/2006 , σηµείο 4.11.2, (INT/309) — εισηγητής
Wolf
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ανώτερο, ως συνολική δαπάνη, από το 7 % έως 10 % των συνολικών κοινοτικών δαπανών για το 7ο ΠΠ EURATOM. Και τούτο
προκειµένου να διατεθεί το µεγαλύτερο µέρος των δαπανών σε
πρωτογενείς δραστηριότητες που χαρακτηρίζουν την έρευνα, την
επίδειξη και την κατάρτιση και να επιτευχθούν συγκεκριµένα
αποτελέσµατα µε δυνατότητα εφαρµογής στην αγορά, που είναι και
ο τελικός στόχος ενός κοινοτικού προγράµµατος πλαισίου για την
έρευνα.
3.7.1 Εν προκειµένω, η ΕΟΚΕ συνιστά η καταγραφή, η
αρχειοθέτηση και η διαχείριση των δεδοµένων του ελέγχου αυτού
να συµπεριληφθούν σε µια ολοκληρωµένη τράπεζα δεδοµένων, στο
πλαίσιο της IDAbc (18).
3.8 Η ΕΟΚΕ επικροτεί τις συστάσεις της Επιτροπής όσον αφορά
τους τύπους των επιχορηγήσεων για την απόδοση των επιλέξιµων
δαπανών: κατ' αποκοπή ποσό ή κατ' αποκοπή ποσοστό χρηµατοδότησης· προτείνει ωστόσο να διευκρινιστεί η πλέον προσαρµοσµένη µεθοδολογία, ακόµη και σε σχέση µε την απλοποίηση των
επιλέξιµων δαπανών, και να επισυναφθεί στην πρόταση κανονισµού
ένα ενηµερωτικό φυλλάδιο για τις διάφορες επιλογές ούτως ώστε
να διευκολυνθεί η κατανόησή του από τους πιθανούς χρήστες.
3.9 Όσον αφορά τις διάφορες τυπολογίες της χρηµατοδοτικής
συνεισφοράς της Κοινότητας, όπως περιγράφονται στα άρθρα 32
και 34, η ΕΟΚΕ συνιστά τη σύνοψή τους σε πινάκα, που να επισυναφθεί στην πρόταση, µαζί µε το σχετικό ποσοστό µέγιστης προβλεπόµενης παρέµβασης και τις ενδεχόµενες πιθανότητες συσσώρευσης, ειδικότερα για τις υποδοµές έρευνας, µε τις παρεµβάσεις
των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και του Ταµείου Συνοχής, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων, χωρίς να αγνοηθούν τα όσα προβλέπονται στην πρωτοβουλία
Jeremie (19), που θα διευκολύνει τη συµµετοχή στο 7ο ΠΠ
EURATOM µονάδων µικρότερων διαστάσεων.
3.10 Όσον αφορά τους κανόνες διάδοσης, αξιοποίησης και
δικαιωµάτων πρόσβασης στα νέα στοιχεία, η ΕΟΚΕ θεωρεί
απαραίτητο, πέρα από τη διάκριση µεταξύ των προηγούµενων και
των νέων στοιχείων και των εξαιρέσεων στον στρατιωτικό τοµέα και
στον τοµέα της ασφάλειας, να ενισχυθεί το ∆ΠΙ-HELPDESK ώστε
να εξασφαλιστεί έγκαιρη και προορατική ενίσχυση στους πιθανούς
συµµετέχοντες στις συµφωνίες επιχορήγησης (πρβ. άρθρο 18, § 5
και 6, καθώς και τα άρθρα 19 και 21) και για τις έµµεσες δράσεις
που έχουν ως σκοπό την υποστήριξη της κατάρτισης και της επαγγελµατικής εξέλιξης των ερευνητών, καθώς και για την προετοιµασία και την υπογραφή συµφωνιών κοινοπραξίας, που καθορίζουν
πρόσθετους κανόνες (άρθρο 23), σχετικά µε την διάδοση και την
αξιοποίηση των αποτελεσµάτων και τα δικαιώµατα πνευµατικής
ιδιοκτησίας.
3.11 Τέλος, όσον αφορά τον θεµατικό τοµέα«Έρευνα στο πεδίο
της ενέργειας σύντηξης», η ΕΟΚΕ έχει τονίσει ευρέως, στις δύο
προαναφερθείσες γνωµοδοτήσεις της, τη σηµασία της έρευνας για
την ελεγχόµενη θερµοπυρηνική σύντηξη, του σχεδίου ITER του
προπαρασκευαστικού προγράµµατος DEMO και των µελετών
συγκράτησης (20).
(18) Πρβ γνωµοδότηση CESE 1610/2003, της 10/12/2003 για την IDABC
(διαλειτουργική παροχή πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης στις δηµόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους
πολίτες.
(19) ΕΕ C110 της 9.5.2006- εισηγητής Pezzini
(20) ΕΕ C 65 της 17.03.2006, εισηγητής Wolf, σηµεία 6.1 και επόµενα.
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3.11.1 Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι το ετήσιο ποσοστό της χρηµατοδοτικής συνεισφοράς της Κοινότητας, που προτείνεται για τον
προαναφερθέντα θεµατικό τοµέα, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 %
για ολόκληρη τη διάρκεια του 7ου ΠΠ EURATOM. Η ΕΟΚΕ θεωρεί
αυτό το ποσοστό ως απαραίτητο κίνητρο για την ουσιαστική
συµβολή των κρατών µελών σε ένα καλά συντονισµένο (βλέπε
σηµείο 1.4) κοινοτικό πρόγραµµα που µπορεί να αποτελέσει την
απαραίτητη βάση, το στήριγµα και την εισαγωγή για την Κοινή
Επιχείρηση ITER και DEMO. Ενώ στην αρχή το ποσοστό αυτό
µπορεί να είναι επαρκές, δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι επαρκές για
ολόκληρη τη διάρκεια του προγράµµατος ως κίνητρο για την
ικανοποιητική και απαραίτητη χρηµατοδοτική συνεισφορά των
κρατών µελών. Η ΕΟΚΕ συνιστά ωστόσο, ως µέτρο προφύλαξης, το
ποσοστό αυτό να ανέλθει στο 25 %, ποσοστό που αντιστοιχεί
µόνον στο ήµισυ ή στο ένα τρίτο (σύµφωνα µε το άρθρο 32, §1)
της συνεισφοράς της Κοινότητας για άλλες περιπτώσεις. Ωστόσο η
ΕΟΚΕ κρίνει ότι, γενικά, θα πρέπει να εφαρµοστούν υψηλότερα
όρια.
3.11.2 Όσον αφορά το µέγιστο ποσοστό συνεισφοράς 40 % για
ειδικά συνεργατικά έργα στον τοµέα των συµβάσεων σύµπραξης, µε
προτεραιότητα την υποστήριξη πρωτοβουλιών ITER/DEMO και
πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της Συµφωνίας για την Κινητικότητα
του Προσωπικού, η ΕΟΚΕ διερωτάται εάν, µακροπρόθεσµα, το
ποσοστό αυτό θα είναι επαρκές για σχέδια ή δράσεις που απαιτούν
την συνεισφορά των κρατών µελών. Η ΕΟΚΕ αναφέρεται στο άρθρο
52.2.
4. Ειδικές παρατηρήσεις
4.1 Η ΕΟΚΕ διερωτάται γιατί καταργήθηκε στο τµήµα 1
«Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων» η διάταξη σχετικά µε τη
δυνατότητα να προηγούνται, των προσκλήσεων αυτών, προσκλήσεις
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ώστε να καθίσταται δυνατός ο ακριβής
προσδιορισµός και αξιολόγηση των στόχων και των αναγκών της
δράσης και να αποφεύγονται ανώφελες διοικητικές δαπάνες είτε για
την προετοιµασία προτάσεων που δεν πρόκειται να γίνουν
αποδεκτές, είτε για την επιλογή και την αξιολόγηση των προτάσεων
αυτών από την Επιτροπή και τους ανεξάρτητους αξιολογητές.
4.2 Οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα µπορούσαν
να συνοδεύονται από τη διοργάνωση «Proposers Information Days»
(Ηµερίδες ενηµέρωσης των υποψηφίων), µε στόχο την προσέγγιση
και τη συµµετοχή χρηστών του επιστηµονικού και βιοµηχανικού
κλάδου στον καθορισµό της δράσης της κοινοτικής πολιτικής για
την πυρηνική έρευνα.
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4.3 Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει τους κινδύνους που εγκυµονεί η
ανεπαρκής διάδοση της επιστηµονικής και τεχνικής πληροφορίας
στον τοµέα αυτό. Αν και αναγνωρίζει ότι είναι απαραίτητη η διατύπωση ορισµένων επιφυλάξεων, εκτιµά ότι δεν χρειάζεται να αποκλειστεί. Τούτο θα µπορούσε να υλοποιηθεί µε τον καθορισµό ενός
τεχνικού πρωτοκόλλου πολύ συγκεκριµένου για το περιεχόµενο και
τους όρους διάδοσης, στο οποίο να λαµβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις ασφάλειας και αξιοπιστίας, µε τη διασφάλιση όµως της
µέγιστης δυνατής διαφάνειας.
4.4 Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, θα ήταν σηµαντικό να παρέχεται
ευρεία ενηµέρωση και διάδοση των κανόνων που διέπουν, αφενός,
τον έλεγχο της ύπαρξης των προϋποθέσεων, και αφετέρου, το
νοµικό καθεστώς των συµµετεχόντων. Παράλληλα, θα πρέπει να
προβλέπονται ορισµένοι σαφείς και κατανοητοί κανόνες, για όλους
τους φορείς της έρευνας, για τις απλοποιηµένες διαδικασίες, που
προβλέπονται για την υποβολή, σε δύο φάσεις, των προτάσεων, των
κριτηρίων και των απαιτήσεων των δύο επιπέδων της αξιολόγησης.
4.4.1 Οι κανόνες αυτοί θα µπορούσαν να διατεθούν όχι µόνο
στους ειδικούς αξιολογητές, αλλά και στους υποψηφίους σύµφωνα
µε ενιαία και οµοιόµορφα κριτήρια και διαβαθµίσεις.
4.5 Η ΕΟΚΕ επιθυµεί εξάλλου να υπογραµµίσει την ορθότητα,
διοργάνωσης όχι µόνον για τους ερευνητές, αλλά και για τους
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, δράσεων κατάρτισης και
ενηµέρωσης για τη ασφάλεια/ αξιοπιστία της πυρηνικής ενέργειας,
καθώς και ενίσχυσης των µέσων και των διαδικασιών για την
ανάπτυξη αξιόπιστων και αδιαµφισβήτητων προτύπων, για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας και της ασφάλειας της ατοµικής ενέργειας.
4.6 Όσον αφορά την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της
έρευνας, τη διάδοσή τους και την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι, πέρα
από τους κανόνες και τα δικαιώµατα που προβλέπονται στην
πρόταση κανονισµού, στις συµφωνίες επιχορήγησης, στις
συµφωνίες κοινοπραξίας, στο άρθρο 24 και στις άλλες διατάξεις
της Συνθήκης EURATOM (21), στις συµβάσεις σύµπραξης, στην
Ευρωπαϊκή Συµφωνία ανάπτυξης της σύντηξης, στην κοινή
επιχείρηση ITER και στις σχετικές διεθνείς συµφωνίες, καθώς
τέλος στις πολυµερείς συµφωνίες όπως η Συµφωνία για την κινητικότητα του προσωπικού, πρέπει να προβλέπεται η ευρύτερη
δυνατή διάδοση ενός ανανεωµένου«Οδηγού για τους υποψηφίους
∆ΠΙ-EURATOM» που να συνοψίζει µε σαφήνεια και διαφάνεια τις
δεσµεύσεις και τις δυνατότητες για τους πιθανούς συµµετέχοντες
στις δράσεις έρευνας, επίδειξης, κατάρτισης και ανάπτυξης του 7ου
ΠΠ EURATOM.

Βρυξέλλες, 5 Ιουλίου 2006
Η πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

(21) Βλέπε υποσηµείωση 10.
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την «Πρόταση κανονισµού
του Συµβουλίου που καταργεί τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 4056/86 για τον καθορισµό του τρόπου εφαρµογής των άρθρων 85 και 86 της συνθήκης στις θαλάσσιες µεταφορές και τροποποιεί τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1/2003 όσον αφορά την επέκταση του πεδίου εφαρµογής του ώστε να συµπεριλάβει τις ενδοµεταφορές και τις διεθνείς µεταφορές µε ελεύθερα φορτηγά πλοία»
COM(2005) 651 τελικό/2 — 2005/0264 (CNS)
(2006/C 309/10)
Στις 10 Φεβρουαρίου 2006 και σύµφωνα µε το άρθρο 83 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την ανωτέρω πρόταση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Μεταφορές, ενέργεια, υποδοµές και κοινωνία των πληροφοριών», στο οποίο ανατέθηκε η
προετοιµασία των σχετικών εργασιών της ΕΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 30 Μαΐου 2006 µε βάση
την εισηγητική έκθεση της ∆ρ. Μπρεδήµα-Σαββοπούλου.
Κατά την 428η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 5ης και 6ης Ιουλίου 2006 (συνεδρίαση της 5ης Ιουλίου 2006), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 156 ψήφους υπέρ, 1 κατά και 7 αποχές την
ακόλουθη γνωµοδότηση.
1. Συµπεράσµατα και συστάσεις
1.1 Σε σχέση µε τους τοµείς των µεταφορών µε ελεύθερα
φορτηγά πλοία και των ενδοµεταφορών, η ΕΟΚΕ επικροτεί την
προτεινόµενη επέκταση των διαδικαστικών κανόνων ανταγωνισµού
του κανονισµού 1/2003 (1) στους τοµείς αυτούς. Εκτιµά τις συζητήσεις που διεξάγει η Επιτροπή µε τον ναυτιλιακό κλάδο σχετικά µε
την εφαρµογή των άρθρων 81 και 82 στις µεταφορές µε ελεύθερα
φορτηγά. Καθώς δεν υπάρχουν καταγγελίες και νοµικά προηγούµενα στον τοµέα αυτό, θα χρειαστούν περισσότερες πληροφορίες
σχετικά µε τη λειτουργία και τις συµφωνίες του. Η ΕΟΚΕ επικροτεί,
ως εκ τούτου, την πρωτοβουλία της Επιτροπής να ξεκινήσει µια
µελέτη σχετικά µε τα οικονοµικά και τα νοµικά χαρακτηριστικά του
τοµέα των µεταφορών µε ελεύθερα φορτηγά πλοία. Για λόγους
ασφάλειας δικαίου, η ΕΟΚΕ ζητεί από την Επιτροπή να εκδώσει
(πριν από την κατάργηση της εξαίρεσης από τον κανονισµό
1/2003) κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την αυτοαξιολόγηση,
από τον τοµέα των µεταφορών µε ελεύθερα φορτηγά, της συµβατότητας των διάφορων µορφών συµφωνιών συνεργασίας του µε
τους κανόνες ανταγωνισµού της ΕΕ.
1.2 Όσον αφορά τον τοµέα των τακτικών γραµµών θαλάσσιων µεταφορών, η ΕΟΚΕ σηµειώνει την πρόταση της Επιτροπής
να καταργηθεί η εξαίρεση της κατηγορίας των ναυτιλιακών διασκέψεων από τους κανόνες ανταγωνισµού της Συνθήκης ΕΚ λόγω του
ότι δεν πληρούνται πλέον οι τέσσερις σωρευτικοί όροι του άρθρου
81 παράγραφος 3 της Συνθήκης ΕΚ. Η Επιτροπή είναι της άποψης
ότι η κατάργηση αυτή θα συντελέσει στη µείωση του κόστους των
µεταφορών, µε ταυτόχρονη διατήρηση της αξιοπιστίας των
υπηρεσιών σε όλες τις εµπορικές γραµµές και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας. Η ΕΟΚΕ επιφυλάσσεται
να λάβει θέση αφού διαπιστώσει εάν η προτεινόµενη κατάργηση
έχει βιώσιµο αποτέλεσµα.
1.3 Η ΕΟΚΕ συνιστά στην Επιτροπή να λάβει υπόψη της, σε
σχέση µε την κατάργηση της εξαίρεσης για την κατηγορία των
ναυτιλιακών διασκέψεων, εκτός από τους καθαρά ανταγωνιστικούς
παράγοντες, και την πτυχή της ασφάλειας (απώλεια ποιοτικών
θαλάσσιων µεταφορών ως αποτέλεσµα της εγκατάλειψης των
νηολογίων της ΕΕ και της καταχώρησης των κοινοτικών πλοίων σε
νηολόγια του εξωτερικού).
(1) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου
2002, για την εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού που προβλέπονται
στα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης (ΕΕ L 1, 04/01/2003, σ. 1) Γνωµοδότηση ΕΟΚΕ: ΕΕ C 155/2001, σ. 73.}

1.4 Η ΕΟΚΕ συνιστά στην Επιτροπή να λάβει επίσης υπόψη της,
σε σχέση µε την κατάργηση της εξαίρεσης για την κατηγορία των
ναυτιλιακών διασκέψεων, εκτός από τους καθαρά ανταγωνιστικούς
παράγοντες, και την πτυχή των ανθρώπινων πόρων (τον αντίκτυπο
στην απασχόληση των ευρωπαίων ναυτικών).
1.5 Η ΕΟΚΕ σηµειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να εκδώσει
κατάλληλες κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τους κανόνες ανταγωνισµού στον ναυτιλιακό τοµέα, ώστε να συµβάλει στην οµαλή
µετάβασή του σε ένα πλήρως ανταγωνιστικό καθεστώς. Η Επιτροπή
σκοπεύει να δηµοσιεύσει αυτές τις κατευθυντήριες γραµµές πριν
από το τέλος του 2007. Πριν από αυτή τη δηµοσίευση, ως ενδιάµεσο στάδιο της προετοιµασίας των κατευθυντήριων γραµµών, η
Επιτροπή θα δηµοσιεύσει ένα «θεµατικό έγγραφο» για τις τακτικές
γραµµές θαλάσσιων µεταφορών τον Σεπτέµβριο του 2006. Η ΕΟΚΕ
ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει τις κατευθυντήριες γραµµές
σε στενή συνεννόηση µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη και να
ενηµερώσει σχετικά τα αρµόδια όργανα της ΕΕ.
1.6 Η πρόταση της Επιτροπής είναι αποτέλεσµα µιας διαδικασίας επανεξέτασης, η οποία άρχισε το 2003 και στην οποία
συµµετείχαν όλα τα αρµόδια όργανα της ΕΕ και όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη. Η Επιτροπή ανέθεσε επίσης σε ανεξάρτητους συµβούλους τρεις µελέτες για την εξέταση των θεµάτων που προκύπτουν
από την κατάργηση της εξαίρεσης για την κατηγορία των διασκέψεων, τα πορίσµατα των οποίων δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα της
Γ∆ Ανταγωνισµού.
1.7 Η ΕΟΚΕ σηµείωσε επίσης το γεγονός ότι η πρόταση της
Επιτροπής να καταργηθεί η εξαίρεση για την κατηγορία των ναυτιλιακών διασκέψεων βασίζεται µόνο στο άρθρο 83 της Συνθήκης ΕΚ
(κανόνες ανταγωνισµού), ενώ η νοµική βάση του κανονισµού
4056/86 ήταν το άρθρο 83 (κανόνες ανταγωνισµού) σε συνδυασµό
µε το άρθρο 80 παράγραφος 2 (πολιτική µεταφορών) της
Συνθήκης ΕΚ. Η ΕΟΚΕ θα το εκτιµούσε εάν η Νοµική Υπηρεσία
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την πληροφορούσε αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί τα µελήµατα των µεταφορών συµπληρωµατικά των µεληµάτων του ανταγωνισµού και αν διατηρεί για τη
διπλή νοµική βάση την ίδια άποψη που είχε εκφράσει στην προηγούµενη γνωµοδότησή του (∆εκέµβριος 2005) (2).
(2) Α6-0314/2005 της 1/12/2005.
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1.8 Η ΕΟΚΕ, προβλέποντας πιθανές συγκρούσεις δικαίου στο
µέλλον εξαιτίας των νόµων χωρών, καλεί την Επιτροπή να συµπεριλάβει στις κατευθυντήριες γραµµές µία διάταξη για την αντιµετώπιση αυτού του είδους των προβληµάτων. Μια τέτοια διάταξη περί
διαβουλεύσεων θα ελαχιστοποιήσει τις τριβές και θα οδηγήσει σε
αµοιβαία αποδεκτές λύσεις σε διεθνές επίπεδο.
1.9 Η ΕΟΚΕ σηµειώνει πως η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η νοµοθεσία περί ανταγωνισµού δεν εφαρµόζεται µε τον ίδιο τρόπο σε
όλες τις χώρες και ότι υπάρχουν αποκλίσεις. Η Επιτροπή αναγνωρίζει επίσης την αυξανόµενη σηµασία της διεθνούς συνεργασίας
µεταξύ των αρχών επιβολής της νοµοθεσίας για τον ανταγωνισµό.
1.10 Η ΕΟΚΕ επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή ακολουθεί
διπλή πολιτική, αναπτύσσοντας ενισχυµένη διµερή συνεργασία µε
τους κύριους εµπορικούς εταίρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
εξετάζοντας τρόπους για την επέκταση της πολυµερούς συνεργασίας στον τοµέα του ανταγωνισµού. Η ΕΟΚΕ ενθαρρύνει,
συνεπώς, την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για να διασφαλίσει ότι αυτή η συνεργασία και ο διάλογος θα συµβάλουν στον
εντοπισµό των προβληµάτων που ενδέχεται να προκύψουν από την
κατάργηση του κανονισµού 4056/86 και στην επίλυση αυτών των
προβληµάτων µε εποικοδοµητικό τρόπο και µε σεβασµό των ιδιαιτεροτήτων της έννοµης τάξης κάθε πλευράς. Η συνεκτική αντιµετώπιση των τακτικών γραµµών θαλάσσιων µεταφορών στις διάφορες
χώρες έχει, πράγµατι, ζωτική σηµασία για το διεθνές εµπόριο.
1.11 Η ΕΟΚΕ ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη της τα
αποτελέσµατα του διαλόγου και της συνεργασίας της µε τους
κυριότερους εµπορικούς εταίρους της ΕΕ κατά τη σύνταξη των
κατευθυντήριων γραµµών για τον ανταγωνισµό στον ναυτιλιακό
τοµέα.
1.12 Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει ότι τα ακόλουθα στοιχεία µνηµονεύονται στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης της Επιτροπής και
φρονεί ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη σύνταξη των
κατευθυντήριων γραµµών για τον ανταγωνισµό στον ναυτιλιακό
τοµέα:
— Αναγνωρίζεται ότι οι θαλάσσιες µεταφορές διαδραµατίζουν
βασικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονοµίας της ΕΕ, µεταφέροντας το 90 % του εξωτερικού της εµπορίου και το 43 % του
ενδοκοινοτικού.
— Η συνεχιζόµενη τάση προς τη χρησιµοποίηση εµπορευµατοκιβωτίων έχει αλλάξει σηµαντικά τις θαλάσσιες µεταφορές
αφότου εκδόθηκε ο κανονισµός 4056/86. Είχε ως συνέπεια να
αυξηθεί ο αριθµός και το µέγεθος των πλοίων µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων κυψελοειδούς δοµής και να δοθεί έµφαση στα
δίκτυα παγκόσµιων µεταφορών. Το γεγονός αυτό συνέβαλε
στην αύξηση της δηµοτικότητας των νέων επιχειρησιακών
συµφωνιών και στη µείωση της σηµασίας των ναυτιλιακών
διασκέψεων.
— Το σύστηµα των διασκέψεων, το οποίο λειτουργεί εδώ και 150
χρόνια, εξακολουθεί να υπόκειται σε πολυµερείς και διµερείς
συµφωνίες, στις οποίες τα κράτη µέλη της ΕΕ και η Κοινότητα
είναι συµβαλλόµενα µέρη. Η ΕΟΚΕ σηµειώνει ότι η Επιτροπή
αναγνωρίζει ότι, ως συνέπεια αυτών των συµφωνιών, η
ηµεροµηνία κατάργησης των σχετικών διατάξεων του κανονισµού 4056/86 (δηλ. των άρθρων 1 παράγραφος 3 στοιχεία
(β) και (γ) και των άρθρων 3 έως 8 και 26) θα πρέπει να
αναβληθεί για περίοδο δύο ετών, για την καταγγελία ή την
επανεξέταση αυτών των συµφωνιών µε τρίτες χώρες.
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1.13 Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει επίσης
υπόψη της, κατά την κατάργηση του κανονισµού 4056/86, τα
συµφέροντα των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων. Οι ΜΜΕ
αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονοµίας της ΕΕ και διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στο πλαίσιο της αναζωογονηµένης στρατηγικής της Λισαβόνας. Οι αγορές θα πρέπει να παραµείνουν ανοιχτές
στον υπάρχοντα και στον δυνητικό ανταγωνισµό, συµπεριλαµβανοµένων των µικρών και µεσαίων ναυτιλιακών εταιρειών.
1.14 H EOKE θεωρεί ότι, παρόλο που η ενοποίηση µπορεί να
έχει θετικές συνέπειες για τη βιοµηχανία της ΕΕ (αύξηση της αποδοτικότητας, οικονοµίες κλίµακας, µείωση του κόστους), χρειάζεται
προσοχή ώστε η ενοποίηση — που ενδέχεται να ακολουθήσει την
κατάργηση του κανονισµού 4056/86 — να µην καταλήξει στον
περιορισµό των φορέων που δρουν στην αγορά, δηλ. στη µείωση
του ανταγωνισµού.
1.15 Στο πλαίσιο του νέου καθεστώτος, η ΕΟΚΕ καλεί τα δύο
ενδιαφερόµενα µέρη σε ευρωπαϊκό επίπεδο — τους φορτωτές και
τους µεταφορείς — να ξεκινήσουν συζητήσεις για θέµατα αµοιβαίου ενδιαφέροντος και σηµασίας.

2. Εισαγωγή
2.1 Τρέχουσες τάσεις και ισχύουσα νοµοθεσία
2.1.1 Οι θαλάσσιες µεταφορές διαδραµατίζουν βασικό ρόλο
στην ανάπτυξη της οικονοµίας της ΕΕ, µεταφέροντας το 90 % του
εξωτερικού εµπορίου και το 43 % του ενδοκοινοτικού. Οι θαλάσσιες µεταφορές αποτελούν διεθνή και παγκοσµιοποιηµένη δραστηριότητα από την αρχαιότητα. Παρέχονται κατά βάση µε δύο τύπους
υπηρεσιών: τις τακτικές γραµµές και τα ελεύθερα φορτηγά πλοία,
που µπορούν να παροµοιαστούν µε τα λεωφορεία και τα ταξί της
θάλασσας αντιστοίχως. Ο στόλος της ΕΕ αντιπροσωπεύει το 25 %
του παγκόσµιου στόλου, του οποίου άλλωστε οι ευρωπαίοι εφοπλιστές ελέγχουν πάνω από το 40 %. Ένα άλλο 40 % του παγκόσµιου στόλου ανήκει σε χώρες της λεκάνης του Ειρηνικού. Η
ναυτιλία της ΕΕ και οι πελάτες της (ναυλωτές/φορτωτές)
λειτουργούν σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον στην
παγκόσµια και στην ευρωπαϊκή αγορά.
2.1.2 Ο κανονισµός 4056/86 προβλέπει λεπτοµερείς κανόνες
για την εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού (άρθρα 81 και 82
της Συνθήκης) στις υπηρεσίες θαλάσσιων µεταφορών από και προς
τους λιµένες της Κοινότητας. Οι µεταφορές µε ελεύθερα φορτηγά
πλοία, ωστόσο, εξαιρούνταν από το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού 4056/86. Αρχικά ο κανονισµός είχε δύο λειτουργίες.
Αφενός, περιείχε διαδικαστικές διατάξεις για την εφαρµογή των
κανόνων ανταγωνισµού της ΕΚ στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών. Η λειτουργία αυτή κατέστη περιττή µετά την 1η Μαΐου
2004, όταν οι θαλάσσιες µεταφορές αποτέλεσαν αντικείµενο των
γενικών διατάξεων του κανονισµού 1/2003. Ο κανονισµός 1/2003,
ωστόσο, δεν εφαρµόζεται στις διεθνείς υπηρεσίες µεταφορών µε
ελεύθερα φορτηγά πλοία και στις υπηρεσίες ενδοµεταφορών.
Αφετέρου, ο κανονισµός 4056/86 προέβλεπε ορισµένες ειδικές
ουσιαστικές διατάξεις περί ανταγωνισµού στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών και ιδίως εξαίρεση για την κατηγορία των ναυτιλιακών διασκέψεων, η οποία επιτρέπει στις διασκέψεις αυτές να
καθορίζουν υπό ορισµένες προϋποθέσεις τις τιµές και να ρυθµίζουν
τη µεταφορική ικανότητα.
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2.2 Ο τοµέας των τακτικών γραµµών θαλάσσιων µεταφορών
2.2.1
Η αγορά των τακτικών γραµµών θαλάσσιων µεταφορών
έχει αλλάξει σηµαντικά αφότου εκδόθηκε ο κανονισµός 4056/86.
Η συνεχιζόµενη τάση προς τη χρησιµοποίηση εµπορευµατοκιβωτίων
για τις µεταφορές είχε ως συνέπεια να αυξηθεί ο αριθµός και το
µέγεθος των πλοίων µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων και να δοθεί
έµφαση στα δίκτυα παγκόσµιων µεταφορών ως ανταπόκριση στις
αλλαγές των συνθηκών του παγκόσµιου εµπορίου. Το γεγονός αυτό
συνέβαλε στη δηµοτικότητα των νέων επιχειρησιακών συµφωνιών,
στη µείωση της σηµασίας των ναυτιλιακών διασκέψεων και στη
σηµαντική αύξηση των αουτσάιντερς. Σε άλλα µέρη του κόσµου,
όπως στις ΗΠΑ, η θέσπιση του «Νόµου για τη µεταρρύθµιση της
υπερωκεάνιας ναυτιλίας» (Ocean Shipping Reform ACT/OSRA)
το 1999 άλλαξε τους κανόνες για τις διασκέψεις που εξυπηρετούν
τις εγχώριες γραµµές, επιτρέποντας τις εµπιστευτικές συµβάσεις
παροχής υπηρεσιών. Σήµερα, οι παγκόσµιοι θαλάσσιοι µεταφορείς
τακτικών γραµµών αναπτύσσουν δραστηριότητα κυρίως στις
γραµµές Ανατολής-∆ύσης και Βορρά-Νότου, ενώ οι µικροµεσαίοι
µεταφορείς αναπτύσσουν δραστηριότητα κυρίως στις γραµµές
Βορρά-Νότου και στις ευρωπαϊκές θαλάσσιες µεταφορές µικρών
αποστάσεων.
2.2.2
Ο κώδικας δεοντολογίας της ∆ιάσκεψης των Ηνωµένων
Εθνών για το Εµπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) αποσκοπούσε
αρχικά στη ρύθµιση του συστήµατος των ναυτιλιακών διασκέψεων
για τις γραµµές εµπορευµατικών µεταφορών ανάµεσα στις
αναπτυγµένες και τις αναπτυσσόµενες χώρες (3). ∆εκατρία κράτη
µέλη της ΕΕ και η Νορβηγία έχουν επικυρώσει, εγκρίνει ή προσχωρήσει σε αυτόν τον κώδικα και η Μάλτα τον έχει υπογράψει,
αλλά δεν τον έχει επικυρώσει (4). Ο κώδικας µνηµονεύεται σε
πολλές συµφωνίες της ΕΕ µε τρίτες χώρες, καθώς και στο κοινοτικό
κεκτηµένο (κανονισµοί 954/79, 4055/86, 4056/86, 4058/86).
Παρότι είναι πρακτικά περιττός για τις τακτικές γραµµές µεταφορών ανοικτής θαλάσσης, από νοµική άποψη ο κώδικας δεοντολογίας της UNCTAD εξακολουθεί να ισχύει.
2.2.3
Οι χρήστες των µεταφορών (φορτωτές και µεταφορικές
εταιρείες) έχουν αµφισβητήσει επανειληµµένα το σύστηµα των
διασκέψεων, επειδή πιστεύουν ότι δεν παρέχει επαρκείς, αποτελεσµατικές και αξιόπιστες υπηρεσίες για την ικανοποίηση των
αναγκών τους. Ζητούν µάλιστα την κατάργηση των διασκέψεων. Το
ESC (5), ειδικότερα, πιστεύει ότι η κατάργηση της εξαίρεσης για την
κατηγορία των διασκέψεων θα δώσει τη δυνατότητα να
αναπτυχθούν καλύτερες εταιρικές σχέσεις πελάτη-µεταφορέα,
επικεντρωµένες σε λύσεις εφοδιαστικής που ενισχύουν την παγκόσµια ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Οι εφοπλιστές, αντίθετα, είναι της γνώµης ότι οι ναυτιλιακές διασκέψεις
έχουν συντελέσει στη σταθερότητα των υπηρεσιών και ότι το
σύστηµα των διασκέψεων τους έχει επιτρέψει — τόσο σε παγκόσµιο
όσο και σε περιφερειακό επίπεδο — να αντεπεξέλθουν στις
(εποχιακές, γεωγραφικές ή κλιµατικές) ανισορροπίες στις περισσότερες γραµµές. Εν τω µεταξύ, οι παγκόσµιοι µεταφορείς (µέλη της
ELAA (6)) και το ESC έχουν ανοίξει διάλογο µε την Επιτροπή, για
να τη βοηθήσουν να αναπτύξει ένα εναλλακτικό σύστηµα, το οποίο
να είναι συµβατό µε τους κανόνες ανταγωνισµού της ΕΕ.
(3) Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον κώδικα της UNCTAD και
τον κανονισµό 954/79, βλ. τη γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ στην ΕΕ C 157
της 28/06/2005, σ. 130.
(4) Βλ. το έγγραφο «Status of multilateral treaties (Η κατάσταση των πολυµερών συνθηκών)» που δηµοσιεύθηκε από τη Γραµµατεία της UNCTAD,
http://www.unctad.org/en/docs/tbinf192.en.pdf, σ. 4.
(5) ESC = European Shippers' Council
(6) ELAA = European Liner Affairs Association

16.12.2006

2.2.4 Το 2003, η Επιτροπή άρχισε την επανεξέταση του κανονισµού 4056/86, για να καθορίσει εάν θα µπορούσαν να
επιτευχθούν αξιόπιστες τακτικές υπηρεσίες θαλάσσιων µεταφορών
µε λιγότερο περιοριστικά µέσα από ό,τι ο οριζόντιος καθορισµός
των ναύλων και οι ρυθµίσεις της µεταφορικής ικανότητας. Για τον
σκοπό αυτό, η Επιτροπή δηµοσίευσε ένα έγγραφο διαβούλευσης το
Μάρτιο του 2003 και διοργάνωσε δηµόσια ακρόαση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη τον ∆εκέµβριο του 2003. Επιπροσθέτως, εξέδωσε ένα
έγγραφο συζήτησης τον Ιούνιο του 2004 και ένα Λευκό Βιβλίο τον
Οκτώβριο του 2004, τα οποία ακολούθησαν εκτενείς διαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (7) και
η ΕΟΚΕ (8) εξέδωσαν τις γνωµοδοτήσεις τους για το Λευκό Βιβλίο
την 1η ∆εκεµβρίου 2005 και τη 16η ∆εκεµβρίου 2004 αντιστοίχως
και αµφότερα τα όργανα συµφωνούσαν ότι η επανεξέταση είναι
προτιµότερη από την κατάργηση. Τον ∆εκέµβριο του 2005, η
Επιτροπή παρουσίασε τελικά πρόταση κανονισµού για την
κατάργηση του κανονισµού 4056/86.
2.3 Ο τοµέας των µεταφορών µε ελεύθερα φορτηγά
2.3.1 Παρότι το 80 % περίπου του συνόλου των θαλάσσιων
µεταφορών ξηρών και υγρών φορτίων χύδην στον κόσµο µεταφέρεται µε ελεύθερα φορτηγά πλοία, για τους περισσότερους ο ευρύς
αυτός τοµέας είναι terra incognita. Τα βασικά χαρακτηριστικά των
µεταφορών µε ελεύθερα φορτηγά είναι: µια παγκοσµίως ανταγωνιστική αγορά, ένα σχεδόν τέλειο πρότυπο ανταγωνισµού,
ευµετάβλητη και απρόβλεπτη ζήτηση, πολλές µικρές επιχειρήσεις,
συνθήκες παγκόσµιου εµπορίου, εύκολη είσοδος και έξοδος, εξαιρετική οικονοµική αποδοτικότητα και ανταπόκριση στις εξελισσόµενες ανάγκες των αγορών και των φορτωτών. Η αγορά των
υπηρεσιών µε ελεύθερα φορτηγά πλοία είναι εξαιρετικά κατακερµατισµένη και γενικά λειτουργεί ικανοποιητικά για τους ναυλωτές και
τους φορτωτές, χωρίς σηµαντικά προβλήµατα µε τους κανόνες
ανταγωνισµού σε διεθνές ή σε κοινοτικό επίπεδο. Η ανυπαρξία
διαµαρτυριών για αυτόν τον τοµέα αποτελεί µία ακόµη απόδειξη
των εξαιρετικά ανταγωνιστικών και ικανοποιητικών χαρακτηριστικών
του. Ενόψει των ανωτέρω, ο κανονισµός 4056/86 προβλέπει ότι οι
υπηρεσίες θαλάσσιων µεταφορών µε ελεύθερα φορτηγά πλοία είναι
δραστηριότητες στις οποίες δεν εφαρµόζεται. Τα άρθρα 81-82 της
Συνθήκης ΕΚ εφαρµόζονται άµεσα σε αυτόν τον τοµέα. Εξάλλου, οι
διεθνείς µεταφορές µε ελεύθερα φορτηγά πλοία (και οι ενδοµεταφορές) δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού
1/2003 (διαδικαστικοί κανόνες ανταγωνισµού).
2.4 Η πρόταση της Επιτροπής
2.4.1 ∆εδοµένων των αλλαγών που έχουν συντελεστεί στη
διάρθρωση της αγοράς και της βιοµηχανίας από το 1986 µέχρι
σήµερα, η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι δεν πληρούνται
πλέον οι τέσσερις σωρευτικοί όροι που προβλέπονται στο άρθρο
81 παράγραφος 3 της Συνθήκης ΕΚ για την εξαίρεση της κατηγορίας των ναυτιλιακών διασκέψεων. Γι' αυτό, η Επιτροπή προτείνει
την κατάργηση του κανονισµού 4056/86 στο σύνολό του και ιδιαίτερα της εξαίρεσης της κατηγορίας των ναυτιλιακών διασκέψεων
(άρθρα 3-8, 13 και 26). Ορισµένες διατάξεις που θεωρούνται
περιττές καταργούνται επίσης σύµφωνα µε τη γενική πολιτική της
Επιτροπής για τη µείωση της κοινοτικής νοµοθεσίας (άρθρα 2 και
9). Η Επιτροπή είναι της άποψης ότι η κατάργηση αυτή θα
συντελέσει στη µείωση του κόστους των µεταφορών, µε ταυτόχρονη
διατήρηση της αξιοπιστίας των υπηρεσιών σε όλες τις εµπορικές
γραµµές και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής
βιοµηχανίας.
(7) Α6-0314/2005 της 01/12/2005.
(8) Γνωµοδότηση ΕΟΚΕ: ΕΕ C 157, 28/06/2005, σ.130.
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2.4.2
Πριν από την κατάργηση της εξαίρεσης για την κατηγορία
των ναυτιλιακών διασκέψεων, η Επιτροπή σκοπεύει να εκδώσει
κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον ανταγωνισµό στον ναυτιλιακό τοµέα, ώστε να συµβάλει στην οµαλή µετάβασή του σε ένα
πλήρως ανταγωνιστικό καθεστώς. Η Επιτροπή σκοπεύει να δηµοσιεύσει αυτές τις κατευθυντήριες γραµµές πριν από το τέλος του
2007. Πριν από αυτή τη δηµοσίευση, ως ενδιάµεσο στάδιο της
προετοιµασίας των κατευθυντήριων γραµµών, η Επιτροπή θα δηµοσιεύσει ένα «θεµατικό έγγραφο» για τις τακτικές γραµµές θαλάσσιων
µεταφορών τον Σεπτέµβριο του 2006.
2.4.3
Η πρόταση της Επιτροπής για την κατάργηση του κανονισµού 4056/86 περιέχει επίσης µια πρόταση για την τροποποίηση
του κανονισµού 1/2003, ώστε να υπαχθούν οι ενδοµεταφορές και
οι µεταφορές µε ελεύθερα φορτηγά πλοία στο πεδίο εφαρµογής
αυτού του κανονισµού.
3. Γενικές παρατηρήσεις
3.1 Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι το εξεταζόµενο ζήτηµα χρειάζεται µια
ισορροπηµένη προσέγγιση, στην οποία να λαµβάνονται υπόψη οι
εξής παράµετροι: τα οφέλη του ανταγωνισµού για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας, οι µεταβαλλόµενες συνθήκες
του παγκόσµιου εµπορίου και οι επιπτώσεις τους στην παροχή
υπηρεσιών µεταφορών, οι επιπτώσεις των διεθνών µεταφορών στους
κυριότερους εµπορικούς εταίρους της ΕΕ και στις αναπτυσσόµενες
χώρες, οι απόψεις των παγκόσµιων φορτωτών και µεταφορέων και
οι απόψεις των µικροµεσαίων φορτωτών και µεταφορέων.
3.2 Οι τοµείς των µεταφορών µε ελεύθερα φορτηγά και των
ενδοµεταφορών
3.2.1
Ο τοµέας των µεταφορών µε ελεύθερα φορτηγά πλοία
λειτουργεί σε µια παγκόσµια αγορά υπό συνθήκες πλήρους ανταγωνισµού. Το µοναδικό αυτό χαρακτηριστικό αυτού του τοµέα, το
οποίο αναγνωρίζεται τόσο από τους επαγγελµατίες όσο και από
τους ακαδηµαϊκούς, αναγνωρίστηκε και από την ΕΕ στον κανονισµό
4056/86. Η ΕΟΚΕ κατανοεί την ανάγκη να υπαχθεί αυτός ο τοµέας
στους διαδικαστικούς κανόνες ανταγωνισµού του κανονισµού
1/2003 και, συνεπώς, επικροτεί την προτεινόµενη προσέγγιση. Η
ΕΟΚΕ επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής να ξεκινήσει µια
µελέτη σχετικά µε τα οικονοµικά και τα νοµικά χαρακτηριστικά του
τοµέα των µεταφορών µε ελεύθερα φορτηγά πλοία. Για λόγους
ασφάλειας δικαίου, η ΕΟΚΕ ζητεί από την Επιτροπή να εκδώσει
(πριν από την κατάργηση της εξαίρεσης από τον κανονισµό
1/2003) κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την αυτοαξιολόγηση,
από τον τοµέα των µεταφορών µε ελεύθερα φορτηγά, της συµβατότητας των διάφορων µορφών συµφωνιών συνεργασίας του µε
τους κανόνες ανταγωνισµού της ΕΕ. Η ανυπαρξία καταγγελιών και
νοµικών προηγουµένων στον τοµέα αυτό είναι απόδειξη ότι
λειτουργεί υπό συνθήκες πλήρους ανταγωνισµού. Για να παρασχεθούν νοµικά κριτήρια και µέτρα σύγκρισης για την αυτοαξιολόγηση του τοµέα όσον αφορά τη συµβατότητα µε τους κανόνες
ανταγωνισµού της ΕΕ, θα χρειαστούν περισσότερες πληροφορίες
σχετικά µε τη λειτουργία και τις συµφωνίες του. Η ΕΟΚΕ εκτιµά,
επίσης, τις συζητήσεις που διεξάγει η Επιτροπή µε τον ναυτιλιακό
κλάδο σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 81 και 82 στις µεταφορές µε ελεύθερα φορτηγά.
3.2.2
Όσον αφορά τις θαλάσσιες ενδοµεταφορές, η ΕΟΚΕ
συµφωνεί µε την προτεινόµενη αντιµετώπιση, δηλ. να υπαχθούν οι
ενδοµεταφορές στους διαδικαστικούς κανόνες του κανονισµού
1/2003. Η συντριπτική πλειοψηφία των συµφωνιών σε αυτόν τον
τοµέα δεν επηρεάζει το ενδοκοινοτικό εµπόριο, ούτε δηµιουργεί
περιορισµούς του ανταγωνισµού.
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3.2.3 Ενόψει των προαναφερθέντων, η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την
προσέγγιση της Επιτροπής όσον αφορά τη µελλοντική αντιµετώπιση
των τοµέων των µεταφορών µε ελεύθερα φορτηγά πλοία και των
ενδοµεταφορών.
3.3 Ο τοµέας των τακτικών γραµµών θαλάσσιων µεταφορών
3.3.1 Όσον αφορά τον τοµέα των τακτικών γραµµών θαλάσσιων
µεταφορών, η ΕΟΚΕ σηµειώνει την πρόταση της Επιτροπής να
καταργηθεί η εξαίρεση της κατηγορίας των ναυτιλιακών διασκέψεων
από τους κανόνες ανταγωνισµού της Συνθήκης ΕΚ λόγω του ότι
δεν πληρούνται πλέον οι τέσσερις σωρευτικοί όροι του άρθρου 81
παράγραφος 3 της Συνθήκης ΕΚ. Η Επιτροπή είναι της άποψης ότι
η κατάργηση αυτή θα συντελέσει στη µείωση του κόστους των
µεταφορών, µε ταυτόχρονη διατήρηση της αξιοπιστίας των
υπηρεσιών σε όλες τις εµπορικές γραµµές και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας. Η ΕΟΚΕ επιφυλάσσεται
να λάβει θέση αφού διαπιστώσει εάν η προτεινόµενη κατάργηση
έχει βιώσιµο αποτέλεσµα.
3.3.2 Η ΕΟΚΕ σηµειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να εκδώσει
κατάλληλες κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τους κανόνες ανταγωνισµού στον ναυτιλιακό τοµέα, ώστε να συµβάλει στην οµαλή
µετάβασή του σε ένα πλήρως ανταγωνιστικό καθεστώς. Η ΕΟΚΕ
ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει τις κατευθυντήριες γραµµές
σε στενή συνεννόηση µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη και να
ενηµερώσει σχετικά τα αρµόδια όργανα της ΕΕ.
3.3.3 Η πρόταση της Επιτροπής είναι το αποτέλεσµα µιας διαδικασίας επανεξέτασης, η οποία άρχισε το 2003 και στην οποία
συµµετείχαν όλα τα αρµόδια όργανα της ΕΕ και όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη. Η Επιτροπή ανέθεσε επίσης σε ανεξάρτητους συµβούλους τρεις µελέτες για την εξέταση των θεµάτων που προκύπτουν
από την κατάργηση της εξαίρεσης για την κατηγορία των διασκέψεων, τα πορίσµατα των οποίων δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα της
Γ∆ Ανταγωνισµού.
3.3.4 Η ΕΟΚΕ σηµείωσε επίσης το γεγονός ότι η πρόταση της
Επιτροπής να καταργηθεί η εξαίρεση για την κατηγορία των ναυτιλιακών διασκέψεων βασίζεται µόνο στο άρθρο 83 της Συνθήκης ΕΚ
(κανόνες ανταγωνισµού), ενώ η νοµική βάση του κανονισµού
4056/86 ήταν το άρθρο 83 (κανόνες ανταγωνισµού) σε συνδυασµό
µε το άρθρο 80 παράγραφος 2 (πολιτική µεταφορών) της
Συνθήκης ΕΚ.
3.3.5 Η ΕΟΚΕ σηµειώνει πως η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η
νοµοθεσία περί ανταγωνισµού δεν εφαρµόζεται µε τον ίδιο τρόπο
σε όλες τις χώρες του κόσµου και ότι υπάρχουν αποκλίσεις. Η
Επιτροπή αναγνωρίζει επίσης την αυξανόµενη σηµασία της διεθνούς
συνεργασίας µεταξύ των αρχών επιβολής της νοµοθεσίας για τον
ανταγωνισµό.
3.3.6 Η ΕΟΚΕ επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή ακολουθεί
διπλή πολιτική, αναπτύσσοντας ενισχυµένη διµερή συνεργασία µε
τους κύριους εµπορικούς εταίρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
εξετάζοντας τρόπους για την επέκταση της πολυµερούς συνεργασίας στον τοµέα του ανταγωνισµού. Η ΕΟΚΕ ενθαρρύνει,
συνεπώς, την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για να διασφαλίσει ότι αυτή η συνεργασία και ο διάλογος θα συµβάλουν στον
εντοπισµό των προβληµάτων που ενδέχεται να προκύψουν από την
κατάργηση του κανονισµού 4056/86 και στην επίλυση αυτών των
προβληµάτων µε εποικοδοµητικό τρόπο και µε σεβασµό της
έννοµης τάξης και της δικαιοδοσίας της κάθε πλευράς. Η συνεκτική
αντιµετώπιση των τακτικών γραµµών θαλάσσιων µεταφορών στις
διάφορες χώρες έχει, πράγµατι, ζωτική σηµασία για το διεθνές
εµπόριο.
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3.3.7
Η ΕΟΚΕ ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη της τα
αποτελέσµατα του διαλόγου και της συνεργασίας της µε τους
κυριότερους εµπορικούς εταίρους της ΕΕ κατά τη σύνταξη των
κατευθυντήριων γραµµών για τον ανταγωνισµό στον ναυτιλιακό
τοµέα.
3.3.8
Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει ότι τα ακόλουθα στοιχεία µνηµονεύονται στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης της Επιτροπής και
φρονεί ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη σύνταξη των
κατευθυντήριων γραµµών για τον ανταγωνισµό στον ναυτιλιακό
τοµέα:
— Αναγνωρίζεται ότι οι θαλάσσιες µεταφορές διαδραµατίζουν
βασικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονοµίας της ΕΕ, µεταφέροντας το 90 % του εξωτερικού της εµπορίου και το 43 % του
ενδοκοινοτικού.
— Η συνεχιζόµενη τάση προς τη χρησιµοποίηση εµπορευµατοκιβωτίων έχει αλλάξει σηµαντικά τις θαλάσσιες µεταφορές
αφότου εκδόθηκε ο κανονισµός 4056/86. Είχε ως συνέπεια να
αυξηθεί ο αριθµός και το µέγεθος των πλοίων µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων κυψελοειδούς δοµής και να δοθεί έµφαση στα
δίκτυα παγκόσµιων µεταφορών. Το γεγονός αυτό συνέβαλε
στην αύξηση της δηµοτικότητας των νέων επιχειρησιακών
συµφωνιών και στη µείωση της σηµασίας των ναυτιλιακών
διασκέψεων.
— Το σύστηµα των διασκέψεων, το οποίο λειτουργεί εδώ και 150
χρόνια, εξακολουθεί να υπόκειται σε πολυµερείς και διµερείς
συµφωνίες, στις οποίες τα κράτη µέλη της ΕΕ και η Κοινότητα
είναι συµβαλλόµενα µέρη. Η ΕΟΚΕ σηµειώνει ότι η Επιτροπή
αναγνωρίζει ότι, ως συνέπεια αυτών των συµφωνιών, η
ηµεροµηνία κατάργησης των σχετικών διατάξεων του κανονισµού 4056/86 (δηλ. των άρθρων 1 παράγραφος 3 στοιχεία
(β) και (γ) και των άρθρων 3 έως 8 και 26) θα πρέπει να
αναβληθεί για περίοδο δύο ετών, για την καταγγελία ή την
επανεξέταση αυτών των συµφωνιών µε τρίτες χώρες.
3.3.9
Η ΕΟΚΕ συνιστά στην Επιτροπή να λάβει επίσης υπόψη
της, σε σχέση µε την κατάργηση της εξαίρεσης για την κατηγορία
των ναυτιλιακών διασκέψεων, εκτός από τους καθαρά ανταγωνιστικούς παράγοντες, και το ανθρώπινο στοιχείο (τον αντίκτυπο στην
απασχόληση των ευρωπαίων ναυτικών). Ζητεί δε από την Επιτροπή
να αξιολογήσει την έκταση αυτού του αντικτύπου, ιδίως µέσω
διαβουλεύσεων µε την Κλαδική Επιτροπή Κοινωνικού ∆ιαλόγου του
τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών.
3.3.10 Η ΕΟΚΕ συνιστά στην Επιτροπή να λάβει υπόψη της, σε
σχέση µε την κατάργηση της εξαίρεσης για την κατηγορία των
ναυτιλιακών διασκέψεων, εκτός από τους καθαρά ανταγωνιστικούς
παράγοντες, και την πτυχή της ασφάλειας (απώλεια ποιοτικών
θαλάσσιων µεταφορών ως αποτέλεσµα της εγκατάλειψης των
νηολογίων της ΕΕ και της καταχώρησης των κοινοτικών πλοίων σε
νηολόγια του εξωτερικού).
3.3.11 Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει
επίσης υπόψη της, κατά την κατάργηση του κανονισµού 4056/86,
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τα συµφέροντα των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων. Οι ΜΜΕ
«αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονοµίας της ΕΕ» και διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στο πλαίσιο της αναζωογονηµένης στρατηγικής της Λισαβόνας. Οι αγορές θα πρέπει να παραµείνουν ανοιχτές
στον υπάρχοντα και στον δυνητικό ανταγωνισµό, συµπεριλαµβανοµένων των µικρών και µεσαίων ναυτιλιακών εταιρειών και
φορτωτών.
3.3.12 H EOKE θεωρεί ότι, παρόλο που η ενοποίηση µπορεί να
έχει θετικές συνέπειες για τη βιοµηχανία της ΕΕ (αύξηση της αποδοτικότητας, οικονοµίες κλίµακας, µείωση του κόστους), χρειάζεται
προσοχή ώστε η ενοποίηση — που ενδέχεται να ακολουθήσει την
κατάργηση του κανονισµού 4056/86 — να µην καταλήξει στον
περιορισµό των φορέων που δρουν στην αγορά, δηλ. στη µείωση
του ανταγωνισµού.
3.3.13 Στο πλαίσιο του νέου καθεστώτος, η ΕΟΚΕ καλεί τα δύο
ενδιαφερόµενα µέρη σε ευρωπαϊκό επίπεδο — τους φορτωτές και
τους µεταφορείς — να ξεκινήσουν συζητήσεις για θέµατα αµοιβαίου ενδιαφέροντος και σηµασίας.
4. Ειδικές παρατηρήσεις
4.1 Νοµική βάση
4.1.1 Η ΕΟΚΕ σηµειώνει ότι ο κανονισµός 4056/86 είχε διπλή
νοµική βάση (το άρθρο 80 παράγραφος 2 και τα άρθρα 81-82 και
83, που αφορούν την πολιτική µεταφορών και τον ανταγωνισµό
αντιστοίχως), ενώ η παρούσα πρόταση διατηρεί µόνο µία (τα άρθρα
81-82). Η ΕΟΚΕ σηµειώνει επίσης ότι η Νοµική Υπηρεσία του
Συµβουλίου είναι υπέρ της µονής νοµικής βάσης. Θα το εκτιµούσε
εάν η Νοµική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την πληροφορούσε αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί τα µελήµατα των
µεταφορών συµπληρωµατικά των µεληµάτων του ανταγωνισµού και
αν διατηρεί για τη διπλή νοµική βάση την ίδια άποψη που είχε
εκφράσει στην προηγούµενη γνωµοδότησή του (∆εκέµβριος 2005).
4.2 Σύγκρουση νόµων
4.2.1 Η Επιτροπή προτείνει να καταργηθεί το άρθρο 9 του
κανονισµού 4056/86, επειδή δεν πιστεύει ότι η κατάργηση της
εξαίρεσης για την κατηγορία των ναυτιλιακών διασκέψεων θα
δηµιουργούσε πιθανό κίνδυνο σύγκρουσης των διεθνών νόµων. Η
συλλογιστική της Επιτροπής είναι ότι τέτοια σύγκρουση νόµων θα
προέκυπτε µόνο σε περίπτωση που µια αρχή απαιτεί κάτι που µια
άλλη αρχή απαγορεύει. Η Επιτροπή δεν γνωρίζει καµία αρχή που
να επιβάλλει τέτοια υποχρέωση στις ναυτιλιακές εταιρείες τακτικών
γραµµών.
4.2.2 Η ΕΟΚΕ, προβλέποντας πιθανές συγκρούσεις δικαίου στο
µέλλον εξαιτίας των νόµων χωρών, καλεί την Επιτροπή να συµπεριλάβει στις κατευθυντήριες γραµµές µία διάταξη για την αντιµετώπιση αυτού του είδους των προβληµάτων. Μια τέτοια διάταξη περί
διαβουλεύσεων θα ελαχιστοποιήσει τις τριβές και θα οδηγήσει σε
αµοιβαία αποδεκτές λύσεις στο διεθνές επίπεδο.

Βρυξέλλες, 5 Ιουλίου 2006
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα την Ασφάλεια των αεροπορικών µεταφορών
(2006/C 309/11)
Στις 19 Ιανουαρίου 2006 και σύµφωνα µε το άρθρο 29 παράγραφος 2 του Εσωτερικού της Κανονισµού, η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή αποφάσισε να καταρτίσει γνωµοδότηση µε θέµα: Ασφάλεια των
αεροπορικών µεταφορών
Το ειδικευµένο τµήµα «Μεταφορές, ενέργεια, υποδοµές, κοινωνία των πληροφοριών», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 30 Μαΐου 2006 µε βάση εισηγητική έκθεση
του κ. McDonogh.
Κατά την 428η σύνοδο της ολοµέλειάς της, που πραγµατοποιήθηκε στις 5 και 6 Ιουλίου 2006 (συνεδρίαση της
5ης Ιουλίου 2006), η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 155 ψήφους υπέρ, 2 κατά και
3 αποχές την ακόλουθη γνωµοδότηση.
1. Συστάσεις
1.1 Τα µέλη του πληρώµατος θαλάµου επιβατών θα πρέπει να
διαθέτουν πιστοποιητικό ή άδεια αρµόδιας αρχής, η οποία να
εγγυάται την επαγγελµατική τους επάρκεια για τα καθήκοντά τους
(ασφάλεια, ιατρικές πτυχές, διαχείριση επιβατών κλπ.), καθώς και τις
τεχνικές τους γνώσεις για κάθε τύπο αεροσκάφους όπου καλούνται
να εργαστούν.

εναέριων οχηµάτων (unmanned aerial vehicle-UAV) εκτός κατακερµατισµένου εναερίου χώρου.
1.8 Θα πρέπει να διενεργούνται τυχαίοι έλεγχοι για ναρκωτικά
και οινόπνευµα τόσο στο πλήρωµα πτήσης όσο και στο πλήρωµα
θαλάµου.
1.9 Ο EASA θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι οι τοπικές
ρυθµιστικές αρχές έχουν τις κατάλληλες επαγγελµατικές ικανότητες,
καθώς και επαρκές προσωπικό και χρηµατοδοτικούς πόρους.

1.2 Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Ασφάλειας της Αεροπορίας
(EASA) πρέπει να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή πριν χορηγήσει στους
προµηθευτές εξοπλισµού την αυτονοµία να εγκρίνουν σχέδια
κατασκευαστικών µερών χωρίς να συµβουλεύονται είτε τον ίδιο τον
EASA είτε τους κατασκευαστές των αεροσκαφών.

1.10 Ο EASA θα πρέπει να εκπονήσει λεπτοµερή επιστηµονική
µελέτη για τις επιπτώσεις της κόπωσης, του άγχους και της εν τω
βάθει φλεβικής θρόµβωσης (DVT) στο πλήρωµα πτήσης και στο
πλήρωµα θαλάµου.

1.3 Οι µη ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να έχουν
έγκριση του EASA για να εισέλθουν ή να διασχίσουν τον εναέριο
χώρο της ΕΕ.

1.11 Θα πρέπει να επανεξεταστούν η πολιτική και οι διαδικασίες
για τη χορήγηση της άδειας χειριστή αεροσκαφών γενικής αεροπορίας και την πιστοποίηση των αεροσκαφών γενικής αεροπορίας.

1.4 Θα πρέπει να υπάρχει ένας και µοναδικός φορέας θέσπισης
των κανόνων και αυτός θα πρέπει να είναι ο EASA· κατά τον τρόπο
αυτόν, θα µπορέσουν να εναρµονιστούν µελλοντικά οι κανονισµοί
για τα αεροδρόµια και να αποφευχθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι στρεβλώσεις του ανταγωνισµού µεταξύ των κοινοτικών και
των µη κοινοτικών αερολιµένων. Ο EASA θα πρέπει να ενισχυθεί
και να αποκτήσει περισσότερες αρµοδιότητες, όπως τις αρµοδιότητες της Ευρωπαϊκής ∆ιάσκεψης Πολιτικής Αεροπορίας
(European Civil Aviation Conference-ECAC).

1.12 Ο EASA θα πρέπει να εξασφαλίσει τη θέσπιση µιας ευρωπαϊκής άδειας γενικής αεροπορίας, µε θεωρήσεις και διαβαθµίσεις
αντίστοιχες προς το εγκεκριµένο προς πλοήγηση αεροσκάφος.

1.5 Ο EASA θα πρέπει να εξετάσει πώς θα µπορούσε η βιοµηχανία να προστατεύσει καλύτερα την ασφάλεια και την ακεραιότητα
των επικοινωνιών, των ζεύξεων δεδοµένων και των αεροηλεκτρονικών συστηµάτων επί των αεροσκαφών, όπως οι ηλεκτρονικές
συσκευές απεικόνισης στοιχείων πτήσης (electronic flight bagsEFB), από την πληροφορική πειρατεία.
1.6 Ο EASA πρέπει να διασφαλίσει τη ρύθµιση της µελλοντικής
ανάπτυξης αεροσκαφών όπως τα ελαφρά επιχειρηµατικά αεριωθούµενα (Light Business Jets-LBJ), έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι
ιδιοκτήτες και οι χειριστές έχουν συγκεντρώσει επαρκή αριθµό
ωρών πτήσης πριν τους επιτραπεί να αρχίσουν πτητική λειτουργία.
Τα LBJ θα έχουν µέγιστο ύψος πτήσης 25.000 ποδών ή και περισσότερο και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να υποχρεούνται να πληρούν
τα πρότυπα συντήρησης και λειτουργίας των µεγαλύτερων εµπορικών αεροσκαφών.
1.7 Ο EASA πρέπει να έχει θεσπίσει τα απαραίτητα πρωτόκολλα
πριν εξετάσει οποιαδήποτε έγκριση πτήσεων µη επανδρωµένων

1.13 Κατά την απαγόρευση της χρήσης του ευρωπαϊκού
εναέριου χώρου σε συγκεκριµένες αεροπορικές εταιρείες, η
ασφάλεια του πληρώµατος και των επιβατών, καθώς και του
πληθυσµού των περιοχών που βρίσκονται κάτω από τους αεροδιαδρόµους, πρέπει να υπερέχει των πολιτικών µεληµάτων.
2. Εισαγωγή
2.1 Με τη συνεργασία των κρατών µελών και των εµπειρογνωµόνων τους, δηµοσιεύθηκε µια «µαύρη λίστα» µε 96 αεροπορικές
εταιρείες. Από αυτές, οι 93 υπόκεινται σε καθολική απαγόρευση
και οι 3 σε περιορισµούς της λειτουργίας τους. Η Γαλλία, από την
πλευρά της, µελετά τη θέσπιση ενός νέου συστήµατος σηµάτων
ασφαλείας, τα οποία θα µπορούσαν να χρησιµοποιούνται στις
διαφηµίσεις.
2.2 Η Ευρώπη υφίσταται πιέσεις να βελτιώσει τη νοµοθεσία της
για την ασφάλεια των αεροσκαφών από τις αρχές του 2004, όταν
ένα ναυλωµένο αεροσκάφος της αεροπορικής εταιρείας Flash
συνετρίβη στην Ερυθρά Θάλασσα, προκαλώντας τον θάνατο 148
ατόµων, κυρίως γάλλων τουριστών. Η συντριβή εκείνου του
αεροσκάφους έφερε στο φως την έλλειψη συντονισµού των
κυβερνήσεων ως προς την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε την
ασφάλεια, καθώς στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι η λειτουργία της
Flash είχε απαγορευθεί από τις ελβετικές αεροπορικές αρχές.
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2.3 Για να έχει η µαύρη λίστα το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα,
απαιτείται συνοχή και εναρµόνιση µεταξύ των κρατών µελών όσον
αφορά τα πρότυπα λειτουργίας των αεροπορικών εταιρειών. Τα
κράτη µέλη πρέπει να αποφύγουν τη διαµόρφωση µιας κατάστασης
όπου, για οικονοµικούς και κοινωνικούς λόγους, ένα κράτος θα
αποφασίζει ότι η λειτουργία µιας αεροπορικής εταιρείας της λίστας
είναι «οριακώς αποδεκτή» στους αερολιµένες του, ενώ τα υπόλοιπα
κράτη µέλη θα θεωρούν τα πρότυπα της εταιρείας απαράδεκτα.
2.4 Ωστόσο, οι Βρυξέλλες έχουν κληθεί να παρέµβουν σε
ορισµένες διαφωνίες, ιδίως στην περίπτωση της Anur Air, µιας
τουρκικής αεροπορικής εταιρείας χαµηλού κόστους, τα δικαιώµατα
προσγείωσης της οποίας αποφάσισαν να αποσύρουν προσωρινώς
για λόγους ασφαλείας ορισµένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, µε
προεξάρχουσα την ολλανδική, προκαλώντας την µήνιν της
Τουρκίας. Εξάλλου, η Ελλάδα δέχεται πιέσεις να προχωρήσει τις
έρευνές της σχετικά µε τη συντριβή του αεροσκάφους της Helios
Airways, που εκτελούσε πτήση από την κυπριακή πόλη της
Λάρνακας.
2.5 Οι τοµείς για τους οποίους εκφράζονται ανησυχίες είναι τα
γενικά πρότυπα συντήρησης, η εκπαίδευση των πληρωµάτων, οι
ώρες πτήσης τους, τα διαστήµατα ανάπαυσης, οι πρακτικές εξοικονόµησης καυσίµων, ο περιορισµός του θορύβου και ο έλεγχος της
εναέριας κυκλοφορίας.
2.6 Η ενίσχυση του ανταγωνισµού στον τοµέα των αεροπορικών
µεταφορών και η επισφαλής οικονοµική κατάσταση πολλών αεροπορικών εταιρειών έχουν αυξήσει τις πιέσεις στα πληρώµατα να
εκτελούν πτήσεις σε συνθήκες υπό τις οποίες κανονικά δεν θα
πετούσαν και µε αεροσκάφη που δεν είναι απολύτως αξιόπλοα. Τα
πληρώµατα υφίσταται ολοένα και εντονότερες πιέσεις να εκτελούν
πτήσεις, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες, βάσει των κοινοτικών
κανονισµών, πρέπει είτε να φροντίζουν για τη διανυκτέρευση των
επιβατών είτε να τους αποζηµιώνουν για τις καθυστερήσεις. Όλα
αυτά έχουν άµεση επίπτωση στην ασφάλεια. Ένα πρόσθετο
πρόβληµα είναι ότι πολλές εθνικές αεροπορικές αρχές συνήθως
παραβλέπουν συνειδητά την πληµµελή εφαρµογή πολλών κανονισµών όταν πρόκειται για τον εθνικό αεροµεταφορέα των χωρών
τους.
2.7 Παρά την απαγόρευσή της σε ορισµένες ευρωπαϊκές χώρες
για λόγους ασφαλείας, µία συγκεκριµένη αεροπορική εταιρεία
εξακολουθεί να εκτελεί πτήσεις προς τις Βρυξέλλες και το Παρίσι.
Η Ελβετία, µε την αυστηρή παραδοσιακή της προσήλωση στο
επιχειρηµατικό απόρρητο, έχει απαγορεύσει σε 23 αεροσκάφη να
διέρχονται από τον εναέριο χώρο της, παρότι τα ονόµατα ή ακόµη
και ο αριθµός των εταιρειών παραµένουν εµπιστευτικά.

3. Επιπτώσεις της κόπωσης και ασφάλεια της απόδοσης
3.1 Η κόπωση έχει κατηγορηθεί για πολυάριθµα αεροπορικά
ατυχήµατα στην πορεία των ετών και αποτελεί ένα συνεχιζόµενο
πρόβληµα που αντιµετωπίζουν τα πληρώµατα των αεροσκαφών
όλων των µεγεθών. Πώς µπορεί, όµως, ένας χειριστής να αντιληφθεί
πότε είναι υπερβολικά κουρασµένος για να πετάξει; Τι ρόλο διαδραµατίζουν οι κύκλοι του ύπνου, η αφυδάτωση, η διατροφή και οι
ασθένειες στην αναγνώριση και την αντιµετώπιση της κόπωσης;
3.2 Οι χειριστές που διέρχονται από διάφορες ωριαίες ατράκτους αναπόφευκτα αντιµετωπίζουν κόπωση και εξασθένιση της
κρίσης τους. Κανονικά, θα έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα να
αναπαύονται κατά τη διάρκεια των πολύωρων πτήσεων, αλλά προς
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τούτο χρειάζονται κατάλληλες εγκαταστάσεις όπως επίπεδο κρεβάτι
κλπ.
3.3 Υπάρχει πληθώρα στοιχείων που δείχνουν ότι η κόπωση
αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει την ασφάλεια. Σε πρόσφατη
έκθεσή του σχετικά µε τη µοιραία συντριβή αεροσκάφους στο
Kirksville του Μισούρι στις 19 Οκτωβρίου 2004, το αµερικανικό
Εθνικό Συµβούλιο Ασφάλειας των Μεταφορών (NTSB) υπογράµµισε
ότι «εάν ληφθεί υπόψη ο κάθε άλλο παρά βέλτιστος διαθέσιµος
χρόνος για τη νυκτερινή ανάπαυση, η ανάληψη καθηκόντων πολύ
νωρίς το πρωί, η διάρκεια των εργάσιµων ηµερών, ο αριθµός των
ενδιάµεσων πτήσεων και οι απαιτητικές συνθήκες (προσεγγίσεις
χωρίς όργανα ακριβείας, οι οποίες εκτελούνταν χειροκίνητα σε
συνθήκες χαµηλής νέφωσης και µειωµένης ορατότητας) που επικρατούσαν κατά τις µακρές εργάσιµες ηµέρες, είναι πιθανό η κόπωση
να συνέβαλε στη µειωµένη απόδοση και ικανότητα λήψης αποφάσεων των χειριστών».
3.4 Είτε αυτό αληθεύει είτε όχι, κανείς χειριστής, έστω και µε
ελάχιστη πείρα, δεν µπορεί αρνηθεί ότι κάποιες φορές χρειάστηκε
να αντιπαλέψει µια σύντοµη κρίση κόπωσης ή ότι η κόπωση
επηρέασε µε κάποιον τρόπο την απόδοσή του. Η ποιότητα του
ύπνου κατά τις περιόδους ανάπαυσης είναι πολύ σηµαντική.
3.5 Η διατροφή διαδραµατίζει επίσης σηµαντικό ρόλο. Παραδείγµατος χάρη, όλοι οι χειριστές, από τον πρωτόπειρο µαθητευόµενο έως εκείνον που βρίσκεται λίγο πριν από τη συνταξιοδότησή
του, θα παραδεχτούν ότι το ρόφηµα που προτιµούν οι χειριστές
είναι ο καφές. Ωστόσο, ενώ ο καφές είναι διεγερτικός και προκαλεί
προσωρινή αύξηση του επιπέδου εγρήγορσης, η κόπωση είναι
τυπικό σύµπτωµα της παρέλευσης της επίδρασής του. Επιπλέον, ο
καφές είναι διουρητικός και κάνει το σώµα να αποβάλλει περισσότερα υγρά από όσα λαµβάνει, γεγονός που προκαλεί αφυδάτωση, η
οποία µε τη σειρά της µπορεί να προκαλέσει κόπωση.
3.6 Η ανία είναι επίσης ένα µείζον πρόβληµα που σχετίζεται µε
την κόπωση κατά τη διάρκεια των πολύωρων πτήσεων, όπου το
αεροσκάφος λειτουργεί σχεδόν απολύτως αυτόµατα. Για να διατηρείται το πλήρωµα σε εγρήγορση, ορισµένες αεροπορικές εταιρείες,
ιδίως κατά τις υπερσιβηρικές πτήσεις, επιµένουν στην επαναρρύθµιση του αυτόµατου πιλότου ανά µία ώρα.
3.7 Πολλά αεροπορικά ατυχήµατα οφείλονται σε σφάλµα του
χειριστή και η κόπωση αποτελεί σηµαντική αιτία αυτών των
σφαλµάτων.
3.8 Ο EASA προβλέπεται να αναλάβει τη διαδικασία χορήγησης
των αδειών, αντικαθιστώντας στον τοµέα αυτόν τον Σύνδεσµο
Αρχών Πολιτικής Αεροπορίας (Joint Aviation Authority-JAA)·
ωστόσο, η χρήση των αδειών της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής
Αεροπορίας (International Civil Aviation Organisation-ICAO)
που έχουν αποκτηθεί στις ΗΠΑ και χρησιµοποιούνται από χειριστές
στην Ευρώπη ενδέχεται να µην επηρεαστεί από την αλλαγή αυτή.

4. Πλήρωµα θαλάµου επιβατών
4.1 Κάθε βελτίωση σε σχέση µε τις απαιτήσεις ανάπαυσης του
πληρώµατος πτήσης θα πρέπει — στο µέτρο του εφικτού — να
ισχύει και για το πλήρωµα θαλάµου, το οποίο πρέπει να βρίσκεται
σε πλήρη εγρήγορση, ώστε να µπορεί να αποτρέψει ενδεχόµενα
συµβάντα που σχετίζονται µε την ασφάλεια και να αντιδράσει σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
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4.2 Τα µέλη του πληρώµατος θαλάµου θα πρέπει, επίσης, να
έχουν επαρκή κατάρτιση όσον αφορά την ανάνηψη και θα πρέπει
πάντα να έχουν καλή γνώση της µητρικής τους γλώσσας και της
αγγλικής τουλάχιστον στο επίπεδο 4 της ΙCAO, ώστε να είναι σε
θέση να διευκολύνουν την επικοινωνία µε τους επιβάτες σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

6.4 Πρέπει να διατίθεται επαρκής χρόνος για τη διενέργεια
επιθεωρήσεων στο έδαφος, ιδίως κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας του αεροσκάφους για την εκτέλεση νέου δροµολογίου. Τα
25 λεπτά κατά µέσον όρο, που προβλέπονται για τα δροµολόγια
µικρών αποστάσεων, ασφαλώς δεν µπορούν να θεωρηθούν επαρκή
σε όλες τις περιπτώσεις.

5. Έλεγχος της εναέριας κυκλοφορίας

6.5 Πρέπει, επίσης, να διατίθενται επαρκείς πόροι και να απασχολείται καταρτισµένο προσωπικό, που χρησιµοποιεί για τις
εργασίες συντήρησης µόνο πιστοποιηµένα ανταλλακτικά.

5.1 Η ΕΟΚΕ έχει εκφράσει ήδη τις απόψεις της σχετικά µε τον
έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας (ΕΕΚ) και τα συναφή µε αυτόν
προβλήµατα (1). Το προτεινόµενο σύστηµα SESAR, εάν και όποτε
τεθεί σε λειτουργία, εκτιµάται ότι θα βελτιώσει την ασφάλεια. Το
ζήτηµα αυτό εξετάζεται σε άλλο έγγραφο της ΕΟΚΕ (2), αλλά
γεγονός παραµένει ότι η Ευρώπη χρειάζεται ένα ενιαίο σύστηµα
ΕΕΚ, µε διασυνοριακό χαρακτήρα, εντός του οποίου το Eurocontrol θα αναγνωριζόταν ως «οµοσπονδιακή ρυθµιστική αρχή», παρόµοια, παραδείγµατος χάρη, µε την Οµοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (Federal Aviation Administration-FAA) των ΗΠΑ. Η
ανάθεση της πρώτης σύµβασης στο πλαίσιο του προγράµµατος
TMA2010+ του Eurocontrol αποτελεί θετική εξέλιξη.
5.2 Είναι επιτακτική η ανάγκη να καθιερωθούν σε ολόκληρη την
Ευρώπη η τυποποίηση και τα ολοκληρωµένα συστήµατα προς
όφελος της ασφάλειας.
5.3 Είναι επιθυµητό να καθιερωθεί επίσης κατάλληλη πιστοποίηση για τους ηλεκτρονικούς µηχανικούς ασφάλειας της εναέριας
κυκλοφορίας (air traffic safety electronics personnel-ATSEP).

6. Συντήρηση των αεροσκαφών
6.1 Φαίνεται πως ορισµένα κράτη µέλη αντιµετωπίζουν
δυσκολίες όσον αφορά τη µετατροπή των εθνικών κανόνων τους σε
ευρωπαϊκά πρότυπα σύµφωνα µε το Μέρος 66. Οι άδειες
συντήρησης που εκδίδουν τα κράτη βασίζονται στις απαιτήσεις που
έχουν τεθεί από τον JAA και έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο της
εθνικής νοµοθεσίας, προκειµένου να αποκτήσουν νοµική ισχύ.
Σύµφωνα µε το σύστηµα του EASA, ωστόσο, οι κανόνες
χορήγησης αδειών διέπονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η επιβολή τους φαίνεται πως είναι µια µακρά διαδικασία,
κατά την οποία µπορούν να ασκηθούν προσφυγές.
6.2 Κατά το 2005, και τα 25 κράτη µέλη της ΕΕ έκαναν χρήση
της δυνατότητας παρέκκλισης που τους έδινε το περιθώριο να
εκπληρώσουν τις απαιτήσεις του Μέρους 66 έως τον Σεπτέµβριο
του 2005. Οι προθεσµίες που έχει θέσει ο EASA για τη συµµόρφωση των κρατών µε τους κανόνες ασφαλείας πρέπει να εφαρµοστούν ή τουλάχιστον θα πρέπει να συµφωνηθούν ηµεροµηνίες µε
όλα τα εµπλεκόµενα µέρη, για να αποφευχθεί η ανάγκη παράτασης
των προθεσµιών ή θέσπισης µεταβατικών περιόδων.
6.3 Η ΕΟΚΕ διερωτάται εάν υπάρχει διάταξη που να προβλέπει
ότι ο EASA δύναται να ελέγχει, εάν απαιτείται, την ανάθεση της
συντήρησης των αεροσκαφών αεροπορικών εταιρειών χαµηλού
κόστους (Low Cost Carriers-LCC) σε εγκαταστάσεις συντήρησης
τρίτων χωρών.
(1) Αεροπορικές µεταφορές: Κοινοτική άδεια ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας,
δέσµη «Ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός» (εισηγητής: ο κ. McDonogh), ΕΕ C
234, 22/09/2205, σ. 17-19,.
(2) Σύσταση κοινής επιχείρησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού
συστήµατος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας,
CESE 379/2006 (εισηγητής: ο κ. McDonogh).

6.6 Θα πρέπει να διενεργούνται τυχαίες επιθεωρήσεις και
έλεγχοι από την εθνική αεροπορική αρχή για την επαλήθευση της
τήρησης των προτύπων.

7. Αεροπορικές εταιρείες
7.1 Οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να είναι οικονοµικώς υγιείς
και να διαθέτουν τους κατάλληλους πόρους πριν τους χορηγηθεί
άδεια λειτουργίας, τα δε κράτη θα πρέπει να υποχρεούνται να παρακολουθούν τις οικονοµικές επιδόσεις των αεροπορικών εταιρειών σε
τακτική βάση, για να διασφαλίζουν την πιστή τήρηση των κανόνων.
7.2 Οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να διαθέτουν πείρα και
ικανή διοίκηση.

8. Αρµοδιότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Ασφάλειας
της Αεροπορίας
8.1 Πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σήµερα είναι να επεκτείνει περαιτέρω τις αρµοδιότητες του EASA στον τοµέα της
ρύθµισης (συµπεριλαµβανοµένης της ασφάλειας και της διαλειτουργικότητας) των αερολιµένων, της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας και των υπηρεσιών αεροναυτιλίας.
8.2 Η ΕΟΚΕ είναι υπέρ του EASA, όπως συστάθηκε µε τον
κανονισµό 1592/200/ΕΚ, και πιστεύει ότι ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο
για τις διαδικασίες και την έγκριση των αεροσκαφών και των
συσκευών από µια ενιαία αρχή θα βελτιώσει αναµφίβολα την
ασφάλεια και την αποδοτικότητα της αεροπορίας στην Ευρώπη.
8.3 Ο EASA έχει την ευκαιρία να εξετάσει το ζήτηµα των
προτύπων και των συνιστώµενων πρακτικών (standards and recommended practices-SARPS) και των ανωµαλιών που προκαλούνται
από τις «συνιστώµενες πρακτικές» και τις «πρότυπες πρακτικές» που
περιλαµβάνουν τα έγγραφα του παραρτήµατος της ICAO.

9. Άδειες γενικής αεροπορίας
9.1 Οι χειριστές ιδιωτικών αεροσκαφών που εκτελούν πτήσεις µε
άδεια της Οµοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA)
στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο θα πρέπει να ζητούν θεώρηση της
άδειάς τους από τον EASA.
9.2 Για να τους επιτραπεί να εισέλθουν στον ευρωπαϊκό εναέριο
χώρο, όλα τα αεροσκάφη γενικής αεροπορίας πρέπει να πληρούν τα
πρότυπα της ΕΕ, τα οποία έχουν θεσπιστεί από τον EASA.
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10. Ασφάλεια των αεροηλεκτρονικών συστηµάτων
10.1 Ο EASA θα πρέπει να θεσπίσει κατευθυντήριες γραµµές ή
κανόνες για την προστασία συγκεκριµένου εξοπλισµού ή δικτύων
από «πράξεις παράνοµης παρεµβολής», όπως έχουν οριστεί από την
ICAO.
10.2 Πέρα από την αυξηµένη χρήση του Ethernet (LAN) και
του IP, οι λοιποί ευάλωτοι τοµείς είναι:
— η αυξηµένη χρήση τεχνολογιών ζεύξης δεδοµένων αέρος/
εδάφους για τις επικοινωνίες των επιβατών, της αεροπορικής
εταιρείας και των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας·
— η γενικότερη χρήση της µεταφοράς δεδοµένων και λογισµικού
µε τη χρήση δικτύων επί των αεροσκαφών και µεταξύ επίγειων
τοποθεσιών για τους σκοπούς της παραγωγής, της παράδοσης,
της συντήρησης ή της αναβάθµισης·
— ο πολλαπλασιασµός των ιών λογισµικού και των επιθέσεων από
πληροφορικούς πειρατές, σε συνδυασµό µε την αναζήτηση εµπιστευτικών δεδοµένων µέσω διασυνδεδεµένων δικτύων.
11. Μη επανδρωµένα αεροσκάφη (UAV)
11.1 Ο EASA πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες αρµοδιότητες
για τη ρύθµιση αυτού του τοµέα της βιοµηχανίας, όχι µόνο σε
σχέση µε την αξιοπλοΐα και τον σχεδιασµό, αλλά και σε σχέση µε
την πιστοποίηση των επίγειων χειριστών, των συστηµάτων εκτόξευσης κλπ..
11.2 Όλοι οι κανονισµοί που αφορούν τα συµβατικά
αεροσκάφη πρέπει να θεωρούνται υποχρεωτικοί και για τα UAV, θα
πρέπει δε να πραγµατοποιηθούν διαβουλεύσεις µε όλους τους
χρήστες του εναέριου χώρου που ενδέχεται να επηρεαστούν από
αυτό το είδος δραστηριότητας.
12. EASA
12.1 Ο EASA είναι η γενική κοινοτική ρυθµιστική αρχή. Θέτει
τις αρχές και τους κανόνες για την αεροπορική ασφάλεια στην ΕΕ.
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Ωστόσο, δεν χρηµατοδοτείται επαρκώς, δεν διαθέτει επαρκές
προσωπικό και δεν έχει καµία αρµοδιότητα για την επιβολή των
κανόνων.
12.2 Η επιβολή των κανόνων και των κανονισµών εξαρτάται από
τις διάφορες εθνικές ρυθµιστικές αρχές.
12.3 Το γεγονός αυτό σηµαίνει ουσιαστικά αυτορρύθµιση. Το
πιθανότερο είναι ότι καµία εθνική ρυθµιστική αρχή δεν θα τερµάτιζε
τη λειτουργία µιας αεροπορικής εταιρείας που βρίσκεται στη
δικαιοδοσία της παρά µόνο εάν συνέτρεχε εξαιρετικά σοβαρό
πρόβληµα.
12.4 Οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές είναι, επίσης, υπεύθυνες για
όλα τα αεροσκάφη που είναι καταχωρισµένα στη χώρα τους και των
οποίων η εταιρεία έχει εκεί γραφεία. Τα αεροσκάφη αυτά και τα
πληρώµατά τους πολύ συχνά έχουν τη βάση τους σε άλλες κοινοτικές χώρες και εκτελούν πτήσεις από εκείνες. Το γεγονός αυτό
καθιστά ακόµα πιο δύσκολη την κατάλληλη ρύθµιση.
12.5 Η απαίτηση του EASA από τις εθνικές ρυθµιστικές αρχές
να εφαρµόζουν τις αποφάσεις του θα µπορούσε να οδηγήσει σε
άνιση εφαρµογή των κανόνων και των κανονισµών στην ΕΕ, λόγω
διαφορετικών ερµηνειών. Το γεγονός αυτό θα µπορούσε να
οδηγήσει την αεροπορική βιοµηχανία στη χρήση σηµαιών ευκαιρίας,
σε περίπτωση που µια χώρα ερµηνεύει τους κανονισµούς µε λιγότερο αυστηρό τρόπο από άλλες.
12.6 Εν τω µεταξύ, η ρυθµιστική αρχή για την ασφάλεια των
αερολιµένων, η ECAC, έχει το δικαίωµα να ελέγχει τα τοπικά
επίπεδα συµµόρφωσης. Την αρµοδιότητα αυτή θα έπρεπε να την
έχει ο EASA.
12.7 Ο EASA χρηµατοδοτείται σήµερα από τα έσοδα που
προέρχονται από την πιστοποίηση, γεγονός που τον έχει οδηγήσει
σε προβλεπόµενη ζηµία 15 εκατοµµυρίων ευρώ για το 2006· η
παροχή της απαραίτητης χρηµατοδότησης από την κεντρική
κυβέρνηση έχει καθοριστική σηµασία για την εξασφάλιση του
µέλλοντος του EASA.

Βρυξέλλες, 5 Ιουλίου 2006
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα «Πρόταση για οδηγία του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τα απόβλητα»
COM COM(2005) 667 τελικό — 2005/0281 (COD)
(2006/C 309/12)
Στις 24 Φεβρουαρίου 2006, και σύµφωνα µε το άρθρο 175 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, το Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής µε θέµα την ανωτέρω πρόταση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου, περιβάλλον» στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των
σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 24 Μαΐου 2006 µε εισηγητή τον κ. BUFFETAUT.
Κατά την 428η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 5ης και 6ης Ιουλίου 2006 (συνεδρίαση της 5ης Ιουλίου 2006), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 114 ψήφους υπέρ και 4 αποχές, την ακόλουθη
γνωµοδότηση:
1. Συµπεράσµατα
1.1 Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει τη βούληση της Επιτροπής να εκσυγχρονίσει, να απλουστεύσει και να προσαρµόσει τη νοµοθεσία για τα
απόβλητα. Ειδικότερα, επικροτεί τη διαδικασία και το πνεύµα της
στρατηγικής για την πρόληψη της δηµιουργίας και την ανακύκλωση των αποβλήτων. Η βούληση για την επίτευξη µιας γενικευµένης και ισότιµης εφαρµογής της νοµοθεσίας πρέπει να
υποστηριχτεί, προκειµένου να αποτραπούν στρεβλώσεις σε θέµατα
περιβάλλοντος, δηµόσιας υγείας και ανταγωνισµού στην αγορά των
αποβλήτων. Υπογραµµίζει ότι η σαφήνεια και η ακρίβεια των
ορισµών και των παραρτηµάτων έχουν σηµασία προκειµένου να
αποφευχθούν οι προσφυγές και οι νοµικές διαδικασίες. ∆ιαπιστώνει
εντούτοις µε λύπη ότι το θέµα της πρόληψης των αποβλήτων αντιµετωπίζεται στο κείµενο χωρίς ιδιαίτερες φιλοδοξίες. Υπογραµµίζει
ότι η βούληση για την επίτευξη µιας πραγµατικής βιώσιµης
ανάπτυξης προϋποθέτει την εφαρµογή αποτελεσµατικής πολιτικής
για την πρόληψη και ανάκτηση των αποβλήτων, δεδοµένου ότι οι
πρώτες ύλες γίνονται όλο και πιο σπάνιες και ακριβές. Συνιστά δε,
να αναπτυχθούν τα κατάλληλα µέσα σε ευρωπαϊκή κλίµακα ώστε να
επιτευχθούν οι προκαθορισµένοι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι.
Στο σηµείο αυτό, το θέµα αντιµετωπίζεται στο κείµενο δείχνει
σαφώς µια αδυναµία. χωρίς καµία απολύτως φιλοδοξία. Επιπλέον, η
Επιτροπή φαίνεται να πιστεύει ότι µε την απλούστευση των διαδικασιών για την απόκτηση άδειας εκµετάλλευσης εγκαταστάσεων
επεξεργασίας αποβλήτων θα ενθαρρύνει την ανακύκλωση. Η
προσέγγιση αυτή είναι εσφαλµένη και θα έχει αρνητικές συνέπειες
τόσο για το περιβάλλον όσο και για τη δηµόσια υγεία. Επίσης, είναι
αντίθετη προς τη Σύµβαση του Arhus σχετικά µε την πρόσβαση
του κοινού σε πληροφορίες σχετικά µε τα απόβλητα. Πράγµατι, η
άδεια εκµετάλλευσης περιλαµβάνει και τεχνικά στοιχεία που
αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, είναι δηµόσια και
συνοδεύεται από υποχρεώσεις σχετικά µε την πληροφόρηση και τον
έλεγχο. Συνεπώς, σε καµία περίπτωση δεν αποτελεί τροχοπέδη για
την ανάπτυξη της επεξεργασίας αποβλήτων αλλά αντιθέτως
προσφέρει τις απαραίτητες εγγυήσεις για την έλεγχο εκ µέρους των
αρχών όσον αφορά την ορθή τήρηση των προδιαγραφών και την
εφαρµογή των βέλτιστων διαθέσιµων τεχνολογιών.
1.2 Οµοίως, η ΕΟΚΕ κρίνει ιδιαίτερα εύστοχη την εισαγωγή της
έννοιας του κύκλου ζωής στην πολιτική για τα απόβλητα, καθώς
και την προσέγγιση σχετικά µε τη µείωση των χώρων υγειονοµικής
ταφής, την ανάκτηση υλικών για λιπασµατοποίηση ή παραγωγή
ενέργειας, την «καθαρή» ανακύκλωση και την πρόληψη της
δηµιουργίας αποβλήτων.
1.3 Όσον αφορά την πρόταση οδηγίας, η ΕΟΚΕ κρίνει ότι η µε
απόλυτο τρόπο προβολή της βούλησης να εφαρµόζεται η αρχή της
επικουρικότητας κινδυνεύει να έρθει σε αντίθεση µε την βούληση

να υπάρχει νοµοθεσία που θα εφαρµόζεται κατά τρόπο γενικό και
εναρµονισµένο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1.4 Ζητά επιµόνως η συγχώνευση /κατάργηση της οδηγίας για
τα επικίνδυνα απόβλητα να µην οδηγήσει σε πιο χαλαρή πλαισίωση
και σε µικρότερη προστασία της δηµόσιας υγείας και θεωρεί ότι το
σηµερινό κείµενο, όπως έχει συνταχθεί, δεν προσφέρει επαρκείς
εγγυήσεις. Θα πρέπει τουλάχιστον να προβλέπεται ότι απαγορεύεται
τόσο η πρόσµιξη επικίνδυνων αποβλήτων όσο και η εξαίρεση από
την έκδοση άδειας για αυτού του τύπου απόβλητα. Η κατάταξη
των αποβλήτων σε «επικίνδυνα» και σε «ακίνδυνα» καθορίζει τα
προληπτικά µέτρα και τις ειδικές υποχρεώσεις που ισχύουν κατά τη
µεταφορά και την επεξεργασία αποβλήτων. Οποιοσδήποτε περιορισµός της αυστηρότητας των µέτρων που λαµβάνονται σε αυτόν τον
τοµέα δεν µπορεί να θεωρηθεί πρόοδος όσον αφορά την προστασία
του περιβάλλοντος.
1.5 Τονίζει ότι η ανακύκλωση που πρέπει να ενθαρρυνθεί είναι
εκείνη που δεν έχει αρνητικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο και καθιστά
δυνατή την πραγµατική ανάκτηση των υλικών.
1.6 Αµφισβητεί σαφώς την καταλληλότητα της διαδικασίας της
επιτροπολογίας για τον καθορισµό ορισµένων ειδικών κριτηρίων
προκειµένου να καθορίζεται πότε ένα απόβλητο παύει να είναι
απόβλητο.
1.7 Φρονεί ότι κάποιοι ορισµοί παραµένουν ασαφείς (κυρίως οι
ορισµοί του παραγωγού και της ανάκτησης). Θα έπρεπε πράγµατι
να ορισθεί, αφενός, η «ανάκτηση υλικών» που οδηγεί στην «ανακύκλωση υλικών» και ο ενδεχόµενος αποχαρακτηρισµός ορισµένων
κατηγοριών ως αποβλήτων και, αφετέρου, η ανάκτηση της
ενέργειας, χωρίς δυνατότητα αποχαρακτηρισµού, ώστε να διασφαλισθεί η οµοιογενής εφαρµογή της οδηγίας αποτέφρωσης αποβλήτων για όλα τα απόβλητα που επιτρέπουν την ανάκτηση
θερµότητας µέσω της αποτέφρωσης ή της συν-αποτέφρωσης. Σε
ό,τι αφορά την αποτέφρωση αποβλήτων, θα ήταν σκόπιµο να
ενθαρρύνεται η επιδίωξη υψηλού επιπέδου ενεργειακής απόδοσης
προκειµένου να ισχύει ο χαρακτηρισµός «ανάκτηση». Ωστόσο,
προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι η προσέγγιση αυτή ισχύει µόνο
για την αποτέφρωση και όχι για άλλες µορφές ανάκτησης ενέργειας.
Στην περίπτωση αυτή, η αποτέφρωση των αποβλήτων θα έπρεπε να
θεωρείται ως ανάκτηση µόνο όταν επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο
ενεργειακής απόδοσης.
1.8 Εκφράζει έντονα τη λύπη της για το γεγονός ότι δεν περιλαµβάνεται καµία πρόταση σχετικά µε τα ενοποιηµένα χρηµατοδοτικά µέσα για το σύνολο της Ένωσης.
1.9 Εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι το κείµενο δεν
περιλαµβάνει καµία υποχρέωση όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας
και υγείας των εργαζοµένων του κλάδου.
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2. Εισαγωγή
2.1 Η πολιτική για τα απόβλητα είναι µια από τις παλαιότερες
περιβαλλοντικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδοµένου ότι
η ισχύουσα οδηγία πλαίσιο χρονολογείται από το 1975. Μέσα σε
τριάντα χρόνια, όµως, η γενική οικονοµική και κοινωνική συγκυρία,
οι πρακτικές, οι τεχνολογίες, οι εθνικές και τοπικές πολιτικές, η
συλλογική συνείδηση σχετικά µε το πρόβληµα των αποβλήτων
έχουν εξελιχθεί σηµαντικά. Η οικοδόµηση της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας για θέµατα αποβλήτων, που συνεχίζεται σταθερά από το
1975, επιταχύνθηκε κατά τη δεκαετία του '90, µε την τροποποίηση
της οδηγίας πλαίσιο το 1991, την οποία ακολούθησε η υιοθέτηση
µιας σειράς οδηγιών σχετικά µε ορισµένες µεθόδους επεξεργασίας
και διαχείρισης ορισµένων ροών αποβλήτων.
2.2 Η ισχύουσα νοµοθεσία έχει δοκιµαστεί από το χρόνο. Ελλείψεις ή ασάφειες ήρθαν στο φως, αντιδικίες και νοµολογία ανέδειξαν
τις δυσκολίες ερµηνείας και το περίπλοκο της νοµοθεσίας, που
οφείλεται εν µέρει στον κατακερµατισµό της νοµοθεσίας σε
διάφορα κείµενα, εκ των οποίων το ένα παραπέµπει στο άλλο.
2.3 Παράλληλα, αναπτύχθηκε µια πραγµατική οικονοµία των
αποβλήτων. Οι δραστηριότητες διαχείρισης και ανακύκλωσης των
αποβλήτων έχουν αναδειχθεί σε αυτόνοµους οικονοµικούς κλάδους,
που εµφανίζουν υψηλό ποσοστό ανάπτυξης και αποφέρουν κύκλο
εργασιών που εκτιµάται σε περισσότερα από 100 δισεκατοµµύρια
ευρώ για την Ευρώπη των 25.
2.4 Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διευρυνθεί και πρόκειται να
διευρυνθεί περαιτέρω. Όµως, τα νέα κράτη µέλη, στον τοµέα αυτόν,
αντιµετωπίζουν µια αρκετά δύσκολη κατάσταση, κυρίως λόγω του
σηµαντικού όγκου των χώρων υγειονοµικής ταφής. Εποµένως, ήταν
φυσικό να επιθυµεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσεγγίσει το
ζήτηµα των αποβλήτων µε έναν ανανεωµένο προβληµατισµό, χωρίς
ωστόσο να απορρίπτει το πνεύµα της ισχύουσας νοµοθεσίας και να
αναθεωρεί εκ βάθρων τη δοµή της.
2.5 Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, δηµοσίευσε πρόσφατα ανακοίνωση σχετικά µε τη θεµατική στρατηγική για την πρόληψη της
δηµιουργίας και την ανακύκλωση των αποβλήτων (1) και πρότεινε
µια νέα οδηγία για τα απόβλητα (2), η πρώτη εκ των οποίων ορίζει
τους πολιτικούς προσανατολισµούς και τη γενική φιλοσοφία της
Επιτροπής, ενώ η δεύτερη αντιπροσωπεύει την συγκεκριµένη νοµοθετική της έκφραση.
3. Μια ανανεωµένη πολιτική
3.1 Ο προβληµατισµός της Επιτροπής στον οποίο στηρίζεται η
θεµατική στρατηγική ξεκινά από τη διαπίστωση ότι, εδώ και τριάντα
χρόνια, έχουν σηµειωθεί σηµαντικές πρόοδοι σε θέµατα αποβλήτων,
αλλά ότι ο όγκος των αποβλήτων εξακολουθεί ωστόσο να
αυξάνεται, τα επίπεδα ανακύκλωσης και ανάκτησης είναι ανεπαρκή
και οι αντίστοιχες αγορές αντιµετωπίζουν δυσκολίες για την
ανάπτυξή τους. Άλλωστε, εκτός από τα ειδικά κείµενα σχετικά µε
τα απόβλητα, έπαιξε θετικό ρόλο και η οδηγία σχετικά µε την
ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (οδηγία ΟΠΕΡ).
3.2 Επιπλέον, η διαχείριση των αποβλήτων συµβάλλει, σε
κάποιον βαθµό, σε περιβαλλοντικά προβλήµατα και επιφέρει οικονοµικές δαπάνες.
3.3 Τέλος, η ευρωπαϊκή νοµοθεσία παραµένει ασαφής ως προς
ορισµένα σηµεία, γεγονός που επισύρει αντιδικίες και αποκλίσεις
από τη µία χώρα στην άλλη ως προς την εφαρµογή της.
(1) COM(2005) 666 τελικό
(2) COM(2005) 667 τελικό
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3.4 Ποια είναι σήµερα η διαχείριση των αστικών αποβλήτων; Οι
καλύτερες στατιστικές αφορούν τα δηµοτικά απόβλητα, που αντιπροσωπεύουν το 14 % περίπου του συνόλου των δηµιουργούµενων
αποβλήτων: το 49 % οδηγούνται σε χώρους υγειονοµικής ταφής,
το 18 % αποτεφρώνονται, το 33 % ανακυκλώνονται ή µετατρέπονται σε λίπασµα. Η κατάσταση όµως παρουσιάζει µεγάλες
διαφορές µεταξύ ορισµένων κρατών µελών, όπου το 90 % των
αποβλήτων οδηγούνται σε χώρους υγειονοµικής ταφής, και άλλων,
όπου µόνον το 10 % καταλήγουν εκεί. Εξάλλου, ανάλογες
διαφορές παρατηρούνται και για άλλες κατηγορίες αποβλήτων.
3.5 Σε γενικές γραµµές, λοιπόν, η Ένωση παρουσιάζει µια
κατάσταση όπου, παρότι έχει σίγουρα πραγµατοποιηθεί πρόοδος, ο
συνολικός όγκος των αποβλήτων αυξάνεται και ο συνολικός όγκος
των αποβλήτων που οδηγούνται σε χώρους υγειονοµικής ταφής
µειώνεται πολύ λίγο, ή καθόλου, παρά την πρόοδο της ανακύκλωσης και της αποτέφρωσης. Όσον αφορά την πρόληψη της
δηµιουργίας αποβλήτων, µπορεί να θεωρηθεί ότι οι πολιτικές που
έχουν ακολουθηθεί δεν έχουν καταλήξει σε απτά αποτελέσµατα.
3.6 Συνεπώς, είναι σαφές ότι οι στόχοι της κοινοτικής πολιτικής
που ακολουθείται σήµερα εξακολουθούν να ισχύουν πλήρως περιορισµός των αποβλήτων, προώθηση της επαναχρησιµοποίησης,
της ανακύκλωσης και της ανάκτησής τους ώστε να περιοριστεί η
επίπτωσή τους στο περιβάλλον και να προωθηθεί η καλύτερη αξιοποίηση των πόρων- αλλά ότι πρέπει να επιτευχθεί µεγαλύτερη
αποτελεσµατικότητα των µηχανισµών.
3.7 Προς τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή προτείνει µεθόδους
δράσης που αφορούν εξίσου την νοµοθετική τεχνική, τον προβληµατισµό και την ίδια την αντίληψη ως προς το σε τι θα πρέπει να
συνίσταται µια πολιτική για τα απόβλητα, τη βελτίωση των πληροφοριών και τον ορισµό κοινών προτύπων. Στην στρατηγική, λοιπόν,
για την πρόληψη της δηµιουργίας και την ανακύκλωση των αποβλήτων, προτείνει τα εξής:
— εξέλιξη προς µια κοινωνία ανακύκλωσης, όπου η δηµιουργία
αποβλήτων αποφεύγεται όταν αυτό είναι δυνατόν και όπου
υπάρχει πλήρης εκµετάλλευση των υλικών και ενεργειακών
πόρων που περιλαµβάνονται στα απόβλητα·
— έµφαση στη γενική εφαρµογή της νοµοθεσίας, ώστε να αποτρέπονται οι διαφορές όσον αφορά την ερµηνεία και την εφαρµογή
της νοµοθεσίας και να εξασφαλίζεται η έγκαιρη επίτευξη, εκ
µέρους των κρατών µελών, των στόχων που εγγράφονται στην
υφιστάµενη νοµοθεσία·
— απλούστευση και εκσυγχρονισµός της ισχύουσας νοµοθεσίας·
— εισαγωγή της έννοιας του κύκλου ζωής στην πολιτική για τα
απόβλητα, ούτως ώστε να λαµβάνεται υπόψη η εν δυνάµει
συµβολή της στον περιορισµό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
από την χρήση των πόρων·
— εκπόνηση µιας πιο φιλόδοξης και πιο αποτελεσµατικής πολιτικής για την πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων·
— βελτίωση της ενηµέρωσης και της διάδοσης των γνώσεων στον
τοµέα της πρόληψης·
— ανάπτυξη κοινών προτύπων αναφοράς για την πλαισίωση της
ευρωπαϊκής αγοράς της ανακύκλωσης·
— εµπλουτισµός της πολιτικής για την ανακύκλωση.
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3.8 Από τις αλλαγές αυτές στη νοµοθεσία και στην αντίληψη
της πολιτικής των αποβλήτων, η Επιτροπή αναµένει περιορισµό του
όγκου των αποβλήτων που οδηγούνται σε χώρους υγειονοµικής
ταφής, καλύτερη ανάκτηση λιπάσµατος και ενέργειας από τα
απόβλητα, βελτίωση της ανακύκλωσης από ποιοτική και ποσοτική
άποψη. Προσδοκά, έτσι, πιο σηµαντική ανάκτηση των αποβλήτων
και, εποµένως, ανύψωση επιπέδου σ' αυτό που καλείται πλέον
«ιεράρχηση των αποβλήτων», καθώς και συµβολή της πολιτικής των
αποβλήτων στην καλύτερη χρήση των πόρων.
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— εισαγωγή ελάχιστων προτύπων ή διαδικασίας καθιέρωσης ελάχιστων προτύπων για ορισµένες εργασίες διαχείρισης αποβλήτων·
— εισαγωγή απαίτησης κατάρτισης εθνικών
πρόληψης της δηµιουργίας αποβλήτων.

προγραµµάτων

4.5 Είναι σκόπιµο, λοιπόν, να ελεγχθεί κατά πόσον οι προτεινόµενες νοµοθετικές τροποποιήσεις θα οδηγήσουν στην επίτευξη των
συνολικών στόχων που θέτει η στρατηγική και τη διόρθωση των
υφιστάµενων ανεπαρκειών και ασαφειών.

Πώς εκφράζονται νοµοθετικά, σε πρώτη φάση, οι στόχοι που
αναγγέλλονται στην θεµατική στρατηγική;

4. Η πρόταση οδηγίας για τα απόβλητα: αλλαγή, όχι όµως
ανατροπή
4.1 Στο πρώτο άρθρο της πρότασης αναγγέλλονται οι στόχοι
της Επιτροπής. Οι στόχοι αυτοί είναι διττοί και αλληλεξαρτώµενοι:
— από τη µια πλευρά, να οριστούν «µέτρα που έχουν στόχο τη
µείωση των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την
παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων στο πλαίσιο της χρήσης
των πόρων»·
— από την άλλη, και για τους ίδιους λόγους, να οριστεί ως
στόχος για το κάθε κράτος µέλος, κατά προτεραιότητα, η
πρόληψη ή η µείωση της παραγωγής αποβλήτων και της
βλαπτικότητάς τους και, κατά δεύτερο λόγο, η λήψη µέτρων
«για την ανάκτηση των αποβλήτων µέσω επαναχρησιµοποίησης,
ανακύκλωσης και άλλων µέτρων ανάκτησης».
4.2 Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η Επιτροπή φρονεί ότι
δεν χρειάζεται εις βάθος αναδιάρθρωση του ισχύοντος νοµοθετικού
πλαισίου, αλλά εισαγωγή τροποποιήσεων ώστε να βελτιωθεί το
νοµοθετικό αυτό πλαίσιο και να καλυφθούν τα υφιστάµενα κενά. Η
πρόταση οδηγίας συνιστά µία και µόνον πτυχή της εφαρµογής της
στρατηγικής, ενώ πρόκειται να ακολουθήσουν και άλλες προτάσεις
που απορρέουν από αυτήν. Οπωσδήποτε, η ευρωπαϊκή πολιτική για
θέµατα αποβλήτων στηρίζεται αναγκαστικά στην αρχή της επικουρικότητας. Για να είναι αποτελεσµατική, θα χρειαστεί η ανάληψη µιας
σειράς δράσεων, από το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το
τοπικό επίπεδο, όπου στην πράξη γίνονται πολλά. Η Επιτροπή
φρονεί ότι η τήρηση της αρχής της επικουρικότητας δεν εκφράζει
κατά κανέναν τρόπο υποβάθµιση του επιπέδου φιλοδοξίας στον
τοµέα του περιβάλλοντος.
4.3 Η πρόταση, λοιπόν, παρουσιάζεται ως αναθεώρηση της
οδηγίας 75/442/ΕΟΚ. Συγχωνεύει στην οδηγία πλαίσιο την οδηγία
για τα επικίνδυνα απόβλητα (91/689/ΕΟΚ), την οποία εποµένως
και καταργεί. Καταργεί επίσης την οδηγία για τα χρησιµοποιηµένα
ορυκτέλαια (75/439/ΕΟΚ), ενσωµατώνοντας όµως στην οδηγία
πλαίσιο την ιδιαίτερη υποχρέωση της συλλογής.
4.4

Οι κυριότερες τροποποιήσεις αφορούν τα εξής:

— εισαγωγή περιβαλλοντικού στόχου·
— αποσαφήνιση των εννοιών της ανάκτησης και της διάθεσης·
— αποσαφήνιση των προϋποθέσεων για την ανάµιξη επικίνδυνων
αποβλήτων·
— εισαγωγή διαδικασίας αποσαφήνισης του πότε κάποια απόβλητα
παύουν να είναι απόβλητα για επιλεγµένες κατηγορίες αποβλήτων·

5. Γενικές παρατηρήσεις σχετικά µε την οδηγία για τα
απόβλητα
5.1 Η νέα αυτή πρόταση αναµενόταν από πολύ καιρό και όφειλε
να αποτελέσει τη βάση για την νέα ευρωπαϊκή περιβαλλοντική
πολιτική για θέµατα διαχείρισης των αποβλήτων, και τούτο για όλα
τα ενδιαφερόµενα µέρη: κράτη µέλη, ΜΚΟ, πολίτες και επαγγελµατίες. Γι' αυτό και ζητείται από την ΕΟΚΕ η εξέτασή της. Αναµενόταν ότι το νέο κείµενο θα βελτίωνε την ισχύουσα κατάσταση,
λαµβάνοντας υπόψη την εµπειρία που έχει αποκοµισθεί από το
1991, τις αδυναµίες του παλαιού κειµένου και τη στρατηγική που
πρέπει να υιοθετήσει η Ευρώπη σε θέµατα βιώσιµης ανάπτυξης που
προϋποθέτει µια πολιτική διαχείρισης, ανάκτησης, ανακύκλωσης και
αξιοποίησης των αποβλήτων, σε περιβάλλον σπανιότητας των
πρώτων υλών και των ενεργειακών πόρων.
5.2 Η ισχύουσα νοµοθεσία έχει συχνά κατηγορηθεί για έλλειψη
ακρίβειας και σαφήνειας (κυρίως για τα παραρτήµατα και τους
ορισµούς). Επίσης, ως λυπηρή έχει καταγγελθεί συχνά η έλλειψη
οµοιογενούς εφαρµογής των οδηγιών και κανονισµών εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι διαφορετικές προσεγγίσεις ανάλογα µε
τα κράτη µέλη. Η αναθεώρηση του κανονισµού για τις διασυνοριακές µεταφορές έφερε πρόσφατα στο φως τα προβλήµατα που
θέτει η κατάσταση αυτή.
5.3 Πώς µπορεί να κατανοήσει και να αναλύσει η ΕΟΚΕ το
προτεινόµενο κείµενο για την οδηγία πλαίσιο; Ευλόγως τίθεται το
ερώτηµα µήπως το επίπεδο φιλοδοξίας της Επιτροπής έχει
υποχωρήσει σε σύγκριση µε την ανακοίνωση του 2003 «Προς µία
θεµατική στρατηγική για την πρόληψη και την ανακύκλωση των
αποβλήτων» (3). Η προσέγγιση που υιοθετείται σχετικά µε την
επικουρικότητα φαίνεται κάπως µινιµαλιστική και µπορεί να
οδηγήσει σε αποκλίσεις όσον αφορά την εφαρµογή της νοµοθεσίας.
Εξάλλου οι δράσεις που µπορούν να αναλάβουν σχετικά οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί και κοινωνικοί φορείς έχουν αποσιωπηθεί.
5.4 Σχετικά µε την απλούστευση της νοµοθεσίας:
5.4.1 Προτείνεται η συγχώνευση της οδηγίας για τα επικίνδυνα
απόβλητα µε την οδηγία πλαίσιο. Από την άποψη αυτή, είναι
αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι τα επικίνδυνα απόβλητα θα
αποτελούν αντικείµενο πολύ πιο αυστηρής πλαισίωσης απ' ό,τι τα
λοιπά απόβλητα, κυρίως όταν, παράλληλα, το σύστηµα REACH θα
πρέπει να εφαρµοστεί στο σύνολο των ουσιών που διατίθενται στο
εµπόριο. Από την άλλη πλευρά, η οδηγία για τα χρησιµοποιηµένα
ορυκτέλαια απλούστατα καταργείται, δεδοµένου ότι, στην πράξη,
το περιβαλλοντικό όφελος του κειµένου αυτού δεν είχε τεκµηριωθεί
σε ό,τι αφορά το µετασχηµατισµό των ορυκτελαίων. Αντιθέτως,
παραµένουν σε ισχύ οι διατάξεις που αναφέρονται στη συλλογή
τους.
(3) COM(2003) 301 τελικό.

C 309/58

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5.4.2
Σηµειώνεται επίσης ότι, αφότου ορίστηκαν τα κριτήρια
επικινδυνότητας, η Επιτροπή εξακολουθεί να µην έχει εκδώσει τα
αναγκαία συνοδευτικά έγγραφα: τυποποιηµένα πειράµατα, ανώτατα
όρια συγκέντρωσης, για µια σωστή αξιοποίηση του καταλόγου των
αποβλήτων.
5.4.3
Οι προτάσεις εξαιρέσεων που διατυπώνονταν στο κείµενο
για τις διαδικασίες ανάκτησης φαίνονται µάλλον επικίνδυνες και θα
έπρεπε να επανεξεταστούν σε ορισµένους τοµείς. Πράγµατι, όλοι
θυµούνται τα περιστατικά ανάµιξης επικίνδυνων αποβλήτων µε
φυσικές ουσίες για την παρασκευή ζωοτροφών, που θα κινδύνευαν
να γενικευθούν από τη στιγµή που θα εγκαταλείπονταν η ανιχνευσιµότητα και οι αναγκαίοι για µια σωστή διαχείριση των αποβλήτων
αυτών έλεγχοι. Τέλος, η Επιτροπή θα έπρεπε να εξετάσει κατά
πόσον οι προτεινόµενες εξαιρέσεις (Τµήµα 2 — Εξαιρέσεις) είναι
αντίθετες προς τις διατάξεις της Σύµβασης του Άαρχους σχετικά µε
την ενηµέρωση του κοινού και τη συµµετοχή του όσον αφορά την
επεξεργασία των αποβλήτων.

6. Ειδικές παρατηρήσεις
6.1 Καλύτεροι ορισµοί
6.1.1
Η ισχύουσα οδηγία δεν όριζε σωστά ορισµένες έννοιες. Ο
αριθµός των προσφυγών στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο είναι αρκετά
εύγλωττος για να πεισθεί κανείς περί αυτού. Είναι καλύτερο το νέο
κείµενο ως προς το σηµείο αυτό; Από ορισµένες απόψεις, µπορούµε
να το αµφισβητήσουµε.
6.1.2
Ο ορισµός του παραγωγού, που επαναλαµβάνεται όπως
στο προηγούµενο κείµενο (4), πρέπει να τροποποιηθεί. Πράγµατι,
πώς µπορεί να γίνει δεκτό ότι εκείνος που τροποποιεί τη φύση ενός
αποβλήτου γίνεται ο νέος «παραγωγός» του; Πρόκειται απλώς για
«επεξεργαστή», ο οποίος, υπό την ιδιότητα αυτή, πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στην αλυσίδα της ανιχνευσιµότητας. ∆ιαφορετικά,
αφήνεται ελεύθερο πεδίο για τον «υποχαρακτηρισµό» των αποβλήτων και την µείωση της ευθύνης του πραγµατικού παραγωγού
του αποβλήτου. Επιπλέον, θα έπρεπε τουλάχιστον να αναφέρεται η
διευρυµένη ευθύνη του παραγωγού (για τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά).
6.1.3
Η Επιτροπή, στα πλαίσια του διασυνοριακού κανονισµού
για τη συγκράτηση των εξαγωγών (5), επέµεινε στις «µεταβατικές
εργασίες» που δεν προσδιορίζονται, όπως δεν προσδιορίζονται και
οι «εργολάβοι και µεσίτες» του ιδίου κανονισµού.
6.1.4
∆ίδεται ορισµός για την ανακύκλωση, ο ορισµός όµως της
ανάκτησης, σε σχέση µε την αξιοποίηση, δεν είναι σαφής. Θα έπρεπε
να ορίζεται από τη µία πλευρά η ανάκτηση «ύλης» που οδηγεί σε
«ανακύκλωση ύλης» και, από την άλλη, η ενεργειακή ανάκτηση.
Πράγµατι, στην πρώτη περίπτωση, το τέλος του κύκλου επεξεργασίας µπορεί να καταλήξει στην έξοδο από το καθεστώς του αποβλήτου, ενώ αυτό δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση της ενεργειακής
ανάκτησης. Πράγµατι, η ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων
διέπεται, σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, από την
οδηγία για την αποτέφρωση. Εάν τα απόβλητα εξέλθουν του
καθεστώτος των αποβλήτων, τότε δεν µπορούν πλέον να υπόκεινται
στους κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος.
(4) Οδηγία 91/156/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18.3.1991 για την τροποποίηση της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ περί των στερεών αποβλήτων.
(5) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 του Συµβουλίου της 1.2.1993 σχετικά
µε την παρακολούθηση και τον έλεγχο των µεταφορών αποβλήτων στο
εσωτερικό της Κοινότητας καθώς και κατά την είσοδο και έξοδό τους.
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6.2 Αντικείµενο

6.2.1 Αντικείµενο της οδηγίας είναι και πρέπει να εξακολουθήσει να είναι η προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας.

6.2.2 Η Επιτροπή έχει γενικά την τάση να αποδίδει µεγάλη
σηµασία στο άνοιγµα της αγοράς, που είναι απλώς µια πτυχή της
πολιτικής για τα απόβλητα.

6.2.3 Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι πρέπει να ληφθεί σαφής θέση στον
προβληµατισµό σχετικά µε τον τρόπο προσδιορισµού του κανονιστικού πλαισίου που θα επιτρέπει στους µηχανισµούς της αγοράς
να κατευθύνουν τη διαχείριση των αποβλήτων προς τη βελτίωση
του περιβάλλοντος, αναπτύσσοντας τις έννοιες της οικολογικής
αποδοτικότητας και της οικολογικής διαχείρισης για τις παραγωγικές µας δραστηριότητες και υπηρεσίες. Πράγµατι, η διαχείριση
των αποβλήτων συνιστά µια αγορά που υπόκειται σε ελέγχους και
ρυθµίσεις, µε πρωταρχικούς στόχους την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας και την διαφύλαξη των πόρων, και όπου,
εποµένως, λαµβάνονται υπόψη οι οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις. Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί
θεµελιώδες στοιχείο που ευνοεί τη δηµιουργία απασχόλησης και
την ανταγωνιστικότητα, ενώ παράλληλα προσφέρει δυνατότητες
καινοτοµίας και νέων αγορών. Είναι εύλογο να διερωτηθεί κανείς
εάν η επικουρικότητα αποτελεί την ιδανική προσέγγιση. Επιπλέον,
ενδεικτική είναι η διαπίστωση ότι η ίδια η Επιτροπή, στην
ανακοίνωσή της σχετικά µε την θεµατική στρατηγική, αποδέχεται
ότι ορισµένες εργασίες ανακύκλωσης ενδέχεται να είναι επιβλαβείς
για το περιβάλλον, αλλά προτείνει ωστόσο να µεριµνήσουν τα
κράτη µέλη ώστε όλα τα απόβλητα να αποτελούν αντικείµενο
επεξεργασίας ανάκτησης. Πρέπει, συνεπώς, να διευκρινιστεί ότι
εκείνο που πρέπει να ενθαρρυνθεί, µέσω κοινών απαιτήσεων που θα
αναπτυχθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι µια αγορά «καθαρής»
ανακύκλωσης.

6.2.4 Η Επιτροπή «λησµονεί» επίσης να επαναλάβει στην
«ιεράρχηση», όπως γινόταν στο προηγούµενο κείµενο, ότι η διάθεση
υπό σωστές συνθήκες µπορεί να είναι επωφελής για το περιβάλλον,
παρότι διατηρεί λειτουργικές διατάξεις µε το αντικείµενο αυτό. Ως
εκ τούτου, το νέο κείµενο, ως προς το σηµείο αυτό, είναι λιγότερο
σαφές από το προηγούµενο.

6.2.4.1 Η οδηγία πλαίσιο πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί
τη βάση για µια αποτελεσµατική και ενδεικνυόµενη διαχείριση των
αποβλήτων, όλων των ειδών. Η εφαρµογή της, και εποµένως τα
µέσα για την ενίσχυση της στρατηγικής της ανακύκλωσης, αποµένουν να προσδιοριστούν.

6.2.5 Η Επιτροπή είχε προτείνει ως κατεύθυνση προβληµατισµού την καθιέρωση χρηµατοδοτικών µέσων για να υποστηρίξει
και να διευκολύνει την αποτελεσµατική διαχείριση, ανακύκλωση και
αξιοποίηση των αποβλήτων. Η καθιέρωση τέτοιου είδους µέσων σε
ευρωπαϊκή κλίµακα θα µπορούσε όντως να ενθαρρυνθεί, µε την
επιφύλαξη της οµοιογένειας. Ωστόσο, επειδή είναι δύσκολο να
επιτευχθεί οµοφωνία του Συµβουλίου για µια τέτοια πρόταση, δεν
προτείνεται τίποτα σχετικό. Η επιλογή να µην προταθεί τίποτα
σχετικό είναι, βέβαια, ρεαλιστική, δεν παύει όµως να εκφράζει µια
κάποια επιφυλακτικότητα της Επιτροπής, η οποία θα µπορούσε να
είχε προτείνει την ανάπτυξη µιας ανοιχτής µεθόδου συντονισµού.
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6.3 Επικίνδυνα απόβλητα
6.3.1
Το ζήτηµα της συγχώνευσης/κατάργησης εξετάστηκε ήδη
στις γενικές παρατηρήσεις, όσον αφορά την ίδια την αρχή που την
υπαγορεύει.
6.3.2
Αξιοπερίεργο είναι το γεγονός ότι, στο άρθρο σχετικά µε
τον διαχωρισµό των αποβλήτων αυτών, γίνεται αποκλειστικά λόγος
για ανάµιξη.
6.3.3
Τα απόβλητα αυτά, περισσότερο από όλα τα άλλα, πρέπει
να πλαισιώνονται από ισχυρή νοµοθεσία και ανιχνευσιµότητα. Η
διάχυση στο περιβάλλον πρέπει να καθίσταται σαφώς αδύνατη βάσει
της νοµοθεσίας. Επιπλέον, πρέπει να υπάρξει µέριµνα ώστε η συγχώνευση/κατάργηση της οδηγίας για τα επικίνδυνα απόβλητα να µην
οδηγήσει σε υποβιβασµό του επιπέδου προστασίας της δηµόσιας
υγείας. Θα µπορούσε, τουλάχιστον, να αναφέρεται σαφώς ότι, εξ
ορισµού, οποιοδήποτε µίγµα περιλαµβάνει επικίνδυνα απόβλητα θα
θεωρείται και το ίδιο ως επικίνδυνο, εκτός εάν πρόκειται για το
αποτέλεσµα µιας πραγµατικής χηµικής εξουδετέρωσης της τοξικότητας. Κάθε αραίωση πρέπει να απαγορεύεται.
6.4 ∆ίκτυο εγκαταστάσεων διάθεσης
6.4.1
Το κείµενο προτείνει να συντονιστούν τα κράτη µέλη για
τη δηµιουργία ενός δικτύου εγκαταστάσεων διάθεσης. Πώς µπορεί
να ζητείται από τα κράτη µέλη να πραγµατοποιήσουν επενδύσεις
στον τοµέα αυτόν, εάν από την άλλη πλευρά δεν µπορούν να θεσπίσουν τους αναγκαίους µηχανισµούς ώστε οι εγκαταστάσεις αυτές
να µην υπολειτουργούν; Πράγµατι, ένας φορέας θα µπορούσε να
«εξάγει» τα απόβλητα για ανάκτηση σε άλλη χώρα. Πρέπει, λοιπόν,
οι σχετικοί κανόνες να είναι ιδιαίτερα σαφείς και να µην εµπεριέχουν στρεβλωτικά αποτελέσµατα.
6.4.2
Η αρχή της εγγύτητας πρέπει να µελετηθεί και να εξηγηθεί
µε βάση την αρχή της αυτάρκειας. Πράγµατι, για µια βιώσιµη
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διαχείριση των αποβλήτων, οι δύο αυτές αρχές είναι αδιάρρηκτα
συνδεδεµένες.
6.5 Πρόληψη
6.5.1 Η οδηγία δεν περιλαµβάνει καµία υποχρέωση, έναντι των
κρατών µελών, όσον αφορά την κοινωνική πτυχή της πρόληψης. Η
πτυχή αυτή θα υπαγόρευε να λαµβάνονται υπόψη οι ενδεχόµενες
επιδράσεις επί των συνθηκών εργασίας και υγείας των εργαζοµένων
και να διεξάγονται γνήσιες ενηµερωτικές εκστρατείες. Η πρόληψη
αποτελεί επίσης υπόθεση του πολίτη. Καλό θα ήταν να προχωρήσει
ο προβληµατισµός πάνω σε δύο άξονες: αυτόν που αφορά την
ποιότητα και αυτόν που αφορά την ποσότητα, διότι ο αναφερόµενος στην ποιότητα, που είναι λιγότερο δογµατικός από τον
αναφερόµενο στην ποσότητα, συµβάλει από οικονοµική άποψη
στην πρόοδο και αποδοτικότητα.
6.6 Τα παραρτήµατα
6.6.1 Λίγες είναι οι αλλαγές που επιφέρονται, εάν εξαιρεθεί η
προσέγγιση της ενεργειακής απόδοσης, αποκλειστικά για τους
αποτεφρωτές οικιακών απορριµµάτων. Περιέργως, δεν περιλαµβάνεται τίποτε σχετικά µε τις υποχρεώσεις των κλιβάνων συν-αποτέφρωσης. Άλλωστε, η αποτέφρωση των οικιακών αποβλήτων δεν
µπορεί να θεωρείται ως ανάκτηση παρά µόνο όταν επιτυγχάνει
υψηλό επίπεδο ενεργειακής απόδοσης. Πράγµατι, εάν ορισµένα
απόβλητα δεν είναι δυνατό να ανακτηθούν, οι υποτυπώδεις και
ελάχιστα αποδοτικές εγκαταστάσεις αποτέφρωσης για την ανάκτηση
χρήσιµης ενέργειας δεν θα πρέπει να µπορούν να επωφελούνται από
τις διατάξεις σχετικά µε την ανάκτηση. ∆ιότι τότε η αποτέφρωση θα
αποτελούσε λύση ευκολίας που θα κατέληγε σε εξαγωγές αποβλήτων οι οποίες αντιθέτως καλό θα ήταν να αποφεύγονται.

Βρυξέλλες, 5 Ιουλίου 2006
H Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο — Σχέδιο δράσης 2006-2008 για την απλούστευση και βελτίωση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής
COM(2005) 647 τελικό
(2006/C 309/13)
Στις 23 Ιανουαρίου 2006 και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά µε την ανωτέρω ανακοίνωση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου, περιβάλλον», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των
σχετικών εργασιών της ΕΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 24 Μαΐου 2006 µε βάση εισηγητική έκθεση
του κ. Sarró Iparraguirre.
Κατά την 428η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 5ης και 6ης Ιουλίου 2006 (συνεδρίαση της 5ης Ιουλίου 2006), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 164 ψήφους υπέρ και 1 αποχή, την ακόλουθη
γνωµοδότηση.
1. Συµπεράσµατα και συστάσεις
1.1 H EOKE, όπως έχει δηλώσει και σε παλαιότερες γνωµοδοτήσεις της στην Επιτροπή, υποστηρίζει τη διαδικασία απλούστευσης
της κοινοτικής νοµοθεσίας και επικροτεί τη δηµοσίευση του
σχεδίου δράσης 2006-2008 για την απλούστευση και βελτίωση
της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Σκοπός της παρούσας γνωµοδότησης είναι να συµβάλει στο εξαίρετο έργο που προτίθεται να
επιτελέσει η Επιτροπή και το οποίο έχει µεγάλη σηµασία για τη
βελτίωση της κοινοτικής νοµοθεσίας για την αλιεία.
1.2 Για να αποβεί επιτυχής η διαδικασία της απλούστευσης, η
ΕΟΚΕ πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να επιτευχθεί στενή συνεργασία
µε τον αλιευτικό κλάδο µέσω της υποστήριξης και της προώθησης
των σχέσεων µε τους οργανισµούς διαβούλευσης της Επιτροπής,
δηλαδή τα Περιφερειακά Γνωµοδοτικά Συµβούλια (ΠΓΣ), τη
Συµβουλευτική Επιτροπή Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΑΥ) και την Τοµεακή Επιτροπή Κοινωνικού
∆ιαλόγου του κλάδου της αλιείας.
1.3 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η πρώτη ενέργεια στην οποία πρέπει να
προβεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η ενοποίηση της ισχύουσας
νοµοθεσίας. Μετά από αυτό, κατά τη γνώµη της, η Επιτροπή πρέπει
να προσπαθήσει να επιτύχει τους στόχους που εξαγγέλλονται στην
ανακοίνωση και τους οποίους η ΕΟΚΕ συµµερίζεται πλήρως. Οι
στόχοι αυτοί είναι οι εξής:
α) να γίνουν τα υφιστάµενα κείµενα σαφέστερα, απλούστερα και
πιο προσιτά,
β) να περιοριστούν οι διοικητικές επιβαρύνσεις και δαπάνες των
δηµόσιων διοικήσεων,
γ) να µειωθούν οι διοικητικές επιβαρύνσεις και οι άλλες υποχρεώσεις των επαγγελµατιών του κλάδου.
1.4 Η ΕΟΚΕ θεωρεί, εξάλλου, επιτυχή την επιλογή των δύο
πεδίων και των νοµοθετικών πράξεων όπου επικεντρώνεται το
σχέδιο δράσης: τη διατήρηση και διαχείριση των αλιευτικών πόρων
και τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Έπειτα, η Επιτροπή
θα πρέπει να συνεχίσει τη διαδικασία απλούστευσης και βελτίωσης
και της υπόλοιπης ΚαλΠ.
1.5 Σε σχέση µε το ∆ελτίο 1, που αφορά τα TAC/Ποσοστώσεις
και την αλιευτική προσπάθεια, η ΕΟΚΕ θεωρεί επαρκή τα προτεινόµενα µέτρα, επειδή διευθετούν µε διαφοροποιηµένο τρόπο τις
διάφορες πτυχές της πολιτικής για τη διατήρηση των πόρων και
προβλέπουν τη ρύθµισή τους κατά οµοιογενείς οµάδες και την
ανάπτυξή τους βάσει πολυετών σχεδίων διαχείρισης. Φρονεί,
ωστόσο, ότι το χρονικό διάστηµα ανάµεσα στην ηµεροµηνία
υποβολής των επιστηµονικών γνωµοδοτήσεων και την ηµεροµηνία
του Συµβουλίου του ∆εκεµβρίου, κατά το οποίο καθορίζονται τα

TAC/Ποσοστώσεις καθώς και άλλα σηµαντικά µέτρα διαχείρισης,
είναι πολύ περιορισµένο και δεν επαρκεί για να πραγµατοποιηθούν
όλες οι απαραίτητες διαβουλεύσεις και συνεννοήσεις. Γι' αυτό, η
ΕΟΚΕ ζητεί να υπάρχει περισσότερος χρόνος ανάµεσα στη δηµοσίευση των επιστηµονικών γνωµοδοτήσεων και την τελική λήψη των
αποφάσεων.
1.6 Όσον αφορά το ∆ελτίο 2, που προτείνει την απλούστευση
των τεχνικών µέσων, η ΕΟΚΕ εκφράζει την ανησυχία της για το
ενδεχόµενο να αναλάβει η Επιτροπή αρµοδιότητες που σήµερα
ανήκουν στο Συµβούλιο.
1.7 Όσον αφορά τη δυνατότητα εξουσιοδότησης των κρατών
µελών να θεσπίζουν ορισµένα τεχνικά µέτρα τοπικής εφαρµογής, η
οποία προβλέπεται στο ίδιο ∆ελτίο 2, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι οι
αιτήσεις που υποβάλλουν τα κράτη µέλη θα πρέπει επίσης να εγκρίνονται από το Συµβούλιο, για να αποφευχθούν οι ανισότητες και οι
διακρίσεις µεταξύ των αλιέων των διάφορων κρατών µελών.
1.8 H EOKE συµφωνεί µε την Επιτροπή όσον αφορά τα µέτρα
που προτείνονται στα ∆ελτία 3, 4 και 5 για την απλούστευση της
διαδικασίας συλλογής και διαχείρισης των δεδοµένων και την
ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των µέτρων ελέγχου. Για την
επεξεργασία αυτών των τελευταίων, η ΕΟΚΕ θεωρεί πολύ σηµαντικό
τον συντονισµό µεταξύ της Επιτροπής και της Κοινοτικής
Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας. Όσον αφορά τη χρήση των τεχνολογιών πληροφοριών, η ΕΟΚΕ φρονεί ότι πρέπει να προβλεφθεί µια
µεταβατική περίοδος για την εφαρµογή τους, η οποία είναι
απαραίτητη για να καθοριστεί η διαδικασία σε συνεννόηση µε τους
τεχνικούς, τους επαγγελµατίες του κλάδου και τα κράτη µέλη, να
παρασχεθούν όλες οι εγγυήσεις προστασίας του εµπορικού
απορρήτου, να εξασφαλιστεί η εµπιστοσύνη και η συµµετοχή των
ενδιαφεροµένων, να δοκιµαστεί η διαδικασία σε πραγµατική
κλίµακα, να επιχορηγηθεί το πρόσθετο οικονοµικό κόστος που θα
επιβάλουν τα νέα εργαλεία και να εξασφαλιστεί έτσι η επιτυχία
αυτής της απλουστευτικής µεταρρύθµισης.
1.9 Η ΕΟΚΕ υποδέχεται πολύ ευνοϊκά την πρόταση που
διατυπώνει η Επιτροπή στο ∆ελτίο 6, να εξαλειφθεί κάθε υποχρέωση
υποβολής λίγο ή καθόλου χρήσιµων εκθέσεων, προκειµένου να
µειωθούν οι γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις των αλιέων και των
κρατών µελών.
1.10 Η ΕΟΚΕ θεωρεί απαραίτητα τα µέτρα απλούστευσης που
εξαγγέλλονται στο ∆ελτίο 7 και ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει
ως ενδεχόµενο την κατάρτιση ενός υποδείγµατος συµφωνίας, το
οποίο θα αποτελεί τη βάση για τη διαπραγµάτευση των αλιευτικών
συµφωνιών µε οποιαδήποτε τρίτη χώρα, καθώς και τη θεσµοθέτηση
και την έκδοση των αδειών αλιείας µε ηλεκτρονική διαδικασία.
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1.11 Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι θα άξιζε να συµπεριληφθεί στο σχέδιο
δράσης και µια αναφορά στην καταπολέµηση της παράνοµης, ανεξέλεγκτης και αδήλωτης αλιείας, η οποία αποτελεί έναν από τους
στόχους της ΚΑλΠ, µε την επιδίωξη να καθοριστεί µια όσον το
δυνατόν πιο απλή και αποτελεσµατική διαδικασία για την καταπολέµησή της. Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι η διαδικασία αυτή θα πρέπει να
επικεντρωθεί στην πρόσβαση στις καταναλωτικές αγορές, στην
ενίσχυση των εξουσιών του αντίστοιχου κράτους ελλιµενισµού και
στην απαγόρευση των µεταφορτώσεων στην ανοιχτή θάλασσα.
1.12 Τέλος, η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι το έργο που συνεπάγεται το
σχέδιο δράσης 2006-2008 είναι τόσο εκτενές ώστε ενδέχεται να
µην µπορέσει να ολοκληρωθεί στο προβλεπόµενο διάστηµα των
τριών ετών. Γι' αυτό, συνιστά στην Επιτροπή να επανεξετάσει το
σχέδιο πριν από το τέλος του 2007.

2. Αιτιολόγηση
2.1 Από τις αρχές του 21ου αιώνα, η ΕΕ έχει αναλάβει µια
αποστολή ευρείας κλίµακας µε στόχο τη βελτίωση του συνολικού
νοµοθετικού της περιβάλλοντος, προκειµένου να καταστεί πιο
αποτελεσµατικό και πιο διαφανές.
2.2 Η εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το δεύτερο ήµισυ
του προηγούµενου αιώνα µετέτρεψε το νοµοθετικό της περιβάλλον
σε ένα ευρύ σύνολο κοινοτικής νοµοθεσίας, το οποίο αποτελεί το
κοινοτικό «κεκτηµένο».
2.3 Αυτό το κοινοτικό «κεκτηµένο» διευρύνθηκε σταδιακά µε
τους ποικίλους νόµους που υιοθετήθηκαν σε καθεµία από τις
διάφορες κοινοτικές πολιτικές και αποτελεί, στο σύνολό του, το
ρυθµιστικό πλαίσιο της κοινοτικής πολιτικής.
2.4 Η Επιτροπή επιδίδεται επί του παρόντος, σύµφωνα µε την
εντολή που της έδωσε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, σε συντονισµένη
δράση µε τα άλλα κοινοτικά όργανα για την απλούστευση και τη
βελτίωση του ρυθµιστικού περιβάλλοντος της κοινοτικής νοµοθεσίας.
2.5 Αυτή η δράση της απλούστευσης και της βελτίωσης της
νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγγράφεται πλήρως στο
πλαίσιο της αναθεωρηµένης στρατηγικής της Λισαβόνας για την
ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη και, ως εκ τούτου,
επικεντρώνεται σε εκείνα τα στοιχεία του κοινοτικού κεκτηµένου
που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2.6 Εάν ληφθεί υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές µικρές και µεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αντιστοιχούν στο 99 % του συνόλου των
επιχειρήσεων και στα δύο τρίτα της απασχόλησης της ΕΕ, η δράση
της απλούστευσης και της βελτίωσης της νοµοθεσίας της ΕΕ είναι
εξαιρετικά σηµαντική για αυτές, επειδή θα µειώσει τον νοµοθετικό
και διοικητικό φόρτο που υφίστανται σήµερα.
2.7 Η Επιτροπή προβλέπει να θεσπίσει, στο πλαίσιο αυτής της
στρατηγικής για την απλούστευση και τη βελτίωση της κοινοτικής
νοµοθεσίας, ένα µόνιµο και συνεχές πρόγραµµα για την απλούστευση των τοµέων της γεωργίας, του περιβάλλοντος, της υγείας
και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας, της αλιείας, της φορολογίας, των τελωνείων, των στατιστικών και του εργατικού δικαίου.
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2.8 Η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «Σχέδιο δράσης 2006-2008 για την
απλούστευση και βελτίωση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής», που
αποτελεί αντικείµενο της παρούσας γνωµοδότησης, παρουσιάζει
αυτό το µόνιµο και συνεχές πρόγραµµα πολυετούς χαρακτήρα
(2006-2008) για την απλούστευση και τη βελτίωση της ΚΑλΠ.
2.9 Η ΕΟΚΕ, ως θεσµική εκπρόσωπος της οργανωµένης
κοινωνίας των πολιτών, που έχει ήδη εκφράσει στην Επιτροπή µέσω
οκτώ γνωµοδοτήσεων την υποστήριξή της στην απλούστευση της
ευρωπαϊκής νοµοθετικής διαδικασίας, επικροτεί τη δηµοσίευση
αυτού του σχεδίου δράσης και εκδίδει την παρούσα γνωµοδότηση
µε την πρόθεση να συµβάλει στο εξαίρετο έργο της Επιτροπής,
προτρέποντάς τη να συνεχίσει την πολυετή ανάπτυξή του.

3. Ιστορικό
3.1 Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβόνας της 23ης και 24ης
Μαρτίου 2000 έδωσε στην Επιτροπή την εντολή να χαράξει σχέδιο
για «µια στρατηγική περαιτέρω συντονισµένης δράσης για την
απλούστευση του ρυθµιστικού περιβάλλοντος». Η εντολή αυτή
επιβεβαιώθηκε αργότερα από τα Ευρωπαϊκά Συµβούλια της Στοκχόλµης (23 και 24 Μαρτίου 2001), του Λάκεν (8 και 9
∆εκεµβρίου 2001) και της Βαρκελώνης (15 και 16 Μαρτίου
2002).
3.2 Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή δηµοσίευσε µια Λευκή Βίβλο
για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, η οποία υιοθετήθηκε τον Ιούλιο
του 2001 (1) και περιλαµβάνει ένα τµήµα που είναι αφιερωµένο στη
βελτίωση της ποιότητας των ρυθµίσεων. Το έγγραφο αυτό
υποβλήθηκε σε ευρεία διαδικασία διαβουλεύσεων, η οποία
ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου 2002.
3.3 Στη γνωµοδότησή της για αυτή την ανακοίνωση, η ΕΟΚΕ
δηλώνει ότι «υποστηρίζει τις προτάσεις του Λευκού Βιβλίου να
απλουστευθεί και να επιταχυνθεί η ευρωπαϊκή νοµοθετική διαδικασία, δεδοµένου ότι οι κοινοτικοί κανόνες καθίστανται ολοένα
περιπλοκότεροι και ορισµένες φορές τείνουν να προσθέτουν
επιπλέον στοιχεία στις υπάρχουσες εθνικές ρυθµίσεις αντί να τις
απλοποιούν και να τις εναρµονίζουν» (2).
3.4 Στο πλαίσιο της δυναµικής αυτής, η Επιτροπή πρότεινε, τον
Ιούνιο του 2002, ένα σχέδιο δράσης για την απλούστευση και τη
βελτίωση του ρυθµιστικού περιβάλλοντος και το υπέβαλε για µία
ακόµη φορά σε συζήτηση µε τα υπόλοιπα κοινοτικά όργανα (3).
3.5 Στο σχέδιο δράσης προτείνεται σαφώς να συµπληρωθούν οι
τρεις κύριες φάσεις του νοµοθετικού κύκλου (παρουσίαση της
νοµοθετικής πρότασης από την Επιτροπή, συζήτηση της πρότασης
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο και εφαρµογή του
ρυθµιστικού µέσου από τα κράτη µέλη) µε τη σύναψη διοργανικής
συµφωνίας για τη βελτίωση της ποιότητας της κοινοτικής νοµοθεσίας.
(1) COM(2001) 428 τελικό της 30ής Ιουλίου 2001.
(2) CESE 357/2002, ΕΕ C 125 της 27ης Μαΐου 2002, σ. 61 (COM (2001)
428 τελικό: «Ευρωπαϊκή ∆ιακυβέρνηση — µια Λευκή Βίβλος»).
(3) COM(2002) 278 τελικό της 5ης Ιουνίου 2002: Σχέδιο δράσης «Απλούστευση και βελτίωση του ρυθµιστικού περιβάλλοντος».
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3.6 Η απλούστευση της νοµοθεσίας της ΕΕ, που είχε αρχίσει
νωρίτερα, έλαβε νέα ώθηση τον Φεβρουάριο του 2003 µε την
ανακοίνωση της Επιτροπής «Ενηµέρωση και απλούστευση του
κοινοτικού κεκτηµένου» (4). Βάσει της ανακοίνωσης αυτής, η
Επιτροπή εγκαινίασε ένα εκτενές πρόγραµµα εντοπισµού των νοµοθετικών πράξεων που µπορούν να απλοποιηθούν, να ενοποιηθούν
και να κωδικοποιηθούν, το οποίο συνεχίζεται µέχρι σήµερα.

4.1.2 Κατά την αξιολόγηση τόσο της παλαιότερης όσο και της
ισχύουσας νοµοθεσίας για την αλιεία, πρέπει να λάβουµε υπόψη,
αφενός, ότι καλύπτει ένα ανοµοιογενές σύνολο αλιευµάτων και,
αφετέρου, ότι έχει διάφορες συνιστώσες: διαρθρώσεις, διατήρηση
και περιβάλλον, εξωτερικούς πόρους, αγορές και έλεγχο. Η ποικιλία
αυτή επιβάλλει την ύπαρξη πολυάριθµων ή, σε ορισµένες περιπτώσεις, πολύ µακροσκελών και δυσερµήνευτων κανονισµών.

3.7 Η ανακοίνωση της Επιτροπής «Βελτίωση της νοµοθεσίας για
την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (5), που
δηµοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2005, έδωσε νέα ώθηση στη διοργανική συµφωνία για τη «Βελτίωση της νοµοθεσίας», που είχε υπογραφεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και την
Επιτροπή στις 16 ∆εκεµβρίου 2003. Ο κύριος στόχος αυτής της
συµφωνίας είναι η βελτίωση της ποιότητας της κοινοτικής νοµοθεσίας και της µεταφοράς της στις εθνικές έννοµες τάξεις (6).

4.1.3 Επιπλέον, η διαδικασία λήψης της απόφασης του
Συµβουλίου, στο τέλος κάθε έτους, σχετικά µε τον ετήσιο καθορισµό των TAC και των ποσοστώσεων δυσχεραίνει τη διεξαγωγή
όλων των απαιτούµενων διαβουλεύσεων και τη διατήρηση επαρκούς
χρονικής απόστασης ανάµεσα στην απόφαση και στην ηµεροµηνία
εφαρµογής της, πράγµα που µε τη σειρά του επιβάλει πολλαπλές
τροποποιήσεις των δηµοσιευθέντων κανονισµών.

3.8 Τέλος, τον Οκτώβριο του 2005, η Επιτροπή δηµοσίευσε,
για την εφαρµογή του προγράµµατος της Λισαβόνας, την ανακοίνωση «Μια στρατηγική για την απλούστευση του ρυθµιστικού
περιβάλλοντος» (7), µε την οποία θέτει σε εφαρµογή τα σχέδια
δράσης για τις διάφορες κοινοτικές πολιτικές µέσω κυλιόµενων
προγραµµάτων απλούστευσης.

4.1.4 Η υποχρεωτική συσσώρευση τροποποιήσεων στους διάφορους κανονισµούς που ρυθµίζουν την Κοινή Αλιευτική Πολιτική
καθιστούν δυσνόητα για τον µέσο πολίτη και τον αλιέα τα κείµενα
των εµπειρογνωµόνων που συντάσσουν τις διάφορες νοµοθετικές
διατάξεις, συχνά µε βάση δυσερµήνευτα επιστηµονικά κείµενα.

3.9 Παράλληλα µε τις εντατικές εργασίες της για τη δροµολόγηση της απλούστευσης και της βελτίωσης του συνόλου του
κοινοτικού νοµοθετικού κεκτηµένου και του ρυθµιστικού του
πλαισίου, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο την ανακοίνωση «Προοπτικές απλούστευσης και
βελτίωσης του ρυθµιστικού περιβάλλοντος της Κοινής Αλιευτικής
Πολιτικής» (8).
3.10 Αυτή η τελευταία ανακοίνωση, µαζί µε εκείνη που παρουσιάζει τώρα η Επιτροπή µε τον τίτλο «Σχέδιο δράσης 2006-2008
για την απλούστευση και βελτίωση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής», αποτελούν τη βάση για την κατάρτιση της παρούσας γνωµοδότησης.
3.11 Η ΕΟΚΕ, κατανοώντας την πολυπλοκότητα του έργου της
απλούστευσης και της βελτίωσης του συνόλου της κοινοτικής
νοµοθεσίας, ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει την πορεία που
έχει ξεκινήσει και την καλεί να τηρήσει τις καθορισµένες προθεσµίες
χωρίς καθυστερήσεις, ώστε να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει.

4.1.5 Σε άλλες περιπτώσεις, οι διαπραγµατεύσεις µε το
Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταλήγουν σε ένα
τελικό κείµενο που είναι πιο πολύπλοκο από τις αρχικές προτάσεις.
4.1.6 Τέλος, ορισµένες διατάξεις έχουν ενσωµατωθεί σε κανονισµούς υψηλότερου νοµικού και πολιτικού επιπέδου από το
αυστηρά απαραίτητο, γεγονός που δυσχεραίνει την τροποποίηση
και την απλούστευσή τους.
4.1.7 Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι, παρόλο που τα αίτια πολλών από
αυτές τις καταστάσεις εξακολουθούν να υπάρχουν και σήµερα, η
Επιτροπή τα γνωρίζει και λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα για τη
διόρθωσή τους, όπως έκανε ήδη το 1992 µε την τροποποίηση της
ΚΑλΠ του 1983 και όπως κάνει µε το σχέδιο δράσης 2006-2008
που παρουσιάζει τώρα, µετά τη µεταρρύθµιση της ΚΑλΠ στις 31
∆εκεµβρίου 2002.

4. Γενικές παρατηρήσεις
4.1 Η κοινοτική νοµοθεσία για την αλιεία κατά την περίοδο
1983-2002
4.1.1
Η κοινοτική νοµοθεσία για την αλιεία περιλαµβανόταν
στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική του 1983. Οι ρυθµίσεις εκείνης της
αλιευτικής πολιτικής ήταν ανεπαρκείς: οι κανόνες διαχείρισης της
αλιείας βασίζονταν στη µετατροπή επιστηµονικών συµπερασµάτων
σε νοµοθετικές διατάξεις, δεν υπήρχε πρακτικά καµία επικοινωνία
µε τον αλιευτικό κλάδο της Κοινότητας και η επεξεργασία των
αποφάσεων από την Επιτροπή, το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ακολουθούσε µια επίπονη διαδικασία, που καθιστούσε
τελικά την αλιευτική νοµοθεσία εξαιρετικά περίπλοκη.
(4) COM(2003) 71, Φεβρουάριος 2003.
(5) COM(2005) 97, Μάρτιος 2005.
(6) ΕΕ C 321 της 31ης ∆εκεµβρίου 2003 και διορθωτικό ΕΕ C 4 της 8ης
Ιανουαρίου 2004.
(7) COM (2005) 535, Οκτώβριος 2005: «Εφαρµογή του κοινοτικού
προγράµµατος της Λισσαβόνας — Στρατηγική για την απλούστευση
του ρυθµιστικού περιβάλλοντος».
(8) COM(2004) 820 της 15ης ∆εκεµβρίου 2004.

4.2 Η κοινοτική νοµοθεσία για την αλιεία σήµερα
4.2.1 Η µεταρρύθµιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της
31ης ∆εκεµβρίου 2002 (9) περιλαµβάνει, φυσικά, την απλούστευση
της ΚαλΠ και έχουν ήδη εγκαινιαστεί διάφορα µέτρα απόσυρσης
και ρύθµισης, δήλωσης του παρωχηµένου και συστηµατικής
αναθεώρησης του νοµοθετικού της πλαισίου.
4.2.2 Η πρόταση κανονισµού για την ίδρυση ενός νέου Ευρωπαϊκού Αλιευτικού Ταµείου (10), για την οποία η ΕΟΚΕ έχει ήδη
εκδώσει θετική γνωµοδότηση, είναι ένα καλό παράδειγµα του
σχεδιασµού αυτής της πρωτοβουλίας για την απλούστευση της
νοµοθεσίας, καθώς τροποποιεί και εντάσσει σε έναν και µοναδικό
κανονισµό τους τέσσερις κανονισµούς που ρύθµιζαν τα Πολυετή
Προγράµµατα Προσανατολισµού (ΠΠΠ) και το Χρηµατοδοτικό
Μέσο Προσανατολισµού της Αλιείας (ΧΜΠΑ).
(9) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συµβουλίου.
(10) COM(2004) 497 τελικό.
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4.2.3
Κατά τη διάρκεια του 2004 και του 2005 η Επιτροπή
έθεσε σταδιακά σε εφαρµογή µια σειρά νοµοθετικών µέτρων, τα
οποία θα της χρησιµεύσουν για τη µεταρρύθµιση και την απλούστευση της ΚΑλΠ. Μεταξύ των µέτρων αυτών διακρίνουµε:
— το Ευρωπαϊκό Αλιευτικό Ταµείο,
— την Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας,
— τη δηµιουργία των Περιφερειακών Γνωµοδοτικών Συµβουλίων
(ΠΓΣ),
— τα κοινοτικά χρηµατοδοτικά µέτρα για την εφαρµογή της
Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και του ∆ικαίου της Θαλάσσης.
Επιπλέον, η Επιτροπή προέβη σε ευρύ προβληµατισµό µε πολυάριθµες επαφές και συζητήσεις, οι οποίες κατέληξαν στη δηµοσίευση
της προαναφερθείσας ανακοίνωσης µε τίτλο «Προοπτικές απλούστευσης και βελτίωσης του ρυθµιστικού περιβάλλοντος της Κοινής
Αλιευτικής Πολιτικής».
4.2.4
Από την ανακοίνωση αυτή συνάγεται ότι, για τη βελτίωση
του ρυθµιστικού πλαισίου της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, δεν
αρκεί µόνο να απλουστευθεί ο αριθµός των κανονισµών της, αλλά
πρέπει παράλληλα:
— να γίνουν τα υφιστάµενα κείµενα σαφέστερα, απλούστερα και
πιο προσιτά,
— να µειωθούν οι διοικητικές επιβαρύνσεις και δαπάνες των δηµόσιων διοικήσεων,
— να περιοριστούν οι διοικητικές επιβαρύνσεις και οι άλλες υποχρεώσεις των επαγγελµατιών.
4.2.5
Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι η Επιτροπή, πριν από οποιαδήποτε
ενέργεια για την αύξηση της σαφήνειας των κειµένων, πρέπει να
καταβάλει ιδιαίτερη προσπάθεια για την ενοποίησή τους. Η συνεχής
παραποµπή σε άλλους παλαιότερους κανονισµούς δυσχεραίνει
σηµαντικά την κατανόηση των κειµένων.
4.2.6
Στην τελευταία αυτή ανακοίνωση επισηµαίνεται ότι
ορισµένα στοιχεία της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής παρουσιάζουν
ιδιαίτερη δυσκολία στην παρακολούθησή τους: αυτό συµβαίνει µε
τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων, λόγω των αποκλίσεων
στην εφαρµογή του µεταξύ των κρατών µελών, και µε τα µέτρα
διατήρησης των πόρων, λόγω της συνδυασµένης εφαρµογής
διάφορων µέτρων διαχείρισης.
4.2.7
Στην ανάλυση τονίζεται γενικά ότι, χωρίς να παραβλέπεται
η πολυπλοκότητα που συνεπάγεται από µόνη της η διαχείριση της
κοινοτικής αλιείας, η υφιστάµενη νοµοθεσία έχει καταστεί µε τον
καιρό εξαιρετικά πολύπλοκη.
4.2.8
Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι η Επιτροπή, κατά τη βελτίωση και
την απλούστευση της νοµοθεσίας της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής,
θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έµφαση στον έλεγχο των αλιευτικών
δραστηριοτήτων και στα µέτρα για τη διατήρηση των πόρων. Για
τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να ενισχύσει τις δυνατότητες δράσης
της πρόσφατα συσταθείσας Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της
Αλιείας.
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4.3 Σχέδιο δράσης 2006-2008 για την απλούστευση και
βελτίωση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής
4.3.1 Κατόπιν όλων των εργασιών που πραγµατοποιήθηκαν
βάσει των διάφορων ανακοινώσεων που αναφέραµε ανωτέρω, το
Συµβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να παρουσιάσει πολυετές
σχέδιο δράσης, το οποίο να πληροί όλες τις προϋποθέσεις που
εκθέσαµε για την επίτευξη της απλούστευσης και της βελτίωσης της
ΚΑλΠ. Ανταποκρινόµενη σε αυτό το αίτηµα, η Επιτροπή δηµοσίευσε τον ∆εκέµβριο του 2005 την ανακοίνωση «Σχέδιο δράσης
2006-2008 για την απλούστευση και βελτίωση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής» (11).
4.3.2 Το σχέδιο δράσης που παρουσιάζει η Επιτροπή για την
περίοδο 2006-2008 περιλαµβάνει:
— µια µεθοδολογία για την απλούστευση και τη βελτίωση της
ΚΑλΠ,
— προσδιορισµό των πρωτοβουλιών που πρέπει να απλουστευθούν
και να βελτιωθούν κατά προτεραιότητα.
4.3.3 Η προσέγγιση του σχεδίου δράσης είναι απλή. Επισηµαίνει
γενικά τους τοµείς (έλεγχος, αλιευτική προσπάθεια, χρηµατοδότηση
κλπ.) στους οποίους πρόκειται να πραγµατοποιηθεί απλούστευση
και βελτίωση των νοµοθετικών κειµένων. Για καθέναν από τους
τοµείς αυτούς, προσδιορίζει τα απαραίτητα µέτρα που πρέπει να
ληφθούν κατά την περίοδο 2006-2008, τους φορείς που πρέπει να
παρέµβουν στη διαδικασία απλούστευσης και τις σχετικές προθεσµίες. Τέλος, προσδιορίζει για κάθε τοµέα τρεις κατηγορίες
πράξεων που επηρεάζονται:
— νοµοθετικές πράξεις των οποίων η αναθεώρηση έχει ήδη
αρχίσει,
— νοµοθετικές πράξεις που πρόκειται να εκδοθούν εντός των
προσεχών ετών,
— υφιστάµενες νοµοθετικές πράξεις, οι οποίες ωστόσο πρέπει να
απλουστευθούν κατά προτεραιότητα.
4.3.4 Σε αυτές τις τελευταίες, τις ισχύουσες νοµοθετικές πράξεις
επικεντρώνεται κατά προτεραιότητα η πρώτη φάση του σχεδίου
απλούστευσης της ΚΑλΠ κατά την περίοδο 2006-2008. Είναι όλες
τους ρυθµιστικές διατάξεις που αφορούν τα µέτρα διαχείρισης και
ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων.
4.3.5 Η ΕΟΚΕ θεωρεί επιτυχή την επιλογή αυτών των δύο
πεδίων ως προτεραιοτήτων του σχεδίου δράσης, διότι σε αυτά
έγκειται µεγάλο µέρος της πολυπλοκότητας της ισχύουσας νοµοθεσίας. Έπειτα, η Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει τη διαδικασία
απλούστευσης και βελτίωσης και της υπόλοιπης ΚαλΠ.
4.3.6 Οι νοµοθετικές πράξεις των οποίων η αναθεώρηση έχει
ήδη αρχίσει και στις οποίες έχουν εφαρµοστεί ορισµένες αρχές
απλούστευσης θα συνεχίσουν να εξετάζονται βάσει αυτού του
σχεδίου για τη βελτίωση της νοµοθεσίας. Σε αυτή την κατηγορία
ανήκουν ο κανονισµός για το Ευρωπαϊκό Αλιευτικό Ταµείο ή οι
γενικές διατάξεις για τις άδειες αλιείας στα ύδατα τρίτης χώρας
βάσει αλιευτικής συµφωνίας. Και οι δύο αυτές νοµοθετικές πράξεις,
οι οποίες έχουν ήδη απλουστευθεί από την Επιτροπή, έχουν αξιολογηθεί θετικά από την ΕΟΚΕ σε σχετική γνωµοδότησή της.
(11) COM(2005) 647 τελικό της 08.12.2005.
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4.3.7
Το σχέδιο δράσης προβλέπει ότι στις νέες νοµοθετικές
πράξεις, που πρόκειται να εκδοθούν εντός των προσεχών ετών, θα
τηρούνται συστηµατικά οι καθορισθέντες στόχοι όσον αφορά την
απλούστευση.
4.3.8
Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι η γενική προσέγγιση του σχεδίου
δράσης 2006-2008 είναι ορθή, γι' αυτό και το υποστηρίζει.
Ωστόσο, για να ολοκληρωθεί εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών
η εφαρµογή του σχεδίου που εκτίθεται στο παράρτηµα του
εγγράφου, θα χρειαστεί µεγάλη προσπάθεια απλούστευσης. Έχει
πρωταρχική σηµασία, συνεπώς, η συνένωση των προσπαθειών και η
αλληλοκατανόηση των κρατών µελών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του αλιευτικού κλάδου µέσω των Περιφερειακών
Γνωµοδοτικών του Συµβουλίων (ΠΓΣ), της Συµβουλευτικής Επιτροπής Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΣΕΑΥ) και της Τοµεακής
Επιτροπής Κοινωνικού ∆ιαλόγου του κλάδου της αλιείας.
4.3.9
Το σχέδιο δράσης επικεντρώνεται κατά προτεραιότητα
στους ακόλουθους τοµείς και νοµοθετικές πράξεις:
∆ ι ατ ή ρη ση τ ω ν αλιευτ ι κώ ν πό ρω ν :
— TAC/Ποσοστώσεις, αλιευτική προσπάθεια
— Τεχνικά µέτρα για την προστασία των νεαρών θαλάσσιων οργανισµών
— Συλλογή και διαχείριση δεδοµένων για την ΚΑλΠ.
Έ λ ε γ χο ς τ ω ν αλι ε υ τ ι κώ ν δ ρ αστ ηρ ιο τ ή τ ω ν:
— Έλεγχος — Νοµοθετικά κείµενα
— Έλεγχος — Μηχανοργάνωση
— Υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων
— Άδειες αλιείας εκτός των κοινοτικών υδάτων.
4.3.10 Καθεµία από τις επτά αυτές νοµοθετικές πράξεις
αναπτύσσεται στο παράρτηµα του σχεδίου δράσης σε χωριστό
∆ελτίο, το οποίο περιλαµβάνει τις προβλεπόµενες δράσεις απλούστευσης για τη βελτίωση του ισχύοντος ρυθµιστικού πλαισίου και
του αντίστοιχου διοικητικού περιβάλλοντος. Για κάθε δράση
προσδιορίζονται ο προβλεπόµενος προγραµµατισµός µε τους
διάφορους εµπλεκόµενους παράγοντες και η απογραφή των νοµοθετικών κειµένων που πρέπει να απλουστευθούν και των εγγράφων
αναφοράς που είναι χρήσιµα για την απλούστευση.
4.3.11 Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να δηλώσει στην Επιτροπή ότι, αφού
ανέλυσε προσεκτικά καθένα από τα επτά ∆ελτία, πιστεύει πως οι
δράσεις µεταρρύθµισης και απλούστευσης είναι ορθές και πως, εάν
πραγµατοποιηθούν εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών, µε την
ολοκλήρωση όλων των βηµάτων που επισηµαίνονται σε κάθε
∆ελτίο, το σχέδιο δράσης 2006-2008 θα επιφέρει πολύ σηµαντική
βελτίωση στην κοινοτική νοµοθεσία για την αλιεία.
4.3.12 Στο ∆ελτίο 1 του σχεδίου δράσης προβλέπονται οι
δράσεις απλούστευσης για τα TAC/ Ποσοστώσεις και την αλιευτική
προσπάθεια. Πρόκειται βασικά για την απλούστευση των ετήσιων
κανονισµών του Συµβουλίου για τον καθορισµό των αλιευτικών
δυνατοτήτων για το προσεχές έτος, µέσω της διευθέτησης της αρχιτεκτονικής των διατάξεων για τους όρους εκµετάλλευσης των
αλιευτικών πόρων, της επικέντρωσης των αποφάσεων σε οµοιογενείς
οµάδες και της εφαρµογής πολυετών σχεδίων διαχείρισής τους.
4.3.13 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ορθές τις δράσεις απλούστευσης που
προτείνονται στο ∆ελτίο 1, επειδή έχει θεµελιώδη σηµασία η
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χωριστή διαχείριση των διάφορων πτυχών της πολιτικής για τη
διατήρηση των πόρων, η ρύθµισή τους σε οµοιογενείς οµάδες και η
ανάπτυξή τους βάσει πολυετών σχεδίων διαχείρισης.

4.3.13.1 Ωστόσο, η ΕΟΚΕ φρονεί ότι το ανεπαρκές χρονικό
διάστηµα ανάµεσα στην ηµεροµηνία υποβολής των επιστηµονικών
γνωµοδοτήσεων και την ηµεροµηνία του Συµβουλίου του
∆εκεµβρίου, κατά το οποίο καθορίζονται τα TAC/Ποσοστώσεις
καθώς και άλλα πολύ σηµαντικά µέτρα διαχείρισης όπως ο περιορισµός της αλιευτικής προσπάθειας, εµποδίζει τη διενέργεια όλων των
απαραίτητων διαβουλεύσεων και συνεννοήσεων. Η νοµοθεσία που
προκύπτει από αυτή την εσπευσµένη και περίπλοκη διαδικασία
λήψης αποφάσεων µπορεί να παρουσιάζει τεχνικές ή νοµικές
ατέλειες, για τις οποίες θα χρειαστούν τροποποιητικοί κανονισµοί,
που θα καταστήσουν ακόµη πιο περίπλοκη τη νοµοθεσία και την
εφαρµογή της. Οι ανεπαρκείς διαβουλεύσεις µε τους επαγγελµατίες
του κλάδου και τα άλλα ενδιαφερόµενα µέρη υποσκάπτουν σοβαρά
την κατανόηση, την αποδοχή και την εφαρµογή της νοµοθεσίας
και, κατά συνέπεια, την αποτελεσµατικότητά της.

4.3.13.2 H ΕΟΚΕ φρονεί, εξάλλου, ότι και στη διαδικασία
απόφασης των µέτρων διαχείρισης από τις περιφερειακές οργανώσεις αλιείας είναι επίσης ανεπαρκές το χρονικό διάστηµα ανάµεσα
στην παρουσίαση της επιστηµονικής γνωµοδότησης και την
ηµεροµηνία συνεδρίασης του οργάνου λήψης αποφάσεων. Αυτή η
ανεπάρκεια χρόνου έχει τις ίδιες συνέπειες µε εκείνες που
επισηµάνθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο.

4.3.13.3 Όσον αφορά την προσέγγιση κατά «οµοιογενείς
οµάδες», που προτείνει η Επιτροπή, η ΕΟΚΕ τη θεωρεί ενδεδειγµένη,
ιδίως εάν σηµαίνει, όπως ελπίζεται, προσέγγιση κατά «οµοιογενείς
τύπους αλιείας» και νοµοθεσία σε δύο επίπεδα: έναν οριζόντιο
κανονισµό-πλαίσιο και έναν κανονισµό εφαρµογής ανά τύπο
αλιείας.

4.3.13.4 Από την άλλη πλευρά, η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η πείρα
δείχνει πως τα πολυετή σχέδια αποκατάστασης των αποθεµάτων και
τα πολυετή σχέδια διαχείρισης οδηγούν σε ευρείες διαβουλεύσεις
και σε σηµαντική συνεννόηση. Τα σχέδια αυτά, αφού υιοθετηθούν,
απλοποιούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά την περίοδο της
εφαρµογής τους. Ωστόσο, η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι πρέπει να τηρείται ο
σηµερινός καταµερισµός των εξουσιών µεταξύ του Συµβουλίου και
της Επιτροπής και ότι πρέπει να προβλέπονται δυνατότητες
αναθεώρησης, λαµβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των κριτηρίων αξιολόγησης της κατάστασης των στοχευόµενων αποθεµάτων.

4.3.14 Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, η µεταρρύθµιση της διαδικασίας για την απόφαση των µέτρων διαχείρισης των πόρων, που
έχει σκοπό να εξασφαλίσει την απλούστευση της νοµοθεσίας και
την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητάς της, θα πρέπει να προβλέψει
ενωρίτερη υποβολή των επιστηµονικών γνωµοδοτήσεων και
συστάσεων (του ICES/∆ΕΘΣ για τα κοινοτικά ύδατα και των επιστηµονικών επιτροπών των περιφερειακών οργανώσεων της αλιείας
για τα µη κοινοτικά), επιτρέποντας έτσι την πραγµατική διαβούλευση µε τα ΠΓΣ και τη ΣΕΑΥ). Θα µπορούσε ακόµη και να κατανείµει τη «δέσµη TAC/Ποσοστώσεις» σε περισσότερα Συµβούλια,
καθώς επίσης να τροποποιήσει το έτος διαχείρισης έτσι ώστε να
προσεγγίζει περισσότερο το βιολογικό έτος και να προσαρµοστεί
καλύτερα στην αγορά. Η διαδικασία αυτή είναι, δηλαδή, γενική και
δεν περιορίζεται µόνο στην έγκαιρη διαβούλευση, το λεγόµενο
«frontloading».
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Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι θα πρέπει να εξεταστεί λεπτοµερώς σε όλες τις
πτυχές της και να εξασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή διαβούλευση µε
τα κράτη µέλη, τους επαγγελµατίες του κλάδου και τα άλλα ενδιαφερόµενα µέρη.

4.3.15 Το ∆ελτίο 2 αφορά τη µεταρρύθµιση της ισχύουσας
νοµοθεσίας για την προστασία των νεαρών θαλάσσιων οργανισµών
µέσω της σταδιακής οµαδοποίησης των τεχνικών µέτρων ανά τύπο
αλιείας. Αν και η ΕΟΚΕ επικροτεί αυτήν την προσέγγιση ανά τύπο
αλιείας για όλα τα µέτρα διαχείρισης, πιστεύει ότι πρέπει να εφαρµοστεί κατά προτεραιότητα στα τεχνικά µέτρα. Το σύστηµα που
προτείνει η Επιτροπή βασίζεται στην αναδιάρθρωση της νοµικής
αρχιτεκτονικής των σχετικών νοµικών κανόνων, προτείνοντας να
ρυθµίζει το Συµβούλιο συνοπτικά τους γενικούς προσανατολισµούς
και η Επιτροπή λεπτοµερέστερα τις τεχνικές πτυχές. Η ΕΟΚΕ
εκφράζει την ανησυχία της για µια απλούστευση που προβλέπει
νοµοθετική δράση της Επιτροπής, η οποία θα αναλάβει έτσι αρµοδιότητες που σήµερα ανήκουν στο Συµβούλιο Υπουργών. Με αυτή
την έννοια, η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι, ακόµη και αν η νοµοθεσία
καταρτίζεται όπως προτείνεται στο σχέδιο απλούστευσης, η τελική
απόφαση θα πρέπει να υποβάλλεται προς εξέταση στο Συµβούλιο.

4.3.16 Όσον αφορά τη δυνατότητα εξουσιοδότησης των
κρατών µελών να θεσπίζουν ορισµένα τεχνικά µέτρα τοπικής εφαρµογής, η οποία προβλέπεται στο ίδιο ∆ελτίο 2, η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι
µπορεί να δηµιουργήσει ανισότητες και διακρίσεις µεταξύ των
αλιέων των διάφορων κρατών µελών της ΕΕ σε περίπτωση
κατάχρησης ή ανεπαρκούς ελέγχου του µέτρου, επιφέροντας έτσι
απόκλιση από την απαραίτητη εναρµόνιση των κανόνων της Κοινής
Αλιευτικής Πολιτικής. Γι' αυτό, οι σχετικές αιτήσεις των κρατών
µελών θα πρέπει επίσης να εγκρίνονται από το Συµβούλιο.

4.3.17 Για τη θέση σε εφαρµογή των προτεινόµενων µέτρων, η
Επιτροπή πιστεύει ότι πρέπει να ενισχυθεί η προηγούµενη διαβούλευση µε τον κλάδο, να αξιολογηθούν τα αποτελέσµατα των
τεχνικών µέτρων που έχουν εφαρµοστεί, να αποσαφηνιστούν
ορισµένες τεχνικές έννοιες, να παραχθούν ενηµερωτικά φυλλάδια
και έγγραφα, να αξιοποιηθούν οι τεχνολογίες των πληροφοριών και
να µειωθούν οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων για τους αλιείς. Η
ΕΟΚΕ θεωρεί απαραίτητες όλες αυτές τις δράσεις και θέλει να
επισηµάνει στην Επιτροπή ότι, για να αξιοποιηθούν οι τεχνολογίες
των πληροφοριών για τη συλλογή και τη διαχείριση των δεδοµένων,
απαιτείται λογικά µια διεργασία προσαρµογής, καθώς και χρηµατοδοτική υποστήριξη που θα δώσει στα πλοία τη δυνατότητα να
προσαρµοστούν σε αυτές τις νέες τεχνολογίες. Γι' αυτό, πιστεύει ότι
πρέπει να προβλεφθεί µια λογική µεταβατική περίοδος, η οποία
είναι απαραίτητη για να καθοριστεί η διαδικασία σε συνεννόηση µε
τους τεχνικούς, τους επαγγελµατίες του κλάδου και τα κράτη µέλη,
να παρασχεθούν όλες οι εγγυήσεις προστασίας του εµπορικού
απορρήτου, να εξασφαλιστεί η εµπιστοσύνη και η συµµετοχή των
ενδιαφεροµένων, να δοκιµαστεί η διαδικασία σε πραγµατική
κλίµακα, να χορηγηθεί συµβολή στο πρόσθετο οικονοµικό κόστος
που θα επιβάλουν τα νέα εργαλεία και να εξασφαλιστεί έτσι η
επιτυχία αυτής της απλουστευτικής µεταρρύθµισης.

4.3.18 Το ∆ελτίο 3 προτείνει τη µείωση των νοµικών κειµένων
που αφορούν τη συλλογή και τη διαχείριση δεδοµένων για την
ΚΑλΠ. Η απλούστευση αυτή προβλέπει, όπως και το ∆ελτίο 2, την
αναδιάρθρωση του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου, ώστε η µεν
γενική προσέγγιση να καθορίζεται µε κανονισµό του Συµβουλίου,
οι δε τεχνικές και διοικητικές πτυχές να διευθετούνται µε κανονισµό
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εφαρµογής της Επιτροπής. Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει την ανησυχία
που εξέφρασε ανωτέρω, στο σηµείο 4.3.15, σχετικά µε τις αρµοδιότητες που προτείνεται να αναλάβει η Επιτροπή.
4.3.19 Στο πλαίσιο της απλοποιητικής της προσέγγισης, η
Επιτροπή προτείνει σε αυτό το ∆ελτίο 3 τη χάραξη πολυετούς
προγράµµατος συλλογής και διαχείρισης των δεδοµένων για τη
µείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων των κρατών µελών. Η ΕΟΚΕ
θεωρεί αυτή την πρόταση της Επιτροπής σκόπιµη και αναγκαία, µε
την επιφύλαξη των παρατηρήσεων που διατύπωσε ανωτέρω, στο
σηµείο 4.3.17.
4.3.20 Το ∆ελτίο 4 προτείνει τη µεταρρύθµιση της ισχύουσας
νοµοθεσίας για τον έλεγχο µε την αναθεώρηση των ισχυόντων κανονισµών και την προσαρµογή τους στη µεταρρύθµιση της ΚΑλΠ. Η
ΕΟΚΕ θεωρεί εξαιρετικά σηµαντική την αναθεώρηση των κανονισµών για τον έλεγχο, προκειµένου να εναρµονιστούν οι διάφοροι
κανόνες και να µην καταλήγουν σε διαφορετικές ερµηνείες. Όλες οι
διατάξεις για την επιθεώρηση και τον έλεγχο πρέπει να είναι πολύ
σαφείς όσον αφορά την έννοια της επιθεώρησης, τις µεθόδους
διενέργειάς της και τους τρόπους εφαρµογής της. Σε κάθε
περίπτωση, η ΕΟΚΕ ζητεί από την Επιτροπή να λαµβάνεται πάντοτε
υπόψη κατά την απλούστευση της νοµοθεσίας για τον έλεγχο η
ύπαρξη της Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας.
4.3.21 Στο ∆ελτίο 5, η Επιτροπή προτείνει την αναθεώρηση
όλων των διατάξεων που αφορούν τον έλεγχο και τη µηχανοργάνωση. Προτείνει να εκδοθούν κανονισµοί µε απόφαση του
Συµβουλίου, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, για την ηλεκτρονική καταχώρηση και αναφορά των αλιευτικών δραστηριοτήτων
και τα µέσα τηλεπαρακολούθησης (12), καθώς και για τη µηχανοργάνωση της διαχείρισης των αλιευτικών συµφωνιών µε τρίτες
χώρες όσον αφορά τις άδειες αλιείας, όπως και των δεδοµένων για
τα αλιεύµατα και την αλιευτική προσπάθεια που σχετίζονται µε
αυτές τις συµφωνίες. Η ΕΟΚΕ θεωρεί απαραίτητη αυτή τη µηχανοργάνωση των συστηµάτων ελέγχου και επαναλαµβάνει την
παρατήρηση που έκανε ανωτέρω, στο σηµείο 4.3.16, σχετικά µε
την ανάγκη µεταβατικής περιόδου για την εφαρµογή των τεχνολογιών των πληροφοριών.
4.3.22 Το ∆ελτίο 6 προβλέπει την απλούστευση του συνόλου
των νοµοθετικών κειµένων της ΚΑλΠ µε στόχο την εξάλειψη των
διατάξεων που δηµιουργούν υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων οι
οποίες είναι λίγο ή καθόλου χρήσιµες για την ορθή εκτέλεση της
ΚαλΠ. Η ΕΟΚΕ θεωρεί απαραίτητο, σε αυτή τη διαδικασία απλούστευσης, να εξαλειφθεί κάθε υποχρέωση υποβολής περιττών ή
ελάχιστα χρήσιµων εκθέσεων και να µειωθούν έτσι οι γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις των ενδιαφεροµένων και των κρατών µελών.
4.3.23 Τέλος, το ∆ελτίο 7 προβλέπει την απλούστευση της
άδειας αλιείας εκτός των κοινοτικών υδάτων µέσω της µεταρρύθµισης του πλαισίου σχετικά µε τη διαχείριση των αλιευτικών
συµφωνιών µε τις τρίτες χώρες. Η απλούστευση αυτή προβλέπει
την αναδιάρθρωση του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου, αναθέτοντας
τις βασικές αρχές στο Συµβούλιο και τις τεχνικές και διοικητικές
πτυχές στην Επιτροπή. Η ΕΟΚΕ θεωρεί την απλούστευση αυτή
απαραίτητη και ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει ως ενδεχόµενο
την κατάρτιση ενός υποδείγµατος συµφωνίας, το οποίο θα αποτελεί
τη βάση για τη διαπραγµάτευση των αλιευτικών συµφωνιών µε
οποιαδήποτε τρίτη χώρα, καθώς και τη θεσµοθέτηση και την
έκδοση των αδειών αλιείας µε ηλεκτρονική διαδικασία.
(12) COM(2004) 724 τελικό.
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4.3.24 Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι, για την απλοποίηση και τη
βελτίωση της ΚαλΠ για τους στόλους που αναπτύσσουν δραστηριότητα εκτός των κοινοτικών υδάτων, απαιτείται, επιπλέον, προσέγγιση ανά τύπο αλιείας και εντελώς ιδιαίτερη αντιµετώπιση σε όλα
τα επίπεδα: στόλος, αρχές, γενικές και ειδικές άδειες, δηλώσεις κλπ.
Για την ακρίβεια, η ΕΟΚΕ φρονεί ότι τα πλοία που φέρουν σηµαία
των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλιεύουν εκτός των
κοινοτικών υδάτων πρέπει να έχουν δικαιώµατα και υποχρεώσεις
που προσιδιάζουν στον τύπο των αλιευµάτων τους και στη ζώνη
όπου αλιεύουν. Η ΕΟΚΕ ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή να
συµπεριλάβει αυτόν τον στόχο στο σχέδιο δράσης της, το οποίο
δεν πρέπει να περιοριστεί µόνο στο κεφάλαιο των «αλιευτικών
συµφωνιών» (ή των συµφωνιών σύνδεσης). Σε σχέση µε αυτό το
θέµα, η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει επίσης την ανάγκη συµµόρφωσης µε
την «κοινωνική ρήτρα», που έχουν υιοθετήσει οι κοινωνικοί εταίροι
της ΕΕ.
4.3.25 Τέλος, η ΕΟΚΕ φρονεί ότι θα άξιζε να συµπεριληφθεί
στο σχέδιο δράσης και µια αναφορά στην καταπολέµηση της
παράνοµης, ανεξέλεγκτης και αδήλωτης αλιείας, η οποία αποτελεί
έναν από τους στόχους της ΚΑλΠ, µε τη µορφή του στόχου να
καθοριστεί µια όσον το δυνατόν πιο απλή και πιο αποτελεσµατική
διαδικασία για την καταπολέµησή της. Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι η διαδικασία αυτή θα πρέπει να επικεντρωθεί στην πρόσβαση στις καταναλωτικές αγορές, στην ενίσχυση των εξουσιών του αντίστοιχου
κράτους του λιµένα και στην απαγόρευση των µεταφορτώσεων στην
ανοιχτή θάλασσα.
5. Ειδικές παρατηρήσεις
5.1 Το σχέδιο δράσης 2006-2008, όπως παρουσιάζεται στην
ανακοίνωση της Επιτροπής, είναι εξαιρετικά σηµαντικό για τη
βελτίωση της κοινοτικής νοµοθεσίας για την αλιεία. Στους τοµείς
του ελέγχου και της διαχείρισης των αλιευτικών πόρων, δεν
βρέθηκαν άλλες σηµαντικές συµπληρωµατικές νοµικές πράξεις, οι
οποίες θα πρέπει να προστεθούν στις προτάσεις της Επιτροπής. Γι'
αυτό, η ΕΟΚΕ προτρέπει την Επιτροπή να τις εφαρµόσει χωρίς
καθυστέρηση.
5.2 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι, µεταξύ όλων των νοµοθετικών πράξεων
που προτείνεται να βελτιωθούν και να απλουστευθούν, ιδιαίτερη
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σηµασία έχει εκείνη που αφορά την ανάπτυξη πολυετών σχεδίων
διαχείρισης για τα TAC/Ποσοστώσεις και την αλιευτική προσπάθεια.
5.3 Για την ανάπτυξη του σχεδίου δράσης 2006-2008, η
Επιτροπή ενδέχεται να χρειαστεί να επεξεργαστεί νέους κανονισµούς
εφαρµογής. Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι αυτή η αύξηση των κανονισµών
δεν αναµένεται να αποτελέσει πρόβληµα. Σηµασία έχει, παρόλο που
θα αυξηθεί το κοινοτικό κεκτηµένο, να είναι οι κανονισµοί απλούστεροι, να απευθύνονται στους ενδιαφερόµενους τύπους αλιείας και
να είναι ευανάγνωστοι και όσο το δυνατόν πιο ενοποιηµένοι.
5.4 Σε σχέση µε αυτή την τελευταία πτυχή, η ΕΟΚΕ θέλει να
τονίσει στην Επιτροπή πόσο δύσκολη είναι η ερµηνεία της
ισχύουσας αλιευτικής νοµοθεσίας µε τις αλλεπάλληλες παραποµπές
σε άλλους κανονισµούς, οδηγίες και ανακοινώσεις. Η ενοποίηση
των κειµένων είναι απαραίτητη για την εύκολη ανάγνωση και κατανόησή τους.
5.5 Μεγάλη σηµασία έχει ο συντονισµός µεταξύ της Επιτροπής
και της Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας κατά την
εφαρµογή των κανόνων που σχετίζονται µε τον έλεγχο. Για να
εξαλειφθεί η διαφορετική ερµηνεία της κοινοτικής νοµοθεσίας για
τον έλεγχο της αλιείας από τα διάφορα κράτη µέλη, η οποία
αποτελεί πολύ συχνή διαµαρτυρία µεταξύ των αλιέων, απαιτείται
παρέµβαση της Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για την
ενοποίηση των κριτηρίων.
5.6 Τέλος, η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι η µηχανογράφηση της κοινοτικής αλιευτικής νοµοθεσίας είναι σηµαντική για την ηλεκτρονική
πρόσβαση στα κοινοτικά κείµενα. Ωστόσο, η ενσωµάτωση των νέων
τεχνολογιών πληροφοριών στα αλιευτικά πλοία, πρέπει να γίνει
αργά και προοδευτικά χωρίς κόστος για τους αλιείς, επειδή
ορισµένες µέθοδοι της πληροφορικής ενδέχεται να αποδειχθούν
ακατάλληλες για τα πλοία.
5.7 Η ΕΟΚΕ ζητεί από την Επιτροπή να αντιµετωπίσει όλες τις
δυσκολίες που µπορεί να προξενήσει αυτό το σχέδιο δράσης 20062008, µε την πεποίθηση ότι είναι πολύ απαραίτητο και ότι θα
αποβεί επωφελές για τον κοινοτικό αλιευτικό τοµέα.

Βρυξέλλες, 5 Ιουλίου 2006
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα την «Ανακοίνωση της
Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών — Θεµατική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των
φυσικών πόρων»
COM (2005) 670 τελικό — [SEC(2005) 1683 + SEC(2005) 1684]
(2006/C 309/14)
Στις 21 ∆εκεµβρίου 2005, και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά µε την ανωτέρω ανακοίνωση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου και περιβάλλον», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία
των σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 24 Μαΐου 2006 µε βάση την εισηγητική έκθεση του
κ. RIBBE.
Κατά την 428η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 5ης και 6ης Ιουλίου 2006 (συνεδρίαση της 5ης Ιουλίου). η Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 157 ψήφους υπέρ, 2 ψήφους κατά και 6 αποχές την ακόλουθη
γνωµοδότηση:
1. Περίληψη των συµπερασµάτων και συστάσεων της ΕΟΚΕ

2. Βασικά στοιχεία και ιστορικό της γνωµοδότησης

1.1 Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει καταρχήν την ανακοίνωση της Επιτροπής «θεµατική στρατηγική για τη βιώσιµη χρήση των φυσικών
πόρων» και υποστηρίζει τους στόχους που επιδιώκονται στο
έγγραφο αυτό: Βελτίωση της παραγωγικότητας και της απόδοσης
των πόρων, δηλαδή περαιτέρω αποδέσµευση της οικονοµικής
µεγέθυνσης από την κατανάλωση πόρων και, συγχρόνως, περιορισµός του περιβαλλοντικού αντικτύπου των πόρων που χρησιµοποιούνται.

2.1 Την 1η Οκτωβρίου 2003, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε
ανακοίνωση προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε
τίτλο «Προς µια θεµατική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των
φυσικών πόρων» (1). Στην εν λόγω ανακοίνωση τέθηκαν οι βάσεις
για µια συναφή στρατηγική και ξεκίνησε µια πρώτη διαδικασία
διαβούλευσης µε τους εµπλεκόµενους και τους ενδιαφερόµενους
κοινωνικούς φορείς.

1.2 Η ΕΟΚΕ θα ήθελε να επαναλάβει τη γνώµη που κοινοποίησε
πριν δύο χρόνια στην επιτροπή ότι κάθε στρατηγική σε αυτόν τον
τοµέα θα πρέπει να εστιάζεται και στο θέµα των ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας. Μια βασική κριτική που ασκεί η ΕΟΚΕ είναι
ακριβώς ότι αυτό δεν συµβαίνει στο έγγραφο της Επιτροπής.
1.3 Κατά τη γνώµη της ΕΟΚΕ, η στρατηγική θα έπρεπε να περιλαµβάνει και σαφείς αναφορές σε µη ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
που να καλύπτουν µια περίοδο µεγαλύτερη του προγραµµατισµένου χρονικού ορίζοντα (25 έτη). Η ΕΟΚΕ θεωρεί, συνεπώς,
σκόπιµη την συµπλήρωση της στρατηγικής και την παράταση της
διάρκειας εφαρµογής της σε 50 έως 100 έτη, εφόσον προσδιοριστούν φυσικά και ενδιάµεσα στάδια.
1.4 Εξάλλου, πρέπει να αναγνωριστεί ότι για να διασφαλισθούν
ορισµένοι φυσικοί πόροι (π.χ. αλιευτικά αποθέµατα), δεν είναι
δυνατόν να σπαταλάται πλέον πολύτιµος χρόνος, πράγµα που
σηµαίνει ότι απαιτούνται άµεσες και συγκεκριµένες δράσεις.
1.5 Προκειµένου να στεφθεί µια πραγµατική στρατηγική µε
επιτυχία, είναι οπωσδήποτε αναγκαίο να καθοριστούν καταρχήν
σαφείς και εφικτοί στόχοι, µέσω επίσης σαφώς προσδιορισµένων
µέσων (που ουσιαστικά αποτελούν τη στρατηγική αυτή καθαυτή).
Ωστόσο, µάταια θα αναζητήσει κανείς στο έγγραφο της Επιτροπής
τόσο σαφείς στόχους όσο και συγκεκριµένα µέσα, διότι απλούστατα
δεν µπορεί να υπάρξει ενιαία στρατηγική για έναν τόσο µεγάλο
αριθµό φυσικών πόρων. Για το σκοπό αυτό απαιτείται µάλλον µια
ειδική στρατηγική για κάθε τοµέα, όπως αυτές που εν µέρει
επεξεργάζεται η Επιτροπή.
1.6 Συνεπώς η ΕΟΚΕ δεν εκλαµβάνει την ανακοίνωση της Επιτροπής ως πραγµατική στρατηγική αλλά περισσότερο ως µια πολύ
ευπρόσδεκτη και σωστή βασική ιδεολογική προσέγγιση, η
υλοποίηση της οποίας δεν πρόκειται όµως να επιτευχθεί ούτε µέσω
των προτεινόµενων βάσεων δεδοµένων, ούτε µέσω των οµάδων
εµπειρογνωµόνων που πρόκειται να συσταθούν.

2.2 Η ΕΟΚΕ είχε επικροτήσει τότε, µε τη γνωµοδότηση της
28ης Απριλίου 2004 για τη βιώσιµη χρήση των φυσικών πόρων (2),
την πρόταση της Επιτροπής σχετικά µε την κατάρτιση αντίστοιχης
στρατηγικής.
2.3 Στις 21 ∆εκεµβρίου 2005 η Επιτροπή υπέβαλε την ανακοίνωση για την «Θεµατική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των
φυσικών πόρων» στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην
ΕΟΚΕ και στην ΕΤΠ. Το σχετικό έγγραφο της Επιτροπής (3)
αποτελεί αντικείµενο της παρούσας γνωµοδότησης.
2.4 Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει φυσικά και αυτή την πρόταση
«στρατηγικής», την οποία συνδέει µε τη στρατηγική για την αειφόρο
ανάπτυξη. Κρίνει, ωστόσο, απαραίτητη την υιοθέτηση µιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη διατήρηση των διαφόρων ανανεώσιµων
και µη ανανεώσιµων φυσικών πόρων, προκειµένου να υπάρξει
µακροπρόθεσµη ανταπόκριση στις εµφανιζόµενες προκλήσεις. Η
ανακοίνωση οδεύει σαφώς προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά η
ΕΟΚΕ θεωρεί ότι οι πρωτοβουλίες και δράσεις που περιγράφονται,
δεν επαρκούν.
3. Παρατηρήσεις σχετικά µε το περιεχόµενο της ανακοίνωσης
της Επιτροπής
3.1 Βεβαίως, σε ό,τι αφορά την ανάλυση της Επιτροπής σχετικά
µε τα προβλήµατα που πρέπει να επιλυθούν, οι δύο ανακοινώσεις
δεν παρουσιάζουν καµία διαφορά. Επισηµαίνεται λόγου χάρη ότι
— η λειτουργία της οικονοµίας εξαρτάται από την ύπαρξη και, ως
εκ τούτου, τη διαθεσιµότητα των ανανεώσιµων, αλλά και των
µη ανανεώσιµων φυσικών πόρων,
— οι φυσικοί πόροι είναι επίσης σηµαντικοί για την ποιότητα
ζωής,
(1) COM (2003) 572 τελικό της 1.10.2003.
(2) ΕΕ C 117 της 30.4.2004.
(3) COM (2005) 670 τελικό της 21.12.2005.
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— οι συνήθειες χρήσης των πόρων στην παρούσα µορφή τους δεν
µπορούν να διατηρηθούν, ακόµη και εάν «η Ευρώπη έχει
ουσιαστικά βελτιώσει τις επιδόσεις της στον τοµέα της αποτελεσµατικής αξιοποίησης των υλικών»
— συνεπώς, είναι πράγµατι επιτακτική η ανάγκη για ακόµη µεγαλύτερη αποσύνδεση της οικονοµικής ανάπτυξης από τη χρήση
ή την κατανάλωση των πόρων και
— η αναποτελεσµατική χρήση των πόρων και η υπερεκµετάλλευση
των ανανεώσιµων πόρων αποτελούν µακροπρόθεσµα ανασχετικούς παράγοντες για την ανάπτυξη.
3.2 Στο έγγραφο της Επιτροπής τονίζεται, ωστόσο, πολύ περισσότερο ότι ο στόχος δεν είναι µόνο η αποσύνδεση της οικονοµικής
ανάπτυξης από τη χρήση των πόρων, αλλά και ο περιορισµός του
περιβαλλοντικού αντίκτυπου της (περιορισµένης ή µελλοντικά
περιοριζόµενης) χρήσης των πόρων. Πρόκειται δηλαδή για µια
στρατηγική µε διττό στόχο, την οποία η Επιτροπή είχε περιγράψει
πριν από χρόνια ως η έννοια «συντελεστής 10», πριν από την
υιοθέτηση της στρατηγικής για την αειφορία.
3.3 Ένα σχετικό παράδειγµα: λόγω του υψηλότερου βαθµού
απόδοσης, τα σύγχρονα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής από
άνθρακα καταναλώνουν σήµερα λιγότερους πόρους για την
παραγωγή µιας κιλοβατώρας. Προκειµένου να µειωθεί ακόµη περισσότερο ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος, γίνονται π.χ. προσπάθειες
ώστε να περιοριστεί ακόµη περισσότερο η κλιµατική επίδραση κάθε
τόνου άνθρακα µέσω της κατασκευής των λεγόµενων «κλιµατικά
ουδέτερων» µονάδων ηλεκτροπαραγωγής, στις οποίες το παραγόµενο διοξείδιο του άνθρακα παγιδεύεται και αποθηκεύεται
υπογείως.
3.4 Σύµφωνα µε την προτεινόµενη «στρατηγική», αυτή η
προσέγγιση της απόδοσης θα καταστεί κανόνας για όλους τους
φυσικούς πόρους, γεγονός που ικανοποιεί ιδιαίτερα την ΕΟΚΕ.
Ειδικές παρατηρήσεις της ΕΟΚΕ
3.5 Μολονότι η ΕΟΚΕ υποστηρίζει πλήρως αυτή την προσέγγιση της Επιτροπής, οφείλει να διατυπώσει ορισµένες πολύ κριτικές
παρατηρήσεις σχετικά µε την προτεινόµενη «στρατηγική».
3.6 Η Επιτροπή επισηµαίνει στην παρούσα ανακοίνωση ότι
πρέπει να γίνεται διάκριση µεταξύ των ανανεώσιµων και των µη
ανανεώσιµων πόρων και ότι τα κυριότερα προβλήµατα συγκεντρώνονται περισσότερο στους ανανεώσιµους πόρους (όπως αλιευτικά
αποθέµατα, γλυκά ύδατα).
3.7 Η Επιτροπή υπογραµµίζει ότι το ζήτηµα της χρήσης των
πόρων έχει ήδη αποτελέσει (και εξακολουθεί να αποτελεί) κεντρικό
θέµα των συζητήσεων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής
περιβάλλοντος κατά τα τελευταία τριάντα χρόνια, καθώς επίσης ότι
«λόγω των πρώτων πετρελαϊκών κρίσεων στη δεκαετία του 1970
κατέστη αντικείµενο µείζονος προβληµατισµού η σπανιότητα των
πόρων και τα όρια της οικονοµικής ανάπτυξης». Ωστόσο, «το
πρόβληµα της σπανιότητας αποδείχθηκε λιγότερο σοβαρό για το
περιβάλλον από όσο είχε αρχικά υποτεθεί. Τα ορυκτά καύσιµα
δεν εξαντλήθηκαν και η αγορά, µέσω του µηχανισµού της διαµόρφωσης των τιµών, κατόρθωσε να ρυθµίσει τα θέµατα
σπανιότητας.»
3.8 Πράγµατι, το βασικό περιβαλλοντικό πρόβληµα δεν έγκειται
στο ερώτηµα, εάν παραδείγµατος χάρη ένας µη ανανεώσιµος πόρος
καταστεί σπάνιος, ή εάν εξακολουθεί ή όχι να είναι διαθέσιµος. Το
περιβαλλοντικό πρόβληµα δηµιουργείται, όπως πολύ ορθά τονίζει
και η Επιτροπή, λόγω των επιπτώσεων της χρήσης και της υπερεκµετάλλευσης των πόρων (π.χ. για το κλίµα της Γης). Ως εκ τούτου,
δεν συνιστά πρόβληµα για το περιβάλλον, εάν εξαντληθεί η ηλιακή
ενέργεια που είναι αποθηκευµένη υπό τη µορφή πετρελαίου,
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άνθρακα ή φυσικού αερίου. Ωστόσο, η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι η
σταδιακή εξάντληση των µη ανανεώσιµων πόρων θα αποτελέσει
δραµατικό πρόβληµα για την οικονοµία µας, και συνεπώς κοινωνικό
πρόβληµα µε σηµαντικές συνέπειες για το βιοτικό επίπεδο των
ανθρώπων. ∆εν πρόκειται λοιπόν µόνο για το ζήτηµα των οικολογικών συνεπειών της χρήσης των πόρων αλλά, απλά, για την δυνατότητα πρόσβασης των σηµερινών και µελλοντικών γενεών στους
φυσικούς πόρους. Για τους λόγους αυτούς, µια από τις βασικές
προκλήσεις που εξετάζονται στο πλαίσιο της συζήτησης για την
αειφόρο ανάπτυξη, είναι η διασφάλιση της διάθεσης πόρων και για
τις µελλοντικές γενιές. Εποµένως, κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, το
ζήτηµα της ανεπάρκειας των αποθεµάτων πόρων δεν συνιστά αποκλειστικά περιβαλλοντικό ζήτηµα, αλλά ζήτηµα αειφορίας στο οποίο
εµπεριέχονται περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονοµικά κριτήρια.
3.9 Η αναφορά της Επιτροπής στην «αγορά», η οποία αντιδρά
µε αύξηση των τιµών στην µείωση των προσφερόµενων αγαθών,
είναι απολύτως ορθή. Οι εν µέρει δραµατικές αυξήσεις των τιµών
του πετρελαίου των τελευταίων µηνών, οι οποίες έπληξαν σοβαρά
και την ευρωπαϊκή οικονοµία, ασφαλώς δεν οφείλονται µόνο στην
µακροπρόθεσµα αναµενόµενη εξάντληση των συναφών µη ανανεώσιµων πόρων, αλλά επηρεάζονται και από την δεσπόζουσα θέση
στην αγορά που κατέχουν ορισµένοι εν µέρει µονοπωλιακοί
πάροχοι, καθώς και από την πολιτική αστάθεια στις χώρες στις
οποίες υπάρχουν κατά κύριο λόγο αυτοί οι πόροι.
3.10 Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να επισηµάνει τις παρατηρήσεις που είχε
ήδη διατυπώσει πριν από δύο χρόνια στη γνωµοδότησή της για το
πρώτο σχέδιο στρατηγικής: Αποτελεί λάθος πολιτικό µήνυµα προς
το κοινωνικό σύνολο η κατάρτιση «στρατηγικής» µε χρονικό
ορίζοντα µόνο 25 ετών, η οποία είτε δεν εστιάζεται καθόλου ή
εστιάζεται µε τρόπο εντελώς ανεπαρκή στην µακροπρόθεσµα µε
βεβαιότητα αναµενόµενη ανεπάρκεια και την εξάντληση συγκεκριµένων, καθοριστικής σηµασίας µη ανανεώσιµων πόρων (όπως
λόγου χάρη τα ορυκτά καύσιµα). Κατά τη γνώµη της ΕΟΚΕ, η
διαθεσιµότητα µη ανανεώσιµων πόρων αποτελεί καθοριστικό
κριτήριο για την ανάληψη ευθυνών σχετικά µε τα απαιτούµενα
κριτήρια αειφορίας.
3.11 Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΟΚΕ υπενθυµίζει ότι πολλοί τοµείς
της οικονοµίας εξαρτώνται όχι µόνο γενικότερα από την διαθεσιµότητα των ορυκτών πηγών ενέργειας, αλλά και από την διάθεσή
τους σε χαµηλές τιµές. Οι οικονοµίες που είναι δοµηµένες
κατ'αυτόν τον τρόπο θα αντιµετωπίσουν στο µέλλον τα µεγαλύτερα
προβλήµατα προσαρµογής. Κατά συνέπεια, η ΕΟΚΕ προσυπογράφει
και πάλι την θέση της Επιτροπής, ότι «η αναποτελεσµατική χρήση
πόρων … αποτελεί µακροπρόθεσµο ανασχετικό παράγοντα για
την ανάπτυξη».
3.12 Οι αυξανόµενες τιµές των πόρων εξισορροπούνται
καταρχάς ως ένα βαθµό µέσω µέτρων για την ενεργειακή απόδοση.
Ωστόσο, σε πολλούς τοµείς, π.χ. στους τοµείς των µεταφορών και
ενέργειας, η ανεπάρκεια πόρων και οι εξαιρετικά υψηλές τιµές
µπορούν ενδεχοµένως να οδηγήσουν σε µεγαλύτερες διαρθρωτικές
αλλαγές. ∆εδοµένου ότι για τις αλλαγές αυτές µπορεί να χρειαστούν εξαιρετικά υψηλές επενδύσεις, οι αναγκαίες βασικές επιλογές
πρέπει να αποφασιστούν όσο το δυνατόν νωρίτερα, προκειµένου να
αποφευχθεί η εσφαλµένη κατανοµή πόρων.
3.13 Παράδειγµα σχετικής, στρατηγικά µακροπρόθεσµης,
προσέγγισης αποτελεί η ανακοίνωση της σουηδικής κυβέρνησης να
εγκαταλείψει τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας, αλλά και να
δροµολογήσει την απεξάρτηση από το πετρέλαιο. Ασφαλώς, µια
τέτοια προσέγγιση µπορεί να υλοποιηθεί µόνο σε µακροπρόθεσµο
ορίζοντα, ωστόσο, η προώθησή της πρέπει να ξεκινήσει έγκαιρα,
προκειµένου να αποφευχθούν µεταγενέστερα ρήγµατα στον κοινωνικοοικονοµικό χώρο.
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3.14 Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι η στρατηγική της ΕΕ θα πρέπει να
εστιασθεί ενεργά σε τέτοιου είδους ζητήµατα· δυστυχώς όµως αυτό
δεν γίνεται. Η ΕΟΚΕ αναρωτιέται εάν αυτό οφείλεται στο ότι η
χρονική περίοδος 25 ετών που έχει καθορίσει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για την παρούσα στρατηγική είναι ενδεχοµένως (υπερβολικά) σύντοµη. Η ΕΟΚΕ δεν µπορεί να συµφωνήσει µε την
Επιτροπή ότι σε αυτήν την περίοδο δεν αναµένεται δραστική µείωση
των µη ανανεώσιµων πόρων και, κατά συνέπεια, το ζήτηµα των µη
ανανεώσιµων πόρων εξαιρείται τρόπον τινά. Η Επιτροπή οφείλει να
διατυπώσει σαφείς δηλώσεις σχετικά µε τους µη ανανεώσιµους
πόρους, οι οποίες να αφορούν µια χρονικά πιο εκτεταµένη περίοδο
από αυτήν που καλύπτει η σηµερινή στρατηγική. Συνεπώς, κρίνεται
σκόπιµο να παραταθεί εξαρχής η χρονική διάρκεια της στρατηγικής,
π.χ. στα 50 ή ακόµη και στα 100 έτη, διάστηµα το οποίο είναι
συγκριτικά σύντοµο σε σχέση µε τη χρήση των πόρων. Φυσικά,
είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν και ενδιάµεσα στάδια για τους
µακροπρόθεσµους στόχους, σε περίπτωση που υιοθετηθεί µια τόσο
µεγάλη περίοδος. Η ΕΟΚΕ υπενθυµίζει ότι η Επιτροπή είχε δηλώσει
την πρόθεσή της να υιοθετήσει παρόµοια προσέγγιση σε ανακοίνωση (4) που δηµοσίευσε το 2005.
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στρατηγικής σηµασίας για την επίτευξη των στόχων πρέπει να
στηρίζονται όσο το δυνατό περισσότερο στις αντίστοιχες τοµεακές
πολιτικές.
3.19 Κατ' αυτόν τον τρόπο, όλοι οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν
να διακρίνουν σαφώς σε ποιο τοµέα αντιστοιχεί κάθε επιµέρους
στρατηγική. Μέσω συγκεκριµένων παραδειγµάτων µπορούν να
δηµιουργηθούν εγκάρσιες διασυνδέσεις µε άλλες στρατηγικές και
πολιτικούς τοµείς τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο
και συνεπώς να καθοριστούν σαφέστερα οι αρµοδιότητες, ώστε να
διασφαλιστεί καλύτερα η εφαρµογή των στρατηγικών κατευθυντήριων γραµµών.
3.20 Τέσσερις πρωτοβουλίες για την επίτευξη των στόχων
Στο έγγραφό της η Επιτροπή διατυπώνει τις ακόλουθες τέσσερις
νέες πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν προκειµένου να
τεθούν οι βάσεις για τη στρατηγική για τα επόµενα 25 χρόνια:

3.15 Η Επιτροπή διατυπώνει στο έγγραφό της ως γενικότερο
στόχο της στρατηγικής τη «µείωση του αρνητικού αντίκτυπου της
χρήσης των φυσικών πόρων στο πλαίσιο µιας αυξανόµενης οικονοµίας». ∆εν υπάρχει ασφαλώς κανένας στην Ευρώπη, ο οποίος θα
διαφωνούσε µε µια τόσο γενική, αλλά και τόσο ασαφή
στοχοθέτηση.

— «Ανάπτυξη του γνωστικού υπόβαθρου» που περιλαµβάνει και τη
δηµιουργία ενός «κέντρου δεδοµένων για τους πολιτικούς
ιθύνοντες»·

3.16 Η Επιτροπή παραιτείται συνειδητά από τον καθορισµό
«ποσοτικών στόχων σε αυτό το αρχικό στάδιο …της στρατηγικής».
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η παραίτηση αυτή αποτελεί βασικό σφάλµα.
Αφενός, δεν βρισκόµαστε στο αρχικό στάδιο της κατάστασης,
εφόσον τα προβλήµατα αυτά είναι γνωστά από χρόνια, εν µέρει από
δεκαετίες. Αφετέρου, η ΕΟΚΕ έχει διατυπώσει επανειληµµένα ότι
µια επιτυχής στρατηγική απαιτεί σαφείς στόχους. Μια στρατηγική
αποτελεί σχέδιο για την υλοποίηση καθορισµένων στόχων! Η
απουσία στόχων ή η διατύπωση καθόλου δεσµευτικών στόχων µε
πολύ γενικό περιεχόµενο, έχει ως συνέπεια την έλλειψη προσανατολισµού της πολιτικής σε ό,τι αφορά τα πολιτικά µέσα και τους
τοµείς στους οποίους πρέπει να εφαρµοστούν.

— την «εσωτερική διάσταση», στο πλαίσιο της οποίας η Επιτροπή
προτείνει αφενός έκαστο κράτος µέλος της ΕΕ να αναπτύξει
εθνικά µέτρα και προγράµµατα σχετικά µε την αειφόρο χρήση
των φυσικών πόρων και, αφετέρου, να δηµιουργηθεί ένα
«φόρουµ υψηλού επιπέδου το οποίο θα απαρτίζεται από
ανώτερους υπαλλήλους υπεύθυνους για την ανάπτυξη της
πολιτικής φυσικών πόρων στα κράτη µέλη»· αυτό το φόρουµ
θα αποτελείται από εκπροσώπους της Επιτροπής και, «αν
κρίνεται ενδεδειγµένο» (χωρίς να καθορίζεται επακριβώς τι
σηµαίνει αυτό) οργανισµών καταναλωτών, περιβαλλοντικών µη
κυβερνητικών οργανώσεων, βιοµηχανικών και ακαδηµαϊκών
κύκλων, κλπ.·

3.17 Συνεπώς, η ΕΟΚΕ δεν εκλαµβάνει την ανακοίνωση της
Επιτροπής «Θεµατική στρατηγική για τη χρήση των φυσικών πόρων»
ως πραγµατική στρατηγική αλλά περισσότερο ως µια πολύ σωστή
βασική ιδεολογική προσέγγιση -και τούτο πρέπει να τονιστεί
σαφώς-, η υλοποίηση της οποίας απαιτεί την επεξεργασία ειδικών
για κάθε φυσικό πόρο στρατηγικών εφαρµογής.
3.18 Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει όµως πρόθυµα ότι δεν είναι δυνατόν
να εξετασθεί σφαιρικά και διεξοδικά το σύνολο των φυσικών πόρων
σε µία στρατηγική. Το ζήτηµα είναι εξαιρετικά περίπλοκο. Για το
λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η ενσωµάτωση αυτής της θεµελιώδους
και ορθής φιλοσοφίας στη συνολική πολιτική θεώρηση. Για το λόγο
αυτό επίσης, η Επιτροπή δηµοσίευσε σχεδόν ταυτόχρονα εκτός από
τη στρατηγική αυτή και µια θεµατική στρατηγική για την πρόληψη
της παραγωγής αποβλήτων και την ανακύκλωση (5) (που αποτελεί
έµµεσα φυσικό πόρο), ενώ ανακοίνωσε και τη δηµοσίευση θεµατικής
στρατηγικής για την προστασία του εδάφους. Οι αποφάσεις
(4) COM(2005) 37 τελικό, βλ. επίσης σχετικές παρατηρήσεις στη γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ για την «Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το
Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε την επανεξέταση
της στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη — Πλαίσιο δράσης» CESE
361/2006.
(5) COM (2005) 666 τελικό

— «Μέτρηση της συντελούµενης προόδου» µέσω της ανάπτυξης
διαφόρων δεικτών µέχρι το 2008·

— την «παγκόσµια διάσταση», στο πλαίσιο της οποίας προβλέπεται
η δηµιουργία «διεθνούς επιτροπής».
3.21 Η ΕΟΚΕ δεν αµφισβητεί τη χρησιµότητα και τη σκοπιµότητα τέτοιων βάσεων δεδοµένων και νέων οργάνων. Όσο περισσότερα γνωρίζουµε και όσο περισσότεροι άνθρωποι, ειδικά
άνθρωποι που φέρουν πολιτική ευθύνη, ασχολούνται µε αυτά τα
ζητήµατα, τόσο το καλύτερο.
3.22 Παρόλα αυτά, η ΕΟΚΕ οφείλει να απευθύνει στην Επιτροπή
το ερώτηµα, εάν θεωρεί ότι η «στρατηγική» που κατήρτισε µπορεί
πράγµατι να επηρεάσει καθοριστικά τις πολιτικές που εφαρµόζονται. ∆ιότι είναι βέβαιο ότι τα προβλήµατα που περιγράφονται
δεν µπορούν να επιλυθούν µε τις προτεινόµενες δράσεις.
3.23 Με παρόµοιες δηλώσεις ενισχύεται η εντύπωση ότι
καταρχάς πρέπει να διευρυνθεί το γνωστικό υπόβαθρο, προκειµένου
να δηµιουργηθούν τα θεµέλια για την ανάληψη πολιτικής δράσης.
Στην πρόταση της Επιτροπής, η ΕΟΚΕ δεν εντοπίζει µια στρατηγική
συνεκτικής προσέγγισης, αλλά περισσότερο µια στρατηγική
καθυστέρησης στη λήψη πολιτικών αποφάσεων. Η Επιτροπή οφείλει
να καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειµένου να µην δηµιουργηθεί
η εντύπωση αυτή.
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3.24 Είναι γνωστό λόγου χάρη εδώ και χρόνια ότι ο φυσικός
πόρος «ψάρια» έχει υποστεί απόλυτη υπερεκµετάλλευση. Η
Επιτροπή αντιδρά κάθε χρόνο σε αυτήν την απειλητική κατάσταση
ζητώντας, ασφαλώς δικαιολογηµένα, τη µείωση των ποσοστώσεων
αλιευµάτων ώστε να αποτραπεί π.χ. η υπεραλίευση του
βακαλάου (6) χωρίς κανένα αποτέλεσµα. Αυτό το πρόβληµα δεν θα
λυθεί µελλοντικά ούτε µε τη δηµιουργία νέας βάσης δεδοµένων,
ούτε µε τη σύσταση νέων επιτροπών!
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— αφενός να διατυπώσει σαφείς, δηλαδή ποσοτικοποιηµένους
στόχους, οι οποίοι να επιδιώκονται µέσω της πολιτικής,
— αφετέρου να προσδιορίσει µε σαφήνεια τα µέσα — ειδικά εκείνα
που συνεπάγονται φορολογικό αντίκτυπο — µε τα οποία θα
πρέπει να επιτευχθούν οι εν λόγω στόχοι. Η ΕΟΚΕ έχει ζητήσει
επανειληµµένα από την Επιτροπή να διευκρινίσει πώς επιθυµεί
να επιτύχει την πολυσυζητηµένη εσωτερίκευση του εξωτερικού
κόστους.

3.25 Συνεπώς, η ΕΟΚΕ επιθυµεί να µην αποτελούν ορισµένοι
φυσικοί πόροι απλώς θέµα συζητήσεων, αλλά να ακολουθήσουν
επιτέλους πράξεις, π.χ. για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων.

3.28 Προς το παρόν δεν υπάρχει ούτε ίχνος πρότασης της Επιτροπής στον τοµέα αυτό. Επίσης έχει εγκαταλειφθεί η κατάρτιση
συγκεκριµένων στόχων, όπως π.χ. η έννοια «συντελεστής δέκα» (7)
καθώς και η περιγραφή και εξέταση των απαραίτητων µέσων.

3.26 Με αυτήν την παρατήρηση η ΕΟΚΕ επιθυµεί να καταστήσει
και πάλι σαφές ότι σε καµία περίπτωση δεν θεωρεί επαρκή τα λεγόµενα «µέτρα» που προτείνει η Επιτροπή στο πλαίσιο της στρατηγικής.

3.29 Η ΕΟΚΕ θεωρεί απολύτως απαραίτητο να διευκρινίσει η
Επιτροπή µε ποια µέσα προσανατολισµού της πολιτικής και µε ποια
αναγκαία µέτρα επιδιώκει να επιτύχει σαφώς προσδιορισµένους
στόχους όταν αναφέρεται σε µια «στρατηγική».

3.27 Στη γνωµοδότησή της για το προπαρασκευαστικό έγγραφο
της Επιτροπής, καθώς και σε διάφορες άλλες γνωµοδοτήσεις, για
θέµατα αειφόρου ανάπτυξης, ενεργειακής πολιτικής ή πολιτικής
µεταφορών, η ΕΟΚΕ έχει ζητήσει από την Επιτροπή,

3.30 Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΟΚΕ παραπέµπει στη γνωµοδότηση
που υιοθέτησε το Μάιο του 2006 µε θέµα την «Επανεξέταση της
στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη — Πλαίσιο δράσης» (8),
όπου εξετάζεται και αυτό το ζήτηµα.

Βρυξέλλες, 5 Ιουλίου 2006
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

(6) γεγονός που ακόµη δεν οδήγησε στην διαγραφή του απειλούµενου
βακαλάου από τα µενού των εστιατορίων των ευρωπαϊκών θεσµικών
οργάνων.

(7) βλέπε COM(1999)543 της 24.11.1999, σ. 16, σηµείο 4.4: Αποδοτική
χρήση και διαχείριση των πόρων, καθώς και τη γνωµοδότηση της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα την ανακοίνωση της Επιτροπής: «Το περιβάλλον της Ευρώπης: ποιες θα είναι οι µελλοντικές
κατευθύνσεις; — Σφαιρική αξιολόγηση του προγράµµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά µε την πολιτική και τη δράση για το
περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη “Στόχος η αειφορία”», ΕΕ αριθ. C
204 της 18.7.2000, σ. 59-67
(8) COM(2005) 658 τελικό, ΝΑΤ/304 — Σχέδιο γνωµοδότησης της ΕΟΚΕ
για την «Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε την επανεξέταση της στρατηγικής για την
αειφόρο ανάπτυξη — Πλαίσιο δράσης» (CESE 361/2006)
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα «Πρόταση οδηγίας του
Συµβουλίου περί της καταπολεµήσεως της ψείρας του Αγίου Ιωσήφ»
COM(2006) 123 τελικό — 2006/0040 (CNS)
(2006/C 309/15)
Στις 2 Μαΐου 2006, το Συµβούλιο αποφάσισε, σύµφωνα µε τα άρθρα 37 και 94 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, για
την ανωρέρω πρόταση.
Το ειδικευµένο τµήµα«Γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου, περιβάλλον», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των
σχετικών εργασιών της ΕΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή τους στις 24 Μαΐου 2006 µε βάση εισηγητική έκθεση
του κ. SIEKER.
Κατά την 428η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 5ης και 6ης Ιουλίου 2006 (συνεδρίαση της 5ης Ιουλίου 2006), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 166 ψήφους υπέρ, 2 ψήφους κατά και 1 αποχή την
ακόλουθη γνωµοδότηση.
1. Εισαγωγή
1.1 Σκοπός της παρούσας πρότασης είναι να πραγµατοποιηθεί
κωδικοποίηση της οδηγίας του Συµβουλίου 69/466/ΕΟΚ της 8ης
∆εκεµβρίου 1969 περί της καταπολεµήσεως της ψείρας του Αγίου
Ιωσήφ. Η νέα οδηγία θα αντικαταστήσει τις διάφορες πράξεις που
περιλαµβάνονται στην οδηγία 69/ 466/ΕΟΚ. Η πρόταση διατηρεί
πλήρως το περιεχόµενο των πράξεων που κωδικοποιούνται, µε
αποτέλεσµα απλώς να τις συγκεντρώνει µε τις τυπικές τροποποιήσεις που απαιτούνται για αυτή καθαυτή την κωδικοποίηση.
2. Γενικές παρατηρήσεις
2.1 Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι είναι πολύ χρήσιµο να ενοποιηθούν όλα
τα κείµενα σε µια οδηγία. Στα πλαίσια της Ευρώπης των Λαών, η

ΕΟΚΕ, όπως και η Επιτροπή, αποδίδει µεγάλη σηµασία στην απλοποίηση και αποσαφήνιση της κοινοτικής νοµοθεσίας, προκειµένου
να καταστεί σαφέστερη και περισσότερο κατανοητή για τον απλό
πολίτη, και να προσφερθούν έτσι στους πολίτες νέες ευκαιρίες και
η δυνατότητα να κάνουν χρήση των ειδικών δικαιωµάτων που τους
παρέχει.
2.2 Έχει διασφαλιστεί ότι η παρούσα συγκέντρωση διατάξεων
δεν περιλαµβάνει τροποποιήσεις ουσίας, και εξυπηρετεί µόνο το
σκοπό της παρουσίασης της κοινοτικής νοµοθεσίας κατά τρόπο
σαφή και διαφανή. Η ΕΟΚΕ παρέχει την πλήρη υποστήριξή της στο
στόχο αυτό και, υπό το φως των εγγυήσεων αυτών, εκφράζει την
ικανοποίησή της για την πρόταση.

Βρυξέλλες, 5 Ιουλίου 2006
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα «Οι κίνδυνοι και τα προβλήµατα που σχετίζονται µε τον εφοδιασµό της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας µε πρώτες ύλες»
(2006/C 309/16)
Στις 14 Ιουλίου 2005, και σύµφωνα µε το άρθρο 29 παράγραφος 2 του ΕΚ, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή αποφάσισε να καταρτίσει γνωµοδότηση µε θέµα: «Οι κίνδυνοι και τα προβλήµατα που σχετίζονται µε τον εφοδιασµό της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας µε πρώτες ύλες».
Η Συµβουλευτική Επιτροπή Βιοµηχανικών Μεταλλαγών, στην οποία ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών
εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή της στις 22 Μαΐου 2006. Εισηγητής ήταν ο κ. VOSS, µε συνεισηγητή τον
κ. GIBELLIERI.
Κατά την 428η σύνοδο ολοµέλειας της 5ης και 6ης Ιουλίου 2006 (συνεδρίασή της 5ης Ιουλίου 2006), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 157 ψήφους υπέρ και 7 αποχές την ακόλουθη
γνωµοδότηση:
1. Σύνοψη και συστάσεις
1.1 Οι συστάσεις πρέπει να θεωρηθούν ως κατευθυντήριες
γραµµές των πολιτικών αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν για την
εφαρµογή µιας προορατικής πολιτικής στον τοµέα των φυσικών
πόρων, της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης καθώς και
στον τοµέα της εξωτερικής πολιτικής σε κοινοτικό και εθνικό
επίπεδο. Η υλοποίηση των στόχων της Λισσαβώνας, που έχουν
σχεδιαστεί προκειµένου η ΕΕ να καταστεί η πιο ανταγωνιστική και
δυναµική οικονοµία στον κόσµο έως τα τέλη της τρέχουσας
δεκαετίας, προϋποθέτει, αφενός, την άσκηση µιας καινοτόµου
βιοµηχανικής πολιτικής η οποία θα εναρµονίζεται µε τα κοινωνικά
και περιβαλλοντικά πρότυπα και, αφετέρου, την βούληση για διαρθρωτικές αλλαγές. Η αναγκαία βιοµηχανική µεταλλαγή πρέπει να
επιτευχθεί µέσω µιας προορατικής διαµόρφωσης µε τρόπο που να
αντανακλά την ύπαρξη µιας συνεκτικής στρατηγικής για την
αειφόρο ανάπτυξη. Αυτό σηµαίνει, αφενός, ότι η διαδικασία για την
παραγωγή πρόσθετης αξίας πρέπει να γίνει πιο αποτελεσµατική από
την άποψη της χρήσης υλικών και, αφετέρου, ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η οικονοµική χρήση όλων των πόρων και η αντικατάσταση
των πεπερασµένων πόρων από ανανεώσιµους. Με αυτές τις δύο
στρατηγικές, αναπτύσσεται µια νέα βιοµηχανική προοπτική, η
οποία, στηριζόµενη στην τεχνολογική καινοτοµία, θα αποφέρει
υψηλής ποιότητας και ασφαλείς θέσεις απασχόλησης στη βιοµηχανία και τις παρεµφερείς υπηρεσίες.
1.2 Στα συστήµατα οικονοµίας της αγοράς, η ασφάλεια του
ενεργειακού εφοδιασµού είναι θέµα το οποίο εµπίπτει κατά προτεραιότητα στις αρµοδιότητες του ιδιωτικού τοµέα. Ταυτοχρόνως, η
πολιτική έχει καθήκον να συµβάλει στη διαµόρφωση των συνθηκών
υψηλής ασφάλειας εφοδιασµού στο χώρο της βιοµηχανίας, της
έρευνας, της αγοράς εργασίας και του περιβάλλοντος, για τον
εφοδιασµό µε ανανεώσιµες πρώτες ύλες. ∆ιότι η πιο αποτελεσµατική προαγωγή νέων τεχνολογιών όχι µόνο θα προάγει την
ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση, αλλά και θα διευκολύνει
τη µετάβαση σε µια αειφόρο οικονοµία.
1.3 Η ανάλυση του κύκλου ζωής ως βάση µιας αειφόρου πολιτικής για τις πρώτες ύλες συµβάλλει ώστε η εξόρυξη ορυκτών και
µεταλλικών πρώτων υλών να διεξάγεται µε αποδοτικό τρόπο, η
επεξεργασία τους να πραγµατοποιείται µε ελάχιστες επιπτώσεις για
το περιβάλλον, να αναπτύσσονται διαδικασίες ανακύκλωσης και να
αντικαθίστανται — όπου αυτό είναι τεχνολογικά δυνατό —
σταδιακά και σε διαρκώς µεγαλύτερο βαθµό οι πεπερασµένες
πρώτες ύλες που επιδεινώνουν το φαινόµενο του θερµοκηπίου από
ανανεώσιµες πρώτες ύλες µε περιορισµένες εκποµπές διοξειδίου του
άνθρακα, οι οποίες δεν έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον ή η χρήση
τους γίνεται µε τεχνολογίες χαµηλής έκλυσης διοξειδίου του
άνθρακα. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί κυρίως µε την άσκηση µιας
συγκεκριµένης πολιτικής από την ΕΕ και τις κυβερνήσεις των

κρατών µελών. Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι οι δύο στρατηγικές — αύξηση
της απόδοσης και υποκατάσταση — προσφέρουν τη δυνατότητα να
περιορισθεί η εξάρτηση από τις εισαγωγές πρώτων υλών.
1.4 Λόγω της σηµαντικής αύξησης που παρουσιάζει η παγκόσµια κατανάλωση πρώτων υλών, στο µέλλον µπορεί να προκύψουν
προβλήµατα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον εφοδιασµό σε
ορισµένα είδη πρώτων υλών. Οι µεταβολές που παρατηρούνται
στην παγκόσµια αγορά απαιτούν την άσκηση µιας προορατικής
πολιτικής στο χώρο της οικονοµίας αλλά και στο επίπεδο της Ε.Ε.
και των κρατών µελών της. Στην εξασφάλιση του ενεργειακού
εφοδιασµού, για τον οποίον την πρωταρχική ευθύνη φέρει η βιοµηχανία, µπορούν να συµβάλλουν τα θεσµικά όργανα της Ε.Ε., µε την
άσκηση δραστήριας εµπορικής, ερευνητικής και εξωτερικής πολιτικής, Ενώ το ίδιο ισχύει και για τα κράτη µέλη τα οποία µπορούν
να προσαρµόσουν τις πολιτικές που ασκούν για τις πρώτες ύλες και
την ανεργία, προκειµένου να αποφευχθεί η αποµάκρυνση της παραγωγής σε περιοχές εκτός Ε.Ε.. Η ΕΟΚΕ απευθύνει έκκληση στα
κράτη-µέλη να συµβάλουν στη διαµόρφωση των βασικών τάσεων
µιας ευρωπαϊκής πολιτικής για τις πρώτες ύλες και την ενέργεια,
και να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν για την άσκηση
µιας αειφόρου πολιτικής για τις πρώτες ύλες στην Ευρώπη.
1.5 Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή πιστεύει
ότι η Ε.Ε., συνεργαζόµενη στενά µε τα κράτη µέλη και όλες τις
ενδιαφερόµενες οµάδες, πρέπει να µεριµνήσει για την ασφάλεια του
εφοδιασµού της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας µε πρώτες ύλες και για τη
διάθεση αυτών σε προσιτές τιµές στην παγκόσµια αγορά. Για να
επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να
αναλάβει δράση µε σκοπό την εκτόπιση του αθέµιτου ανταγωνισµού
και του προστατευτισµού, τόσο στους πολυµερείς οργανισµούς,
όπως είναι ο ΠΟΕ, ο ΟΟΣΑ και ο ∆ΟΕ, όσο και διµερώς. Βασικό
µέσο για την υλοποίηση των στόχων αυτών είναι ο συνεχής
διάλογος µε παράγοντες από το χώρο της πολιτικής και της βιοµηχανίας που ασκούν επιρροή στις αγορές πρώτων υλών.
1.6 Η ΕΟΚΕ είναι πεπεισµένη ότι η ευρωπαϊκή βιοµηχανία
πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να αντιµετωπίσει επιθετικά τις
τρέχουσες και τις µελλοντικές προκλήσεις που είναι απόρροια
διαρθρωτικών αλλαγών στα πλαίσια του παγκόσµιου ανταγωνισµού.
Η Ευρώπη είναι και θα παραµείνει ένας ανταγωνιστικός τόπος
εγκατάστασης επιχειρήσεων, και θα εξελιχθεί ταυτόχρονα σε έναν
αειφόρο οικονοµικό χώρο, εφόσον ακολουθήσει µια καινοτόµο
πολιτική η οποία µεριµνά για την οικονοµική ευηµερία,
καλύπτοντας ταυτόχρονα στον ίδιο βαθµό τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές.
1.7 Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι, λόγω του υψηλού βαθµού
εκβιοµηχάνισης της Ευρώπης, ο ενεργειακός εφοδιασµός διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο για την υλοποίηση των στόχων
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της Λισσαβώνας. Η συγκριτικά υψηλή εξάρτηση της Ευρώπης από
τις εισαγωγές ορυκτών και µεταλλικών πρώτων υλών καθώς και
καυσίµων εγκυµονεί κινδύνους που δεν περιορίζονται στην
ασφάλεια του εφοδιασµού αλλά, ενόψει της παγκόσµιας κατανάλωσης, επεκτείνονται και στην εξέλιξη των τιµών των πρώτων υλών.
Η οικονοµία και η πολιτική µπορούν να δράσουν προληπτικά
µεριµνώντας για την θέσπιση αποτελεσµατικών µέτρων για την
αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, την προαγωγή των τεχνολογικών καινοτοµιών στο χώρο των πρώτων υλών και της ανακύκλωσης, την υποκατάσταση των µη ανανεώσιµων από ανανεώσιµες
πρώτες ύλες και τη διαφοροποίηση της προσφοράς εισαγωγών
πρώτων υλών µέσω της εντατικότερης αξιοποίησης ενδοευρωπαϊκών
πρώτων υλών. Σε ό,τι αφορά τον άνθρακα, το θέµα θα εξαρτηθεί
από τη δυνατότητα υλοποίησης της προοπτικής ενός «καθαρού
άνθρακα» που δεν επηρεάζει το κλίµα. Αντιθέτως, η απλή εξασφάλιση του ποσοτικού εφοδιασµού σε ανταγωνιστικές τιµές δεν θα
επαρκούσε. Σε ό,τι αφορά την εξωτερική διάσταση, ο σηµαντικός
περιορισµός της αυξανόµενης χρήσης ορυκτών καυσίµων θα πρέπει
να αποτελεί παγκόσµιο πολιτικό στόχο. Ο ρόλος που µπορεί να
διαδραµατίσει η ΕΕ σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να έχει καθορισθεί εντός των αµέσως εποµένων µηνών.
2. Περιγραφή του προβλήµατος
2.1 Οι πρώτες ύλες καταλαµβάνουν την πρώτη θέση µιας
ιδιαιτέρως περίπλοκης αλυσίδας παραγωγής αξίας. Στην εποχή της
αναπτυσσόµενης παγκοσµιοποίησης, συνιστούν προϋπόθεση της
λειτουργικότητας και των εξελικτικών και αναπτυξιακών δυνατοτήτων µιας οικονοµίας. Αυτό ισχύει για τις ενεργειακές πρώτες
ύλες, αλλά και για πολλές µεταλλικές, ορυκτές και βιολογικές
πρώτες ύλες, οι οποίες αποτελούν απολύτως απαραίτητα και
πρωταρχικά στοιχεία για τη λειτουργία της βιοµηχανίας. Η Ευρώπη
ευρίσκεται σε εξαρτηµένη θέση σε ό,τι αφορά στον εφοδιασµό της
µε πρώτες ύλες, κατάσταση η οποία για πολύ καιρό περνούσε
σχεδόν απαρατήρητη, αλλά συνειδητοποιήθηκε µε την συνεχή
αύξηση του κόστους των πρώτων υλών. Η έκρηξη των τιµών των
ορυκτών καυσίµων, του άνθρακα και χάλυβα, αποτελεί κλασικό
παράδειγµα της περίπτωσης αυτής.
2.2 Σε ό,τι αφορά στην οικονοµική σηµασία των πρώτων υλών,
συχνά επικρατεί µια κάπως θολή εικόνα. Αυτό µπορεί να οφείλεται
στο γεγονός ότι, σε σύγκριση µε το σύνολο των συντελεστών που
χρησιµοποιείται, οι πρώτες ύλες διαδραµατίζουν δευτερεύοντα
ρόλο, αν και, σε αντίθεση µε τους άλλους παραγωγικούς συντελεστές, δεν µπορούν να υποκατασταθούν, τουλάχιστον βραχυπρόθεσµα. Έτσι, η ελλειµµατική τροφοδοσία ή η διακοπή της τροφοδοσίας οδηγούν αναγκαστικά σε αντίστοιχη µείωση της παραγωγής.
Οι διακυµάνσεις των τιµών στην αγορά πρώτων υλών επηρεάζουν
απευθείας το κόστος των επακόλουθων παραγωγικών κλάδων και,
κατά συνέπεια, επηρεάζουν το σύνολο της οικονοµίας. Στην
περίπτωση αυτή, πρέπει να µην παραµεληθούν οι κοινωνικές πτυχές.
2.3 Με την ταχύτατη ανάπτυξη της οικονοµίας άλλων περιοχών
του πλανήτη (Κίνα, Ινδία κ.λπ.), την τελευταία δεκαετία αυξήθηκε
ραγδαία η κατανάλωση πρωτογενών πηγών ενέργειας και βιοµηχανικών πρώτων υλών.
2.4 Επίσης, πρέπει να σηµειωθεί η περιφερειακή κατανοµή των
πρώτων υλών και η διαφορά µεταξύ της περιοχής στην οποία
εντοπίζονται τα αποθέµατα και της περιοχής στην οποία καταναλώνονται. Από αυτή την άποψη, η Ευρώπη µπορεί αναµφίβολα να
χαρακτηριστεί ως µία περιοχή η οποία εξαρτάται σήµερα σε πολύ
µεγάλο βαθµό από την εισαγωγή πρώτων υλών και ορυκτών πηγών
ενέργειας, εξάρτηση η οποία αναµένεται να αυξηθεί περισσότερο
στο µέλλον.
2.5 Το καύσιµο της ευρωπαϊκής οικονοµίας είναι η παροχή
ενέργειας. Λόγω του πεπερασµένου χαρακτήρα πολλών πηγών
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ενέργειας, της δραµατικής αύξησης των τιµών, της επιρροής που
ασκούν πόλεµοι ή διάφορες πολιτικές εξελίξεις στην ασφάλεια του
εφοδιασµού και λόγω των, µε βάση τα παγκόσµια δεδοµένα, αναποτελεσµατικών εθνικών «ενεργειακών πολιτικών», η Ευρώπη αντιµετωπίζει έναν πολύ υψηλό κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του
εφοδιασµού.
3. Το παγκόσµιο περιβάλλον
3.1 Αν και τα παραπάνω ισχύουν για πολλές πρώτες ύλες, εδώ
θα εξετασθεί κυρίως, εν είδει παραδείγµατος, η κατάσταση που
επικρατεί στον τοµέα των ενεργειακών πόρων, επειδή στον κλάδο
αυτό παρατηρούνται ιδιαίτερα επίκαιρες και κρίσιµες εξελίξεις
(διακυµάνσεις των τιµών του πετρελαίου, διακοπή της παροχής
φυσικού αερίου από τη Ρωσία), ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν διαθέσιµα πάρα πολλά και αξιόπιστα δεδοµένα και εξετάζονται ήδη
πολιτικά µέτρα.
3.2 Η παγκόσµια άντληση πετρελαίου το 2004 ανήλθε σε
3.847 µεγατόνους. Έως το 2004, η βιοµηχανική άντληση πετρελαίου ανήλθε σε 139 γιγατόνους περίπου, εκ των οποίων το ήµισυ
τα τελευταία 22 χρόνια. Έτσι, έχει εξορυχτεί περισσότερο από
46 % των µέχρι τώρα διαπιστωµένων αποθεµάτων πετρελαίου.
3.3 Στο σηµείο αυτό, πρέπει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στο
ρόλο της Κίνας, επειδή η χώρα αυτή εξελίχθηκε τα τελευταία είκοσι
χρόνια από καθαρό εξαγωγέα αργού πετρελαίου σε καθαρό
εισαγωγέα, και στο µέλλον, αναµένεται ότι θα απορροφήσει ακόµη
περισσότερα από τα αποθέµατα που διατίθενται παγκοσµίως, λόγω
της ταχύτατης ανάπτυξης της οικονοµίας της.
3.4 Πέραν αυτού, υπάρχουν και µερικές άλλες εξελίξεις, όπως ο
πόλεµος στο Ιράκ, οι τυφώνες στην Αµερική, η συσσώρευση
επενδύσεων που οδηγεί σε συµφόρηση σε ό,τι αφορά το δυναµικό
εξόρυξης και µεταφοράς, απεργιακές κοινοποιήσεις που οδηγούν σε
διακοπή της τροφοδοσίας για κάποιο διάστηµα, καθώς και κερδοσκοπικές τάσεις, που είχαν ως αποτέλεσµα τη σηµαντική αύξηση των
τιµών του πετρελαίου και, κάπως αργότερα, του φυσικού αερίου.
Ωστόσο, οι πραγµατικές τιµές — δηλαδή οι τιµές προσαρµοσµένες
στον πληθωρισµό — εξακολουθούν σήµερα να είναι χαµηλότερες
σε σύγκριση µε τις αρχές της δεκαετίας του '80.
3.5 Εκτός από αυτές τις διακυµάνσεις των τιµών, υπάρχει
βεβαίως και το θέµα της διαθεσιµότητας ορυκτών πηγών ενεργείας.
Στα τέλη του 2004, τα συνολικά αποθέµατα αργού πετρελαίου
ανέρχονταν περίπου σε 381 γιγατόνους. Οι χώρες της Μέσης
Ανατολής κατέχουν περίπου το 62 % των παγκόσµιων αποθεµάτων,
η Αµερική περίπου το 13 % και η ΚΑΚ το 10 % περίπου. Πρέπει
να σηµειωθεί ότι στη βόρεια Αµερική έχουν εξορυχτεί ήδη τα δύο
τρίτα των αναµενόµενων αποθεµάτων, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό
στην ΚΑΚ ανέρχεται περίπου στο ένα τρίτο, και στη Μέση Ανατολή
σε λιγότερο από το ένα τέταρτο.
3.6 Η κατάσταση είναι σχεδόν η ίδια και στην περίπτωση του
φυσικού αερίου. Τα παγκόσµια συνολικά αποθέµατα φυσικού
αερίου ανέρχονται περίπου σε 461 τρισεκατοµµύρια κυβικά µέτρα,
ποσότητα που από ενεργειακή άποψη είναι ισοδύναµη µε τα
συνολικά αποθέµατα πετρελαίου. Περισσότερο από το ήµισυ των
αποθεµάτων φυσικού αερίου συγκεντρώνονται σε τρεις χώρες
(Ρωσία, Ιράν και Κατάρ). Εκτιµάται ότι τα πρόσθετα αποθέµατα
φυσικού αερίου ανέρχονται περίπου σε 207 τρισεκατοµµύρια
κυβικά µέτρα. Μέχρι στιγµής, έχει εξορυχτεί περίπου το 18 % των
διαπιστωµένων αποθεµάτων φυσικού αερίου. Το 2004, η κατανάλωση φυσικού αερίου ανήλθε περίπου σε 2,8 τρισεκατοµµύρια
κυβικά µέτρα, ποσότητα που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ. Οι µεγαλύτεροι καταναλωτές ήταν οι Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής,
ακολουθούµενες από τη Ρωσία, τη Γερµανία, τη µεγάλη Βρετανία,
τον Καναδά, το Ιράν και την Ιταλία.
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3.7 Τα αποθέµατα άνθρακα εξακολουθούν να είναι άφθονα.
Συγκρινόµενα µε την παγκόσµια κατανάλωση άνθρακα το 2004, µε
σηµείο αφετηρίας το 2005, τα αποθέµατα άνθρακα επαρκούν για
ακόµη 172 χρόνια και τα αποθέµατα λιγνίτη για άλλα 218 χρόνια.
Το 2004, ο άνθρακας αντιστοιχούσε στο 27 % της παγκόσµιας
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας, υπολειπόµενος µόνο της
κατανάλωσης πετρελαίου. 24 % ήταν το µερίδιο του άνθρακα και
3 % του λιγνίτη. Τον ίδιο χρόνο, ο άνθρακας ήταν η σηµαντικότερη
πρώτη ύλη που χρησιµοποιήθηκε για την παραγωγή ηλεκτρισµού,
µε µερίδιο 37 % περίπου.
3.8 Η κατανοµή των αποθεµάτων άνθρακα είναι πιο ισορροπηµένη από την κατανοµή του πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Μπορεί µεν και σ' αυτή την περίπτωση η Ρωσία να διαθέτει σηµαντικό µέρος των παγκοσµίων αποθεµάτων, ταυτόχρονα όµως, η
βόρεια Αµερική, η Ασία, η Αυστραλία και η νότια Αφρική, που
διαθέτουν σαφώς λιγότερα αποθέµατα πετρελαίου και φυσικού
αερίου, έχουν σηµαντικά αποθέµατα άνθρακα. Καταρχήν όµως, η
συγκέντρωση των παγκόσµιων αποθεµάτων άνθρακα είναι αρκετά
σηµαντική. Σχεδόν τα τρία τέταρτα των αποθεµάτων εντοπίζονται
σε τέσσερις µόνο χώρες, που είναι συγκεκριµένα οι Ηνωµένες πολιτείες Αµερικής, η Ρωσία, η Κίνα και οι Ινδία. Επίσης, η ΕΕ, σε
αντίθεση µε την περίπτωση του πετρελαίου και του φυσικού αερίου,
διαθέτει σηµαντικά αποθέµατα άνθρακα. Ωστόσο, πρέπει να επισηµανθεί ότι υπάρχουν σηµαντικές διαφορές ως προς την ποιότητα
του άνθρακα. Στην περίπτωση του οπτάνθρακα, ο οποίος παράγεται
σε ορισµένες µόνο περιοχές και καλύπτει µια σχετικά σταθερή
ζήτηση σε παγκόσµια κλίµακα, περίπου το 35 % της συνολικής
παραγωγής διατίθεται στο διεθνές εµπόριο. Ωστόσο, µόνο το 16 %
της παγκόσµιας παραγωγής διατίθεται στο διεθνές εµπόριο.
Σηµαντική είναι και η συγκέντρωση χωρών στην περίπτωση των
εξαγωγών, ενώ αυξητική τάση παρουσιάζει και η συγκέντρωση
επιχειρήσεων. Ιδιαιτέρως οι εξαγωγές οπτάνθρακα προέρχονται κατά
περισσότερο από 60 % από την Αυστραλία, ενώ το 50 % όλων των
εξαγωγών κοκ προέρχονται από την Κίνα.
3.9 Οι τιµές του άνθρακα ακολούθησαν τις τελευταίες δεκαετίες
την ίδια εξέλιξη µε το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, αλλά σε
σαφώς χαµηλότερο επίπεδο, ανάλογα µε την περιεκτικότητα σε
ενέργεια. Ιδιαίτερα από την άποψη των πρώτων υλών, δεν πρέπει να
παραγνωριστεί ότι ο άνθρακας, δεν χρησιµεύει µόνο ως πηγή
ενέργειας και απαραίτητο αναγωγικό µέσο για την παραγωγή
ακατέργαστου χυτοσιδήρου, αλλά χρησιµεύει µε διάφορους
τρόπους και ως καύσιµο, αλλά και σε διάφορες εφαρµογές στη
χηµική και στην κατασκευαστική βιοµηχανία. Στην περίπτωση αυτή,
όµως, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, για λόγους που έχουν σχέση µε
την προστασία του περιβάλλοντος, ο άνθρακας χρησιµοποιείται µε
όσο το δυνατόν περισσότερο σύγχρονες, καθαρές και αποτελεσµατικές τεχνολογίες, στις οποίες πρέπει να συµπεριληφθούν και οι
τεχνολογίες για τη συγκράτηση και την αποθήκευση του διοξειδίου
του άνθρακα που εκλύεται, επειδή ο άνθρακας έχει έναν ιδιαίτερα
υψηλό συντελεστή εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου.
3.10 Για να καταστεί όµως σαφέστερη η αποφασιστική σηµασία
που έχει η ασφάλεια του εφοδιασµού, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι
δηλώσεις που έγιναν το Νοέµβριο του 2005 στις Παγκόσµιες Ενεργειακές Προοπτικές, του ∆ιεθνούς Οργανισµού Ενέργειας (∆ΟΕ) σε
σχέση µε την διαρκώς αυξανόµενη παγκόσµια κατανάλωση
ενέργειας. Αν δεν αλλάξει η καταναλωτική συµπεριφορά, η παγκόσµια ζήτηση σε ενέργεια θα έχει αυξηθεί µέχρι το 2030 κατά περισσότερο από πενήντα τοις εκατό, σε 16,3 δισεκατοµµύρια τόνους
πετρελαϊκές µονάδες. Τα γεγονότα που συνέβησαν στην αρχή του
2006, όταν η Ρωσία διέκοψε την παροχή φυσικού αερίου στην
Ουκρανία µε αποτέλεσµα τη µείωση του εφοδιασµού της κεντρικής
και της δυτικής Ευρώπης, µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούν την
πρώτη ένδειξη για τα πιθανά µελλοντικά σενάρια, στην περίπτωση
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που η εξάρτηση της Ευρώπης από τις εισαγωγές αυξηθεί ακόµη
περισσότερο. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίον η υλοποίηση
όσων προβλέπονται στα δύο πράσινα βιβλία της Επιτροπής
«ασφάλεια του εφοδιασµού» και «ενεργειακή αποδοτικότητα» καθώς
και η διεξαγωγή µιας ευρείας και εποικοδοµητικής συζήτησης µε
θέµα το νέο Πράσινο Βιβλίο για την ευρωπαϊκή στρατηγική στον
τοµέα της ενέργειας πρέπει να θεωρηθούν στόχοι προτεραιότητας.
3.11 Πρέπει να επισηµανθεί σχετικά ότι οι εκτιµήσεις του ∆ΟΕ
αντιβαίνουν στην προστασία του κλίµατος. Αυτό συµβαίνει επειδή,
αντί για τη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου που
είναι απαραίτητη για την προστασία του κλίµατος, η πρόβλεψη του
∆ΟΕ για την περίοδο έως το 2030 αντιστοιχεί σε αύξηση των
εκποµπών CO2 της τάξης του 52 %. Κατά συνέπεια, η σηµαντική
µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα λόγω της αυξανόµενης χρήσης ορυκτών πρώτων υλών πρέπει να αποτελέσει καθολικό πολιτικό στόχο. Ο ρόλος της ΕΕ στη διαδικασία αυτή θα
πρέπει να καθοριστεί τους επόµενους µήνες.
3.12 Πολλές και διάφορες πλευρές θεωρούν ότι η πυρηνική
ενέργεια προσφέρει µια πιθανή λύση για το πρόβληµα των αερίων
του θερµοκηπίου. Στην περίπτωση αυτή, εκτός από το θέµα της
επικινδυνότητας, υπάρχουν ερωτηµατικά σχετικά µε την ασφάλεια
του εφοδιασµού. Τα παγκόσµια αποθέµατα ουρανίου κατανέµονται
σε λίγες χώρες. Οι σηµαντικότερες περιοχές παραγωγής ουρανίου
είναι σήµερα η Αυστραλία, η βόρεια Αµερική και ορισµένες αφρικανικές χώρες µαζί µε τις χώρες της ΚΑΚ. Επιπλέον, εικάζεται ότι θα
προκύψουν αποθέµατα στην Κίνα και τη Μογγολία. Η πιθανή
ανάκαµψη της χρήσης ατοµικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς,
ιδιαίτερα στην Κίνα, θα µπορούσε να προκαλέσει έλλειψη ουρανίου
µέσα σε τριάντα χρόνια.
3.13 Περίπου το 12 % των αποθεµάτων πετρελαίου χρησιµοποιείται για την παραγωγή πετροχηµικών προϊόντων. Μια σηµαντική
κατηγορία πετροχηµικών προϊόντων είναι τα πλαστικά. Το 2004
παρήχθησαν σε όλο τον κόσµο 224 εκατοµµύρια τόνοι πλαστικών.
Από αυτά, το 23,6 % προερχόταν από την δυτική Ευρώπη.
Σύµφωνα µε τις τρέχουσες εκτιµήσεις, η χρήση πλαστικών θα
σηµειώσει αύξηση σε παγκόσµια κλίµακα: Έως το 2010, υπολογίζεται ότι η ετήσια αύξηση της κατά κεφαλή κατανάλωσης θα
ανέρχεται σε 4,5 %. Οι σηµαντικότερες αναπτυσσόµενες αγορές
είναι η ανατολική Ευρώπη και η νοτιοανατολική Ασία.
3.14 Εκτός από τις ορυκτές πηγές ενέργειας, µια σηµαντική
πρώτη ύλη για την ευρωπαϊκή οικονοµία είναι τα µεταλλεύµατα,
και κατεξοχήν το σιδηροµετάλλευµα. Το 2004, η παγκόσµια
παραγωγή χάλυβα ξεπέρασε το ένα δισεκατοµµύριο τόνους. Η
παραγόµενη ποσότητα χάλυβα είναι, σε σύγκριση µε άλλα υλικά,
σαφώς µεγαλύτερη. Η κατανάλωση σιδηροµεταλλεύµατος το 2004
ανήλθε σε 1,25 δις. τόνους, ακολουθούµενη από την κατανάλωση
146 εκατ. τόνων βωξίτη, 15,5 εκατ. τόνων χρωµίου, 9 εκατ. τόνων
κασσιτέρου και 8,2 εκατ. τόνων µαγκανίου, δηλαδή κατά µια ή
ακόµη και δύο δεκάδες ποσοστιαίες µονάδες λιγότερο.
3.15 Σύµφωνα µε το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωµένων Πολιτειών (USGS 2005), τα εκµεταλλεύσιµα αποθέµατα σιδηροµεταλλεύµατος ανέρχονται περίπου σε 80 δισεκατοµµύρια τόνους,
δηλαδή στο εκατονταπλάσιο των σηµερινών αναγκών. Εάν στην
ποσότητα αυτή συµπεριληφθούν και τα σήµερα θεωρούµενα ως µη
εκµεταλλεύσιµα αποθέµατα, η συνολική ποσότητα των αποθεµάτων
ανέρχεται περίπου σε 180 δισ. τόνους σιδηροµεταλλεύµατος. Παρά
το σηµαντικό µέγεθος των αποθεµάτων αναµένεται ότι οι τιµές του
σιδηροµεταλλεύµατος θα κυµαίνονται και στο µέλλον σε υψηλό
επίπεδο. Ένας από τους λόγους για την προοπτική αυτή έγκειται
οπωσδήποτε στο ότι τρεις µεγάλες επιχειρήσεις (CVRD, BHP και
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Rio Tinto) έχουν υπό την κατοχή τους το 75 % της παγκόσµιας
παραγωγής σιδηροµεταλλεύµατος που διατίθεται στην αγορά.
Πέραν αυτού, αναµένεται να υπάρξουν προβλήµατα και στις θαλάσσιες µεταφορές, γεγονός το οποίο θα οδηγήσει σε αύξηση του
κόστους µεταφοράς, και κατ' αυτό τον τρόπο σε αύξηση των τιµών
παράδοσης σιδηροµεταλλεύµατος στην ευρωπαϊκή βιοµηχανία
χάλυβα.
3.16 Στα πλαίσια των δράσεων για την εξασφάλιση της ευρωπαϊκής παραγωγής άνθρακα και χάλυβα, πρέπει να ληφθεί υπόψη
και η διαθεσιµότητα οπτάνθρακα και άνθρακα οπτανθρακοποίησης.
Οι εξαγωγές άνθρακα οπτανθρακοποίησης από τις ΗΠΑ θα
µειωθούν, γεγονός που θα ενισχύσει τη θέση του Καναδά και της
Αυστραλίας στην αντίστοιχη αγορά. Για να εξασφαλιστεί όµως ο
παγκόσµιος εφοδιασµός, το δυναµικό των χωρών αυτών πρέπει να
αυξάνεται διαρκώς. Με την κατασκευή οπτανθρακοποιείων, η Κίνα
θα ενισχύσει τη θέση της ως προµηθευτή οπτάνθρακα, παρόλο που
υπάρχουν και άλλες χώρες οι οποίες αυξάνουν το δυναµικό τους σε
οπτανθρακοποιεία για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης.
3.17 Μια σηµαντική ύλη για την παραγωγή χάλυβα είναι επίσης
τα αποµέταλλα. Τα τελευταία χρόνια, το παγκόσµιο εµπόριο
αποµετάλλων έχει σηµειώσει σαφή αύξηση. Όµως, µε τη µακρά
διάρκεια ζωής των προϊόντων από χάλυβα, η ζήτηση αποµετάλλων
δεν µπορεί να αντισταθµιστεί από την προσφορά, µε αποτέλεσµα
την σαφή περαιτέρω αύξηση των εντάσεων της αγοράς. Θεωρείται
ότι, παρά την κάποια χαλάρωση που διαπιστώθηκε τους τελευταίους µήνες, οι τιµές των αποµετάλλων, οι οποίες τριπλασιάστηκαν
µεταξύ του 2002 και του 2004, θα αυξηθούν και άλλο µακροπρόθεσµα.
3.18 Υπάρχουν άλλες µεταλλικές πρώτες ύλες, όπως το
µαγκάνιο, το χρώµιο, το νικέλιο, το τιτάνιο και το βανάδιο, που
είναι σηµαντικά κράµατα και επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό τις
ιδιότητες των βασικών υλικών. Η Ευρώπη είναι υποχρεωµένη να
εισάγει τα µέταλλα αυτά, µαζί µε το παλλάδιο, µια σηµαντική για
την υψηλή τεχνολογία πρώτη ύλη.
3.19 ∆εδοµένου ότι οι πρώτες ύλες που αναφέρθηκαν, καθώς
και πολλές άλλες, υπάρχουν σήµερα σε επαρκή ποσότητα, η
παρατηρούµενη αύξηση των τιµών δεν σηµατοδοτεί µεσοπρόθεσµα
την εξάντληση των πόρων. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι αποκλείεται
να προκύψουν µετατοπίσεις της προσφοράς και της ζήτησης και
ότι η εξέλιξη των τιµών δεν εξαρτάται από συµπτώσεις. Αυτό
συµβαίνει επειδή βραχυπρόθεσµα, λόγω του µακροπρόθεσµου
χαρακτήρα των εξερευνητικών σχεδίων υψηλής έντασης κεφαλαίου,
η προσφορά πρώτων υλών δεν είναι ιδιαίτερα ελαστική. Έτσι, στις
περιπτώσεις που υπάρχει υψηλή ζήτηση, µπορεί να προκύψουν
έλλειψη πρώτων υλών αλλά και αύξηση των τιµών. Περίπου το ίδιο
ισχύει για το µεταφορικό δυναµικό, που περιορίζει επίσης την
τεχνική διαθεσιµότητα (εισαγόµενων) πρώτων υλών. Η επάρκεια των
παγκόσµιων αποθεµάτων και πόρων περιορίζει µεν τους κινδύνους
ποσοτικών διαταράξεων του εφοδιασµού, δεν προσφέρει όµως
καµία προστασία έναντι των βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων
αυξήσεων των τιµών. Οι πολιτικές παρεµβάσεις ή η µονοπωλιακή
συµπεριφορά επιχειρήσεων που κατέχουν δεσπόζουσα θέση στην
αγορά αποτελούν παράγοντες που δεν µπορεί σε καµία περίπτωση
να µη ληφθούν υπόψη στα πλαίσια µιας ολοκληρωµένης αξιολόγησης των κινδύνων που υπάρχουν στις διεθνείς αγορές πρώτων
υλών από άποψη εφοδιασµού και τιµών.
3.20 Το αυτό ισχύει ακόµη περισσότερο τη στιγµή που η
εξόρυξη όχι µόνο σηµαντικών ενεργειακών πόρων, αλλά και µεταλλικών πρώτων υλών συγκεντρώνεται σε ορισµένες περιοχές της γης
και στα χέρια ορισµένων επιχειρήσεων, τάση η οποία και έχει σαφώς
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ενταθεί από την αρχή της δεκαετίας του 90, τουλάχιστον σε ό,τι
αφορά στις µεταλλικές πρώτες ύλες. Έτσι, σε σύγκριση µε το
1990, η Χιλή µπόρεσε να τριπλασιάσει το µερίδιό της στην
παραγωγή σιδηρόχαλκου, ενώ η Αυστραλία παράγει σχεδόν το
40 % του βωξίτη. Μια άλλη χώρα που κατόρθωσε να βελτιώσει
σαφώς στη θέση της ως παραγωγός βωξίτη είναι η Βραζιλία, η
οποία είναι σήµερα ο δεύτερος παραγωγός βωξίτη στον κόσµο,
γεγονός το οποίο υπογραµµίζει τη σηµαντική θέση που καταλαµβάνει η νότια Αµερική σε ό,τι αφορά στην εξόρυξη µεταλλευµάτων. Αυτό ισχύει και για τα σιδηροµεταλλεύµατα, το 30 %
των οποίων παράγεται στη Βραζιλία. Το µόνο κράτος-µέλος της ΕΕ
το οποίο έχει να επιδείξει αξιόλογη δραστηριότητα στο χώρο της
εξόρυξης σιδηροµεταλλευµάτων είναι η Σουηδία, το µερίδιο της
οποίας στην συνολική παγκόσµια παραγωγή ανέρχεται µόλις στο
1,6 % περίπου.

4. Η ευρωπαϊκή βιοµηχανία
4.1 Λόγω της συµβολής της σε ό,τι αφορά στην απασχόληση
και στην παραγωγή αξίας, η βιοµηχανία εξακολουθεί να έχει πάντα
µεγάλη σηµασία για την οικονοµία στην ΕΕ. Πρόκειται για το
σηµαντικότερο κρίκο της αλυσίδας παραγωγής αξίας σε ό,τι αφορά
στα υλικά αγαθά. Χωρίς την ύπαρξη βιοµηχανικών προϊόντων,
πολλές υπηρεσίες δεν θα είχαν κανένα νόηµα. Συνεπώς, η βιοµηχανική παραγωγή δεν πρόκειται να χάσει τη θέση που κατέχει ως
πηγή ευηµερίας. Έτσι, ο ασφαλής εφοδιασµός της βιοµηχανίας µε
πρώτες ύλες είναι απολύτως απαραίτητος. Στην περίπτωση των
ορυκτών αλλά και µεταλλικών πρώτων υλών, υπάρχει µια άνιση
κατανοµή µεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης η οποία, λόγω των
ολιγοπωλιακών διαρθρώσεων που υπάρχουν στις χώρες παραγωγής,
µπορεί να οδηγήσει σε στρεβλώσεις της αγοράς και στην Ευρώπη.
Για να περιοριστεί στο µέλλον η εξάρτηση της Ευρώπης από τις
εισαγωγές, πρέπει να θεσπιστούν τα κατάλληλα µέτρα για όλες τις
πρώτες ύλες, όπως προτείνεται και στην πράσινη βίβλο για την
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού.
4.2 Οι στατιστικές δείχνουν ότι στους κόλπους της ευρωπαϊκής
βιοµηχανίας υπάρχουν σαφείς διαφορές σε ό,τι αφορά στην ενεργειακή απόδοση και στην αποδοτικότητα των πρώτων υλών. Έτσι,
µπορεί να λεχθεί ότι σε ευρωπαϊκή κλίµακα υπάρχουν δυνατότητες
εξοικονόµησης ενέργειας και πρώτων υλών, οι οποίες πρέπει µεσοπρόθεσµα να υλοποιηθούν, έτσι ώστε να περιοριστεί ο βαθµός
εξάρτησης και να ενισχυθούν οι αναπτυξιακές δραστηριότητες.
4.3 Υπάρχει ένας κλάδος ο οποίος, παρά την εξάρτησή του από
τις εισαγωγές πρώτων υλών, ατενίζει το µέλλον µε αισιοδοξία. Η
ευρωπαϊκή βιοµηχανία χάλυβα είναι ανταγωνιστική στην παγκόσµια
αγορά, δεδοµένου ότι έχει ολοκληρώσει ήδη τη διαρθρωτική της
προσαρµογή και έχει αντλήσει από αυτήν τα διδάγµατα που έπρεπε.
Μέσω αυτής της σταθεροποιητικής διαδικασίας, δηµιουργήθηκε µια
διάρθρωση η οποία επιτρέπει στις επιχειρήσεις να είναι κερδοφόρες,
ακόµη και σε οικονοµικά χαλεπούς καιρούς, ενώ άλλες χώρες, όπως
η Κίνα και η Ινδία, δεν έχουν αντιπαρέλθει ακόµη το στάδιο της
διαρθρωτικής προσαρµογής.
4.4 Ιδιαίτερα στην ΕΕ, η βιοµηχανία χάλυβα διαθέτει ανέπαφες
και αποδοτικές αλυσίδες παραγωγής αξίας, στις οποίες ο ρόλος
του χάλυβα είναι καθοριστικός. Σε αυτό πρέπει να προστεθούν
πλεονεκτήµατα στο χώρο των υποδοµών και της υλικοτεχνικής
υποστήριξης. Σε ένα σχετικά περιορισµένο χώρο, µε καλές µεταφορικές διασυνδέσεις µε τα διεθνή σιδηροδροµικά, εσωτερικά πλωτά
και οδικά δίκτυα, οι παραγωγοί και οι πελάτες του κλάδου
µπορούν εύκολα να συνευρίσκονται, κατάσταση η οποία συνεπάγεται ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα.

C 309/76

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4.5 Επιπλέον, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις παραγωγής χάλυβα
έχουν καταβάλει πολύ σηµαντικές προσπάθειες και έχουν διαθέσει
µεγάλα ποσά για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενεργειακή αποδοτικότητα. Μετά τις ΗΠΑ, έχουν να επιδείξουν το
υψηλότερο ποσοστό ανακύκλωσης, χρησιµοποιούν στην παραγωγή
µεγάλο ποσοστό υπολειµµάτων εξοικονοµώντας έτσι πόρους.
Ακόµη και η χρήση αναγωγικών µέσων στις υψικαµίνους είναι
σαφώς χαµηλότερη από ό,τι σε άλλες περιοχές του κόσµου.
4.6 Παρά το θετικό κλίµα που επικρατεί στην ευρωπαϊκή οικονοµία χάλυβα, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, λόγω της εξάρτησης
από την εισαγωγή πρώτων υλών, των υψηλών τιµών της ενέργειας
και των ενισχυµένων µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος,
κυρίως η ενδιάµεση, υγρή φάση θα πάψει µεσοπρόθεσµα να
λαµβάνει χώρα στην Ευρώπη, και θα µεταφερθεί ενδεχοµένως σε
περιοχές οι οποίες µπορούν να προσφέρουν ασφάλεια εφοδιασµού
και ευνοϊκές τιµές ενέργειας. επειδή αυτή η κατάσταση δεν ισχύει
µόνο για τον χάλυβα, αλλά και για το αλουµίνιο και άλλα µέταλλα,
η Ευρώπη µπορεί να πληγεί από σηµαντική απώλεια θέσεων απασχόλησης, η οποία µπορεί να αντισταθµιστεί µόνο µε την προαγωγή
της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης στον τοµέα των ενεργειακών πόρων και της ενεργειακής αποδοτικότητας, µε την
ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων καθώς και µε την παροχή βιοµηχανικών υπηρεσιών. Η µετατόπιση της υγρής φάσης σε χώρες µε
χαµηλά πρότυπα για το περιβάλλον και µειωµένες τιµές για την
ενέργεια όχι µόνο δεν συµβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη σε παγκόσµια κλίµακα, αλλά χειροτερεύει τη θέση της Ευρώπης.
5. Εναλλακτικά σενάρια στον τοµέα των πρώτων υλών και
τεχνολογικές τάσεις
5.1 Στην περίπτωση που η παγκόσµια οικονοµία συνεχίσει να
αναπτύσσεται, όπως στο παρελθόν, στηριζόµενη κατά κύριο λόγο
στη χρήση ορυκτών πρώτων υλών, πρέπει να αναµένεται ότι θα
προκύψουν περισσότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα — ακόµη και
πριν από την εξάντληση των εν λόγω πρώτων υλών — λόγω της
αύξησης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. Έτσι, στη µελέτη
«Παγκόσµιες ενεργειακές προοπτικές για το 2006», το ∆ιεθνές
Γραφείο Ενέργειας αναµένει ότι οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα
σε παγκόσµια κλίµακα θα αυξηθούν κατά περισσότερο από 52 %
έως το 2030, σε σύγκριση µε τα επίπεδα του 2004. Ακόµη,
σύµφωνα µε άλλες εκτιµήσεις, οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα
από τις βιοµηχανικές χώρες πρέπει να περικοπούν κατά 80 % σε
όλο τον κόσµο έως το 2050, προκειµένου οι κλιµατικές αλλαγές
να διατηρηθούν µακροπρόθεσµα σε επίπεδα υποφερτά για τον
άνθρωπο και το περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, πρέπει να
προωθηθούν τεχνολογίες που προκαλούν σηµαντικά λιγότερες
εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου.
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στο µέλλον, και αυξάνει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής
βιοµηχανίας.
5.3 Το 2005, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠ)
κατέληξε στο συµπέρασµα ότι, το 2030, µπορούν να διατεθούν
µεταξύ 230 και 300 Mtoe ετησίως, ποσότητα η οποία αντιστοιχεί
σε 9,6, ή 12,6 × 1019 Joules) και µάλιστα χωρίς να υπάρξουν επιπτώσεις για το περιβάλλον, σε συνδυασµό µε µια προχωρηµένη
αυτάρκεια σε ό,τι αφορά τον εφοδιασµό της ΕΕ µε γεωργικά
προϊόντα. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί περίπου στο 20 % της
πρωτογενούς ενέργειας που χρησιµοποιείται σήµερα στην ΕΕ των
25. Από την ποσότητα αυτή, 100 Mtoe παράγονται κάθε χρόνο
από απορρίµµατα, 40 έως 60 Mtoe από δασοκοµικά προϊόντα και
90 έως 140 Mtoe από γεωργικά προϊόντα. Εκτός από την
παραγωγή ενέργειας από βιογενείς πρώτες ύλες, µπορεί επίσης να
παραχθεί ένα ευρύ φάσµα προϊόντων τα οποία σήµερα λόγω
κόστους, παραµένουν στο περιθώριο. Όµως, ο ευφυής συνδυασµός
πρώτων υλών και µεθόδων µεταποίησης µε νέες στρατηγικές αξιοποίησης θα µπορούσε να καταστήσει τα πλαστικά προϊόντα από
βιογενείς πρώτες ύλες ανταγωνιστικά στο εγγύς µέλλον.
5.4 Είναι απαραίτητο να επιτευχθεί αύξηση της χρήσης αναπαραγόµενων φυτικών πρώτων υλών σε παγκόσµια κλίµακα. Στο
πλαίσιο της προώθησης της έρευνας και της τεχνολογικής
ανάπτυξης δεν λαµβάνονται ακόµη επαρκώς υπόψη οι αναπαραγόµενες πηγές ενέργειας και πρώτες ύλες. Λαµβανοµένου υπόψη του
σηµερινού επιπέδου των τιµών και του κόστους, κρίνεται
απαραίτητο να διασφαλισθεί η ευρύτερη ανάπτυξη της αγοράς και
της τεχνολογίας των υλών αυτών µέσω της λήψης διάφορων
µέτρων εισαγωγής στην αγορά.
5.5 Σε ό,τι αφορά στο δυναµικό παραγωγής βιοµάζας γεωργικής προέλευσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι κατά κεφαλήν
διαθέσιµες εκτάσεις εξελίσσονται δραµατικά. Σήµερα, για την
καλλιέργεια δηµητριακών, οι διαθέσιµες εκτάσεις είναι ακριβώς οι
ίδιες µε εκείνες του 1970 — τότε όµως υπήρχαν στον κόσµο 3
δισ. λιγότεροι άνθρωποι, πράγµα που σηµαίνει ότι το 1970 η κατά
κεφαλήν καλλιεργούµενη έκταση ανερχόταν σε 0,18 εκτάρια, ενώ
σήµερα η αντίστοιχη έκταση είναι µόλις 0,11 εκτάρια. Η τάση αυτή
θα εντατικοποιηθεί, δεδοµένου ότι µε τη διάβρωση, την αλάτωση ή
την ξήρανση του εδάφους χάνονται κάθε χρόνο 7 εκατ. εκτάρια
καλλιεργήσιµων εκτάσεων ενώ περισσότερο από το ένα τέταρτο των
καλλιεργούµενων εκτάσεων θεωρείται ότι κινδυνεύει.

5.2 Συχνά, η ενισχυµένη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
θεωρείται ότι αποτελεί την πρώτη επιλογή για τον περιορισµό των
αερίων του θερµοκηπίου. Η ΕΕ αποτελεί πρωτοπόρο σε αυτόν τον
τοµέα, από τη στιγµή που στη λευκή βίβλο για τις ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας (1) ορίζει ως στόχο για το 2010 να αυξήσει στο
12 % το ποσοστό συµµετοχής των ανανεώσιµων πόρων στην
παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας. Για να επιτευχθεί όµως αυτός ο
στόχος δεν χρειάζεται µόνο να κατασκευαστούν νέες εγκαταστάσεις
στον κλάδο της βιοµάζας, της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας.
Βασικός στόχος πρέπει να είναι η δραστική αναχαίτιση της αυξανόµενης κατανάλωσης ενέργειας. Πρέπει να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες εξοικονόµησης ενέργειας σε όλα τα στάδια της παραγωγής
αξίας, της κατανάλωσης και της διάθεσης υπολειµµάτων. Η στοχοθετηµένη στήριξη της τεχνολογικής προόδου προσφέρει τη δυνατότητα του περιορισµού των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου

5.6 Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του ΟΕΓ, τα επόµενα είκοσι χρόνια,
οι αναπτυσσόµενες χώρες θα πρέπει να διπλασιάσουν τις εισαγωγές
δηµητριακών. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίον, στο µέλλον,
τα δηµητριακά θα αρχίσουν να σπανίζουν, µε αποτέλεσµα να
ακριβύνουν. Συνεπώς, οι ανάγκες σε ζωοτροφές και η ζήτηση
ανανεώσιµων πρώτων υλών στον πρώτο κόσµο θα έρχεται σε ολοένα
και µεγαλύτερο βαθµό σε αντιπαράθεση µε τις διατροφικές ανάγκες
των αναπτυσσόµενων χωρών. Οι ανάγκες σε ζωοτροφές για τα ζώα
βοσκής θα µπορούσαν να µειωθούν µε τον περιορισµό της υψηλής
κατανάλωσης κρέατος, πράξη η οποία θα οδηγούσε σε αύξηση της
διαθεσιµότητας διατροφικών θερµίδων, επειδή κατά τη διατροφή
των ζώων χάνεται σχεδόν το 90 % του περιεχοµένου σε ενέργεια.
Βασικός στόχος θα πρέπει εποµένως να είναι η εντατικοποίηση της
χρήσης της λιγνοκυτταρίνης που περιέχεται σε φυτά, τµήµατα
φυτών και σε υποπροϊόντα τους (ξυλεία, άχυρο, αγρωστώδη, για να
αναφερθούν µόνο τα κυριότερα). Επειδή οι ανάγκη για έρευνα και
ανάπτυξη στον τοµέα αυτό είναι πολύ µεγάλη, θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί και ανάλογη αλλαγή προτύπων στο ερευνητικό πρόγραµµα πλαίσιο της ΕΕ µε στόχο την επίτευξη κατάλληλης βάσης
και αυτάρκειας σε ανανεώσιµους ενεργειακούς πόρους και ανανεώσιµες πρώτες ύλες.

(1) Ανακοίνωση της Επιτροπής — Ενέργεια για το µέλλον: ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας — Λευκή βίβλος για µια κοινοτική στρατηγική και
πρόγραµµα δράσης.

5.7 Ενόψει όλων αυτών, γίνεται κατανοητό ότι η µεταστροφή
προς τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και βιοµηχανικές πρώτες
ύλες δεν λύνει παρά µόνο ένα µέρος του προβλήµατος. Το θέµα
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είναι ότι, για να επιτευχθεί ένα συγκριτικό επίπεδο υπηρεσιών,
πρέπει να χρησιµοποιηθούν τεχνολογίες οι οποίες καταναλώνουν
σαφώς λιγότερη ενέργεια και πρώτες ύλες απ' ό,τι σήµερα. Στη
βιοµηχανία χάλυβα, τα τελευταία σαράντα χρόνια, η κατανάλωση
ενέργειας και οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα µπόρεσαν να
περιοριστούν κατά 50 % περίπου. Υπάρχουν δυνατότητες να γίνουν
ακόµα µεγαλύτερες οικονοµίες. Το συγκρότηµα ULCOS (Ultra
Low CO2 Steelmaking), το οποίο ιδρύθηκε από την ευρωπαϊκή
βιοµηχανία χάλυβα από κοινού µε ερευνητικά ιδρύµατα, σχεδιάζει
τη δραστική µείωση εκποµπών και, κατ' αυτό τον τρόπο, την
επίτευξη ενός άλµατος προς την κατεύθυνση περισσότερο ενεργειακά αποδοτικών διαδικασιών για την παραγωγή χάλυβα. Και
σήµερα όµως, χάρη σε µια διαδικασία αναγωγής που αναπτύχθηκε
στη δεκαετία του 80, περιορίστηκαν οι απαιτήσεις σε ό,τι αφορά
στην ποιότητα του άνθρακα και επιτεύχθηκε µείωση των εκποµπών
σε διοξείδιο του άνθρακα κατά 30 % έναντι των υψικαµίνων.
5.8 Η αύξηση της αποδοτικότητας είναι µια στρατηγική που
υπόσχεται τη µείωση του κόστους, την προστασία των διαθέσιµων
πόρων και τη διασφάλιση της απασχόλησης. ∆ιότι, στον κλάδο της
µεταποίησης, τα χρησιµοποιούµενα υλικά αντιστοιχούν κατά µέσο
όρο στο 40 % του συνόλου των δαπανών, πράγµα που σηµαίνει ότι
είναι ο υψηλότερος συντελεστής κόστους. Η αποδοτική χρήση
πρώτων υλών, µε σταθερή οικονοµική απόδοση, συµβάλλει τόσο
στον περιορισµό του κόστους όσο και στον περιορισµό της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, λόγω της µειωµένης χρήσης πόρων. Με
κρατικές πρωτοβουλίες και προγράµµατα, που προσφέρουν κίνητρα
για τη βελτίωση της αποδοτικότητας, όπως για παράδειγµα µε
προγράµµατα ερευνών και διαγωνισµούς, οι επιχειρήσεις µπορεί να
ενθαρρυνθούν να αξιοποιήσουν το διαθέσιµο δυναµικό. Η επίγνωση
των υφιστάµενων δυνατοτήτων σε ό,τι αφορά στην αποτελεσµατικότητα και τον περιορισµό του κόστους κατά τη χρήση υλικών
πρέπει να προαχθεί ιδιαιτέρως στο χώρο των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και µάλιστα µε την προώθηση κατάλληλων µεθόδων διαχείρισης, όπως είναι οι µέθοδοι EMAS και ISO 14001.
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5.9 Η χρήση αποθεµάτων πρώτων υλών που διατίθενται στην ΕΕ
πρέπει να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε πολύ υψηλές προδιαγραφές. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τον άνθρακα. Η περαιτέρω αύξηση
του δυναµικού µπορεί να υποστηριχθεί µόνον υπό τον όρο ότι θα
υλοποιηθεί η προοπτική του «καθαρού άνθρακα» για λόγους
προστασίας του περιβάλλοντος.
5.10 Τεχνολογικές καινοτοµίες στην ανάπτυξη νέων υλικών µε
βελτιωµένες ιδιότητες στην παραγωγή, τη µεταποίηση και τη χρήση,
µαζί µε την αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης, προσφέρουν µια
επιπλέον διέξοδο για την εξάρτηση από τις εισαγωγές πρώτων
υλών. Στο χώρο αυτό, η σηµαντική αύξηση της αποδοτικής χρήσης
πρώτων υλών πρέπει να συνδυαστεί µε την ανάπτυξη καινοτόµων
προϊόντων. Η προοπτική αυτή οδηγεί σε διαφοροποίηση της
ζήτησης στην αγορά σε σχέση µε διάφορες πρώτες ύλες. Κατ' αυτόν
τον τρόπο, οι ερευνητικές πρωτοβουλίες µπορεί να οδηγήσουν σε
δυναµικό βιοµηχανικής ανάπτυξης το οποίο, σε σύγκριση µε τις
παραδοσιακές διαδικασίες, προσφέρει πλεονεκτήµατα από την
άποψη της βιοµηχανίας, της απασχόλησης αλλά και του περιβάλλοντος.
5.11 Όµως, εκτός από την άµεση εξοικονόµηση ενέργειας στη
βιοµηχανία, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες να εξοικονοµηθεί ενέργεια στα νοικοκυριά και τις µεταφορές. Η κατασκευή κατοικιών που χρησιµοποιούν λίγη ή ακόµη
και καθόλου ενέργεια, µπορεί να συµβάλλει σε σηµαντική µείωση
της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας τόσο για τη θέρµανση
όσο και για την ψύξη. Σε συνδυασµό µε τη χρήση αποδοτικών
τεχνολογιών παροχής, όπως είναι οι αεριολέβητες συµπύκνωσης ή
οι αντλίες θερµότητας, µπορεί να δηµιουργηθεί ένα δυναµικό που
ανέρχεται έως και στο 90 % του σηµερινού µέσου όρου. Επίσης δεν
πρέπει να θεωρείται ουτοπική η εξοικονόµηση ενέργειας και στις
προσωπικές µεταφορές, και µάλιστα µε συντελεστή 4, µε τη βελτιστοποίηση των τεχνολογιών µετάδοσης κίνησης και την
προσαρµογή της συµπεριφοράς των οδηγών.

Βρυξέλλες, 5 Ιουλίου 2006.
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την Πρόταση κανονισµού του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το ευρωπαϊκό σύστηµα ολοκληρωµένων
στατιστικών κοινωνικής προστασίας (ESSPROS)
COM(2006) 11 τελικό — 2006/0104 (COD)
(2006/C 309/17)
Στις 10 Φεβρουαρίου 2006 και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, το Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής για την ανωτέρω πρόταση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώµατα του πολίτη», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών της ΕΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 2 Ιουνίου 2006 µε βάση την
εισηγητική έκθεση της κας SCIBERRAS.
Κατά την 428η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 5ης και 6ης Ιουλίου 2006 (συνεδρίαση της 5ης Ιουλίου 2006), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 162 ψήφους υπέρ και 5 αποχές την ακόλουθη
γνωµοδότηση.
1. Συστάσεις
1.1 Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι, για να ενισχυθεί η κοινωνική
διάσταση της στρατηγικής της Λισαβόνας, τα κράτη µέλη θα
πρέπει, στο νέο πλαίσιο, να δώσουν µεγαλύτερη πολιτική βαρύτητα
στον στόχο του εκσυγχρονισµού και της βελτίωσης της κοινωνικής
προστασίας. Η κοινωνική διάσταση είναι βασική για την αντιµετώπιση των προκλήσεων της παγκοσµιοποίησης και της γήρανσης του
πληθυσµού. Οι διάφοροι στόχοι της στρατηγικής της Λισαβόνας,
δηλαδή η βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη, οι περισσότερες και
καλύτερες θέσεις εργασίας και η µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή,
πρέπει να υποστηριχθούν και να προαχθούν εξίσου (1).
1.2 H EOKE πιστεύει ότι το ευρωπαϊκό σύστηµα ολοκληρωµένων στατιστικών κοινωνικής προστασίας (ESSPROS) είναι
σηµαντικό στο πλαίσιο της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού στους
τοµείς της κοινωνικής ένταξης και των συντάξεων.
1.3 Απαιτείται µια αναλυτική προσέγγιση, η οποία να βασίζεται
σε αξιόπιστους και συγκρίσιµους δείκτες. Αυτό είναι ουσιώδες για
να καταστεί δυνατή η διαµόρφωση µιας αξιόπιστης εικόνας της
προόδου που έχει ή δεν έχει συντελεστεί προς την επίτευξη των
στόχων. Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι, πέρα από τον εξορθολογισµό των
στατιστικών, χρειάζεται να αναπτυχθούν και ποιοτικοί δείκτες.
1.4 Μερικά κράτη µέλη ίσως να αντιµετωπίσουν δυσκολίες όσον
αφορά τη χρηµατοδότηση της συλλογής των απαραίτητων στατιστικών δεδοµένων. Πρέπει, συνεπώς, να εξεταστεί η ικανότητα των
κρατών µελών να συλλέξουν τις πληροφορίες. Επιπροσθέτως, θα
πρέπει να αξιολογηθεί εκ των προτέρων το κόστος, όσο µικρό και
αν είναι, που θα επιβάλει σε κάθε κράτος µέλος µια τέτοια µη
χρηµατοδοτούµενη εντολή. Η ΕΟΚΕ χαίρεται που η Επιτροπή
προβλέπει χρηµατοδοτική βοήθεια προς τα κράτη µέλη για την
εξέλιξη του σηµερινού τους συστήµατος.
1.5 Είναι επίσης σηµαντικό να συµπεριληφθούν στην επιλογή
των δεικτών και µη νοµισµατικά κριτήρια, τα οποία να βασίζονται
στις ανθρώπινες ανάγκες, όπως η πρόσβαση, η ποιότητα και η
συµµετοχή (2).
(1) Βλ. τη γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ της 20.4.2006 για την Ανακοίνωση της
Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των
Περιφερειών: «Εργαζόµαστε µαζί, εργαζόµαστε καλύτερα: Ένα νέο
πλαίσιο για τον ανοικτό συντονισµό των πολιτικών κοινωνικής
προστασίας και κοινωνικής ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»
(COM(2005) 706 τελικό), εισηγητής: ο κ. Olsson (EE C 185της
8.8.2006).
(2) Βλ. υποσηµείωση 1.

1.6 Η συλλογή επακριβών στατιστικών δεδοµένων είναι
σηµαντική και για τις κυβερνήσεις των κρατών µελών, προκειµένου
να προσαρµόσουν τα υπάρχοντα συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης
στις ανάγκες της κοινωνίας τους και να µεριµνήσουν για εκείνα τα
τµήµατα της κοινωνίας που δεν καλύπτονται από τα υφιστάµενα
συστήµατα κοινωνικής προστασίας.
1.7 Συντελεί επίσης στην ανάπτυξη και τη διάδοση στοχοθετηµένων προγραµµάτων για τις ευάλωτες και τις αποκλεισµένες
κοινωνικές οµάδες, µε ιδιαίτερο στόχο την εξάλειψη της παιδικής
φτώχειας.
1.8 Η συνεργασία όλων των κρατών µελών στον τοµέα της
κοινωνικής προστασίας έκανε τα τελευταία χρόνια ένα τεράστιο
βήµα µπροστά. Ο στόχος της προτεινόµενης ενέργειας, η εναρµόνιση δηλαδή των κοινοτικών στατιστικών για την κοινωνική
προστασία, µπορεί να επιτευχθεί µόνο από την Κοινότητα και όχι
µε µεµονωµένη δράση των κρατών µελών.
1.9 Τα αποτελέσµατα της στρατηγικής της Λισαβόνας µπορούν
να αξιολογηθούν µέσω δεικτών και µέσω της αξιολόγησης των
οικονοµικών επιδόσεων και των αποτελεσµάτων του προγράµµατος
για την απασχόληση και την ανάπτυξη. Οι δείκτες αυτοί θα πρέπει
να συνδεθούν µε τους δείκτες της κοινωνικής προστασίας.
Κατ' αυτόν τον τρόπο θα µπορέσουν να αξιολογηθούν καλύτερα τα
συνολικά αποτελέσµατα της στρατηγικής της Λισαβόνας.

2. Εισαγωγή
2.1 Για να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν στη στρατηγική
της Λισαβόνας, πρέπει να αναλυθεί η διάσταση της κοινωνικής
προστασίας και να καταστούν οι διάφοροι στόχοι και τα διάφορα
στοιχεία της πιο ορατά και πιο συγκρίσιµα. Το νέο πλαίσιο της
Επιτροπής για τον ανοικτό συντονισµό στον τοµέα της κοινωνικής
προστασίας είναι ένα εργαλείο για τα κράτη µέλη και την ΕΕ σ' αυτή
τη διαδικασία. Όπως δήλωσε η ΕΟΚΕ στη γνωµοδότησή της σχετικά
µε τη στρατηγική για τον ανοικτό συντονισµό στον τοµέα της
κοινωνικής προστασίας (3), χρειάζεται να δηµιουργηθούν κατάλληλοι δείκτες για αυτό το εργαλείο.
(3) Βλ. υποσηµείωση 1.
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2.2 Τα συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης σε όλα τα κράτη µέλη
εξελίχθηκαν ανάλογα µε την ιστορία και τις ιδιαίτερες συνθήκες
του κάθε κράτους, µε αποτέλεσµα να διαµορφωθεί διαφορετικό
σύστηµα στο καθένα.
2.3 Η κοινωνική προστασία περιλαµβάνει όλες τις ενέργειες
δηµόσιων ή ιδιωτικών φορέων που έχουν ως σκοπό να ανακουφίσουν την κοινότητα, είτε για νοικοκυριά πρόκειται είτε για άτοµα,
από τον φόρτο ενός καθορισµένου συνόλου κινδύνων ή
αναγκών (4).
2.4 Η κοινωνική προστασία έχει εξελιχθεί πολύ από τις αρχές
της δεκαετίας του 1990, όταν δηµιουργήθηκε σύγχυση µετά τις
δύο συστάσεις του Συµβουλίου, από τις οποίες η πρώτη (92/442)
αποσκοπούσε στην εναρµόνιση των στόχων και των πολιτικών για
την κοινωνική προστασία, ενώ η δεύτερη (92/441) στον καθορισµό
κοινών κριτηρίων για την εξασφάλιση επαρκών πόρων στα
συστήµατα όλων των κρατών µελών της ΕΕ (5).
2.5 Άλλες, µεταγενέστερες ανακοινώσεις σχετικά µε την
κοινωνική προστασία ενίσχυσαν τη σηµασία του θέµατος στο
πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος εργασίας «και συνέβαλαν
θετικά στην κοινή κατανόηση της ευρωπαϊκής κοινωνικής
προστασίας» (de la Porte 1999 a) (6).
2.6 ∆ηµιουργήθηκε, έτσι, ανάγκη αποτελεσµατικής συγκριτικής
ανάλυσης, η οποία θα βασίζεται στην (ήδη υπάρχουσα) συνεργασία
και στον συντονισµό και θα συνίσταται κυρίως στην ανταλλαγή
απόψεων και συστάσεων µε βάση τις βέλτιστες πρακτικές.
2.7 Το πιο λεπτό ζήτηµα που παρέµενε ήταν ο καθορισµός
κοινώς συµφωνηθέντων δεικτών. Τα υπάρχοντα συστήµατα
σύγκρισης στατιστικών δεδοµένων χρειάζονταν επανεξέταση. Έπρεπε
να αναλυθούν τα χαρακτηριστικά, τα αίτια και η εξέλιξη του κοινωνικού αποκλεισµού και να βελτιωθεί η ποιότητα των δεδοµένων.
2.8 Τα αποτελέσµατα της στρατηγικής της Λισαβόνας µπορούν
να αξιολογηθούν µέσω δεικτών και µέσω της αξιολόγησης των
οικονοµικών επιδόσεων και των αποτελεσµάτων του προγράµµατος
για την απασχόληση και την ανάπτυξη. Οι δείκτες αυτοί θα πρέπει
να συνδεθούν µε τους δείκτες της κοινωνικής προστασίας.
Κατ' αυτόν τον τρόπο θα µπορέσουν να αξιολογηθούν καλύτερα τα
συνολικά αποτελέσµατα της στρατηγικής της Λισαβόνας.
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3.4 Στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Οκτωβρίου 2003 (7)
συµφωνήθηκε ότι µια ετήσια κοινή έκθεση για την κοινωνική
ενσωµάτωση και την κοινωνική προστασία θα αποτελεί το βασικό
µέσο απολογισµού όσον αφορά τον εξορθολογισµό της ανοικτής
µεθόδου συντονισµού (ΑΜΣ) (8).
3.5 Στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε Ένα νέο πλαίσιο
για τον ανοικτό συντονισµό των πολιτικών κοινωνικής προστασίας
και κοινωνικής ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπογραµµίζεται η
ανάγκη να θεσπιστεί ένα νέο πλαίσιο προκειµένου να καταστεί η
ΑΜΣ ισχυρότερη και πιο προβεβληµένη διαδικασία (9).
3.6 Η πρόταση της Επιτροπής για κανονισµό του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το ESSPROS τονίζει
τη σηµασία της κοινωνικής διάστασης ως ενός από τους πυλώνες
της στρατηγικής της Λισαβόνας.
3.7 Ο στόχος του κανονισµού είναι να θεσπιστεί ένα πλαίσιο για
τη συλλογή δεδοµένων σχετικά µε την κοινωνική προστασία από τα
κράτη µέλη, η οποία σήµερα γίνεται µε διαφορετικές µεθόδους και
ορισµούς που ποικίλλουν µεταξύ των κρατών µελών, καθιστώντας
τη σύγκριση των δεδοµένων αδύνατη και µειώνοντας τη χρησιµότητα αυτών των δεδοµένων κατά την ανάλυση των συστηµάτων
κοινωνικής προστασίας στην ΕΕ.
3.8 Οι στόχοι της πρότασης της Επιτροπής θα επιτευχθούν
καλύτερα αν οι στατιστικές και η ανάλυσή τους αναληφθούν από
το επίπεδο της ΕΕ, βάσει εναρµονισµένης συλλογής των δεδοµένων
στα διάφορα κράτη µέλη.
3.9 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί ότι ένα νοµικό πλαίσιο για το ESSPROS
θα συµβάλει στην επίτευξη των στόχων της ανταγωνιστικότητας,
της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης, που προβλέπονται
από τη στρατηγική της Λισαβόνας, και θα συντελέσει, κατά
συνέπεια, στη βελτίωση των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας
στα διάφορα κράτη µέλη.
3.10 Η ανοιχτή µέθοδος συντονισµού (ΑΜΣ), η οποία θα διευκολύνει τις εργασίες για την κοινωνική προστασία, προϋποθέτει την
ανάγκη συγκρίσιµων και αξιόπιστων στατιστικών και στον τοµέα
της κοινωνικής πολιτικής (10).
Τα κύρια στοιχεία του κανονισµού της Επιτροπής είναι τα

3. Σύνοψη του εγγράφου της Επιτροπής

3.11
εξής:

3.1 Τα συστήµατα κοινωνικής προστασίας στην ΕΕ είναι εξαιρετικά αναπτυγµένα. Υπεύθυνα για την οργάνωση και τη χρηµατοδότηση αυτών των συστηµάτων είναι τα κράτη µέλη.

— το κεντρικό σύστηµα του ESSPROS, το οποίο καλύπτει τις
χρηµατοοικονοµικές ροές σχετικά µε τις δαπάνες και τα έσοδα
στον τοµέα της κοινωνικής προστασίας·

3.2 Ο ιδιαίτερος ρόλος της ΕΕ είναι να εξασφαλίζει την
προστασία των πολιτών σε κάθε κράτος µέλος, καθώς και εκείνων
που διακινούνται από ένα κράτος µέλος σε άλλο, µέσω κοινοτικής
νοµοθεσίας για τον συντονισµό των εθνικών συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης.

— εκτός από το κεντρικό σύστηµα, θα προστεθούν τµήµατα
σχετικά µε τους δικαιούχους συνταξιοδότησης και µε τις
καθαρές παροχές κοινωνικής προστασίας.

3.3 Έχει σηµασία, συνεπώς, να συµφωνηθεί ένα κοινώς αποδεκτό
σύνολο δεικτών, πράγµα για το οποίο απαιτείται δέσµευση των
κρατών µελών να αναπτύξουν βασικά εργαλεία όπως το ESSPROS.
Όπως αναφέρεται στην πρόταση της Επιτροπής, ένα νοµικό πλαίσιο
για το ESSPROS «θα βελτιώσει τη χρησιµότητα των τρεχουσών
συλλογών δεδοµένων από την άποψη της επικαιρότητας, της
κάλυψης και της συγκρισιµότητας».
(4) Social Benchmarking, Policy Making and New Governance in the
EU, Caroline de la Porte.
(5) Ορισµός από το «Εγχειρίδιο του ESSPROS», 1996.
(6) Βλ. υποσηµείωση 4.

4. Η µεθοδολογία του ESSPROS
4.1 Η µεθοδολογία του ESSPROS αναπτύχθηκε στα τέλη της
δεκαετίας του 1970, ως απάντηση στην αναγκαιότητα ενός ειδικού
µέσου για τη στατιστική παρακολούθηση της κοινωνικής
προστασίας στα κράτη µέλη της ΕΕ (11).
(7) Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των Βρυξελλών, 16 και 17 Οκτωβρίου 2003,
Συµπεράσµατα της Προεδρίας.
(8) COM(2006) 11 τελικό — 2006/0004 (COD).
(9) COM(2006) 706 τελικό.
(10) COM(2003) 261 τελικό.
(11) COM(2003) 261 τελικό.
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4.2 Το «Εγχειρίδιο του ESSPROS» του 1996 καθιέρωνε ένα
εξαιρετικά λεπτοµερές σύστηµα για την ταξινόµηση των κοινωνικών
παροχών.
4.3 H αναθεωρηµένη µεθοδολογία του «Εγχειριδίου του
ESSPROS» αυξάνει την ευελιξία, η οποία σήµερα λείπει ως ένα
βαθµό από τη συλλογή δεδοµένων της Eurostat.
4.4 Ένας τρόπος αύξησης αυτής της ευελιξίας είναι η µετάβαση
σε ένα κεντρικό σύστηµα µε πρόσθετα τµήµατα (12).
4.5 Το κεντρικό σύστηµα αντιστοιχεί στις συνήθεις πληροφορίες
που δηµοσιεύει ετησίως η Eurostat σχετικά µε τα έσοδα και τις
δαπάνες της κοινωνικής προστασίας.
4.6 Τα πρόσθετα τµήµατα περιλαµβάνουν συµπληρωµατικές
στατιστικές πληροφορίες για ιδιαίτερες πτυχές της κοινωνικής
προστασίας. Τα θέµατα που καλύπτονται από αυτά τα τµήµατα
καθορίζονται από τις ανάγκες της Επιτροπής και των διάφορων
κρατών µελών (13).
4.7 Αν και οι στόχοι του ESSPROS προβλέπουν µια ολοκληρωµένη περιγραφή της κοινωνικής προστασίας στα κράτη µέλη της
ΕΕ, η µεθοδολογία του δεν περιλαµβάνει στατιστικές για σηµαντικά
θέµατα όπως η υγειονοµική περίθαλψη, η στέγαση, η φτώχεια, ο
κοινωνικός αποκλεισµός και η µετανάστευση. Υπάρχει σηµαντική
συλλογή σχετικών στοιχείων από τη Eurostat και εκτενής
ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική προστασία µεταξύ των
κρατών µελών της ΕΕ βάσει του MISSOC (14). Ωστόσο, ένα νοµικό
πλαίσιο για το ESSPROS θα εξασφάλιζε µια σφαιρικότερη και πιο
ρεαλιστική περιγραφή της κοινωνικής προστασίας στα κράτη µέλη.
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5. Οι τάσεις στον τοµέα της κοινωνικής προστασίας
5.1 Στέγαση
5.1.1 Ένα πεδίο που χρειάζεται αξιολόγηση είναι η οικονοµική
προσιτότητα της στέγασης. Οι µετρήσεις της πραγµατικής προσιτότητας της στέγασης θα πρέπει να καλύπτουν όλες τις σηµαντικές
παραµέτρους.
5.1.2 Προβλήµατα σαν αυτό υπογραµµίζουν ακόµη περισσότερο τη σηµασία της συλλογής κοινωνικών και οικονοµικών στατιστικών δεδοµένων στα κράτη µέλη προς όφελος των πολιτών. Οι
δείκτες για τη βιωσιµότητα θα πρέπει να διατηρηθούν ως προειδοποίηση.
5.2 Συντάξεις
5.2.1 Συλλογή στατιστικών δεδοµένων σε αυτό το πεδίο πραγµατοποιείται σε πολλές χώρες της ΕΕ.
5.2.2 Ωστόσο, οι µετρήσεις των προβλεπόµενων πληθυσµιακών
αλλαγών δυσχεραίνονται λόγω της δυσκολίας να εκτιµηθούν οι
αριθµοί των µεταναστών. Είναι ίσως σηµαντικό να συµπεριληφθεί
στις στατιστικές ο προβλεπόµενος αριθµός µεταναστών και ο
πιθανός αντίκτυπός τους στη βιωσιµότητα των δηµόσιων συνταξιοδοτικών ταµείων. Συνεπώς, όσο πιο ακριβή είναι τα δεδοµένα για
τις µεταναστευτικές ροές, τόσο καλύτερη θα είναι η συµβολή των
στατιστικών στη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων.

Βρυξέλλες, 5 Ιουλίου 2006
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

(12) Εγχειρίδιο του ESSPROS, 1996.
(13) Εγχειρίδιο του ESSPROS, 1996.
(14) Εγχειρίδιο του MISSOC, 2004.
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα «Οι σχέσεις µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κοινότητας Εθνών των Άνδεων»
(2006/C 309/18)
Στις 14 Ιουλίου 2005, και σύµφωνα µε το άρθρο 29, παράγραφος 2, του Εσωτερικού της Κανονισµού, η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή αποφάσισε να καταρτίσει γνωµοδότηση µε θέµα «Οι σχέσεις
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κοινότητας Εθνών των Άνδεων».
Το ειδικευµένο τµήµα «Εξωτερικές σχέσεις» στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών,
επεξεργάστηκε τη γνωµοδότησή του την 1η Ιουνίου 2006, µε βάση εισηγητική έκθεση του κ. MORENO
PRECIADO.
Κατά την 428η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 5ης και 6ης Ιουλίου 2006 (συνεδρίαση της 5ης Ιουλίου 2006), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε, µε 156 ψήφους υπέρ, 2 ψήφους κατά και 10 αποχές,
την ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Εισαγωγή
1.1 Η Τελική ∆ήλωση της Τρίτης Συνάντησης της οργανωµένης
κοινωνίας των πολιτών Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) — Λατινικής
Αµερικής και Καραϊβικής (ΛΑΚ) υποστήριζε την καθιέρωση µιας
πραγµατικής σύνδεσης, που θα στηρίζεται σε ένα δίκτυο συµφωνιών
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και των διαφόρων φορέων της
περιοχής, ενώ στην ίδια ∆ήλωση ζητείται η έναρξη διαπραγµατεύσεων µε την Κοινότητα των Άνδεων (Comunidad Andina —
CAN) (1).
1.2 Στη «∆ήλωση της Γουαδαλαχάρα», που υιοθετήθηκε από την
Τρίτη Συνάντηση Κορυφής αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων ΕΕΛΑΚ (2), θεωρήθηκε ως «κοινός στρατηγικός στόχος» η επίτευξη
Συµφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-CAN (ανάλογης µε εκείνες που έχουν ήδη
υπογραφεί µε το Μεξικό και τη Χιλή και µε εκείνη που βρίσκεται
υπό διαπραγµάτευση µε την MERCOSUR), η οποία να περιλαµβάνει ζώνη ελεύθερων συναλλαγών.
1.3 Στην ίδια Συνάντηση Κορυφής ΕΕ-ΛΑΚ, αποφασίστηκε η
διεξαγωγή κοινής αξιολόγησης, προκειµένου να εκτιµηθεί η
κατάσταση της οικονοµικής ολοκλήρωσης στην Κοινότητα των
Άνδεων. Η αξιολόγηση άρχισε τον Ιανουάριο του 2005.
1.4 Μέχρι σήµερα, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν
αξιοποιήσει τις οικονοµικές και εµπορικές δυνατότητες της
Κοινότητας των Άνδεων και, παρότι η ΕΕ είναι ο δεύτερος εµπορικός τους εταίρος, µετά από τις ΗΠΑ, τα µεγέθη των οικονοµικών
συναλλαγών δεν είναι ιδιαίτερα σηµαντικά. Οι προσπάθειες που
καταβάλλουν οι φορείς της Κοινότητας των Άνδεων για την
εµβάθυνση της ολοκλήρωσής τους (παρά τις δυσκολίες και τους
περιορισµούς που επισηµαίνονται στο παρόν έγγραφο) προάγουν
τις προοπτικές για µια συµφωνία σύνδεσης, η οποία µπορεί να
αποτελέσει σηµαντικό κίνητρο για την αύξηση των εµπορικών
συναλλαγών ΕΕ-CAN, όπως έχει ήδη διαπιστωθεί σε άλλες
περιοχές.

1.6 Στις 6 και 7 Φεβρουαρίου 2006, η ΕΟΚΕ, σε συνεργασία
µε τη Γενική Γραµµατεία της CAN, διοργάνωσε ακρόαση στη Λίµα,
στην οποία συµµετείχαν το Εργατικό και το Εργοδοτικό Συµβουλευτικό Συµβούλιο, καθώς και άλλες ενώσεις της κοινωνίας των
πολιτών των Άνδεων, οι αξιόλογες συνεισφορές των οποίων συµπεριελήφθησαν στο παρόν έγγραφο. Οι συµµετέχοντες αντιµετώπισαν
ευνοϊκά την έναρξη διαπραγµατεύσεων µε την ΕΕ, προειδοποίησαν
όµως ότι η σύνδεση µε την ΕΕ θα πρέπει να λάβει υπόψη τις ασυµµετρίες που υφίστανται µεταξύ των δύο περιφερειών, να αποφύγει
πρότυπα εξαρτηµένης ανάπτυξης, να συµβάλει στον περιορισµό του
κοινωνικού χρέους της περιφέρειας και να προωθήσει µια πραγµατική κοινωνική συνοχή.
1.7 Η παρούσα γνωµοδότηση θα χρησιµεύσει για να διαβιβάσει
στις αρχές την θέση της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών όσον
αφορά τις σχέσεις µε την Κοινότητα των Άνδεων, σύµφωνα µε τις
προτάσεις της Τελικής ∆ήλωσης της Τέταρτης Συνάντησης της
οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών Ευρωπαϊκής Ένωσης — Λατινικής Αµερικής και Καραϊβικής που πραγµατοποιήθηκε στη Βιέννη
τον Απρίλιο του 2006 (όπου επαναλήφθηκε ότι είναι αναγκαίο η
Ευρωπαϊκή Ένωση να συµβάλει στην ενίσχυση των διαδικασιών
ολοκλήρωσης στη Λατινική Αµερική), και µε τις τελικές συστάσεις
της Συνάντησης Κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων
ΕΕ — Λατινικής Αµερικής και Καραϊβικής (Μάιος 2006) σχετικά µε
πιθανή Συµφωνία Σύνδεσης ΕΕ-CAN, που περιλαµβάνονται στην
Τελική ∆ήλωση:
«Υπενθυµίζοντας τον κοινό στρατηγικό στόχο που ορίστηκε
στη ∆ήλωση της Γουαδαλαχάρα, χαιρετίζουµε την απόφαση
που υιοθέτησαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κοινότητα των
Άνδεων να ξεκινήσουν, εντός του 2006, διαδικασία για τη
διαπραγµάτευση µιας Συµφωνίας Σύνδεσης, που θα περιλαµβάνει πολιτικό διάλογο, προγράµµατα συνεργασίας και
εµπορική συµφωνία».
2. Η κατάσταση στις πέντε χώρες των Άνδεων

1.5 Από την άλλη πλευρά, στο πεδίο των σχέσεών της µε την
κοινωνία των πολιτών των Άνδεων, η ΕΟΚΕ διατηρεί τακτικές
σχέσεις µε τους δύο φορείς που εκπροσωπούν σήµερα τους κοινωνικούς παράγοντες ολόκληρης της περιοχής: το Εργατικό Συµβουλευτικό Συµβούλιο των Άνδεων (Consejo Consultivo Laboral
Andino — CCLA) και το Εργοδοτικό Συµβουλευτικό Συµβούλιο
των Άνδεων (Consejo Consultivo Empresarial Andino — CCEA).

2.1 ∆εν είναι εύκολο να συνοψιστεί, σε τόσο περιορισµένο
χώρο, η κατάσταση πέντε χωρών, οι οποίες, παρότι µοιράζονται τον
ίδιο γεωγραφικό χώρο -την οροσειρά των Άνδεων- παρουσιάζουν
µεγάλη ποικιλία όσον αφορά το επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης, τη
δηµογραφική κατάσταση, την πολιτική διαδροµή τους, κ.λ.π.
Εποµένως, το έγγραφο ετούτο περιορίζεται να επισηµάνει κάποιες
από τις πιο αξιοσηµείωτες πτυχές της επικαιρότητας της καθεµιάς
από τις χώρες αυτές.

(1) Πόλη του Μεξικού, 13-15 Απριλίου 2004. Άλλη ονοµασία που χρησιµοποιείται, αν και λιγότερο συχνά, είναι Κοινότητα Εθνών των Άνδεων
(Comunidad Andina de Naciones).
(2) Γουαδαλαχάρα (Μεξικό), 28 και 29 Μαΐου 2004.

2.2 Η Βολιβία είναι η πιο φτωχή από τους πέντε εταίρους των
Άνδεων, και µια από τις λιγότερο εξελιγµένες χώρες ολόκληρης της
Λατινικής Αµερικής. Αυτό εξηγείται εν µέρει από την έλλειψη

C 309/82

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

άµεσης πρόσβασης στη θάλασσα, παρότι υπάρχουν και άλλοι
παράγοντες, όπως ο λιγοστός πληθυσµός -που αποδηµεί όλο και
περισσότερο-, η έλλειψη κατάλληλων για ανταγωνιστική γεωργία
γαιών, η ιστορική εξάρτηση από µη διαφοροποιηµένους φυσικούς
πόρους, ο αποκλεισµός των αυτοχθόνων λαών, που συνιστούν
περισσότερο από τον µισό της πληθυσµό, καθώς και αυξανόµενες
εντάσεις µεταξύ του παραδοσιακού κέντρου της πολιτικής εξουσίας
στο Οροπέδιο και των νεοεµφανιζόµενων περιοχών οικονοµικής
ισχύος στις ανατολικές πεδιάδες. Η χώρα κατόρθωσε να βρει λύσεις
σε δηµοκρατικό πλαίσιο, η παρατεινόµενη όµως ανασφάλεια έχει
παραβλάψει την οικονοµική της ανάπτυξη. Η νέα κυβέρνηση, που
ανέλαβε τον Ιανουάριο του 2006, εισάγει βαθιές µεταρρυθµίσεις
για να βρει µια πορεία ανάπτυξης, χωρίς αυτό να περιορίσει τη
νοµική ασφάλεια των επενδύσεων και την τήρηση των ισχυουσών
διεθνών δεσµεύσεων και διµερών συµφωνιών.
2.3 Στον Ισηµερινό, η κατάσταση παρουσιάζει πολλές
οµοιότητες µε τη Βολιβία, µε µεγάλο ποσοστό αυτόχθονος
πληθυσµού και µε σηµαντικές διαφορές πολιτικής και πολιτισµικής
υφής µεταξύ των παραθαλάσσιων πεδιάδων και του οροπεδίου.
Παρότι κατά τα τελευταία χρόνια η χώρα δεν υπέστη το ίδιο
επίπεδο ανοιχτής κοινωνικής διένεξης, η πολιτική αστάθεια υπήρξε
ακόµη µεγαλύτερη. Το 49 % του πληθυσµού (3) ζει κάτω από το
όριο της φτώχιας. Οι οικονοµικές κρίσεις που έπληξαν τη χώρα
κατά την τελευταία δεκαετία, παράλληλα µε την «δολαριοποίηση»
της οικονοµίας, συνέβαλαν στους υψηλούς δείκτες φτώχιας, καθώς
και στην αποδηµία του 10 % περίπου του ενεργού πληθυσµού. Η
αποστολή εµβασµάτων, που το 2004 ανήλθαν σε 1.740
εκατοµµύρια δολάρια, συνιστά την δεύτερη πηγή εσόδων συναλλάγµατος, µετά από το πετρέλαιο.
2.4 Το Περού είχε διαφορετική διαδροµή, επειδή υπέστη αρχικά
µια φάση τροµοκρατίας (κατά τη δεκαετία του '80 και τις αρχές
της δεκαετίας του '90) και, στη συνέχεια, είχε µια κυβέρνηση (κατά
την προεδρία του Fujimori) που περιέπεσε στον αυταρχισµό και τη
διαφθορά. Παρότι η οικονοµία εµφανίζει αρκετά υψηλά ποσοστά
ανάπτυξης, η σηµερινή κυβέρνηση δεν κατόρθωσε να εδραιώσει µια
στέρεη πορεία πολιτικών και κοινωνικών µεταρρυθµίσεων και έχει
πολύ µικρό λαϊκό έρεισµα. Όσον αφορά την Κοινότητα των
Άνδεων, παρότι η έδρα της Γενικής Γραµµατείας βρίσκεται στη
Λίµα, το Περού έχει επιδείξει κάποιους δισταγµούς σχετικά µε
διάφορες πτυχές της υπο-περιφερειακής ενοποίησης.
2.5 Η Βενεζουέλα (4) αποτελεί περίπτωση που παρακολουθείται
µε ενδιαφέρον σε ολόκληρη την περιοχή, καθώς και σε άλλα µέρη
του κόσµου, δεδοµένου ότι τα τελευταία χρόνια η χώρα υπέστη
σοβαρές πολιτικές και κοινωνικές εντάσεις, µε πολύ οξεία αντιπαράθεση µεταξύ των υποστηρικτών και των επικριτών του Προέδρου
Chávez. Η οικονοµία της Βενεζουέλας εξαρτάται όλο και περισσότερο από τις εξαγωγές πετρελαίου, και το υψηλό επίπεδο των
διεθνών τιµών του επιτρέπει στην Κυβέρνηση να αναπτύσσει ενεργό
διεθνή πολιτική και να διαθέτει επαρκή προϋπολογισµό για την
υλοποίηση εσωτερικών πολιτικών.
2.6 Παρότι πλήττεται από υψηλά επίπεδα πολιτικής και κοινωνικής βίας -που επιτείνεται από το λαθρεµπόριο ναρκωτικών-, η
Κολοµβία κατόρθωσε να διατηρήσει ανέπαφη τη δηµοκρατική
θεσµική της οργάνωση, γεγονός που δεν είναι σύνηθες στη Λατινική
Αµερική, και, παράλληλα µε τις πολιτικές αυτές προσπάθειες,
σηµείωσε επίσης αξιοσηµείωτη οικονοµική πρόοδο. Όµως, παρά τη
(3) United Nations Statistic Division Millenium Indicators (15.10.2003).
(4) Κατά την εκπόνηση του παρόντος εγγράφου και την επιλογή των
δεικτών που περιλαµβάνει, η Βενεζουέλα έχει θεωρηθεί ως µέλος της
Κοινότητας των Άνδεων.
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σχετική µείωση της βίας στην Κολοµβία, εξακολουθούν οι δολοφονίες και οι απαγωγές συνδικαλιστών, δηµοσιογράφων, επιχειρηµατιών και µελών διαφόρων ενώσεων υποστήριξης των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων.

3. Η ενοποίηση των Άνδεων
3.1 Εξέλιξη των θεσµών
3.1.1 Η Κοινότητα των Άνδεων είναι το παλαιότερο σχήµα
συνασπισµού στη Νότια Αµερική. Τα ιδρυτικά µέλη -Βολιβία,
Κολοµβία, Χιλή, Ισηµερινός και Περού- υπέγραψαν τη Συµφωνία
της Καρταχένα το 1969, για τη σύσταση αυτού που τότε
ονοµάστηκε Σύµφωνο των Άνδεων. Τρία χρόνια µετά, η Βενεζουέλα
προσχώρησε στο Σύµφωνο και το 1976 απεσύρθη η Χιλή. Τα
σηµερινά πέντε µέλη (Βολιβία, Κολοµβία, Ισηµερινός, Περού και
Βενεζουέλα) έχουν συνολικό πληθυσµό 120 εκατοµµυρίων
κατοίκων, µε συνολικό ΑΕγχΠ περίπου 265 δισεκατοµµύρια
δολάρια. Η εσωτερική αγορά ανέρχεται σε 8,6 δισεκατοµµύρια
δολάρια περίπου.
3.1.2 Στα 35 χρόνια της ιστορίας της, ο εν λόγω συνασπισµός
εξελίχθηκε από σχήµα προστατευτισµού (υποκατάστασης των
εισαγωγών), πολύ κοινό στις δεκαετίες του '60 και του '70, σε
σχήµα που προσανατολίζεται στην «ανοιχτή περιφερειακή προσέγγιση». Από την άλλη πλευρά, υπέστη διάφορες θεσµικές µεταρρυθµίσεις που απέβλεπαν σε µια όλο και πιο βαθιά αντίληψη της
συνεργασίας, µε κορύφωση τη δηµιουργία της Κοινότητας των
Άνδεων, το 1997. Ως αποτέλεσµα της ιστορίας αυτής, η CAN
διαθέτει πολύ εξελιγµένη θεσµική δοµή και αρκετά πλήρη κοινοτική
νοµοθεσία.
3.1.3 Το Σύστηµα Ολοκλήρωσης των Άνδεων (Sistema Andino
de Integración — SAI) (5), που συστάθηκε µε το Πρωτόκολλο του
Τρουχίγιο το 1996, έχει στόχο τον συντονισµό µεταξύ των
οργάνων του, για την εµβάθυνση και ενδυνάµωση της ολοκλήρωσης
των Άνδεων. Το Σύστηµα συναπαρτίζεται από διακυβερνητικούς και
κοινοτικούς οργανισµούς και διαθέτει αρµοδιότητες εκτελεστικής,
νοµοθετικής, δικαιοδοτικής και ελεγκτικής φύσεως και λήψης
αποφάσεων.
3.1.4 Τα δύο κύρια όργανα λήψης αποφάσεων του Συστήµατος,
το Συµβούλιο Υπουργών Εξωτερικών των Άνδεων και η Επιτροπή
της Κοινότητας των Άνδεων, έχουν διακυβερνητικό χαρακτήρα. Η
Επιτροπή έχει νοµοθετικές αρµοδιότητες για οικονοµικά, εµπορικά
και επενδυτικά θέµατα. Το Συµβούλιο Υπουργών Εξωτερικών των
Άνδεων είναι αρµόδιο για ό,τι δεν εµπίπτει στις αρµοδιότητες της
Επιτροπής, και ειδικότερα για ζητήµατα πολιτικού, κοινωνικού,
περιβαλλοντικού χαρακτήρα, πολιτικής για τη µετανάστευση και
την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, καθώς και για το συντονισµό της εξωτερικής δράσης των διαφόρων κοινοτικών οργάνων.
3.1.5 Το υψηλότερο πολιτικό όργανο του SAI είναι το Προεδρικό Συµβούλιο των Άνδεων, που απαρτίζεται από τους αρχηγούς
κρατών των κρατών µελών. Αποφαίνεται µέσω δηλώσεων ή οδηγιών
που ορίζουν τους προσανατολισµούς για τους λοιπούς οργανισµούς και όργανα του SAI. Η Προεδρία του Προεδρικού
Συµβουλίου των Άνδεων αλλάζει στα µέσα του κάθε χρόνου, µε
αλφαβητική σειρά, και η κυκλική αυτή εναλλαγή επηρεάζει και τα
λοιπά διακυβερνητικά όργανα.
(5) Κατ' αρχήν, η Κοινότητα των Άνδεων αναφέρεται στο σύνολο των
θεσµικών οργάνων και οργανισµών, συµπεριλαµβανοµένων των κρατών
µελών, ενώ το Σύστηµα Ολοκλήρωσης των Άνδεων αφορά τις σχέσεις
µεταξύ των οργανισµών των Άνδεων. Ωστόσο, στην πράξη, δεν φαίνεται
να υπάρχει πολύ σαφής διάκριση µεταξύ SAI και CAN.
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3.1.6
Μεταξύ των κοινοτικών οργανισµών και οργάνων του SAI
ξεχωρίζει η Γενική Γραµµατεία της Κοινότητας των Άνδεων (SGCAN), µε έδρα την Λίµα, στο Περού (6). Η SG-CAN ενεργεί ως
όργανο τεχνικής υποστήριξης των διακυβερνητικών θεσµικών
οργάνων. ∆ιαθέτει νοµοθετικές αρµοδιότητες σε κάποια συγκεκριµένα πεδία (υιοθέτηση ψηφισµάτων), δικαίωµα πρωτοβουλίας και
άλλες ιδιαίτερες αρµοδιότητες.
3.1.7
Άλλα κοινοτικά όργανα είναι το ∆ικαστήριο της
Κοινότητας των Άνδεων και το Κοινοβούλιο των Άνδεων, ενώ αναγνωρισµένα συµπληρωµατικά όργανα είναι το Εργατικό και το Εργοδοτικό Συµβουλευτικό Συµβούλιο των Άνδεων, ο Αναπτυξιακός
Οργανισµός των Άνδεων (Corporación Andina de Fomento —
CAF), το Λατινοαµερικανικό Αποθεµατικό Ταµείο (Fondo Latinoamericano de Reservas — FLAR), τα Σύµφωνα Simón Rodríguez
και Hipólito Unanue και το Πανεπιστήµιο των Άνδεων Simón
Bolívar.
3.2 Σηµερινή κατάσταση της ολοκλήρωσης των Άνδεων
3.2.1
Για την αξιολόγηση της ολοκλήρωσης των Άνδεων πρέπει
να λαµβάνονται υπόψη δύο στοιχεία. Από τη µία πλευρά, παρότι η
CAN λειτουργεί εδώ και πάνω από τρεις δεκαετίες, εξακολουθεί να
είναι ένα σχήµα που απαρτίζεται από πέντε αναπτυσσόµενες χώρες
(µε µέσο κατά κεφαλήν εισόδηµα της τάξεως των 2.364 €, έναντι
του αντίστοιχου 20.420 € στη σηµερινή ΕΕ των 25 µελών), µε όσα
σηµαίνει αυτό από άποψη θεσµών και οικονοµικών δυνατοτήτων.
3.2.2
Από την άλλη πλευρά, και σε συνάρτηση µε το προηγούµενο στοιχείο, ενώ οι πτυχές που παραδοσιακά χαρακτηρίζουν την
ολοκλήρωση -δηλαδή, ό,τι αφορά τη δηµιουργία µιας κοινής
αγοράς- δεν παρουσιάζουν µεγάλη πρόοδο στην CAN, άλλοι
τοµείς εµφανίζουν σηµαντική πρόοδο. Πράγµατι, ενώπιον των
δυσχερειών όσον αφορά την πρόοδο της εµπορικής ολοκλήρωσης,
ενισχύθηκαν άλλες πτυχές της CAN, όπως η πολιτισµική, η
κοινωνική, η χρηµατοοικονοµική κ.λπ.
3.2.3
Για την κατανόηση της λειτουργίας της CAN στην πράξη,
το κανονικό σηµείο εκκίνησης είναι η οικονοµική ολοκλήρωση.
Σχετικά µε το θέµα αυτό, µπορεί να λεχθεί ότι η CAN γνώρισε µια
διαδροµή µη κανονική. Μόνο το 1993 επετεύχθη η δηµιουργία
ζώνης ελεύθερων συναλλαγών, από την οποία, σε πρώτη φάση, το
Περού είχε εξαιρεθεί. Το σχέδιο δηµιουργίας Κοινού Εξωτερικού
∆ασµολογίου (Arancel Externo Común — AEC) για το σύνολο
των µελών δεν ευοδώθηκε ακόµη, παρότι σηµειώθηκαν πρόοδοι ως
προς την εµπορική εναρµόνιση. Υπό τις συνθήκες αυτές, και
προκειµένου να αντληθούν όσο το δυνατόν µεγαλύτερα οφέλη για
τα δύο µέρη, για την µελλοντική συµφωνία σύνδεσης ΕΕ-CAN έχει
καθοριστική σηµασία οι χώρες της CAN να αναπτύξουν µια πραγµατική τελωνειακή σύνδεση.
3.2.4
Η περιορισµένη αυτή πρόοδος της ρυθµιστικής διάρθρωσης είχε ως αποτέλεσµα µεµονωµένες ενδοκοινοτικές συναλλαγές, µε µεγάλες διακυµάνσεις από τη µία χρονιά στην άλλη. Κατά
τη δεκαετία του '90, σηµειώθηκε σηµαντική αύξηση του εµπορίου
µεταξύ των µελών της Κοινότητας των Άνδεων, το οποίο ανήλθε
από το 4,1 % του συνόλου το 1990 στο 14,2 % το 1998 (7). Το
τελευταίο αυτό επίπεδο, ωστόσο, είναι χαµηλό σε σύγκριση µε
εκείνα που κατεγράφησαν κατά τη δεκαετία του '70 στην ίδια
οµάδα, και είναι πιο χαµηλό από τον µέσο όρο της Λατινικής
Αµερικής (20,2 %). Από την άλλη πλευρά, από το 1998, το ενδο(6) Άρθρο 30, εδάφιο α, της Συµφωνίας.
(7) Στοιχεία από την έκθεση της Οικονοµικής Επιτροπής για τη Λατινική
Αµερική (CEPAL), Πανόραµα της ∆ιεθνούς Ένταξης της Λατινικής
Αµερικής και της Καραϊβικής 2004. Τάσεις 2005. Σαντιάγο, Χιλή,
2005.
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κοινοτικό εµπόριο της CAN ακολούθησε καθοδική πορεία (10,4 %
το 2004), παρότι το 2005 σηµείωσε ανάκαµψη.
3.2.5 Το εσωτερικό εµπόριο της Κοινότητας των Άνδεων
αποδείχθηκε χαµηλότερο από τις συναλλαγές της µε τις Ηνωµένες
Πολιτείες (46,6 % του συνόλου το 2004) και σχεδόν ίδιο µε τις
συναλλαγές της µε την Ευρωπαϊκή Ένωση (11,0 % το 2004). Τρεις
από τους πέντε σηµερινούς εταίρους της CAN διοχετεύουν λιγότερο από το 12 % των εξαγωγών τους στην υπο-περιφερειακή
αγορά.
3.2.6 Σε θέµατα ολοκλήρωσης, σηµειώθηκαν κάποιες πρόοδοι,
παρότι οι δυσκολίες ήταν πολλές, εν µέρει λόγω έλλειψης πολιτικής
βούλησης, αλλά σίγουρα και για άλλους λόγους, όπως η διάρθρωση των αγορών, οι διαφορές στα οικονοµικά πρότυπα που έχουν
υιοθετηθεί, τα διαφορετικά επίπεδα οικονοµικής ανάπτυξης, η γεωγραφική θέση που δυσχεραίνει το ενδοκοινοτικό εµπόριο, καθώς και
εσωτερικά πολιτικά προβλήµατα. Πρέπει, ωστόσο, να τονιστεί ότι η
CAN κατόρθωσε να διατηρήσει την πορεία της ολοκλήρωσής της
για περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Η έλλειψη σύγχρονων
υποδοµών επικοινωνίας και µεταφορών µεταξύ των πέντε χωρών
των Άνδεων συνιστά ένα από τα µείζονα εµπόδια για τη δηµιουργία
µιας ενδοκοινοτικής αγοράς και γενικότερα για την ανάπτυξη της
CAN.
3.2.7 Πρέπει να επισηµανθεί η περιορισµένη αφοσίωση που
επιδεικνύουν οι χώρες των Άνδεων της CAN όσον αφορά τον
συντονισµό στην πράξη των εξωτερικών τους σχέσεων. Παρατηρούµε, λόγου χάρη, ότι η Βολιβία και η Βενεζουέλα έχουν
πλησιάσει την MERCOSUR, ενώ το Περού και η Κολοµβία έχουν
υπογράψει συµβάσεις ελεύθερων συναλλαγών µε τις Ηνωµένες
Πολιτείες.
3.2.8 Οι διαφορές αυτές εντάθηκαν µε την αναγγελία, στις
22 Απριλίου 2006, της εγκατάλειψης της Κοινότητας των Άνδεων
εκ µέρους της Βενεζουέλας. Το γεγονός αυτό και η υπογραφή των
συµφωνιών ελευθέρων συναλλαγών οδήγησαν την CAN σε βαθιά
πολιτική κρίση, η οποία θα µελετηθεί σε έκτακτη συνάντηση
κορυφής.

3.3 Οι στόχοι της κοινωνικής συνοχής
3.3.1 Εντούτοις, όπως επισηµάνθηκε παραπάνω, η CAN δεν
περιορίζεται στην εµπορική ολοκλήρωση. Από την πρώτη κιόλας
στιγµή υπήρξε η ευρύτερη προσδοκία να ενταχθεί η πολιτική και η
κοινωνική διάσταση στη διαδικασία ολοκλήρωσης των Άνδεων. Η
επιθυµία αυτή αντικατοπτρίζει την πρόσφατη ιστορία των αγώνων
για τη δηµοκρατία που έζησαν διάφορες χώρες της υπο-περιφέρειας, αλλά και την ανάγκη να υψωθεί η φωνή των Άνδεων στη
λατινοαµερικανική σκηνή και πέρα από αυτήν. Αποτελεί επίσης
απόρροια της κοινωνικο-οικονοµικής πραγµατικότητας των χωρών
των Άνδεων.
3.3.2 Τα στοιχεία σχετικά µε την έλλειψη κοινωνικής συνοχής
είναι συντριπτικά: το 50 % του πληθυσµού των Άνδεων -περίπου
60 εκατοµµύρια άτοµα- ζουν κάτω από το όριο της φτώχιας. Οι
πέντε χώρες της CAN συγκαταλέγονται στις πιο άνισες του κόσµου
(σύµφωνα µε τον δείκτη ανισότητας GINI), όχι µόνον από άποψη
εισοδηµάτων, αλλά και σε σχέση µε άλλες µορφές αποκλεισµού που
σχετίζονται µε την εθνότητα, τη φυλή, τον τόπο καταγωγής κ.λπ.
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3.3.3
Στον ίδιο τοµέα, ας σηµειωθούν οι υψηλοί δείκτες
παράνοµης εργασίας, εσωτερικής και εξωτερικής µετανάστευσης
(που πλήττει σε µεγάλο βαθµό τις γυναίκες) και άλλα φαινόµενα
όπως η περιθωριοποίηση των αυτοχθόνων λαών που, στην περιοχή
αυτή, αντιπροσωπεύουν πλειονότητες (Βολιβία) ή πολύ σηµαντικές
µειονότητες (Ισηµερινός και Περού). Η περιοχή αυτή είναι επίσης
εκείνη όπου παράγεται το µεγαλύτερο µέρος της κοκαΐνης που
καταναλώνεται σε ολόκληρο τον κόσµο, γεγονός που συµβάλλει
στην ύπαρξη παράνοµων οικονοµιών και υψηλών δεικτών
µετακίνησης πληθυσµών, βίας και διαφθοράς που, στην περίπτωση
της Κολοµβίας, προστίθενται σε µια µακρά ιστορία ένοπλης
σύρραξης.
3.3.4
Σε µια τέτοια γενική κατάσταση, η εµπορική απελευθέρωση δεν µπορεί να αποτελέσει τον µοναδικό µηχανισµό για την
προώθηση της συνοχής µεταξύ των χωρών των Άνδεων. Πράγµατι,
στο «Νέο Στρατηγικό Σχέδιο», του οποίου ηγείται η Γενική Γραµµατεία της CAN (8), δίδεται µικρότερη έµφαση στον δασµολογικό
«αφοπλισµό» και µεγαλύτερη σε άλλες προκλήσεις, όπως, µεταξύ
άλλων, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, η πνευµατική
ιδιοκτησία, η κατάργηση µη δασµολογικών εµποδίων, οι υποδοµές,
η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, η ενέργεια, το περιβάλλον και η
ασφάλεια.
3.3.5
Ένας από τους άξονες της νέας αυτής στρατηγικής
γραµµής, που προτείνει ολοκλήρωση για την ανάπτυξη και την
παγκοσµιοποίηση, είναι η κοινωνική ανάπτυξη. Μία από τις σηµαντικότερες πρωτοβουλίες των τελευταίων χρόνων προς την κατεύθυνση αυτή στην Κοινότητα των Άνδεων, ήταν το Ολοκληρωµένο
Σχέδιο Κοινωνικής Ανάπτυξης (PIDS) (9), που υιοθετήθηκε το
Σεπτέµβριο του 2004, µε στόχο την καταπολέµηση της φτώχιας,
του αποκλεισµού και της κοινωνικής ανισότητας στην περιοχή.
Μεσοπρόθεσµα, το PIDS θα µπορούσε να αποτελέσει τη βάση για
µια σφαιρική στρατηγική υπέρ της κοινωνικής συνοχής (και της
οικονοµικής). Ελκυστική για την CAN είναι η µέθοδος ανοιχτού
συντονισµού που εφαρµόζει η ΕΕ στον κοινωνικό τοµέα. Ενδιαφέρουσα είναι επίσης η ιδέα ενός κοινωνικού ταµείου αντίστοιχου µε
τα κοινοτικά ∆ιαρθρωτικά Ταµεία. Έτσι, η CAN είναι η πρώτη υποπεριφέρεια που επιχειρεί να υιοθετήσει πτυχές του ευρωπαϊκού
κοινωνικού προτύπου.
3.3.6
Οπωσδήποτε, η κοινωνική διάσταση αποτελεί ζήτηµα που
επανέρχεται όλο και πιο συχνά στις πολιτικές δηλώσεις και τις
κοινοτικές αποφάσεις της CAN από το 1999 (10), και την τελευταία
πενταετία αρχίζουν να εµφανίζονται κάποιες συγκεκριµένες πρωτοβουλίες.
3.3.7
Στον Προεδρικό ∆ιάλογο των Άνδεων για την Ολοκλήρωση, την Ανάπτυξη και την Κοινωνική Συνοχή αναγνωρίστηκε ότι
οι οικονοµίες των Άνδεων, στα πλαίσια της διεθνοποίησής τους, θα
(8) Βλ., µεταξύ άλλων κειµένων: «Integración para la Globalización»,
Οµιλία του Γενικού Γραµµατέα της Κοινότητας των Άνδεων κ. Allan
Wagner Tizón, µε την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του.
Λίµα, 15 Ιανουαρίου 2004 (βρίσκεται στο ∆ιαδίκτυο:
http://www.comunidadandina.org/index.asp).
(9) Βλ. κείµενο στη διεύθυνση:
http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/DEC601.pdf
(10) Άρθρο 1 και Κεφ. XVI της Συµφωνίας της Καρταχένα για την οικονοµική και κοινωνική ενοποίηση και συνεργασία· Κοινωνικός Χάρτης
των Άνδεων, που υιοθετήθηκε από το Κοινοβούλιο των Άνδεων το
1994 αλλά δεν έχει ακόµη επικυρωθεί από τις κυβερνήσεις· ∆ήλωση
της Καρταχένα του Ενδέκατου Προεδρικού Συµβουλίου η οποία καλεί
το Συµβούλιο Υπουργών Εξωτερικών να υποβάλει πρόταση για τη
συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών, συµπληρωµατικά προς τη
συµµετοχή εργοδοτών και εργαζοµένων που θεσπίζονται µε τις Αποφάσεις 441 και 442· Προεδρικός ∆ιάλογος των Άνδεων για την Ολοκλήρωση, την Ανάπτυξη και την Κοινωνική Συνοχή, Cuzco, 2004.
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πρέπει να εξετάσουν µια διαδικασία για τη διαφοροποίηση της
παραγωγής και την προώθηση µιας ανταγωνιστικότητας χωρίς
αποκλεισµούς, που να ενσωµατώνει τις µικροµεσαίες και τις πολύ
µικρές επιχειρήσεις, να προωθεί την συνεταιριστική και την
κοινοτική εργασία και να δηµιουργεί συνθήκες ευνοϊκές για την
τοπική ανάπτυξη και την περιφερειοποίηση, µε επίκεντρο την
εδαφική ανάπτυξη.
3.3.8 Οι στόχοι που η Γενική Γραµµατεία της CAN θεωρεί
σήµερα ως τους κύριους κοινοτικούς στόχους είναι η παγκοσµιοποίηση µε ενσωµάτωση, η ανάπτυξη µε ανταγωνιστικότητα και
κοινωνική ένταξη, και η κοινωνική συνοχή µε ενίσχυση της δηµοκρατικής διακυβέρνησης. Η εκκρεµούσα κοινωνική ατζέντα
διασταυρώνει όλα αυτά τα θέµατα και θα είναι βιώσιµη στο βαθµό
που θα διατηρηθεί ως προτεραιότητα της οµάδας κρατών των
Άνδεων κατά τις διαπραγµατεύσεις εµπορικής απελευθέρωσης µε
τρίτους, ειδικότερα δε εκείνες που, εξ ορισµού, κινδυνεύουν να
προκαλέσουν µεγαλύτερες ασυµµετρίες στην περιοχή και εντός των
ίδιων των κοινωνιών των Άνδεων, οι οποίες χαρακτηρίζονται από
αποκλεισµό συγκεκριµένων τµηµάτων που συνδέεται µε κριτήρια
εθνότητας και φύλου.

4. Η συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών στο θεσµικό
πλαίσιο των Άνδεων
4.1 Το Εργατικό και το Εργοδοτικό Συµβουλευτικό Συµβούλιο
των Άνδεων
4.1.1 Παρότι η διαδικασία ολοκλήρωσης των Άνδεων έχει
ιστορία πολλών δεκαετιών, τα όργανα επίσηµης συµµετοχής της
κοινωνίας των πολιτών ενισχύθηκαν κατά την τελευταία φάση της
CAN, µε τη σύσταση του Εργατικού και του Εργοδοτικού Συµβουλευτικού Συµβουλίου των Άνδεων. Μέχρι τότε, οι εργοδότες και τα
συνδικάτα, ως παράγοντες της ολοκλήρωσης των Άνδεων, είχαν
µικρή συµµετοχή στην περιφερειακή σκηνή. Ωστόσο, είχαν όντως
συµµετάσχει µέχρι τότε στην ολοκλήρωση των Άνδεων, µέσω των
εθνικών κυβερνήσεων.
4.1.2 Το Εργατικό Συµβουλευτικό Συµβούλιο των Άνδεων
(CCLA) συστάθηκε µε την Απόφαση 441 (11) και απαρτίζεται από
τέσσερις εκπροσώπους από κάθε χώρα των Άνδεων. Οι εκπρόσωποι
και οι αναπληρωτές τους εκλέγονται µεταξύ των υψηλότερου
επιπέδου ηγετικών στελεχών των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων
των εργαζοµένων, τις οποίες ορίζει η κάθε χώρα. Στο CCLA
συµµετέχουν οι πλέον αντιπροσωπευτικές συνδικαλιστικές συνοµοσπονδίες και κεντρικές οργανώσεις καθεµιάς από τις χώρες των
Άνδεων. Σήµερα, στις πέντε χώρες, αριθµούνται 16 κεντρικές συνδικαλιστικές οργανώσεις (12).
4.1.3 Το Εργοδοτικό Συµβουλευτικό Συµβούλιο των Άνδεων
(CCEA) συστάθηκε µε την Απόφαση 442, απαρτίζεται από τις
εργοδοτικές οργανώσεις που λειτουργούν στην περιοχή των Άνδεων
και συµµετέχουν σ' αυτό τέσσερις εκπρόσωποι που εκλέγονται
µεταξύ των υψηλότερου επιπέδου ηγετικών στελεχών των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των εργοδοτών από την καθεµιά από τις
χώρες των Άνδεων.
(11) Καρταχένα, Κολοµβία, 26 Ιουλίου 1998.
(12) Marcos-Sánchez, José, La experiencia de participación de la sociedad civil
en el proceso de integración andino, Πρώτο Φόρουµ της Κοινωνίας των
Πολιτών ΕΕ-CAN, Βρυξέλλες, Βέλγιο, Μάρτιος 2005.
http://europa.eu.int/comm/external_relations/andean/conf_en/docs/
jose_marcos-sanchez.pdf
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4.1.4
Οι αρµοδιότητες των δύο Συµβουλευτικών Συµβουλίων
επανακαθορίστηκαν στην Απόφαση 464 (13), που ορίζει ότι
µπορούν να εκδίδουν γνωµοδοτήσεις ενώπιον του Συµβουλίου
Υπουργών Εξωτερικών των Άνδεων (CAMRE), της Επιτροπής ή της
Γενικής Γραµµατείας και να παρίστανται στις συνεδριάσεις του
CAMRE και της Επιτροπής, καθώς και στις συνεδριάσεις κυβερνητικών εµπειρογνωµόνων ή οµάδων εργασίας που συνδέονται µε την
διαδικασία ολοκλήρωσης των Άνδεων, και να συµµετέχουν σ' αυτές
µε δικαίωµα λόγου.
4.1.5
Το CCLA έχει καταρτίσει µέχρι στιγµής πολυάριθµες
γνωµοδοτήσεις, πολλές από τις οποίες αφορούν την κοινωνική ή
την εξωτερική ατζέντα της CAN, και µεταξύ των οποίων επισηµαίνεται η πρόσφατη Γνωµοδότηση αριθ. 27 (14) σχετικά µε την «παρακολούθηση της σύναψης ενδεχόµενης Συµφωνίας Σύνδεσης µεταξύ
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κοινότητας των Άνδεων», όπου τονίζεται
ότι συµµερίζεται τις προσδοκίες για την πρόοδο προς µια πολιτική,
οικονοµική και κοινωνική συµµαχία µε την ΕΕ.
4.1.6
Από την πλευρά του, το CCEA, σε µία από τις δηλώσεις
του (15), επεσήµανε ότι το ζήτηµα της σύνδεσης µε την ΕΕ είναι
θεµελιώδες και συνέστησε η δηµοσιότητα που θα δοθεί στις διαπραγµατεύσεις µε την ΕΕ να σχεδιαστεί πολύ καλά, ώστε να µην
ζηµιωθούν οι διαπραγµατεύσεις.
4.1.7
Τόσο το CCLA όσο και το CCEA εξέτασαν την ανάγκη
εµβάθυνσης του συντονισµού µε άλλους παράγοντες της κοινωνίας
των πολιτών της περιοχής των Άνδεων από τη µία πλευρά, και µε
την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) από
την άλλη, µε στόχο το συντονισµό κοινών θέσεων και την
προώθηση πρωτοβουλιών για την εξασφάλιση των βασικών εργασιακών προτύπων σε οποιαδήποτε συµφωνία µεταξύ ΕΕ και CAN.

4.2 Άλλοι µηχανισµοί συµµετοχής
4.2.1
Πέρα από τα προαναφερθέντα φόρουµ θεσµικής
εκπροσώπησης της κοινωνίας των πολιτών, η CAN διαθέτει και
άλλες συµµετοχικές διαδικασίες για τις κοινωνικές πολιτικές, όπως
το Σύµφωνο Simón Rodríguez (1973), το οποίο συνίσταται σε
ένα τριµερές φόρουµ προβληµατισµού, συµµετοχής και συντονισµού (υπουργοί εργασίας, εργοδότες και εργαζόµενοι) για την
εξέταση των κοινωνικών και εργασιακών πολιτικών σε περιφερειακό
επίπεδο. Είναι ένα από τα καλούµενα Κοινωνικά Σύµφωνα (16).
4.2.2
Το Σύµφωνο Simón Rodríguez αποτέλεσε έναν αρχικό
µηχανισµό της κοινωνικής και εργασιακής ολοκλήρωσης των
Άνδεων και περιελάµβανε άµεσα τις πτυχές της κοινωνικής και της
εργασιακής ανάπτυξης. Παρότι η πορεία του Συµφώνου έχει
στεφθεί από επιτυχίες και αποτέλεσε αντικείµενο σταθερού ενδιαφέροντος εκ µέρους όλων των εµπλεκόµενων κλάδων για την πρόοδο
στα κοινωνικά και εργασιακά ζητήµατα, ο απολογισµός υποδεικνύει
ότι οι αντίξοες συνθήκες, κυρίως θεσµικής φύσεως, είχαν σηµαντική
επίδραση στην εξέλιξη της διαδικασίας ολοκλήρωσης, και µπορεί να
λεχθεί ότι το 1983 το Σύµφωνο παρέλυσε.
4.2.3
Το Σύµφωνο υιοθέτησε τη σηµερινή του µορφή µε το
Πρωτόκολλο για την Υποκατάσταση του Συµφώνου Simón
(13)
(14)
(15)
(16)

Καρταχένα, Κολοµβία, 25 Μαΐου 1999.
CCLA, Λίµα, Περού, 7 Απριλίου 2005.
Έβδοµη τακτική συνεδρίαση του CCEA (Λίµα, Απρίλιος 2005).
Άλλα Κοινωνικά Σύµφωνα είναι το Σύµφωνο Andrés Bello, που
εξετάζει τις πολιτικές για την παιδεία στην περιφέρεια των Άνδεων, και
το Σύµφωνο Hipólito Unanue, που αφορά πολιτικές για την υγεία.
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Rodríguez, που υπεγράφη από το Προεδρικό Συµβούλιο των
Άνδεων στις 24 Ιουνίου 2001. Στόχοι του Συµφώνου είναι:
α. Να προτείνει και να µελετά πρωτοβουλίες σε θέµατα που
συνδέονται µε τον κοινωνικό και εργασιακό χώρο, οι οποίες να
αποτελούν πραγµατική συνεισφορά στην ανάπτυξη της κοινωνικής ατζέντας της υπο-περιφέρειας, συµβάλλοντας στη δράση
των λοιπών οργάνων του SAI.
β. Να καθορίζει και να συντονίζει τις κοινοτικές πολιτικές που
αφορούν την προώθηση της απασχόλησης, την επαγγελµατική
κατάρτιση και πιστοποίηση, την υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο
εργασίας, την κοινωνική ασφάλιση, τη µετανάστευση για λόγους
εργασίας, καθώς και άλλα θέµατα που θα µπορούν να ορίζουν
οι χώρες των Άνδεων.
γ. Να προτείνει και να σχεδιάζει δράσεις συνεργασίας και συντονισµού µεταξύ των χωρών µελών, σχετικά µε την κοινωνική και
εργασιακή προβληµατική των Άνδεων.
4.3 Ρόλος των ΜΚΟ και των οργανώσεων των πολιτών
4.3.1 Η διάσταση των Άνδεων δεν είναι ξένη προς την εθνική
και την παγκόσµια κοινωνική δυναµική, όπου, πέρα από την
εκάστοτε εργασιακή πραγµατικότητα, εµφανίστηκαν και άλλες
µορφές εκπροσώπησης των συµφερόντων της κοινωνίας, οι οποίες
οργανώνονται γύρω από συγκεκριµένα θέµατα, όπως τα ανθρώπινα
δικαιώµατα, τα δικαιώµατα των αυτοχθόνων πληθυσµών, τα δικαιώµατα των γυναικών, ο πολιτισµός, το περιβάλλον, οι καταναλωτές,
η οικογενειακή γεωργική εκµετάλλευση και οι µικροκαλλιεργητές,
κ.λπ.
4.3.2 Τα ιδιαίτερα αυτά συµφέροντα εκπροσωπούνται µέσω
πολυάριθµων οργανώσεων που εκπροσωπούν διάφορες δραστηριότητες, οι οποίες διαδραµατίζουν ήδη πολύ ενεργό ρόλο για την
περιφερειακή ολοκλήρωση, ενώ ο ρόλος τους θα καταστεί ακόµη
πιο σηµαντικός ενόψει της µελλοντικής σύνδεσης ΕΕ-CAN.
4.3.3 Πρέπει επίσης να επισηµανθεί η σηµασία άλλων µορφών
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ), είτε πρόκειται για
ενώσεις ή κινήµατα όπως αυτά των αυτοχθόνων πληθυσµών και οι
µη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), είτε για πλατφόρµες και
δίκτυα ΜΚΟ, για συνασπισµούς ή πλατφόρµες δράσης, κέντρα
ερευνών, πανεπιστήµια, κ.λπ.
4.3.4 Η κοινωνική δυναµική των κινηµάτων και της καλούµενης
«µη οργανωµένης» κοινωνίας των πολιτών είναι πολύ δραστήρια
στην περιοχή των Άνδεων, παρότι συχνά περιορίζει την οργάνωση
και τη δράση της σε εθνικό επίπεδο ή δεν βρίσκει τους διαύλους
πρόσβασης ή συµµετοχής στα πλαίσια του επίσηµου συστήµατος
ολοκλήρωσης των Άνδεων. Γι' αυτό, η Γενική Γραµµατεία της CAN
έχει αναγγείλει την προσεχή σύσταση υπο-περιφερειακού δικτύου
των ακαδηµαϊκών φορέων και ΜΚΟ των Άνδεων.
4.3.5 Για να διευκολύνει την συµπερίληψη των φορέων αυτών
στην επίσηµη δυναµική της διαδικασίας ολοκλήρωσης των Άνδεων,
η CAN έχει συστήσει διάφορες Τράπεζες Εργασίας. Συστάθηκε,
έτσι, η «Τράπεζα Εργασίας για τα ∆ικαιώµατα των Αυτοχθόνων
Λαών» (17), ως συµβουλευτικός φορέας στα πλαίσια του SAI, για
την προώθηση της ενεργού συµµετοχής των αυτοχθόνων λαών στα
ζητήµατα που συνδέονται µε την υπο-περιφερειακή ολοκλήρωση,
(17) Απόφαση 524, 7 Ιουλίου 2002.
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ως προς το οικονοµικό, το κοινωνικό, το πολιτισµικό και το πολιτικό πεδίο. Τα ζητήµατα της Τράπεζας αυτής αφορούν ευαίσθητες
πτυχές, όπως: κατοχή γαιών των κοινοτήτων και των αυτοχθόνων
λαών· παραγωγή και αγροτικές κοινότητες· οικονοµική ανάπτυξη,
κοινωνική δικαιοσύνη και πολιτική συµµετοχή· πολιτισµική
ταυτότητα και θεσµοποίηση, κ.λπ.
4.3.6
Συστάθηκε επίσης η Τράπεζα Εργασίας των Άνδεων για τα
∆ικαιώµατα των Καταναλωτών (18), ως συµβουλευτικός φορέας στα
πλαίσια του SAI, προκειµένου να προωθεί την ενεργό συµµετοχή
των δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων που συνδέονται µε την
προστασία των δικαιωµάτων των καταναλωτών στις χώρες µέλη της
CAN, στις διαδικασίες κοινωνικού διαλόγου και λήψης αποφάσεων
της περιφερειακής ολοκλήρωσης, στους τοµείς ενδιαφερόντων της.
4.3.7
Οι συµβουλευτικοί αυτοί φορείς (19) δεν διαθέτουν
µερίδιο στον κοινοτικό προϋπολογισµό των Άνδεων για τη
λειτουργία τους. Αυτό σηµαίνει ότι µπορούν να συµµετέχουν µόνον
οι οργανώσεις που έχουν οι ίδιες τη δυνατότητα να κινητοποιούν
ανθρώπινους και δηµοσιονοµικούς πόρους προκειµένου να εξασφαλίζουν τη συµµετοχή τους σε συνεδριάσεις των Τραπεζών και
των οργάνων της CAN.
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Κοινότητα των Άνδεων: η καταπολέµηση του λαθρεµπορίου ναρκωτικών. Η ΕΕ είχε τη βούληση να προσφέρει µια διαφορετική εστίαση
από εκείνη των ΗΠΑ, που έδινε έµφαση στους µηχανισµούς καταστολής. Προς τον σκοπό αυτόν, πρότεινε δύο µεθόδους. Από τη
µία πλευρά, ως ανταπόκριση σε αίτηµα των ίδιων των χωρών των
Άνδεων, συµφωνήθηκε η διεύρυνση του Συστήµατος Γενικευµένων
Προτιµήσεων (ΣΓΠ) για τις χώρες των Άνδεων, µέσω ειδικού
σχήµατος, που εκλήθη το «ΣΓΠ-Ναρκωτικά», το οποίο επέτρεπε στο
90 % των προϊόντων των Άνδεων να εισάγονται στην ΕΕ χωρίς
δασµούς. Από την άλλη πλευρά, αποφασίστηκε η δηµιουργία Ειδικευµένου ∆ιαλόγου Υψηλού Επιπέδου για θέµατα ναρκωτικών.
5.1.5 Η Συµφωνία του 1993 σύντοµα ξεπεράστηκε από το νέο
πλαίσιο σχέσεων που άρχισε να προωθεί η ΕΕ στα µέσα της
δεκαετίας, µε τις διαπραγµατεύσεις συµφωνιών τέταρτης γενεάς µε
τις χώρες της MERCOSUR, τη Χιλή και το Μεξικό. Τα κείµενα
αυτά καταρτίστηκαν ως ένα πρώτο βήµα προς την κατεύθυνση
συµφωνιών σύνδεσης, οι οποίες να περιλαµβάνουν συνθήκη
ελεύθερων συναλλαγών. Η CAN προσδοκούσε τη σύναψη
ανάλογης συµφωνίας, η ΕΕ όµως πίστευε ότι ήταν προτιµότερη η
βαθµιαία πρόοδος προς τον στόχο αυτόν, ξεκινώντας µε µια ενδιάµεση συµφωνία. Η πρόταση αυτή υιοθετήθηκε στη ∆εύτερη
Συνάντηση Κορυφής ΕΕ — Λατινικής Αµερικής και Καραϊβικής,
που πραγµατοποιήθηκε στη Μαδρίτη τον Μάιο του 2002.

5. Οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης — Κοινότητας των Άνδεων

5.2 Η Συµφωνία του 2003 — Ένα «ενδιάµεσο βήµα»

5.1 Οι πρώτες Συµφωνίες ΕΕ-CAN

5.2.1 Στις 15 ∆εκεµβρίου 2003, υπεγράφη Συµφωνία Πολιτικού ∆ιαλόγου και Συνεργασίας µεταξύ της ΕΕ και της CAN. Το
κείµενο αυτό αποτελούσε πρόοδο σε σύγκριση µε την προηγούµενη
συµφωνία, παρότι δεν ανταποκρινόταν πλήρως στις προσδοκίες των
χωρών των Άνδεων (20). Κατά την άποψη των χωρών των Άνδεων,
ένα από τα προβλήµατα του σχήµατος αυτού ήταν ότι δεν βελτίωνε
την πρόσβαση στην ευρωπαϊκή κοινοτική αγορά. Ωστόσο, η
συµφωνία αυτή προσφέρει µια σηµαντική καινοτοµία: τη θεσµοποίηση του πολιτικού διαλόγου. Περιλαµβάνει, επίσης, νέα
ζητήµατα για την δι-περιφερειακή συνεργασία (µετανάστευση,
τροµοκρατία, κ.λπ.) και καθιστά δυνατή τη συµµετοχή σε αυτήν της
κοινωνίας των πολιτών (21).

5.1.1
Η πρώτη Συµφωνία συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και της Λατινικής Αµερικής ήταν εκείνη που υπεγράφη
µε το Σύµφωνο των Άνδεων το 1983, δεκατέσσερα χρόνια µετά
από τη σύσταση της εν λόγω οµάδας ολοκλήρωσης.
5.1.2
Η Συµφωνία αυτή συµπεριλαµβανόταν στην καλούµενη
«δεύτερη γενεά συµφωνιών συνεργασίας». Σε αντιδιαστολή προς την
πρώτη γενεά, που είχε καθαρά εµπορικό χαρακτήρα (µη προτιµησιακό), οι συµφωνίες αυτής της νέας γενεάς ήταν πιο πλήρεις,
καθώς περιελάµβαναν πολιτικές πτυχές και πτυχές συνεργασίας, ένα
στοιχείο που επρόκειτο να αποκτήσει κεντρική σηµασία σε µεταγενέστερες συµφωνίες. Επιπλέον, οι συµφωνίες αυτές τόνιζαν σαφώς
τη σηµασία που αποδίδει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα στην περιφερειακή ολοκλήρωση της Λατινικής Αµερικής.
5.1.3
Ο δυναµισµός των σχέσεων µεταξύ ΕΕ και Λατινικής
Αµερικής κατά τη δεκαετία του '80 σύντοµα οδήγησε στην ανάγκη
µιας νέας γενεάς συµφωνιών από το 1991. Το 1993, η ΕΕ
υπέγραψε µια Συµφωνία Πλαίσιο, τρίτης γενεάς, µε την οµάδα
χωρών των Άνδεων. Ως καινοτοµία, η συµφωνία αυτή περιελάµβανε
µια «δηµοκρατική ρήτρα», η οποία εκφράζει την κοινή δέσµευση
υπέρ της δηµοκρατίας, και µια «εξελικτική ρήτρα», βάσει της οποίας
µπορούν να διευρυνθούν τα πεδία συνεργασίας.
5.1.4
Παράλληλα, µέσα στη δεκαετία του '90, υπήρξε ένα
ζήτηµα που οδήγησε στην αυξανόµενη σηµασία της σχέσης µε την
(18) Απόφαση 539: Τράπεζα Συµµετοχής της Κοινωνίας των Πολιτών των
Άνδεων για την Προστασία των ∆ικαιωµάτων του Καταναλωτή,
Μπογκοτά, Κολοµβία, 11 Μαρτίου 2003.
(19) Συστάθηκε επίσης Τράπεζα Εργασίας των Τοπικών Αρχών, µε συµβουλευτικό χαρακτήρα.

5.3 Εµπορικές συναλλαγές ΕΕ-CAN
5.3.1 Όπως διαπιστώνεται στον πίνακα που ακολουθεί, οι εµπορικές σχέσεις µεταξύ της ΕΕ και της CAN σηµείωσαν κάποια στασιµότητα. Παρότι η ΕΕ είναι σήµερα ο δεύτερος σε µέγεθος εµπορικός εταίρος της CAN, αντιπροσωπεύει µόλις το 12-13 % των
εξωτερικών της συναλλαγών, έναντι 40 % µε τις ΗΠΑ. Οι εξαγωγές
των Άνδεων προς την ΕΕ, έναντι των συνολικών της εξαγωγών,
έπεσαν από το 19 % (1994) στο 12 % (2004). Ως προµηθευτής, η
ΕΕ, από πηγή του 19 % των εισαγωγών της CAN το 1994, έπεσε
στο 13 % το 2004.
(20) Ορισµένοι συγγραφείς αναφέρονταν στη συµφωνία ως «τρίτης γενεάς
συν ή τετάρτης γενεάς µείον», προκειµένου να δηλώσουν την ενδιάµεση
κατάστασή της µεταξύ της συµφωνίας του 1993 και των συµφωνιών µε
την MERCOSUR, τη Χιλή και το Μεξικό: Javier Fernández και Ana
Gordon, «Un nuevo marco para el refuerzo de las relaciones entre
la Unión Europea y la Comunidad Andina», Revista de Derecho
Comunitario Europeo, Έτος 89, τεύχος 17, Ιανουάριος-Απρίλιος 2004.
(21) Η παράγραφος 3 του Άρθρου 52 της Συµφωνίας αυτής προβλέπει τη
σύσταση Κοινής Συµβουλευτικής Επιτροπής για την «προώθηση του
διαλόγου µε τις οικονοµικές και κοινωνικές οργανώσεις της κοινωνίας
των πολιτών».
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ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΜΕ ΤΗΝ CAN
(σε εκατοµµύρια ευρώ)
Εισαγωγές (Εισ.)
Όγκος

Ετήσια
µεταβολή
(%)

Εξαγωγές (Εξ.)
Μέρος των
συνολικών Εισ.
της ΕΕ

Όγκος

0,82

7 020

Ετήσια
µεταβολή
(%)

Ισοζύγιο
(για την ΕΕ)

Εισ.+ Εξ.

0,82

-1 134

15.173

Μέρος των
συνολικών Εξ.
της ΕΕ

2000

8 153

2001

8 863

8,7

0,90

7 908

12,6

0,89

-955

16.771

2002

8 853

-0,1

0,94

7 085

-10,4

0,79

-1 768

15.938

2003

7 911

-10,6

0,84

5 586

-21,2

0,64

-2 325

13.497

2004

8 904

12,6

0,87

5 988

7,2

0,62

-2 916

14.892

Μέση ετήσια αύξηση

2,2

-3,9

-0,5

Πηγή: Eurostat

5.3.2
Η ΕΕ είναι η πρώτη πηγή άµεσων επενδύσεων στην CAN,
οι ροές όµως έχουν σηµειώσει σταθερή πτώση από το 2000, οπότε
είχαν φθάσει σε περισσότερα από 3,3 δισεκατοµµύρια δολάρια,
έναντι µόλις ενός δισεκατοµµυρίου δολαρίων το 2003.
5.3.3
Όσον αφορά τις µελλοντικές προοπτικές των εµπορικών
σχέσεων, η σηµερινή συγκυρία είναι αβέβαια. Το νέο ΣΓΠ που ετέθη
σε ισχύ το 2006 δεν φαίνεται να προσφέρει σηµαντικές προόδους
για την πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ, παρότι διευρύνει τον αριθµό
των προϊόντων που επωφελούνται και παρότι η επέκταση του
καθεστώτος σε 10 χρόνια παρέχει µεγαλύτερη προβλεψιµότητα
(που ενδέχεται να ευνοήσει τις επενδύσεις). Υπό τις συνθήκες αυτές,
µια Συµφωνία Σύνδεσης θα αποτελούσε πολύ πιο πειστική πρόοδο
για τους οικονοµικούς δεσµούς ΕΕ-CAN.

5.4 Προς µια Συµφωνία Σύνδεσης
5.4.1
Οι σχέσεις µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Κοινότητας των Άνδεων έχουν σηµειώσει σηµαντική πρόοδο, κινδυνεύουν όµως να παραµείνουν στάσιµες στη σηµερινή τους
κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται από οικονοµικούς δεσµούς όχι
αρκετά δυναµικούς και από µια συνεργασία σχετικά σηµαντική, µε
πολιτικό διάλογο θεσµοποιηµένο αλλά χωρίς κοινή ατζέντα. Για τον
λόγο αυτόν, και παρά τις σηµερινές δυσκολίες, η ΕΟΚΕ προτείνει
να υπάρξει, το ταχύτερο δυνατόν, πρόοδος προς µια συµφωνία
σύνδεσης, ανάλογη µε εκείνες που υπεγράφησαν µε την Χιλή και το
Μεξικό και µε εκείνη που βρίσκεται υπό διαπραγµάτευση µε τις
χώρες της MERCOSUR.
5.4.2
Η συµφωνία αυτή προτείνεται να περιλαµβάνει συνθήκη
ελεύθερων συναλλαγών, διευρυµένο πολιτικό διάλογο και νέες
δυνατότητες συνεργασίας. Θα πρέπει επίσης να περιλάβει µια πιο
φιλόδοξη κοινωνική διάσταση, µε την ένταξη µεγαλύτερων δυνατοτήτων συµµετοχής των κοινωνικών φορέων και της κοινωνίας των
πολιτών.
5.4.3
Θα πρέπει, ακόµη, να συµπεριλάβει και άλλες, εξίσου
σηµαντικές, πτυχές, όπως η προώθηση της ανταγωνιστικότητας, η
νοµική ασφάλεια των επενδύσεων και η ανάπτυξη µιας πραγµατικής
εσωτερικής αγοράς των Άνδεων, όπου οι επιχειρήσεις θα µπορούν
να λειτουργούν µε εγγυήσεις.

5.4.4 Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέχθηκε τελικά να εξετάσει τη
δυνατότητα αυτή, κατά την Τρίτη δι-περιφερειακή Συνάντηση
Κορυφής της Γουαδαλαχάρα (Μεξικό), τον Μάιο του 2004, περιέλαβε όµως µια ολόκληρη σειρά προϋποθέσεων (όπως ότι οποιαδήποτε συµφωνία ελεύθερων συναλλαγών θα πρέπει να λαµβάνει
υπόψη τα αποτελέσµατα του Προγράµµατος της Doha για την
Ανάπτυξη και την επίτευξη ενός επαρκούς επιπέδου περιφερειακής
οικονοµικής ολοκλήρωσης των Άνδεων), οι οποίες θα αποτελέσουν
αντικείµενο κοινής αξιολόγησης ΕΕ-CAN.

5.5 Το κοινωνικό περιεχόµενο της Σύνδεσης ΕΕ-CAN
5.5.1 Σύµφωνα µε το στόχο της επίτευξης µιας ολοκληρωµένης
σύνδεσης, τα διαπραγµατευόµενα µέρη πρέπει να δώσουν συγκεκριµένη µορφή στην τήρηση των θεµελιωδών κοινωνικών και εργασιακών δικαιωµάτων και στην προάσπιση της δηµοκρατίας και των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και να θεσπίσουν µηχανισµούς για την
προώθηση όλων αυτών των δικαιωµάτων, δηλώνοντας ρητά ότι
είναι αποφασισµένα να καταπολεµήσουν το λαθρεµπόριο ναρκωτικών και τη διαφθορά και να επιδιώξουν την οικονοµική ανάπτυξη
µε δικαιοσύνη και κοινωνική συνοχή.
5.5.2 Η µελλοντική Συµφωνία θα πρέπει να διαρθρωθεί κατά
τρόπο που να ανταποκρίνεται στον δεδηλωµένο στόχο της
επίτευξης µιας πολιτικής, οικονοµικής και κοινωνικής σύνδεσης.
Από αυτή την άποψη, θα ήταν ευκταίο να περιληφθεί στο κείµενο
ένα κοινωνικό κεφάλαιο, το οποίο θα συµπληρώνει και θα εξισορροπεί τις διατάξεις που αφιερώνονται στις εµπορικές σχέσεις και
στον πολιτικό διάλογο.
5.5.3 Το κοινωνικό αυτό κεφάλαιο θα πρέπει να περιλαµβάνει
τα δικαιώµατα των εργαζοµένων και των εργοδοτών, µε βάση τα
προαναφερόµενα κριτήρια, µε ρητή αναφορά στην ελευθερία του
συνεταιρίζεσθαι, στον κοινωνικό διάλογο και στην κοινωνική
διαβούλευση (22).
(22) Ο στόχος αυτός περιλαµβάνεται στη γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ «H
κοινωνική συνοχή στη Λατινική Αµερική και την Καραϊβική», στο σηµείο
6.8.3 της οποίας επισηµαίνονται τα εξής: «Η ενίσχυση αντιπροσωπευτικών οικονοµικών και κοινωνικών οργανώσεων µε ικανότητα σύναψης
συµφωνιών και ανεξαρτησία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την
επίτευξη καρποφόρου κοινωνικού διαλόγου και διαλόγου των πολιτών
και, τελικά, για την ίδια την ανάπτυξη των λατινοαµερικανικών χωρών.»
(CESE 315/2004).
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5.5.4
Η προφανής έλλειψη ασφάλειας για την άσκηση των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, και ειδικότερα για την άσκηση της ελευθερίας του τύπου και της συνδικαλιστικής ελευθερίας, σε ορισµένες
χώρες των Άνδεων απαιτεί µια πιο δραστική συµβολή εκ µέρους
της ΕΕ.
5.5.5
Η Συµφωνία θα πρέπει να δεσµεύει τα συµβαλλόµενα
µέρη για την δι-περιφερειακή προώθηση των κοινωνικών
δικαιωµάτων µέσω της τεχνικής συνεργασίας και άλλων προγραµµάτων ενίσχυσης.

5.6 Συνεργασία
5.6.1
Η ΕΕ είχε σαφώς ηγετική θέση στο πεδίο της αναπτυξιακής συνεργασίας µε τις χώρες των Άνδεων. Λίγο περισσότερο
από το ένα τρίτο της κοινοτικής συνεργασίας για τη Λατινική
Αµερική απευθυνόταν στην CAN και τα κράτη µέλη της. Η Βολιβία
και το Περού ήταν µεταξύ των τριών πρώτων δικαιούχων επίσηµης
ενίσχυσης εκ µέρους της ΕΕ µεταξύ 1994 και 2002.
5.6.2
Σήµερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει διαδικασία
κατάρτισης µιας νέας στρατηγικής για την υπο-περιφερειακή συνεργασία µε την Κοινότητα των Άνδεων και µιας νέας ειδικής στρατηγικής για την καθεµιά από τις πέντε χώρες των Άνδεων,
προκειµένου να κατευθύνει τις προσπάθειές της για το διάστηµα
2007-2013.
5.6.3
Το Σχέδιο του Εγγράφου Περιφερειακής Στρατηγικής για
την Κοινότητα των Άνδεων (2007-2013) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στηρίζεται σε τρεις άξονες: περιφερειακή ολοκλήρωση,
κοινωνική συνοχή και καταπολέµηση των ναρκωτικών.

6. Η συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών στις σχέσεις ΕΕCAN
6.1 Η παρούσα γνωµοδότηση επιθυµεί να διαβιβάσει στα
θεσµικά όργανα της ΕΕ τα βασικά κριτήρια κοινωνικής διάστασης
και συµµετοχής της κοινωνίας των πολιτών, τα οποία, κατά τη
γνώµη της ΕΟΚΕ, θα πρέπει να προταθούν κατά τις σηµερινές
σχέσεις µε την CAN και να µελετηθούν από την µελλοντική
Επιτροπή ∆ιαπραγµάτευσης για τη Συµφωνία Σύνδεσης.
6.2 Παρότι δεν υπάρχουν προγενέστερες γνωµοδοτήσεις ή
ψηφίσµατα της ΕΟΚΕ σχετικά µε τις σχέσεις µε την CAN, ως βάση
για να ορίσουµε τα εν λόγω κριτήρια θα χρησιµοποιήσουµε τα
εξής:
α) τα όσα ήδη θεσπίζονται σχετικά µε το ζήτηµα στη Συµφωνία
Πολιτικού ∆ιαλόγου και Συνεργασίας, ειδικότερα δε στα άρθρα
της 42 (κοινωνική συνεργασία), 43 (συµµετοχή της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών στη συνεργασία) και 44
(συνεργασία στον τοµέα της ισότητας των φύλων), αναπτύσσοντάς τα ώστε να προσαρµοστούν στους στόχους της µελλοντικής συµφωνίας σύνδεσης·
β) ορισµένα έγγραφα και δηλώσεις που αναφέρονται στο γενικότερο πεδίο των σχέσεων µε τη Λατινική Αµερική, και τα οποία
έχει εκπονήσει είτε η ίδια η ΕΟΚΕ, είτε το σύνολο της κοινωνίας
των πολιτών των δύο περιφερειών.
6.3 Υπενθυµίζεται, σχετικά, η σιωπηρή δέσµευση των συµµετεχόντων στην Τρίτη Συνάντηση της οργανωµένης κοινωνίας
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των πολιτών ΕΕ-ΛΑΚ, οι οποίοι ζητούν οι συµφωνίες που
συνάπτονται µε την ΕΕ να περιλαµβάνουν επίσης µια µεγάλη
συνιστώσα κοινωνικής διάστασης και την προώθηση και ενίσχυση
των κοινωνικών οργανώσεων και των οργάνων συµµετοχής και
διαβούλευσης µε την οργανωµένη κοινωνία των πολιτών, ενώ επιβεβαιώνουν την αποφασιστικότητά τους για την προώθηση των
σχέσεων µεταξύ των διαφόρων υφιστάµενων περιφερειακών συµβουλευτικών οργάνων της ΛΑΚ, καθώς και µεταξύ της ΕΟΚΕ και των
οργανισµών αυτών (23).
6.4 Από την άλλη πλευρά, οι χώρες της ΕΕ και της CAN έχουν
υιοθετήσει τις αρχές και αξίες που διατυπώνονται στην ιδρυτική
πράξη της ∆ΟΕ, καθώς και τις κυριότερες πράξεις της για κοινωνικά
θέµατα, όπως η ∆ήλωση για τις θεµελιώδεις αρχές και δικαιώµατα
στην εργασία (1998), η τριµερής ∆ήλωση αρχών για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική πολιτική (1977, που τροποποιήθηκε το 2000), και το ψήφισµα της ∆ιεθνούς ∆ιάσκεψης
Εργασίας σχετικά µε τα συνδικαλιστικά δικαιώµατα και την σχέση
τους µε τις πολιτικές ελευθερίες (1970). Επίσης, έχουν αµφότερες
προσχωρήσει στην Παγκόσµια ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του
Ανθρώπου (1948) και στο ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Οικονοµικά,
Κοινωνικά και Πολιτιστικά ∆ικαιώµατα (1976).
6.5 Η ΕΟΚΕ και τα Συµβουλευτικά Συµβούλια των Άνδεων
πρέπει να αποτελέσουν τους πυλώνες της κοινής αυτής δράσης της
κοινωνίας των πολιτών των Άνδεων και της Ευρώπης και της συµµετοχής της στις διαπραγµατεύσεις των δύο οµάδων και στις µελλοντικές δοµές διαβούλευσης και συµµετοχής που, κατά την άποψη
της ΕΟΚΕ, θα πρέπει να συσταθούν βάσει της µελλοντικής
Συµφωνίας Σύνδεσης.
6.6 Για το σκοπό αυτόν, οι τρεις φορείς πραγµατοποίησαν ένα
πρώτο σηµαντικό βήµα για τη θεσµοποίηση των σχέσεών τους µε
την υπογραφή ενός Σχεδίου ∆ιοργανικής Συνεργασίας. Το Σχέδιο
αυτό θα αποτελέσει ποιοτικό άλµα για τη συνεννόηση µεταξύ της
ΕΟΚΕ και των δύο Συµβουλευτικών Συµβουλίων, µε στόχο την
ενίσχυση και εδραίωση της αµοιβαίας συνεργασίας.
6.7 Το Σχέδιο ∆ιοργανικής Συνεργασίας προβλέπει τα εξής:
1. υποστήριξη των φορέων συµµετοχής της οργανωµένης κοινωνίας
των πολιτών της Κοινότητας των Άνδεων·
2. συµβολή στον διάλογο µεταξύ των κοινωνιών των πολιτών της
Κοινότητας των Άνδεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
3. προώθηση της σηµασίας του να συµπεριληφθεί µια κοινωνική
πτυχή στη µελλοντική Συµφωνία Σύνδεσης µεταξύ ΕΕ και CAN·
4. στήριξη της πρωτοβουλίας των CCEA και CCLA µε στόχο την
επεξεργασία της πρότασης σύστασης ενός Οικονοµικού και
Κοινωνικού Συµβουλίου των Άνδεων (ΟΚΣΑ)·
5. επίτευξη µεγαλύτερης συµµετοχής των οργανώσεων της
κοινωνίας των πολιτών των Άνδεων που είναι αντίστοιχες µε
εκείνες που απαρτίζουν την Οµάδα ΙΙΙ της ΕΟΚΕ·
6. εµβάθυνση των οικονοµικών δεσµών µεταξύ των δύο περιφερειών.
(23) Σηµεία 4 και 5 της Τελικής δήλωσης της Συνάντησης.
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6.8 Από την πλευρά τους, τα δύο συµβουλευτικά συµβούλια
των Άνδεων έχουν προτείνει από κοινού (24) στις αρχές της CAN
την έναρξη µιας διαδικασίας προβληµατισµού που να καταλήξει, το
συντοµότερο δυνατόν, στη σύσταση του Οικονοµικού και Κοινωνικού Συµβουλίου των Άνδεων (ΟΚΣΑ).
6.9 Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρωτοβουλία
αυτή, και για τη συναίνεση που συγκεντρώνει, και φρονεί ότι η
πολυµερής σύνθεση του Οικονοµικού και Κοινωνικού Συµβουλίου
των Άνδεων (ΟΚΣΑ), που θα περιλαµβάνει εκπροσώπους εργοδοτών, εργαζοµένων και του κλάδου των διαφόρων συµφερόντων
της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών, θα διευκολύνει την
αναγνώριση και τη σύσταση µιας αναγκαίας µικτής συµβουλευτικής
επιτροπής για τη συµµετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των
πολιτών της ΕΕ και της CAN στο θεσµικό πλαίσιο της µελλοντικής
Συµφωνίας Σύνδεσης.
6.10 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε στις 3 Μαρτίου 2005
µια πρώτη διάσκεψη σχετικά µε το µέλλον των σχέσεων µεταξύ ΕΕ
και CAN, στην οποία συµµετείχαν διάφορες κοινωνικές οργανώσεις,
και στην οποία εκπροσωπούνταν η ΕΟΚΕ. Το ενδεχόµενο έναρξης
των διαπραγµατεύσεων καθιστά ευκταία την επανάληψη και
εµβάθυνση της εµπειρίας αυτής, και τη διεύρυνσή της ώστε να
συµµετάσχουν οι υφιστάµενοι φορείς εκπροσώπησης των ΟΚΠ των
Άνδεων (CCLA, CCEA, Τράπεζες Εργασίας καταναλωτών και
αυτοχθόνων πληθυσµών των Άνδεων).
6.11 Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι, για να αναπτυχθεί περαιτέρω η διπεριφερειακή σύνδεση, είναι αναγκαίο οι οργανώσεις των διαφόρων
κλάδων της κοινωνίας των πολιτών της ΕΕ και της CAN να
προωθήσουν περαιτέρω τις διµερείς τους σχέσεις και την κοινή τους
δράση, διευρύνοντας τις προόδους που έχουν ήδη σηµειωθεί προς
αυτή την κατεύθυνση (25).
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προτρέπει τα δύο µέρη να πραγµατοποιήσουν προόδους προς την
κατεύθυνση αυτήν.
7.3 Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η Συµφωνία αυτή θα πρέπει να
διαµορφώνει µια πλήρη και ισορροπηµένη σύνδεση, που θα περιλαµβάνει ζώνη ελεύθερων συναλλαγών, καθώς και πολιτικό διάλογο
και διάλογο συνεργασίας. Η κοινωνική διάσταση της σύνδεσης θα
πρέπει να προβλέπεται ρητώς στις διατάξεις της µελλοντικής
Συµφωνίας και να έχει ως βάση τη δέσµευση για την τήρηση των
συµβάσεων της ∆ΟΕ για τα θεµελιώδη δικαιώµατα και των λοιπών
πράξεων που αναφέρονται στην παρούσα γνωµοδότηση.

7.4

Όσον αφορά τα οικονοµικά θέµατα, η συµφωνία θα πρέπει:

α) να αναβαθµίζει το ρόλο της επιχείρησης στην κοινωνία των
Άνδεων ως αποφασιστικού παράγοντα για την οικονοµική και
κοινωνική ανάπτυξη·
β) να προωθεί την ανταγωνιστικότητα, µέσω της Ε&Α και της
ανάπτυξης των υποδοµών·
γ) να προωθεί τις επενδύσεις και να προστατεύει την νοµική τους
ασφάλεια·
δ) να διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηµατοδότηση, κυρίως για
τις ΜΜΕ, και να παρέχει άλλα µέτρα µε στόχο την ανύψωση
των επιπέδων οικονοµικής ανόδου·
ε) να προωθεί την ανάπτυξη του τοµέα της κοινωνικής οικονοµίας·
στ) να τονώσει τη δηµιουργία µιας πραγµατικής τελωνειακής
ένωσης των Άνδεων.

7. Συµπεράσµατα και προτάσεις οικονοµικής και κοινωνικής
φύσεως
7.1 Επισηµαίνεται, σύµφωνα και µε προηγούµενες γνωµοδοτήσεις της ΕΟΚΕ, ότι η δηµοκρατική σταθερότητα θα ισχυροποιείται όσο θα ενδυναµώνονται οι θεσµοί του κράτους και οι
σχέσεις µεταξύ αυτού και της κοινωνίας, όσο θα αυξάνεται η
κοινωνική ευηµερία, θα περιορίζονται οι ανισότητες, θα ευνοούνται
η οικονοµική πρόοδος και ανάπτυξη, θα εντάσσονται στην κοινωνία
ευρείς τοµείς που ιστορικά παρέµεναν αποκλεισµένοι και θα προωθείται η δηµιουργία χώρων διευρυµένου πολιτικού διαλόγου σε
τοπικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
7.2 Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι, προς το κοινό συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κοινότητας των Άνδεων, θα ήταν επωφελής
η έναρξη διαπραγµατεύσεων για µια Συµφωνία Σύνδεσης µεταξύ
των δύο περιφερειών (χωρίς οι διαπραγµατεύσεις αυτές να πρέπει
να εξαρτώνται από τα αποτελέσµατα του Κύκλου της Ντόχα), και
(24) Πέµπτη Κοινή Συνεδρίαση του Εργατικού Συµβουλευτικού Συµβουλίου
των Άνδεων και του Εργοδοτικού Συµβουλευτικού Συµβουλίου των
Άνδεων, Λίµα, Περού, 2 και 3 Νοεµβρίου 2004.
(25) Στις 7 Απριλίου 2003, η Ευρωπαϊκή Συνοµοσπονδία Συνδικάτων (ΕΣΣ)
και η CCLA υπέγραψαν ∆ήλωση όπου θεσπίζονται τακτικές επαφές και
αναγγέλλεται ένα Σύµφωνο Συνεργασίας. Στις 17 Φεβρουαρίου 2005,
το δίκτυο ALOP λατινοαµερικάνικων ΜΚΟ και το Καθολικό Πανεπιστήµιο της Λίµα διοργάνωσαν στη Λίµα συνάντηση ΜΚΟ της ΕΕ και της
CAN.

7.5 Στον κοινωνικό τοµέα, η Συµφωνία θα πρέπει να προωθεί
και να διασφαλίζει ιδιαίτερα τα εξής:
α) την εκπαίδευση και την επαγγελµατική κατάρτιση και την
διαπανεπιστηµιακή συνεργασία, ως µέσον ανάπτυξης της επιστηµονικής έρευνας και της ανώτατης εκπαίδευσης·
β) την ισότητα και την έλλειψη διακρίσεων για λόγους φύλου,
φυλής, εθνότητας, θρησκείας, αναπηρίας, κ.λπ.·
γ) την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών στην εργασία, µέσω
σχεδίων για την εξίσωση των µισθών και των λοιπών κοινωνικοεργασιακών πτυχών·
δ) την ένταξη των µεταναστών και το σεβασµό των δικαιωµάτων
τους, συµπεριλαµβανοµένων των εγγυήσεων για την αποστολή
εµβασµάτων προς τις χώρες προέλευσής τους. Επί των βάσεων
αυτών, η ΕΕ και η CAN θα πρέπει να συµφωνήσουν από κοινού
µια πολιτική για τη µετανάστευση·
ε) προγράµµατα για την εξάλειψη της παιδικής εργασίας·
στ) τον κοινωνικό διάλογο µεταξύ εργοδοτών και εργαζοµένων και
την ενίσχυση των οργανώσεών τους·
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ζ) άλλες µορφές ενώσεων, επαγγελµατικών ή κοινωνικών
(χωρικών, καταναλωτών, κ.λπ.), και του συνόλου των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·
η) αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας από άποψη υγιεινής στην
εργασία και περιβάλλοντος, και µε τη σταδιακή εξάλειψη της
παράνοµης εργασίας.
7.6 Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προωθήσει περαιτέρω την
ήδη σηµαντική δραστηριότητα συνεργασίας που αναπτύσσει µε τις
χώρες των Άνδεων, ως στοιχείο που θα ευνοήσει τις εσωτερικές
συνθήκες στις χώρες των Άνδεων ενόψει µιας συµφωνίας σύνδεσης,
σύµφωνα και µε την προτεραιότητα που αποδίδει η πρόσφατη
Ανακοίνωση της Επιτροπής στον τοµέα της κοινωνικής συνοχής (26).
Η ΕΟΚΕ συµµερίζεται την πρόταση της Επιτροπής να διευρύνει η
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων τη γραµµή χρηµατοδότησης για τη
Λατινική Αµερική, και να προσανατολίσει σηµαντικό µέρος των
πόρων αυτών προς τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Για το σκοπό
αυτόν, καθώς και για άλλους, ο Αναπτυξιακός Οργανισµός των
Άνδεων θα µπορούσε να αποδειχθεί πολύτιµος εταίρος.
7.7 Η ΕΟΚΕ ζητά επίσης από την Επιτροπή να αναλύσει εις
βάθος την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη σύσταση
∆ι-περιφερειακού Ταµείου Αλληλεγγύης, δεδοµένου ότι, εάν αυτό
συσταθεί, θα ευνοήσει ιδιαίτερα τις χώρες των Άνδεων (και της
Κεντρικής Αµερικής). Επίσης, θεωρεί ότι το Πρόγραµµα IBERPYME
συνιστά ενδεικνυόµενο παράδειγµα για την προώθηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και ότι η εµπειρία που έχει αντληθεί από
το πρόγραµµα αυτό θα µπορούσε να εφαρµοστεί σε σχέδιο µε
αντίστοιχα χαρακτηριστικά µεταξύ της ΕΕ και της CAN.
7.8 Η τεχνική ή χρηµατοδοτική συνεργασία που προβλέπεται
στον προγραµµατισµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα έπρεπε
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να βοηθήσει στην επίλυση των δυσκολιών που αντιµετωπίζει η
CAN για την εφαρµογή των είκοσι σχεδίων που απαρτίζουν το
Ολοκληρωµένο Σχέδιο Κοινωνικής Ανάπτυξης (PIDS), λαµβανοµένου υπόψη ότι οι υπουργοί της ΕΕ συνεχάρησαν την CAN για
το Σχέδιο αυτό, κρίνοντάς το ως πολύ χρήσιµο µηχανισµό για την
προώθηση της κοινωνικής συνοχής στην Κοινότητα των Άνδεων (27).
7.9 Η ΕΟΚΕ θεωρεί πολύ σηµαντική την απόφαση που έλαβαν
το CCLA και το CCEA για τη σύσταση Οικονοµικού και Κοινωνικού Συµβουλίου των Άνδεων (ΟΚΣΑ), µε σύνθεση αντίστοιχη
προς αυτήν του ευρωπαϊκού, και θα την υποστηρίξει µε τη βοήθεια
των µέσων που θα συµφωνηθούν στο Σχέδιο ∆ιοργανικής Συνεργασίας.
7.10 Η ΕΟΚΕ θεωρεί αναγκαία τη θέσπιση Μικτής Επιτροπής
ΕΟΚΕ — Συµβουλευτικών Συµβουλίων των Άνδεων (και ΕΟΚΕΟΚΣΑ όταν αυτό συσταθεί), η σύσταση της οποίας θα µπορούσε
να προηγηθεί της υπογραφής της Συµφωνίας Σύνδεσης, µε την
αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η Συµφωνία Πολιτικού
∆ιαλόγου και Συνεργασίας του 2003, όταν αυτή επικυρωθεί.
7.11 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Γενική Γραµµατεία της CAN
θα πρέπει να προωθήσουν από κοινού, µε το συντονισµό της ΕΟΚΕ
και των Συµβουλευτικών Συµβουλίων των Άνδεων, την τακτική
πραγµατοποίηση ενός Φόρουµ ∆ιαλόγου της Κοινωνίας των
Πολιτών των Άνδεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι
διάφορες κοινωνικές ενώσεις και οργανώσεις των δύο περιφερειών
θα µπορούν να εκθέτουν τις απόψεις τους σχετικά µε τις σχέσεις
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κοινότητας των Άνδεων.

Βρυξέλλες, 5 Ιουλίου 2006
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

(26) Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο «Μία ενισχυµένη εταιρική σχέση µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Λατινικής Αµερικής», Βρυξέλλες, COM(2005) 636
τελικό.

(27) Υπουργική Συνάντηση ΕΕ-CAN (Λουξεµβούργο, 26 Μαΐου 2005).
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά µε Το µέλλον της Βόρειας
∆ιάστασης
(2006/C 309/19)
Ως µέλος της επικείµενης Φινλανδικής Προεδρίας της ΕΕ, ο κ. Mari Kiviniemi, Υπουργός Εξωτερικού Εµπορίου
και Ανάπτυξης της Φινλανδίας, ζήτησε γραπτώς, στις 17 Νοεµβρίου 2005, από την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και
Κοινωνική Πολιτική να καταρτίσει γνωµοδότηση µε θέµα Το µέλλον της Βόρειας ∆ιάστασης.
Το ειδικευµένο τµήµα «Εξωτερικές σχέσεις», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών της
ΕΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του την 1η Ιουνίου 2006, µε βάση την εισηγητική έκθεση του κ. HamroDrotz.
Κατά την 428η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 5ης και 6ης Ιουλίου 2006 (συνεδρίαση της 5ης Ιουλίου 2006) η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 162 ψήφους υπέρ και 5 αποχές την ακόλουθη
γνωµοδότηση:
Σύνοψη

— Κατά την υπουργική διάσκεψη της ΕΕ και των χωρών εταίρων
της Βόρειας ∆ιάστασης (Ισλανδίας, Νορβηγίας και Ρωσίας) η
οποία πραγµατοποιήθηκε τον Νοέµβριο του 2005
υιοθετήθηκαν οι νέες κατευθυντήριες γραµµές για τη συνέχιση
της Βόρειας ∆ιάστασης από το 2007 και εξής.
— Η Φινλανδία, ως χώρα που πρόκειται να αναλάβει την Προεδρία
της ΕΕ το δεύτερο εξάµηνο του 2006, ζήτησε από την ΕΟΚΕ
να καταρτίσει διερευνητική γνωµοδότηση σχετικά µε την
ενίσχυση της πολιτικής για τη Β∆ και τη βελτίωση της συµµετοχής της κοινωνίας των πολιτών.
— Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τις κατευθυντήριες γραµµές που
συµφωνήθηκαν και καλεί τη Φινλανδία, ως χώρα που έχει την
Προεδρία της ΕΕ, να ασκήσει πιέσεις για την επίτευξη της νέας
πολιτικής.
— Η ΕΟΚΕ προτείνει τους ακόλουθους τοµείς προτεραιότητας:
— υφιστάµενα σχέδια συνεργασίας στους τοµείς του περιβάλλοντος και της εθνικής υγείας
— υποδοµές, µεταφορές και διοικητική µέριµνα

— Η ΕΟΚΕ προτείνει να θεσπιστούν, για τη διαχείριση της Β∆,
ισχυροί και κοινοί µηχανισµοί καθώς και να ληφθεί απόφαση
για την έδρα του επιχειρησιακού της κέντρου. Προτείνεται τα
υφιστάµενα περιφερειακά όργανα να αποτελέσουν τη φυσική
απαρχή για τη διαχείριση της Β∆.
— Η ΕΟΚΕ προτείνει η κοινωνία των πολιτών να συµµετέχει µε
συµβουλευτική ιδιότητα στους επίσηµους µηχανισµούς διαχείρισης της Β∆, όπως γινόταν µε την διαδικασία της Βαρκελώνης
για τη Μεσόγειο. Η ΕΟΚΕ είναι έτοιµη να συµβάλει ενεργά προς
αυτή την κατεύθυνση.

1. Ιστορικό
Τον Νοέµβριο του 2005 πραγµατοποιήθηκε υπουργική διάσκεψη
της ΕΕ και των χωρών εταίρων της Βόρειας ∆ιάστασης (Ισλανδίας,
Νορβηγίας και Ρωσίας) κατά την οποία υιοθετήθηκαν οι νέες κατευθυντήριες γραµµές για τη συνέχιση της Βόρειας ∆ιάστασης από το
2007 και εξής («Guidelines for the development of a political declaration and policy framework document») (1).
Τα µέρη της Βόρειας ∆ιάστασης (Β∆) έχουν συγκροτήσει µία κοινή
οµάδα η οποία προετοιµάζει το θέµα σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες κατευθυντήριες γραµµές. Τα µέρη θα αποφασίσουν το φθινόπωρο του 2006 τη συνέχεια της Βόρειας ∆ιάστασης στη βάση των
εγγράφων αυτών.

— ενέργεια και ασφάλεια
— ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και των δικτύων συνεργασίας καθώς και βελτίωση της ενηµέρωσης του κοινού.
— Σε συνέχεια του προαναφερθέντος σηµείου, ιδιαίτερη προσοχή
πρέπει να δοθεί στην ανάγκη ανάπτυξης ανοικτών και εποικοδοµητικών σχέσεων καθώς και ενός αποτελεσµατικού κοινωνικού διαλόγου µε την κοινωνία των πολιτών της Ρωσίας.
Επίσης θα πρέπει να υποστηριχτούν τα διασυνοριακά δίκτυα
συνεργασίας της κοινωνίας των πολιτών και να βελτιωθεί η
ενηµέρωση του κοινού.
— Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι πρέπει να είναι επαρκής η χρηµατοδότηση των σχεδίων της Β∆ και σαφής, ταχεία και απλή η διαδικασία εφαρµογής των σχεδίων.

Ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της ΕΕ, η Φινλανδία, τον
Νοέµβριο του 2005, ζήτησε από την ΕΟΚΕ, µε βάση την προηγούµενη συµβολή της στη Βόρεια ∆ιάσταση, να καταρτίσει
διερευνητική γνωµοδότηση για το µέλλον της πολιτικής για τη Β∆.
Ζητά δε στην εν λόγω γνωµοδότηση να διατυπωθούν απόψεις και
συστάσεις κυρίως όσον αφορά την ενίσχυση της εν λόγω πολιτικής
από τις αρχές του 2007 και έπειτα καθώς και τη βελτίωση της
συµµετοχής της κοινωνίας των πολιτών στην πολιτική αυτή και
στην εφαρµογή της.
Πληροφορίες για το ιστορικό της Β∆ και την προηγούµενη
συµβολή της ΕΟΚΕ παρατίθενται εν συντοµία στο παράρτηµα.
(1) http://europa.eu.int/comm/external_relations/north_dim/doc/guidelines05.pdf
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2. Οι συστάσεις της ΕΟΚΕ για την ανάπτυξη της Βόρειας
∆ιάστασης
Η ΕΟΚΕ υιοθέτησε τον Ιούλιο του 2005 γνωµοδότηση σχετικά µε
την ανάπτυξη των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας (2) και τον Σεπτέµβριο του
2005 γνωµοδότηση για το µέλλον της Βόρειας ∆ιάστασης της
ΕΕ (3). Τα συµπεράσµατα και οι συστάσεις που περιλαµβάνονται στα
έγγραφα αυτά παραµένουν επίκαιρα και σηµαντικά, αν και δεν
επαναλαµβάνονται εν προκειµένω. Η παρούσα γνωµοδότηση
συµπληρώνει τις προαναφερθείσες γνωµοδοτήσεις, στις οποίες θα
γίνει αναφορά, όταν οι συστάσεις της νέας γνωµοδότησης θα
υποβληθούν στα µέρη της Βόρειας ∆ιάστασης.
Για την προετοιµασία της παρούσας γνωµοδότησης η ΕΟΚΕ πραγµατοποίησε διερευνητική επίσκεψη στην Αγία Πετρούπολη,
προκειµένου να ακούσει τις απόψεις των τοπικών φορέων για το
µέλλον της Βόρειας ∆ιάστασης. Οι απόψεις των φορέων της
Νορβηγίας και της Ισλανδίας έγιναν γνωστές µέσω των επαφών της
ΕΟΚΕ στα πλαίσια του ΕΟΧ.

2.1 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την περιφερειακή συνεργασία στα
πλαίσια της υψηλού επιπέδου κοινής πολιτικής για τη Β∆ της
ΕΕ, της Ισλανδίας, της Νορβηγίας και της Ρωσίας
Η Βόρεια Ευρώπη αποκτά ολοένα και µεγαλύτερη σηµασία τόσο σε
ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο ιδιαίτερα όσον αφορά
τους ενεργειακούς της πόρους καθώς και τα θέµατα της περιβαλλοντικής και κλιµατολογικής πολιτικής. Η Βόρεια Ευρώπη χρειάζεται στενότερη πολυµερή περιφερειακή συνεργασία, στην οποία να
συµµετέχουν και χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ. Η συνεργασία
αυτή θα συµπληρώνει τις διµερείς σχέσεις µεταξύ των χωρών της
περιοχής και τις σχέσεις της ΕΕ µε τρίτες χώρες. Με την ανάπτυξη
της περιφερειακής συνεργασίας θα προωθηθεί η σταθερότητα, η
οικονοµική ανάπτυξη, η ευηµερία, η απασχόληση και η βιώσιµη
ανάπτυξη στην περιοχή αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Είναι σαφές ότι η πολιτική για τη Βόρεια ∆ιάσταση πρέπει να
προβληθεί καλύτερα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στις
χώρες εταίρους. Για τον λόγο αυτό πρέπει να χαραχθεί σαφώς
διαρθρωµένη πολιτική υψηλού επιπέδου στα θεσµικά όργανα της
ΕΕ (και στον ΕΟΧ), στις εθνικές κυβερνήσεις και στην κοινωνία των
πολιτών.
Η ΕΟΚΕ ζητά από τη Φινλανδία να προβάλει µε σθένος το θέµα
αυτό κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της και προσβλέπει στη
λήψη καθοριστικών αποφάσεων και στην ανάληψη πολιτικής
δέσµευσης για δυναµική πολιτική. Με τη διεύρυνση της ΕΕ, τα νέα
κράτη µέλη παρέχουν χρήσιµους πόρους για την ανάπτυξη της Β∆.
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει επίσης τις προτεινόµενες κατευθυντήριες
γραµµές, σύµφωνα µε τις οποίες η Β∆ θα πρέπει να καταστεί µόνιµη
πολιτική.
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Τον Μάιο του 2006 πραγµατοποιήθηκε διάσκεψη κορυφής µεταξύ
ΕΕ και Ρωσίας, όπου αποφασίστηκε η έναρξη διαπραγµατεύσεων για
µία νέα συµφωνία µεταξύ ΕΕ και Ρωσίας. Με τον τρόπο αυτό θα
δοθούν περισσότερες δυνατότητες για την ανάπτυξη της περιφερειακής και διασυνοριακής συνεργασίας στη βάση µιας δυναµικής
πολιτικής για τη Β∆. Στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής για τη Β∆
θα πρέπει να διασφαλισθεί η δυνατότητα διάρθρωσης και σταθερότερης στρατηγικής στη Βαλτική, η οποία χαράσσεται τώρα από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει µε ικανοποίηση την υιοθέτηση, τον Ιούνιο του
2006, από τη συµβουλευτική επιτροπή του ΕΟΧ, ψηφίσµατος και
έκθεσης για το «Μέλλον της πολιτικής για τη Βόρειο ∆ιάσταση»,
που εκπονήθηκαν σε στενή συνεργασία µε την ΕΟΚΕ κατά την
επεξεργασία της παρούσας γνωµοδότησης.
Η αρχή της «κοινής ευθύνης» στη διαδικασία της Β∆ είναι καθοριστικής σηµασίας και πρέπει να τονισθεί εξ αρχής. Οι χώρες της Β∆
που δεν είναι µέλη της ΕΕ θα πρέπει να διαδραµατίσουν πλήρη
ρόλο και να συµµετέχουν επί ίσοις όροις στον σχεδιασµό, στην
εφαρµογή και στον έλεγχο της πολιτικής για τη Β∆.
Τούτο απαιτεί την ύπαρξη ισχυρών µηχανισµών, όπως, µία µόνιµη
κοινή επιτροπή διακυβέρνησης, αρκετές υπο-οµάδες που θα
υπάγονται στην επιτροπή αυτή καθώς και ένα αποτελεσµατικό
όργανο για τη λειτουργική διαχείριση. Τα µέρη θα πρέπει να συνεδριάζουν µία φορά το χρόνο για να παρακολουθούν και να
καθοδηγούν την εφαρµογή της συνεργασίας στα πλαίσια της Β∆.
Επειδή συχνά οι δράσεις για τη Β∆ είναι τοπικού χαρακτήρα, χρειάζεται να λειτουργούν αποτελεσµατικά οι σύνδεσµοι µεταξύ των
τοπικών, περιφερειακών και εθνικών διοικήσεων καθώς και η περιφερειακή συνεργασία για τον σχεδιασµό και την εφαρµογή της πολιτικής για τη Β∆.

2.2 Οι τοµείς προτεραιότητας που προτείνει η ΕΟΚΕ
Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι η µέχρι τούδε εµπειρία από τη συνεργασία
στους διάφορους τοµείς προτεραιότητας της Β∆ πρέπει να
αποτελέσει την αφετηρία της µελλοντικής πολιτικής. Τα θετικά
αποτελέσµατα από τα σχέδια εταιρικών σχέσεων ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα πρέπει να αξιοποιηθούν.

2.2.1 Ε στ ία ση τ η ς π ρ ο σ ο χή ς στ α υ φισ τ άµε ν α σχέδ ι α
σ υ ν ε ρ γ α σί α ς στ ο υ ς τ ο µ ε ί ς τ ο υ πε ρ ι βά λλ ο ν τ ο ς και
τ η ς δη µό σιας υ γ είας

Υποστηρίζεται η ενίσχυση της Β∆ ως κοινής πολιτικής της ΕΕ, της
Ισλανδίας, της Νορβηγίας και της Ρωσίας. Η Β∆ θα πρέπει να
βασίζεται στα κύρια υφιστάµενα µέσα συνεργασίας: η πολιτική για
τη Β∆ θα πρέπει να αποτελέσει την περιφερειακή διάσταση των
τεσσάρων κοινών χώρων µεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας, η δε
Ισλανδία και η Νορβηγία οφείλουν να συµµετέχουν σε αυτό το νέο
σύνολο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Συµφωνίας ΕΟΧ.

Στα πλαίσια της συνεργασίας για το περιβάλλον που έχει ήδη
ξεκινήσει, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη µόλυνση των
υδάτων της Βαλτικής και του κόλπου της Φινλανδίας, στην άµεση
µείωση της ρύπανσης της χερσονήσου Kuola από πυρηνικά
απόβλητα καθώς και στην υποστήριξη των περιβαλλοντικών σχεδίων
διασυνοριακής συνεργασίας στην περιοχή Pskov.

(2) Γνωµοδότηση ΕΟΚΕ για τις «Σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας» Ε:Ε:. C 294 της
25.11.2005, σελ. .33
(3) Γνωµοδότηση ΕΟΚΕ για τη «Βόρεια ∆ιάσταση και το σχέδιο δράσης της»
Ε.Ε. C 24 της 31/01/2006, σελ. .34

Πρώτος στόχος της συνεργασίας στον τοµέα της εθνικής υγείας
είναι η µείωση των µεταδοτικών ασθενειών, κυρίως δε του ιού ΗΙV/
AIDS.
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Η ΕΟΚΕ καλεί τα µέλη της Β∆ να καταβάλουν περισσότερες
προσπάθειες σε αυτούς τους τοµείς προτεραιότητας στο πλαίσιο
των ήδη υφιστάµενων σχεδίων εταιρικής σχέσης (NDEP {Περιβαλλοντική εταιρική σχέση στο πλαίσιο της Βόρειας ∆ιάστασης} και το
σχέδιο Vodokanal στην Αγία Πετρούπολη καθώς και το NDPHS).
Τα σχέδια αυτά πρέπει να ενισχυθούν και να επεκταθούν µε συγκεκριµένες δράσεις και να διασφαλιστεί ότι θα είναι στο επίκεντρο της
προσοχής της ΕΕ.

2.2.2 Η αν ά π τ υ ξ η τ ω ν υ πο δ ο µ ώ ν, τ ω ν µετ α φο ρώ ν και
τ η ς δι ο ικ η τ ι κή ς µ έ ρ ιµ ν α ς σ τ η ν π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α
αποτελεί προϋπόθ εση για τ ην προώ θ ηση τ ης
επιχειρη µατικότ ητας , τ ω ν επενδύσεω ν και τ ης
ο ικο νο µικής α νάπτ υξ ης
Η επιχειρηµατικότητα, οι επενδύσεις και η οικονοµική ανάπτυξη
στην περιοχή της Β∆ προϋποθέτουν την ύπαρξη αποτελεσµατικών
συστηµάτων µεταφορών και διοικητικής µέριµνας. Για τον λόγο
αυτό πρέπει, στο πλαίσιο της Βόρειας ∆ιάστασης, να αναπτυχθεί ο
διάλογος για το πώς µπορούν να βελτιωθούν οι µεταφορές και η
διοικητική µέριµνα στην περιφέρεια προκειµένου να δηµιουργηθούν
αποτελεσµατικοί σύνδεσµοι για την ικανοποίηση των αυξανόµενων
αναγκών µεταφοράς επιβατών και εµπορευµάτων στη Βόρειο
Ευρώπη. Πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την ανάπτυξη και
τη διασυνοριακή σύνδεση των χερσαίων, εναέριων και θαλάσσιων
µεταφορών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ασφάλεια των
µεταφορών (π.χ. θαλάσσιων) καθώς και στη συνεργασία των τελωνειακών αρχών (τελωνειακές διασαφήσεις, πρότυπα, υγειονοµικές
απαιτήσεις, διαδικασία χορήγησης θεωρήσεων κλπ.) για να διευκολυνθεί η νόµιµη διέλευση των συνόρων. Από την άλλη πλευρά θα
πρέπει επίσης, στο πλαίσιο της Β∆, να βρεθούν αποτελεσµατικά
µέσα για την πρόληψη των παράνοµων διελεύσεων των συνόρων
(π.χ. δουλεµπόριο, λαθρεµπόριο, παράνοµη µετανάστευση).
Απαιτείται ένα νέο σχέδιο σύµπραξης ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα
σε ό,τι αφορά τις υποδοµές, τις µεταφορές και τη διοικητική
µέριµνα κατά την εφαρµογή της πολιτικής της Β∆, και η ΕΟΚΕ
προτείνει στα ενδιαφερόµενα µέρη να καταβάλλουν κάθε δυνατή
προσπάθεια για την υλοποίηση ενός τέτοιου κοινού σχεδίου.

2.2.3 Α νάπτ υ ξη τ η ς συνε ρ γ ασ ία ς
ενέργειας και τ ης ασφάλειας

στον

τοµέα

της

Η διεύρυνση της ΕΕ και οι διεθνείς εξελίξεις στον τοµέα της
ενέργειας καταδεικνύουν τη σηµασία που έχει η ενίσχυση της
συνεργασίας στη Βόρειο Ευρώπη στον τοµέα αυτό. Η ΕΟΚΕ
απευθύνει έκκληση για συντονισµό της περιφερειακής συνεργασίας
και του διαλόγου ΕΕ-Ρωσίας στον τοµέα της ενέργειας προκειµένου
να βελτιωθεί η ασφάλεια και η διαθεσιµότητα ενέργειας. Η ΕΟΚΕ
προτείνει επίσης να καθιερωθεί µία εταιρική σχέση στα πλαίσια της
νέας πολιτικής της Β∆, που θα είναι επικεντρωµένη στη βιώσιµη
ανάπτυξη των υφιστάµενων φυσικών πόρων, στην ενεργειακή
απόδοση και στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, καθώς και στην
ασφάλεια και στις περιβαλλοντικής πτυχές της µεταφοράς
ενέργειας.
Ως περιοχή µε µεγάλους ενεργειακούς πόρους, η περιοχή της Β∆
είναι σηµαντική όχι µόνο για τις χώρες της αλλά για ολόκληρη την
Ευρώπη. Λόγω του καθοριστικής σηµασίας ρόλου που διαδραµατίζει για την ασφάλεια του µελλοντικού εφοδιασµού σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο της ΕΕ, αξίζει της προσοχής όλων των
κρατών µελών της ΕΕ. Η εστίαση της προσοχής της νέας ενεργειακής πολιτικής της Ευρώπης (ΕΠΕ) στη Βόρειο Ευρώπη δείχνει
τη σηµασία της νέας πολιτικής για τη Βόρεια ∆ιάσταση. Θα πρέπει
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επίσης να σηµειωθεί ότι η Επιτροπή στη νέα Πράσινη Βίβλο της για
την ενέργεια (4) αναφέρει ειδικά τη Ρωσία και τη Νορβηγία ως
σηµαντικούς εταίρους σε µια νέα και συνεκτική εξωτερική ενεργειακή πολιτική της ΕΕ.
Η Βόρεια ∆ιάσταση αποτελεί σηµαντικό στοιχείο για την ισόρροπη
ανάπτυξη των ενεργειακών υποδοµών της Ευρώπης. Θα απαιτηθούν
σηµαντικές επενδύσεις στην περιοχή της Β∆ για να εξασφαλιστεί
επαρκές επίπεδο ενεργειακού εφοδιασµού στο µέλλον, όσον αφορά
τόσο τις υποδοµές για τη µεταφορά ενέργειας όσο και την εκµετάλλευση των αποθεµάτων φυσικού αερίου στην περιοχή. Αυξηµένες
επενδύσεις σηµαίνουν οικονοµική ανάπτυξη, συµπεριλαµβανοµένης
της αύξησης της απασχόλησης και υψηλότερων επιπέδων δραστηριότητας και σε βιοµηχανίες που δεν συνδέονται άµεσα µε την
εκµετάλλευση των θαλάσσιων πόρων. Ωστόσο, είναι σηµαντικό η
εκµετάλλευση, ειδικότερα, των τεράστιων αποθεµάτων πετρελαίου
και φυσικού αερίου, να βασίζεται στη βιώσιµη ανάπτυξη, στα
υψηλότερα δυνατά επίπεδα περιβαλλοντικών προτύπων και στον
σεβασµό των επιθυµιών των αυτόχθονων πληθυσµών.
Απαιτείται ένα συντονισµένο σύστηµα ελέγχου των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων στον Βορρά που θα πρέπει να αποτελεί τµήµα της
διασυνοριακής συνεργασίας της Β∆. Είναι σηµαντικό η εκµετάλλευση των αποθεµάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου να
συµβαδίζει µε µια βιώσιµη αλιευτική βιοµηχανία και µε ένα υγιές
θαλάσσιο περιβάλλον. Πρέπει να διασφαλιστούν τα µέγιστα δυνατά
επίπεδα ασφάλειας για τις θαλάσσιες µεταφορές πετρελαίου και
φυσικού αερίου στην περιοχή της Β∆· η ανάγκη αυτή θα αυξήσει
ακόµη περισσότερο τη µεταφορά υγρού φυσικού αερίου (LNG) στο
µέλλον.
Εν προκειµένω είναι ευπρόσδεκτη η πρόταση της νορβηγικής
κυβέρνησης του Μαρτίου 2006 για ένα νέο και περισσότερο συντονισµένο σύστηµα ελέγχου του θαλάσσιου οικοσυστήµατος στον
Βορρά. Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει µε ικανοποίηση το ψήφισµα µε θέµα
«Ο Βορράς της Ευρώπης: θέµατα ενέργειας και περιβάλλοντος» που
υιοθέτησε τον Μάιο του 2006 η µικτή κοινοβουλευτική επιτροπή
του ΕΟΧ και του οποίου τα συµπεράσµατα συνάδουν µε τις
απόψεις της παρούσας γνωµοδότησης.
Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι κατά τη συνεργασία στον τοµέα της
ενέργειας στην περιοχή της Β∆, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη
προσοχή στην ταχέως αυξανόµενη µεταφορά ενέργειας στον Κόλπο
της Φινλανδίας και στη Βαλτική, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την
οργάνωση και την ασφάλεια των µεταφορών καθώς και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για το περιβάλλον.
2.2.4. Ε π ικ έν τ ρ ω ση τ ω ν πρ ο σπ αθ ε ι ώ ν στ η κο ι ν ω ν ί α τ ω ν
πολιτ ώ ν, στα δίκτυα συνεργασίας και στ η ενη µέρ ω ση τ ο υ κο ι νο ύ
2.2.4.1 Ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών, των κοινών δηµοκρατικών αξιών, των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και του
ανοικτού κοινωνικού διαλόγου
Προϋπόθεση για την επιτυχή συνεργασία µεταξύ των εταίρων της
Β∆ αποτελεί η εφαρµογή κοινών αξιών σε κάθε χώρα της Β∆. Ο
δηµοκρατικός πλουραλισµός, η δυναµική κοινωνία των πολιτών και
ο ανοικτός κοινωνικός διάλογος καθώς και η λειτουργική οικονοµία
της αγοράς αλληλοσυµπληρώνονται. Πρέπει να καταβληθούν
σύντονες προσπάθειες για την προώθηση των θεµάτων αυτών,
κυρίως στη Ρωσία όπου απαιτούνται δηµοκρατικοί θεσµοί και η
ενεργός συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών.
(4) Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής για την «Ευρωπαϊκή στρατηγική για
αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια», 8 Μαρτίου 2006
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Στη γνωµοδότησή της του Ιουλίου 2005 για τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας,
η ΕΟΚΕ επεσήµανε ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην
κατάσταση που επικρατεί στη Ρωσία για το σηµαντικό αυτό θέµα. Η
ΕΟΚΕ τονίζει ότι ο νέος νόµος που αφορά τις οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών έχει οδηγήσει σε περαιτέρω επιδείνωση της
κατάστασης. Τούτο θα πρέπει να διορθωθεί κατά την εφαρµογή του
νόµου στο µέλλον. Όταν οι αρχές της Ρωσίας αναπτύσσουν µε
πειστικό τρόπο την πολιτική τους και τις πρακτικές τους µε στόχο
την επίτευξη εποικοδοµητικών και ανοικτών σχέσεων µε τους φορείς
της κοινωνίας των πολιτών, υποστηρίζεται ευρέως η στενή συνεργασία µε τη Ρωσία. Για παράδειγµα, θα ήταν σηµαντικό για το
Επιµελητήριο του Πολίτη (Civic Chamber) που συστάθηκε στη
Ρωσία να εξελιχθεί σε ένα αξιόπιστο όργανο ενίσχυσης του λειτουργικού κοινωνικού διαλόγου. Πρέπει να υποστηριχτούν οι προσπάθειες ενίσχυσης της ικανότητας των φορέων της κοινωνίας των
πολιτών της Ρωσίας προκειµένου να βελτιωθεί η ετοιµότητά τους
για την πραγµατοποίηση εποικοδοµητικού διαλόγου.

µεταξύ θεµιτού ανταγωνισµού για τις επιχειρήσεις και καλών
συνθηκών εργασίας για τους εργαζόµενους. Οι εργασιακές σχέσεις
και η αγορά εργασίας έχουν ήδη αναπτυχθεί ικανοποιητικά σε
πολλές χώρες και οι σχετικές γνώσεις πρέπει να διαδίδονται και σε
οργανώσεις χωρών µε χαµηλότερη ανάπτυξη. Η πολιτική για τη Β∆
θα πρέπει να αποτελέσει το κατάλληλο πλαίσιο για την έναρξη
διασυνοριακών σχεδίων στον τοµέα αυτό. Ο ρόλος των κοινωνικών
εταίρων σε κάθε χώρα της Β∆ είναι να µεριµνούν ώστε στις πρωτοβουλίες και στη νοµοθεσία που αποσκοπεί σε οικονοµική και
κοινωνική αλλαγή και σε βελτίωση της απασχόλησης να λαµβάνονται υπόψη κατά ισόρροπο τρόπο τα συµφέροντά τους. Προς το
σκοπό αυτό, οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να συµµετέχουν σε όλες
τις συζητήσεις που αφορούν θέµατα της αγοράς εργασίας.

Τα θέµατα αυτά θα πρέπει να προωθηθούν και στα πλαίσια της
περιφερειακής συνεργασίας της Β∆, στην οποία συµµετέχει και η
Ρωσία.

Η δηµόσια προβολή της Βόρειας ∆ιάστασης δεν είναι καθόλου
ικανοποιητική. Είναι ελάχιστα γνωστή, τόσο στα κράτη µέλη της ΕΕ
όσο και στις χώρες της Β∆. Για τον λόγο αυτό, οι χώρες της Β∆
πρέπει να βελτιώσουν σηµαντικά τους διαύλους ενηµέρωσης και
παροχής πληροφοριών. Απαιτείται επαρκής ενηµέρωση για τη
Βόρεια ∆ιάσταση, διότι µόνο µε αυτή είναι δυνατή η ενίσχυση του
ενδιαφέροντος της κοινωνίας των πολιτών για τη Β∆ και η ενθάρρυνση των φορέων της να συµµετέχουν και να συµβάλλουν σε όλη
τη διαδικασία. Εξάλλου, οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών θα
πρέπει λειτουργούν ως πηγές διάδοσης πληροφοριών στην κοινωνία
και θα πρέπει, προς το σκοπό αυτό, να αναληφθούν δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης.

2.2.4.2 Προώθηση των διασυνοριακών δικτύων συνεργασίας της
κοινωνίας των πολιτών
Πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την υλοποίηση ανοικτού
και λειτουργικού διασυνοριακού διαλόγου µε στόχο την προώθηση
των θεµάτων που προαναφέρθηκαν. Η ευθύνη και ο ρόλος των
φορέων της κοινωνίας είναι ιδιαίτερα σηµαντικοί εν προκειµένω και
είναι σηµαντικό οι διάφορες κύκλοι της κοινωνίας των πολιτών να
αναλαµβάνουν οι ίδιοι πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των σχέσεων
και της συνεργασίας στους τοµείς των δραστηριοτήτων τους. Η
«κοινή ευθύνη» στα πλαίσια της Β∆ δεν περιορίζεται µόνο στις
κυβερνήσεις αλλά αφορά και την κοινωνία των πολιτών και τους
φορείς της στις διάφορες χώρες της Β∆. Η αποτελεσµατική
εφαρµογή της πολιτικής για τη Β∆ µπορεί να επιτευχθεί µόνον εάν
οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών συµµετέχουν ενεργά στη
διαδικασία.
Στα πλαίσια της πολιτικής της Β∆ πρέπει υποστηριχθεί η δυνατότητα δηµιουργίας δικτύων για τον διάλογο και τη συνεργασία
µεταξύ των φορέων της κοινωνίας των πολιτών στις διάφορες χώρες
της Β∆ καθώς και σε επιµέρους περιφέρειες όπως για παράδειγµα
στην βορειοδυτική Ρωσία. Η διασυνοριακή συνεργασία «διαπροσωπικού χαρακτήρα» (people-to-people) πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα της πολιτικής αυτής. Πρέπει να προωθηθούν η κινητικότητα, η ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων, η ανταλλαγή
εµπειριών, τεχνογνωσίας και πληροφοριών καθώς και η αµοιβαία
αναγνώριση των διπλωµάτων. Η διασυνοριακή συνεργασία πρέπει να
καλύπτει όλους τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, τους
επιχειρηµατίες, τις ΜΜΕ και άλλες επιχειρήσεις, τους µισθωτούς,
τους νέους και τους σπουδαστές, τις γυναίκες, τους επιστήµονες
και τους καλλιτεχνικούς κύκλους, τις µειονότητες, τις οµάδες
προστασίας του περιβάλλοντος, τους γεωργικούς και δασοκοµικούς
κλάδους, τους καταναλωτές. Οι διασυνοριακές δράσεις πρέπει να
συµβάλλουν στη δηµιουργία συγκεκριµένων εταιρικών σχέσεων και
πρωτοβουλιών για κοινά σχέδια µεταξύ των φορέων της κοινωνίας
των πολιτών. Πρέπει να υπάρχουν απλές διαδικασίες που θα επιτρέπουν στους φορείς να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες για κοινά
σχέδια στο πλαίσιο της Βόρειας ∆ιάστασης.
Η ανάπτυξη λειτουργικών τριµερών σχέσεων και αγορών εργασίας
σε όλα τα µέρη της Β∆ θα πρέπει να έχει ως στόχο την ισορροπία

2.2.4.3 Καλύτερη ενηµέρωση του κοινού

Είναι σαφές ότι απαιτείται ένα κέντρο στην περιοχή της Βόρειας
∆ιάστασης, το οποίο να αναλάβει το προαναφερθέν έργο ενηµέρωσης, τη χρηµατοδότηση και τον πρακτικό συντονισµό των
δικτύων και των επαφών. Τα µέρη της Β∆ θα πρέπει να αποφασίσουν για την ίδρυση του κέντρου αυτού. Η ΕΟΚΕ προτείνει το
γραφείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αγία Πετρούπολη, το
οποίο έκλεισε πρόσφατα, να επαναλειτουργήσει ειδικά για τον
σκοπό αυτό και να αναλάβει τις επιχειρησιακές λειτουργίες που από
κοινού έχει αναγνωριστεί ότι εµπίπτουν στις αρµοδιότητες της Β∆.
Ενδείκνυται επίσης να εξεταστεί το κατά πόσο αυτές οι λειτουργίες
µπορούν να ανατεθούν στη γραµµατεία ενός εκ των περιφερειακών
οργάνων που αναφέρονται στο σηµείο 2.4.

2.2.5 Π ρ ο σ ο χή ς χρ ή ζ ο υ ν κα ι ο ι σχέ σε ι ς µε τ η ν κο ι ν ω ν ί α
τ ω ν πο λιτ ώ ν τ ης Λευ κο ρω σίας
Στις συζητήσεις για την ανάπτυξη της πολιτικής της Β∆ έχει
προταθεί κατά τον άλφα ή βήτα τρόπο να καλύπτεται και η Λευκορωσία. Αν και από γεωγραφική άποψη κάτι τέτοιο δικαιολογείται, η
τρέχουσα πολιτική κατάσταση στη χώρα αυτή δεν καθιστά δυνατή
την επίσηµη συνεργασία. Ωστόσο, η ΕΟΚΕ, επισηµαίνει ότι τα
θέµατα που αναφέρθηκαν προηγουµένως και κυρίως στο σηµείο
2.2.4., είναι ιδιαίτερα σηµαντικά και για τη Λευκορωσία.
Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι τα θέµατα αυτά µπορούν διευθετηθούν µε την
ανάπτυξη επαφών των εταίρων της κοινωνίας των πολιτών µε τους
αντίστοιχους εταίρους της Λευκορωσίας. Η ΕΟΚΕ, από την πλευρά
της, προτίθεται να συνεχίσει την ενίσχυση των επαφών αυτών και
προτείνει παρόµοια δράση να αναληφθεί και στα πλαίσια της Β∆.
Η ΕΟΚΕ προετοιµάζει χωριστή γνωµοδότηση για τις σχέσεις ΕΕΛευκορωσίας.
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2.3 Η ανάγκη διαβούλευσης της κοινωνίας των πολιτών ως
βασικού στοιχείου του µηχανισµού συνεργασίας της Βόρειας
∆ιάστασης- η ΕΟΚΕ είναι έτοιµη να παράσχει τη συµβολή
της

λόγο αυτό, πρέπει να προωθηθεί ο συντονισµός και η συνεργασία
µεταξύ των οργάνων αυτών και της προτεινόµενης, στο σηµείο 2.1,
επιτροπής διαχείρισης της Β∆, εφόσον αποτελούν τη φυσική απαρχή
για τη συνολική διαχείριση της Β∆.

Πρέπει να δηµιουργηθεί ένας λειτουργικός µηχανισµός διαβούλευσης στα πλαίσια της Β∆ ούτως ώστε οι βασικοί φορείς της
κοινωνίας των πολιτών να µπορούν µε τις απόψεις τους, τις
προτάσεις τους και τη γνώση τους να επηρεάζουν την εφαρµογή
και τον έλεγχο της Β∆.

Στα πλαίσια αυτά η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να έχει δυνατότητα συµµετοχής στη συνεργασία της Β∆ µέσω των δικών της
δικτύων συνεργασίας (π.χ. του BASTUN για τους µισθωτούς, του
BAC για τον επιχειρηµατικό κόσµο και του BCCA για τα εµπορικά
επιµελητήρια και διάφορους ΜΚΟ) και των σχέσεων που έχουν
καθιερωθεί από τα δίκτυα αυτά µε τους προαναφερθέντες οργανισµούς.

Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι η πραγµατοποίηση ετήσιας συνεδρίασης µε τους
φορείς της κοινωνίας των πολιτών, όπως αυτή που επί χρόνια
γινόταν στο πλαίσιο της συνεργασίας στη Μεσόγειο, θα µπορούσε
εν προκειµένω να αποτελέσει τη λύση. Από τη συνεργασία στη
Μεσόγειο έχει αποκτηθεί ιδιαίτερα θετική εµπειρία, όπως και από τη
συµβουλευτική επιτροπή στα πλαίσιο της συνεργασίας στον ΕΟΧ.
Εξάλλου, ενδείκνυται η συγκρότηση συµβουλευτικού σώµατος της
κοινωνίας των πολιτών που να υπάγεται στην επιτροπή διαχείρισης
της Β∆ που προτείνεται στο σηµείο 2.1, τέταρτη παράγραφος, το
οποίο να συµµετέχει συστηµατικά στον έλεγχο της πολιτικής και
στην προετοιµασία της ετήσιας συνεδρίασης..
Τούτο θα δώσει τη δυνατότητα στους αρµόδιους για την πολιτική
της Β∆ να αξιοποιήσουν τη συµβολή των διαφόρων φορέων της
κοινωνίας των πολιτών κατά την εφαρµογή της Β∆ στο οικονοµικό
και κοινωνικό σκέλος.
Η ΕΟΚΕ έχει ήδη διοργανώσει δύο διασκέψεις στις οποίες συµµετείχαν φορείς της κοινωνίας των πολιτών από διάφορες χώρες της
Β∆. Η ΕΟΚΕ µε την πάροδο των ετών έχει ενισχύσει τις σχέσεις της
µε τους σηµαντικότερους φορείς της κοινωνίας των πολιτών σε
όλες τις χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ. Εξάλλου, έχει ήδη την
εµπειρία της συνεργασίας της κοινωνίας των πολιτών στην περιοχή
την οποία µπορεί να αξιοποιήσει άµεσα.
Η ΕΟΚΕ είναι επίσης πρόθυµη να διαδραµατίσει ενεργό ρόλο για τη
συµµετοχή των φορέων της κοινωνίας των πολιτών στην εφαρµογή
της µελλοντικής πολιτικής της Β∆. Η ΕΟΚΕ προτίθεται να συστήσει
ειδική οµάδα παρακολούθησης και να αναλάβει ηγετικό ρόλο για
τη διοργάνωση ετήσιων συνεδριάσεων των φορέων της κοινωνίας
των πολιτών. Παράλληλα, η υφιστάµενη συνεργασία στο πλαίσιο
του ΕΟΧ µπορεί επίσης να ληφθεί υπόψη. Στόχος των συνεδριάσεων αυτών θα είναι να προταθούν κατευθυντήριες γραµµές για την
εφαρµογή της Β∆, κυρίως σε τοµείς που αφορούν τη λειτουργία
της κοινωνίας των πολιτών όπως τα θέµατα αναφέρονται στο
σηµείο 2.2.4. Η ΕΟΚΕ προτείνει τα ανωτέρω να περιληφθούν στον
επίσηµο µηχανισµό συνεργασίας της Β∆.
2.4 Τα περιφερειακά όργανα αποτελούν τη φυσική αφετηρία για
τη διαχείριση της συνεργασίας της Β∆
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την ιδέα τα υφιστάµενα περιφερειακά όργανα
συνεργασίας, όπως το Συµβούλιο των κρατών της Βαλτικής
Θάλασσας (CBSS), το Ευρωαρκτικό Συµβούλιο της Θάλασσας του
Μπάρεντς (BEAC), το Σκανδιναβικό Συµβούλιο Υπουργών (NMC)
και το Αρκτικό Συµβούλιο, να διαδραµατίσουν καθοριστικής
σηµασίας ρόλο στην εφαρµογή της Βόρειας ∆ιάστασης. Για τον

2.5 Πρέπει να είναι σαφή τα µέτρα χρηµατοδότησης της Β∆
Στόχος πρέπει να είναι η ανάπτυξη συγκεκριµένων σχεδίων εταιρικών σχέσεων ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα (PPP), όπου θα
ορίζονται σαφώς οι εταίροι, τα προγράµµατα δράσης, τα χρονοδιαγράµµατα και οι προϋπολογισµοί.
Ακόµη και στην περίπτωση όπου οι χώρες εταίροι δεν είναι ακόµη
έτοιµες να αναλάβουν ένα σχέδιο εταιρικής σχέσης, θα πρέπει, για
παράδειγµα, να καταλήξουν σε συµφωνία επί ετήσιας βάσεως για τα
σηµαντικότερα µέτρα των προγραµµάτων καθώς και για την
εφαρµογή και χρηµατοδότησή τους.
Όσον αφορά τα µέτρα που προτείνουν οι φορείς της κοινωνίας των
πολιτών (βλέπε ειδικότερα στο σηµείο 2.2.4) είναι σηµαντικό να
καθοριστεί µία διαδικασία για τη χρηµατοδότηση µικρής κλίµακας
δράσεων η οποία να βασίζεται σε µια όσο το δυνατόν απλούστερη
διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Απαιτείται τεχνική βοήθεια για την
υποβολή αιτήσεων. Επίσης είναι ιδιαίτερα σηµαντικό η διαδικασία
εξέτασης και έγκρισης του προτεινόµενου σχεδίου να είναι ευέλικτη,
απλή και µη χρονοβόρα. Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, οι εκπρόσωποι
της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να συµµετέχουν στην εξέλιξη
της εν λόγω διαδικασίας.
Το Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ENPI) πρέπει
να αποτελεί, από πλευράς της ΕΕ, σηµαντική πηγή χρηµατοδότησης
των µέτρων της Β∆. Σηµαντικό τµήµα του ENPI πρέπει να διατίθεται στα σχέδια και τις δραστηριότητες της Β∆, ενώ πρέπει να
διατίθενται επαρκείς πόροι για τη διαχείριση της Β∆.
Επαρκής χρηµατοδότηση θα πρέπει επίσης να χορηγηθεί από τη
Ρωσία και οι µηχανισµοί χρηµατοδότησης της Νορβηγίας και του
ΕΟΧ είναι απαραίτητοι για την εφαρµογή της περιφερειακής και
διασυνοριακής συνεργασίας στην περιοχή της Β∆. Επίσης οι άλλοι
διεθνείς και εθνικοί φορείς χρηµατοδότησης που ήδη συµµετέχουν
στα σχέδια της Β∆ (EBRD, EIB, NIB κλπ) εξακολουθούν να είναι
ιδιαίτερα σηµαντικοί προκειµένου να διασφαλιστεί η ουσιαστική και
αποτελεσµατική εφαρµογή της κοινής πολιτικής της Β∆ στο
µέλλον.
Απαιτείται η αποτελεσµατική διάδοση στην κοινωνία των πολιτών
ευκόλως κατανοητών πληροφοριών για τη χρηµατοδότηση, για τις
πηγές της καθώς και για τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων χρηµατοδότησης σχεδίων.

Βρυξέλλες, 5 Ιουλίου 2006
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα την Ευρωπαϊκή πολιτική
γειτονίας
(2006/C 309/20)
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 262 της ΣΕΚ, η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει µε την επιστολή του επιτρόπου Ferrro-Waldner, της 22ας Απριλίου 2005, τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής σχετικά µε την Ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας.
Το ειδικευµένο τµήµα «Εξωτερικές σχέσεις» στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών,
επεξεργάστηκε τη γνωµοδότησή του στις 4 Μαΐου 2006, µε βάση την εισηγητική έκθεση της κας Cassina.
Κατά την 428η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 5ης και 6ης Ιουλίου 2006 (συνεδρίαση της 5ης Ιουλίου 2006), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 160 ψήφους υπέρ, 2 ψήφους κατά και 9 αποχές
την ακόλουθη γνωµοδότηση:
Πρόλογος
Η ΕΟΚΕ έχει ήδη προβεί σε δύο επί µέρους αξιολογήσεις για την
ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας (ΕΠΓ) που αναφέρονται, η µία στις
χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και η άλλη στην
περιοχή της Μεσογείου (1). Στην παρούσα γνωµοδότηση, συνεπώς,
θα περιληφθούν µόνο ορισµένα σηµεία αυτών των εγγράφων τα
οποία θα διαβιβαστούν προς γνώση, µαζί µε το παρόν κείµενο, στις
αρχές της ΕΕ και των ενδιαφεροµένων χωρών προς ενηµέρωσή τους.

0. Περίληψη και συµπεράσµατα
0.1 Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας (ΕΠΓ)
είναι µια πολιτική µε τεράστια στρατηγική σηµασία, της οποίας οι
δυνατότητες να συµβάλει στην ειρήνη, την σταθερότητα, στις κοινές
αξίες και πολιτικές και στην προαγωγή των ανταλλαγών σε όλες τις
βαθµίδες µε τις γειτονικές χώρες θα πρέπει να αξιοποιηθούν µε τη
συνεπή και υπεύθυνη εφαρµογή της.
0.2 Ιδιαίτερα, η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί
συνέπεια µεταξύ:
— των εξωτερικών πολιτικών των κρατών µελών και της ΕΠΓ,
— των λοιπών δράσεων που σχετίζονται µε τις εξωτερικές σχέσεις
της Ε.Ε. και της ΕΓΠ,
— των εξωτερικών και εσωτερικών πολιτικών των χωρών εταίρων
και της ΕΓΠ,
— των δράσεων των διαφόρων Γενικών ∆ιευθύνσεων της Επιτροπής
που έχουν σχέση µε την υλοποίηση της ΕΠΓ,
— των επιλογών όσον αφορά τον προϋπολογισµό της Ε.Ε. και της
στρατηγικής σηµασίας της ΕΠΓ,
(1) Η πρώτη µε θέµα «Ευρύτερη Ευρώπη — Γειτονικές σχέσεις: ένα νέο
πλαίσιο σχέσεων µε τους γείτονές µας στα ανατολικά και νότια σύνορά
µας» (γνωµοδότηση, εισηγήτρια: Karin ALLEWELDT (ΕΕ C 80 της
30.3.2004, σελ.. 148-155)· η δεύτερη µε θέµα «Ο ρόλος των συµβουλευτικών οργάνων και των κοινωνικοεπαγγελµατικών οργανώσεων κατά
την εφαρµογή των συµφωνιών σύνδεσης και της ευρωπαϊκής πολιτικής
γειτονίας» (θεµατική συµβολή στην ευρωµεσογειακή διάσκεψη κορυφής
των κοινωνικοεπαγγελµατικών οργανώσεων (Ιορδανία 16-17 Νοεµβρίου
2005, εισηγήτρια: Giacomina CASSINA, µε τη συνεργασία των ΟΚΣ
της Ελλάδας, του Ισραήλ και της Τυνησίας, και αντιπροσωπείας των
κοινωνικοεπαγγελµατικών οργανώσεων του Μαρόκου).

— της εφαρµογής της αρχής της διαφοροποίησης (που µπορεί να
ευνοήσει την ανταγωνιστικότητα µεταξύ χωρών και περιφερειών)
και της δυνατότητας δηµιουργίας συνεργιών εντός των περιφερειών και µεταξύ τους (που προωθούν τη συνεργασία και την
καλύτερη κατανόηση),
— των συγκεκριµένων µέτρων που πρέπει να υιοθετηθούν κατά
προτεραιότητα και των µεγάλων στόχων που επιδιώκονται.
0.3 Η ΕΟΚΕ ζητά από όλους τους εµπλεκόµενους θεσµικούς
φορείς να αναγνωρίσουν στην πράξη ότι η αρχή της αυτοδιάθεσης
συνεπάγεται τη σαφή αποδοχή δηµοκρατικών αξιών που θα πρέπει
να τηρούνται και να προάγονται και όχι µόνο να γίνονται τυπικά
αποδεκτές: η κοινή αυτοδιάθεση πρέπει να αποτελέσει τη βασική
αρχή των σχέσεων όχι µόνο µεταξύ της Ε.Ε. και των χωρών εταίρων,
αλλά επίσης στο εσωτερικό της Ε.Ε. και στις χώρες εταίρους,
µεταξύ των εθνικών διοικήσεων και των εκπροσώπων της κοινωνίας
των πολιτών. Προς τούτο, η ΕΠΓ µπορεί να εφαρµοστεί αποτελεσµατικά και ικανοποιητικά µόνο εάν συµµετέχουν συστηµατικά οι
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ιδιαίτερα οι κοινωνικοί και
κοινωνικο-επαγγελµατικοί φορείς των οποίων ο συµβουλευτικός
ρόλος και η διαπραγµατευτική ικανότητα πρέπει να αναγνωριστούν
ρητά και να προωθηθούν. Συνεπώς, πρέπει να εξασφαλισθούν:
— σαφείς, διαφανείς, τεκµηριωµένες και έγκαιρες πληροφορίες επί
των αποφάσεων που αφορούν την εφαρµογή της ΕΠΓ,
— χώροι, µέσα και µηχανισµοί διαβούλευσης και συµµετοχή στη
διαµόρφωση των αποφάσεων για τη διεξαγωγή αποτελεσµατικού διαλόγου µε την κοινωνία των πολιτών,
— πληροφορίες, µέσα και εναρµονισµένα στοιχεία για την αξιολόγηση των επιτευγµάτων, µαζί µε την ανάληψη δέσµευσης για
την περιοδική ανάληψη πρωτοβουλιών προς το σκοπό αυτό,
— δυνατότητες κατάρτισης που θα επιτρέψουν στους οργανισµούς
αυτούς να συµβάλλουν στην υλοποίηση της ΕΠΓ αποτελεσµατικά και µέσω της πρόσβασής τους στους κοινοτικούς
πόρους και προγράµµατα,
— δυνατότητες για τη δηµιουργία δικτύων διαλόγου, συνεργασίας
και παρακολούθησης της εφαρµογής της ΕΠΓ, µεταξύ οργανώσεων διαφόρων χωρών και διαφόρων περιφερειών.
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0.4 Η ΕΟΚΕ αναλαµβάνει τη δέσµευση να δηµιουργήσει,
διατηρήσει και αναπτύξει σχέσεις µε τους συµβουλευτικούς οργανισµούς και τις κοινωνικο-επαγγελµατικές οργανώσεις των χωρών
εταίρων και να είναι πάντοτε πρόθυµη να λάβει υπόψη τις απόψεις
τους και να συνεργαστεί µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την
Επιτροπή των Περιφερειών για να συµβάλει στην υλοποίηση µιας
κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, αποτελεσµατικής και
σύµφωνης προς τους στόχους της ειρήνης, σταθερότητας,
ασφάλειας και βιώσιµης ανάπτυξης.

1. Εισαγωγή
1.1 Κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης, οι κοινοτικές αρχές
έλαβαν πάντα υπόψη τους την πραγµατικότητα των γειτονικών
χωρών για δύο τουλάχιστον λόγους:
— ο πρώτος, που αφορά τη θεµελιώδη πολιτική αιτία η οποία
ώθησε τις ευρωπαϊκές χώρες να ενωθούν σε µία κοινότητα, ήταν
η απαίτηση για ειρήνη, ελευθερία και σταθερότητα, τόσο εντός
όσο και εκτός του χώρου ολοκλήρωσης·
— ο δεύτερος, που αφορά τη διαδικασία οικονοµικής ολοκλήρωσης της αγοράς, υπαγορευόταν από τη διπλή αναγκαιότητα
εξασφάλισης ενός χώρου εµπορίου που να υπερβαίνει την
επικράτεια των κρατών µελών και, συνεπώς, συναλλαγών µε
κράτη που είχαν ή ακολουθούσαν δυναµικές οικονοµικής
µεγέθυνσης και ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων συγκρίσιµες
µε τις κοινοτικές δυναµικές, προκειµένου οι συναλλαγές να
είναι γόνιµες και να µην υπόκεινται σε στρεβλώσεις, ντάµπινγκ
και/ή προστατευτικά µέτρα της µιας ή της άλλης πλευράς.
1.2 Κατά τη µακρά περίοδο διαίρεσης του κόσµου σε δύο
µπλοκ, η ετερογένεια των οικονοµιών της Ανατολικής και ∆υτικής
Ευρώπης, αλλά κυρίως η ποικιλία των πολιτικών συστηµάτων,
συνετέλεσαν δυστυχώς ώστε οι συναλλαγές (όχι µόνον τόσο οι
οικονοµικές, όσο οι πολιτιστικές, κοινωνικές και ανθρώπινες) να
µειωθούν στο ελάχιστο και οι σχέσεις µεταξύ των λαών των δύο
πλευρών της Ευρώπης να παραµείνουν, για πάνω από τέσσερις
δεκαετίες, µόνο στο πλαίσιο των διπλωµατικών επαφών ή των
επιφανειακών σχέσεων µεταξύ οργανώσεων και δήµων, µε το διπλό
αρνητικό αποτέλεσµα να παραµένουν αναλλοίωτα τα στερεότυπα
που εισήγαγε ο ψυχρός πόλεµος και να ευνοείται η υποτιθέµενη
διεθνής δηµοκρατική νοµιµότητα που οι κυβερνήσεις του σοβιετικού συστήµατος ουδόλως είχαν ή µπορούσαν να έχουν.
1.3 Ωστόσο, την ίδια αυτή περίοδο, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα
βελτιώνει τις σχέσεις της µε τις ευρωπαϊκές γειτονικές δηµοκρατικές
χώρες (ή που πέρασαν από τη δικτατορία στη δηµοκρατία όπως η
Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία) και πραγµατοποιεί τέσσερις
διευρύνσεις (2). Με τις χώρες που δεν είχαν την προοπτική ή την
πρόθεση να προσχωρήσουν στην Κοινότητα, δηµιουργούνται
σταθερές σχέσεις µέσω ειδικών συµφωνιών: υπενθυµίζεται η
Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) που
δηµιουργήθηκε το 1960, ο Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος (ΕΟΧ)
το 1994, αλλά και µια ευρύτερη σειρά διµερών συµφωνιών
(ιδιαίτερα µε τις χώρες της Λεκάνης της Μεσογείου).
(2) ∆ανία, Ηνωµένο Βασίλειο και Ιρλανδία το 1973, Ελλάδα το 1981,
Ισπανία και Πορτογαλία το 1986, Αυστρία, Σουηδία και Φινλανδία το
1995.
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1.4 Περί τα τέλη της δεκαετίας του '80 και στις αρχές της
δεκαετίας του '90, η περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου
αποκτά προοδευτικά µεγάλη σηµασία για την Ευρωπαϊκή
Κοινότητα, που κορυφώνεται µε τη θέσπιση, στη διυπουργική
διάσκεψη της Βαρκελώνης του 1995, της στρατηγικής εταιρικής
σχέσης, στη βάση συµφωνιών σύνδεσης και περιφερειακών σχεδίων:
στόχος ήταν η δηµιουργία, έως το 2010, µιας ζώνης ελεύθερων
συναλλαγών, ειρήνης, ασφάλειας και ευµάρειας για όλους.
1.5 Το γεγονός όµως που άλλαξε ριζικά τη γεωπολιτική
κατάσταση της Κοινότητας — η οποία είχε δροµολογήσει την
ολοκλήρωσή των αγορών και προετοίµαζε το ενιαίο νόµισµα —
υπήρξε η απελευθέρωση των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής
Ευρώπης από το σοβιετικό σύστηµα και η µετάβασή τους στη
δηµοκρατία και στην οικονοµία της αγοράς.
1.6 Η επανένωση της ευρωπαϊκής ηπείρου, µε τη διεύρυνση της
1ης Μαΐου 2004, αποτελεί την µεγαλύτερη πολιτική κατάκτηση της
Ευρώπης στην µεταπολεµική ιστορία και καθιστά την ΕΕ µια
περιοχή πλουσιότερη σε ανθρώπινο, πολιτιστικό, ιστορικό, οικονοµικό και κοινωνικό δυναµικό, µε εντελώς νέα χαρακτριστικά. Αυτή
η ουσιαστική, ποσοτική και ποιοτική αλλαγή της ΕΕ επιβάλλει τη
σε βάθος κατανόηση, την αξιολόγηση, την προαγωγή και την
προάσπιση της νέας πραγµατικότητας, µε την προσαρµογή όλων
των κοινοτικών πολιτικών και, κατά συνέπεια, της πολιτικής όσον
αφορά τις σχέσεις µε τις γειτονικές χώρες. Η ευρωπαϊκή πολιτική
γειτονίας οφείλει τη γέννησή της στην πεποίθηση αυτή, την οποία
συµµερίζεται πλήρως η ΕΟΚΕ η οποία έχει συµβάλει στα εν λόγω
αποτελέσµατα µε την ευρεία δέσµευσή της για συνεργασία και
διάλογο µε τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών των υποψήφιων χωρών.

2. Το αρχικό στάδιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας
(ΕΠΓ)
2.1 Η ανάγκη χάραξης µιας πολιτικής γειτονίας έχει επισηµανθεί
από το Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων από
τα τέλη Νοεµβρίου του 2002· τον ∆εκέµβριο του ιδίου χρόνου, το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης καλεί την ΕΕ να προωθήσει
τις σχέσεις µε τις γειτονικές χώρες βάσει κοινών πολιτικών και οικονοµικών αξιών για να αποφύγει την εµφάνιση νέων διαχωριστικών
γραµµών στην Ευρώπη και να προωθήσει τη σταθερότητα και την
ευηµερία εντός και εκτός των συνόρων. Στην αρχή η προσοχή είχε
εστιαστεί στις σχέσεις µε τη Ρωσία, την Ουκρανία, τη Λευκορωσία
και τη Μολδαβία, καθώς και στην περιοχή των µεσογειακών χωρών
εταίρων (ΜΧΕ).
2.2 Το 2003 και το 2004 η Επιτροπή δηµοσιεύει δύο
ανακοινώσεις και, πάντα το 2004, µία πρόταση κανονισµού για τη
θέσπιση ενός ευρωπαϊκού µέσου γειτονίας και εταιρικής σχέσης (3).
(3) COM(2003) 104 τελικό — Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το
Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο — «Ευρύτερη Ευρώπη —
Γειτονικές σχέσεις: ένα νέο πλαίσιο σχέσεων µε τους γείτονές µας στα
ανατολικά και νότια σύνορά µας» — Βρυξέλλες, 11.3.2003.
COM(2004) 373 τελικό — Ανακοίνωση της Επιτροπής — Ευρωπαϊκή
πολιτική γειτονίας –Έγγραφο στρατηγικής — Βρυξέλλες, 12.5.2004.
COM(2004) 628 τελικό — Πρόταση Κανονισµού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τον καθορισµό γενικών διατάξεων
σχετικά µε τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας και Εταιρικής
Σχέσης — Βρυξέλλες, 29.9.2004.
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2.3 Πέραν των προαναφερθεισών χωρών, κατά τη διάρκεια του
2004 και κατόπιν ρητής αίτησης τριών χωρών του Νοτίου
Καυκάσου, η ΕΠΓ επεκτείνεται στην Αρµενία, το Αζερµπαϊτζάν και
τη Γεωργία. Προηγουµένως, η Ρωσία είχε αναφέρει ότι δεν θα
συµµετείχε στην ΕΠΓ, αλλά ότι θα συνέχιζε τις σχέσεις της µε την
ΕΕ στο πλαίσιο µιας ειδικής «στρατηγικής εταιρικής σχέσης». Η ΕΠΓ
δεν εφαρµόζεται επίσης στις χώρες των Βαλκανίων που εντάσσονται
στο Σύµφωνο Σταθερότητας των Βαλκανίων και/ ή είναι υποψήφιες
όπως η Κροατία, η Τουρκία (προηγουµένως ενταγµένη στην ευρωµεσογειακή πολιτική εταιρικής σχέσης και σήµερα υποψήφια χώρα
εφόσον από τις 3 Οκτωβρίου 2005 έχουν αρχίσει οι διαπραγµατεύσεις ένταξης).

2.4 Η ΕΠΓ έχει ως στόχο την από κοινού άσκηση µε τις γειτονικές χώρες σηµαντικού αριθµού πολιτικών και συνεπάγεται την
πρωταρχική δέσµευση της ΕΕ και των χωρών εταίρων (ΧΕ) υπέρ των
κοινών αξιών (αρχή της ιδίας ευθύνης ή της αυτοδιάθεσης): κράτος
δικαίου, χρηστή διακυβέρνηση, σεβασµός των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και των δικαιωµάτων των µειονοτήτων, εδραίωση της
αρχής της ισότητας ανδρών/γυναικών, οικονοµία της αγοράς και
αειφόρος ανάπτυξη. Από τις ΧΕ ζητείται επίσης να δεσµευτούν
ειδικά για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας, κατά της
εξάπλωσης των όπλων µαζικής καταστροφής, για τον σεβασµό της
διεθνούς νοµιµότητας και για την ειρηνική επίλυση των διαφορών.

2.5 Από κοινού µε τις ΧΕ, καθορίζονται εθνικά προγράµµατα
δράσης (ΕΠ∆), ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις των
διαφόρων συνοµιλητών (αρχή της διαφοροποίησης), αλλά µε κοινό
φάσµα προτεραιοτήτων που να αποσκοπούν στην προώθηση των
αξιών που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο. Τα ΕΠ∆
εγκρίνονται κατόπιν από τα αντίστοιχα συµβούλια σύνδεσης και
εφαρµόζονται σε συνεργασία µε την ενδιαφερόµενη ΧΕ και την ΕΕ.
Η εφαρµογή των ΕΠ∆ θα ελέγχεται από την ΕΕ µέσω περιοδικών
εκθέσεων της Επιτροπής και τούτο θα επιτρέψει την προσαρµογή
της στρατηγικής ακόµη και στα αποτελέσµατα που θα έχει επιτύχει
κάθε ΧΕ.

2.6 Έως το τέλος της υφιστάµενης περιόδου δηµοσιονοµικού
προγραµµατισµού (τέλη του 2006) οι πόροι θα παρέχονται από τα
προγράµµατα TACIS και MEDA. Αντίθετα, στις δηµοσιονοµικές
προοπτικές 2007-2013, θα πρέπει να υπάρχει ένα µόνο µέσο
χρηµατοδότησης της ΕΠΓ (Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας και Εταιρικής
Σχέσης) µε χρηµατοδότηση που θα πρέπει να καθοριστεί αλλά που
θα πρέπει, σύµφωνα µε την πρόταση της Επιτροπής, να αντιστοιχεί
στο διπλάσιο σχεδόν των πόρων που διατίθενται σήµερα από τα
δύο προαναφερθέντα προγράµµατα.

2.7 Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει δυστυχώς ότι µέχρι σήµερα η Επιτροπή
δεν έχει προτείνει ούτε στα έγγραφά της, ούτε στις διαπραγµατεύσεις για τον ορισµό των Εθνικών Προγραµµάτων ∆ράσεως (ΕΠ∆),
ορισµένα στοιχεία που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των κοινοτικών εξελίξεων και τα οποία έχουν στηρίξει και καταστήσει δηµοκρατική και συµµετοχική τη διαδικασία ολοκλήρωσης: απουσιάζει
ιδιαίτερα η έννοια του «κοινωνικού διαλόγου» και της «συµβουλευτικής λειτουργίας». Η ΕΟΚΕ έχει ήδη επισηµάνει τα κενά αυτά στην
Επιτροπή επανειληµµένα και αναµένει ότι όλες οι κοινοτικές αρχές
θα ενεργήσουν προκειµένου να εφαρµοστούν οι αρχές αυτές κατά
την υλοποίηση των (ΕΠ∆).
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3. Η έννοια της «γειτονίας» και τα προβλήµατα πλαισίου

3.1 Εάν η έννοια της «γειτονίας» φαίνεται διαισθητικά αρκετά
σαφής, δεν είναι καθόλου προφανής ο τρόπος µε τον οποίο µία
πολιτική που βασίζεται στη διαίσθηση αυτή, αλλά µε µεγάλες φιλοδοξίες, µπορεί να έχει την απαραίτητη στρατηγική αυστηρότητα. Η
ΕΕ, από τη φύση της, διαθέτει πράγµατι µία εξωτερική πολιτική που
παραµένει περιορισµένη δεδοµένου ότι πολλές σχετικές αρµοδιότητες διατηρούνται και ασκούνται µε ζήλο από τα κράτη µέλη
(ΚΜ). Το πρόβληµα είναι να γίνει κατανοητό ότι µια πολιτική
εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ δεν στερεί από τα ΚΜ τις διεθνείς τους
στρατηγικές, αλλά αντιθέτως µπορεί να τις συµπληρώσει και να
τους προσδώσει προστιθεµένη αξία, εφόσον τα ΚΜ αναπτύξουν τη
βούληση κοινής δράσης και εφοδιαστούν µε µέσα για τον συντονισµό των δράσεών τους σε θέµατα εξωτερικής πολιτικής, ούτως
ώστε να εξασφαλιστεί συνοχή και αποτελεσµατικότητα στις
παρεµβάσεις όλων των εµπλεκόµενων φορέων σε έναν συγκεκριµένο
τοµέα παρέµβασης. Στην περίπτωση της ΕΠΓ, ο στόχος αυτός
µπορεί να επιτευχθεί υπό την προϋπόθεση ότι τα ΚΜ και η ΕΕ
επιδιώκουν µε αποφασιστικότητα τη συνοχή µε το ευρωπαϊκό
πλαίσιο και παρουσιάζονται στους συνοµιλητές ως συµπαγής οµάδα
που έχει τους ίδιους συγκλίνοντες στόχους και προτάσεις.

3.2 Η έννοια της «πολιτικής γειτονίας», αποκλείει, κατά τη
γνώµη της ΕΟΚΕ, µία καθαρά γεωγραφική ερµηνεία. Αντιθέτως, ο
ορισµός της ΕΠΓ, στα έγγραφα που αναφέρονται στην υποσηµείωση
3, αποδίδει στον όρο µία έννοια που χαρακτηρίζεται έντονα από
την κοινότητα (ή από την αναζήτηση της κοινότητας) αξιών, πολιτισµών και προθέσεων (4). Πρόκειται για µια γειτονία που ναι µεν
έχει γεωγραφικά χαρακτηριστικά, αλλά στηρίζεται κυρίως σε κοινές
πολιτικές και αξίες. Συνεπώς δεν µπορούµε προς το παρόν να αποκλείσουµε το ενδεχόµενο να ζητήσουν και άλλες χώρες στο µέλλον
να ενταχθούν στην ΕΠΓ.

3.3 Μία δυσκολία που ενδεχοµένως προκύψει σε σχέση µε την
αρχή της κοινής ευθύνης για τις προς ανάληψη δράσεις, έγκειται
στο γεγονός ότι δεν τίθεται θέµα ένταξης των ΧΕ της ΕΠΓ στην ΕΕ.
Η προοπτική µιας ενδεχόµενης ένταξης θα ήταν βέβαια πολύ πιο
ελκυστική, αλλά είναι ορθό να επισηµανθεί ότι τα περιεχόµενα, η
µεθοδολογία και, αναλογικά, οι πόροι που διατίθενται για την
εκτέλεση των ΕΠ∆ είναι παρόµοιοι, αν όχι ίδιοι, µε τους πόρους
που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία ένταξης των νέων
κρατών µελών της πρόσφατης διεύρυνσης. Ακόµη και ο µηχανισµός
εφαρµογής των πολιτικών για την ανάπτυξη στις ΧΕ θα πρέπει να
έχει ως πρότυπο την εµπειρία των διαρθρωτικών πολιτικών και να
βασίζεται σε µια πολύ στενή εταιρική σχέση µεταξύ ΕΕ και ΧΕ. Ένα
από τα µεθοδολογικά χαρακτηριστικά της ΕΠΓ είναι η προοδευτική
διαδικασία, που αφήνει περιθώρια για ελέγχους των µεθόδων και
των µέσων που χρησιµοποιούνται, αλλά κυρίως για αξιολόγηση των
σηµαντικών εξελίξεων που θα µπορούσαν, ενδεχοµένως, να τροποποιήσουν το πλαίσιο των στόχων που έχουν καθοριστεί έως τώρα.
Ήδη στη «νέα φάση» της ΕΠΓ προβλέπονται ακόµα σηµαντικότερες
σχέσεις µε τις ΧΕ που εφαρµόζουν καλύτερα τα ΕΠ∆: πρόκειται για
ένα είδος «επιβράβευσης» που θα καταστήσει ακόµη στενότερες τις
οικονοµικές και πολιτικές σχέσεις αλλά και, ελπίζουµε, τις σχέσεις
µεταξύ των κοινωνιών ικανοποιώντας τις ενίοτε ενθουσιώδεις
προσδοκίες των πληθυσµών των ΧΕ. Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει, συνεπώς
ότι σήµερα θα ήταν σφάλµα είτε να προταθεί ένα άκαµπτο πλαίσιο
που να αποκλείει κάθε πιθανότητα ένταξης, είτε να τρέφονται
φρούδες ελπίδες.
(4) Το γεγονός ότι η Αρµενία, το Αζερµπαϊτζάν και η Γεωργία (όχι σε άµεση
γειτονία µε την ΕΕ) ζήτησαν να ενταχθούν στην ΕΠΓ αποδεικνύει τη θέση
αυτή.
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3.4 Τον Μάρτιο του 2005, η Επιτροπή δηµοσίευσε µία ανακοίνωση που περιέχει τις συστάσεις προς τις χώρες εκείνες όπου δεν
έχουν ακόµη εγκριθεί τα ΕΠ∆ (5): πρόκειται για τις τρεις χώρες του
Νοτίου Καυκάσου, καθώς και για την Αίγυπτο και τον Λίβανο. Το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 25ης Απριλίου 2005 υποστήριξε το
έγγραφο αυτό και εξέφρασε την επιθυµία να ολοκληρωθεί ταχέως ο
ορισµός των ΕΠ∆ προκειµένου να εγκριθούν από τα αρµόδια
όργανα (συµβούλια σύνδεσης) και να αρχίσει η εφαρµογή τους. Το
Συµβούλιο επέστησε επίσης την προσοχή στην ανάγκη εφαρµογής
της αρχής της διαφοροποίησης αλλά, παράλληλα, εκτίµησε τη
δήλωση των 3 χωρών του Νοτίου Καυκάσου που προτίθενται να
χρησιµοποιήσουν όσο το δυνατόν καλύτερα τα µέσα της ΕΠΓ για
την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας (βλέπε επίσης σηµείο
4).
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4.3 Ταυτόχρονα, πρέπει να επισηµανθεί ότι και στις τρεις
µεγάλες περιοχές που καλύπτει η ΕΠΓ υπάρχουν σαφείς, ή λανθάνουσες ή πιθανές διενέξεις. Υπάρχουν και άλλες πιέσεις στο εσωτερικό ορισµένων χωρών εταίρων, ιδιαίτερα στις χώρες όπου δεν έχει
ακόµα εδραιωθεί η δηµοκρατία. Η ανησυχία για τον αντίκτυπο των
διενέξεων αυτών στο εσωτερικό της ΕΕ είναι εύλογη, αλλά σηµαντικότερη είναι η ανησυχία για την ασφάλεια και τη σταθερότητα των
ΧΕ και των λαών τους. Ιδιαίτερη και συνεχής προσοχή πρέπει να
δίνεται σε στοχοθετηµένες παρεµβάσεις ώστε, κατά την εφαρµογή
των ΕΠ∆, να υπάρχει σαφής προσανατολισµός στην εξάλειψη των
πηγών έντασης και διένεξης, στη δηµιουργία προϋποθέσεων για να
ξεπεραστούν οι δυσκολίες και στην προώθηση της συνεργασίας
µεταξύ χωρών, οικονοµιών και λαών. Είναι ανώφελο να λεχθεί ότι
τα µέτρα αυτά πρέπει απαραιτήτως να εµπλέκουν τις οργανώσεις
της κοινωνίας των πολιτών ως πρωταγωνιστές της οικονοµικής,
κοινωνικής και πολιτιστικής συνεργασίας που αποτελεί το
απαραίτητο µέσο για την ειρηνική συµβίωση.

4. Τα προβλήµατα των διαφόρων περιοχών

4.1 Η ΕΠΓ έχει έντονα διµερή χαρακτήρα, αλλά οι περιοχές
παρέµβασης της ΕΠΓ (που γενικά µπορούν να οριστούν ως οι χώρες
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, της Μεσογείου και του
Νότιου Καυκάσου) παρουσιάζουν εσωτερικές ιδιαιτερότητες που θα
πρέπει να καταστήσουν τους υπεύθυνους για την εφαρµογή της
ΕΠΓ ιδιαίτερα προσεκτικούς σε ό,τι αφορά την προώθηση
συνεργιών µεταξύ των περιοχών και των σχέσεων εντός της ίδιας
περιοχής: ο στόχος αυτός µπορεί να υλοποιηθεί µέσω στοχοθετηµένων δράσεων και κινήτρων που να καθιστούν δυνατή και
ευκταία την ανάπτυξη εσωτερικών σχέσεων και συνεργασιών στην
ίδια περιοχή, αλλά και µεταξύ διαφορετικών περιοχών. Τούτο θα
είναι προς όφελος, όχι µόνον των ίδιων των χωρών των τριών
περιοχών, που συχνά το επιζητούν ρητώς, αλλά και της ασφάλειας,
της σταθερότητας και της ειρήνης ολόκληρης της ΕΕ καθώς και
των χωρών που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της ΕΠΓ.
Οπωσδήποτε έχει σηµασία να διατηρηθεί η ευελιξία και ο πραγµατισµός προκειµένου να διασφαλιστεί η σωστή ισορροπία µεταξύ
διµερών σχέσεων και η προώθηση της συνεργασίας εντός της ίδιας
περιοχής καθώς και µεταξύ των περιφερειών.

4.2 Ο µηχανισµός εφαρµογής της ΕΠΓ συνεπάγεται έναν κάποιο
βαθµό ανταγωνισµού µεταξύ των χωρών εταίρων. Πράγµατι, µόλις
µια χώρα πλησιάζει τους στόχους που έχει καθορίσει από κοινού µε
την ΕΕ, η θέση της ως χώρας εταίρου της ΕΕ µπορεί να βελτιωθεί
(µεγαλύτερες διευκολύνσεις, µεγαλύτερη υποστήριξη σε καθοριστικής σηµασίας δράσεις, µεγαλύτερο άνοιγµα των αγορών, διευκολύνσεις στην κυκλοφορία των προσώπων, κλπ.). Η ανταγωνιστικότητα αυτή µπορεί επίσης να εκδηλωθεί και σε επίπεδο περιοχών
και, σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να επιδειχτεί µεγάλη προσοχή
ώστε να µην προκληθούν απογοητεύσεις και αρνητικές θέσεις εκ
µέρους περιοχών — ή χωρών µιας περιοχής- που έχουν µεγαλύτερες δυσκολίες. Είναι πολύ σηµαντικό να ευνοηθούν οι επαφές
µεταξύ διαφορετικών χωρών και περιοχών διότι, εάν κάθε φορέας
της ΕΠΓ πειστεί ότι δεν υπηρετεί µόνο τον εαυτό του, αλλά ένα
µεγάλο κοινό εγχείρηµα, τούτο θα συµβάλλει στην ανάπτυξη της
αµοιβαίας κατανόησης και στον εντοπισµό πιθανών διαύλων συνεργασίας που ίσως µέχρι σήµερα αγνοούνται. Η συµβολή της
κοινωνίας των πολιτών µπορεί να αποτελέσει δυναµικό κίνητρο.
(5) COM(2005) 72 τελικό«Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο»
Ευρωπαϊκή πολιτική Γειτονίας, Συστάσεις για την Αρµενία, το Αζερµπαϊτζάν, τη Γεωργία καθώς και για την Αίγυπτο και τον Λίβανο —
Βρυξέλλες, 2.3.2005.

4.3.1 Οι διάφορες πρωτοβουλίες της ΕΕ σε θέµατα εξωτερικών
σχέσεων θα πρέπει επίσης να αναπτυχθούν σε συντονισµό µε τα
διάφορα στοιχεία της ΕΠΓ. Στο σηµείο αυτό αποδεικνύονται ιδιαίτερα ευαίσθητες οι σχέσεις µε τη Ρωσία στα πλαίσια της στρατηγικής εταιρικής σχέσης, όπως φαίνεται από την πρόσφατη κρίση
του φυσικού αερίου. Εξάλλου θα ήταν χρήσιµο να εξεταστούν όλες
οι επιπτώσεις και στον οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα (και όχι
µόνο στην περίπτωση της Ουκρανίας) που θα µπορούσε να έχει για
την ενδιαφερόµενη χώρα ή για την ΕΕ η απόκτηση του καθεστώτος
της οικονοµίας της αγοράς.

4.3.2 Θα είµαστε υποκριτές αν αποσιωπούσαµε το γεγονός ότι,
µεταξύ των στόχων της ΕΠΓ συγκαταλέγεται και η εξασφάλιση
καλών σχέσεων µε τις χώρες που µας προµηθεύουν πρώτες ενεργειακές ύλες. Αυτό δεν είναι επιλήψιµο, αλλά υπό δύο όρους: η
νόµιµη ανησυχία για την προµήθεια ενεργειακών πόρων να µην είναι
ισχυρότερη από τους στόχους για συµβατή οικονοµική και
κοινωνική ανάπτυξη των ΧΕ και τα κράτη µέλη να επιδεικνύουν
µεγαλύτερη συνέπεια και αυθεντική βούληση για αµοιβαία συνεργασία και από κοινού επίλυση των τόσο ευαίσθητων όσο και
στρατηγικής σηµασίας προβληµάτων που συνδέονται µε τον ενεργειακό τοµέα.

4.4. Στο ίδιο πλαίσιο ιδεών και στόχων, η διασυνοριακή συνεργασία των κρατών µελών της ΕΕ µε τις ΧΕ διαδραµατίζει καθοριστικής σηµασίας ρόλο. Τα νέα κράτη µέλη συνορεύουν µε τις χώρες
που καλύπτει η ΕΠΓ και τα περισσότερα εκτίθενται µεν στις
δυσκολίες που ενδεχοµένως προκαλεί η γειτονία, ωφελούνται όµως
από τις ευκαιρίες που παρέχει. Η εφαρµογή της ΕΠΓ πρέπει
συνεπώς να έχει ως στόχο τη µείωση, στο ελάχιστο, των κινδύνων
αστάθειας (τόσο πολιτικής όσο και οικονοµικής και κοινωνικής)
αλλά κυρίως στη διευκόλυνση της µετάβασης από τις δυνητικές
θετικές ευκαιρίες σε συγκεκριµένες πολιτικές και σε αµοιβαία
χρήσιµα επιτεύγµατα. Τούτο θα έχει θετικό αντίκτυπο σε ολόκληρη
την κοινοτική επικράτεια — που είναι πλέον σχεδόν πολύ ανοικτή
και οµοιογενής — από την άποψη καλύτερων και περισσότερων
συναλλαγών, αυξηµένης ασφάλειας και καλύτερης κατανόησης
µεταξύ των πληθυσµών.
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4.5.
Η παρούσα γνωµοδότηση δεν προτίθεται να αναλύσει την
ειδική πραγµατικότητα των διαφόρων χωρών, ούτε των διαφόρων
περιοχών, δεδοµένου ότι, όπως ελέχθη στην αρχή, η ΕΟΚΕ έχει ήδη
αναλάβει συγκεκριµένες πρωτοβουλίες όσον αφορά τη Μεσόγειο
και τους νέους γείτονες προς Ανατολάς. Τον Φεβρουάριο του
2006, η πρωτοβουλία της ΕΟΚΕ στο Κίεβο µε τις οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών της Ουκρανίας προκάλεσε µεγάλη ζωτικότητα στις οργανώσεις αυτές — που δείχνουν ενθουσιασµό για
την ΕΕ και έχουν πολλές προσδοκίες όσον αφορά την ΕΠΓ — και
έδειξε ότι το έργο που έγινε µέσω της γνωµοδότησης για τους εξ
ανατολών γείτονες αρχίζει να αποδίδει καρπούς. Η ΕΟΚΕ είναι
αποφασισµένη να θέσει πιο διαρθρωµένους και µακρόπνοους
στόχους όσον αφορά τον διάλογο και τη συνεργασία µε τις
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών της Ουκρανίας.

4.5.1
Σε ό,τι αφορά τη Λευκορωσία, η ΕΟΚΕ εκφράζει σοβαρές
ανησυχίες για τα πρόσφατα γεγονότα και καταδικάζει τους περιορισµούς και τις αντιδηµοκρατικές και κατασταλτικές πρακτικές που
θίγουν τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώµατα. Η ΕΟΚΕ, που θα
συνεχίσει να αναπτύσσει όλο και πιο στενές σχέσεις µε τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών της Λευκορωσίας, καταρτίζει
γνωµοδότηση σχετικά µε το θέµα (6).

4.5.2
∆υστυχώς, η ΕΟΚΕ δεν διαθέτει άµεση ανάλυση ούτε και
σταθερές επαφές µε τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών των
χωρών του Νοτίου Καυκάσου. Αυτή η έλλειψη θα µπορούσε να
καλυφθεί ταχέως αν ξεκινούσε µια αναλυτική µελέτη µέσω µιας
ενηµερωτικής έκθεσης ή ενδεχοµένως ειδικής γνωµοδότησης.

5. Τα µεθοδολογικά και δηµοσιονοµικά µέσα

5.1 Η µεθοδολογία για την εφαρµογή των ΕΠ∆ συνεπάγεται µία
συνεχή διεργασία διαλόγου και διαπραγµατεύσεων µεταξύ των
αρχών της ΕΕ και των αρχών των ενδιαφεροµένων χωρών και, για
την υλοποίηση των δράσεων, όλοι θα πρέπει να εφαρµόσουν τις
διαδικασίες που χρησιµοποιούνται στο κοινοτικό πλαίσιο. Η ΕΟΚΕ
έχει ήδη επισηµάνει την έντονη ανησυχία της, στο πλαίσιο του
προγράµµατος MEDA, για τις δυσκολίες πρόσβασης των
δικαιούχων στις σχετικές χρηµατοδοτήσεις, ιδίως δε των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (7). Οι διαδικασίες χορήγησης και
ελέγχου πρέπει να είναι εξαιρετικά αυστηρές για να αποφευχθεί η
κακή χρήση των πόρων, αλλά επίσης σαφείς και διαφανείς, (π.χ.
µετάφραση των εντύπων στις γλώσσες των παραληπτών!), απλές και
άµεσα σύµφωνες µε τους πολιτικούς στόχους της ΕΠΓ. Η
υπέρµετρη αύξηση των διαδικασιών για την πρόσβαση στους
πόρους και η πολυπλοκότητά τους στο πλαίσιο µιας καθ' όλα
γραφειοκρατικής λογικής, δεν συµβάλλει στη µεγαλύτερη συνάφεια
των προτεραιοτήτων ούτε στην αναγκαία αποτελεσµατικότητα των
δράσεων: αντιθέτως ευνοείται η «επαγγελµατική συνεργασία» που
αντιπροσωπεύουν οι επιχειρήσεις συµβούλων και η οποία καταλήγει
στην απώλεια του πλούτου της ιδιαιτερότητας και της ικανότητας
πρωτοβουλίας των εταίρων. Οι αρχές της ΕΕ επιµένουν στο γεγονός
ότι η ΕΠΓ πρέπει να εννοείται ως ειδικά διαµορφωµένη πολιτική:
(6) Πρβ την έκθεση STULIK (REX/220).
(7) Πρβ την έκθεση ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆Η για τη διάσκεψη Euromed της Μάλτας
(REX/113), ιδιαίτερα τα σηµεία 35 και 36.1.
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τούτο είναι πολύ σηµαντικό, υπό τον όρο να ισχύει το ίδιο και για
τις νέες µεθοδολογίες εφαρµογής, ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα
αντανακλούν συστηµατικά και σταθερά την οικονοµική και
κοινωνική πραγµατικότητα των διαφόρων χωρών και συνεπώς θα
είναι κατανοητές στους διάφορους κοινωνικούς φορείς.

5.1.1 Συχνά οι δυσκολίες πρόσβασης των οργανώσεων της
κοινωνίας των πολιτών στα προγράµµατα και στους σχετικούς
πόρους οφείλονται, τουλάχιστον εν µέρει, στην ελλιπή ή κατά
προσέγγιση γνώση των κανονισµών και των διαδικασιών. Η
πρόσβαση σε ένα κοινοτικό πρόγραµµα ή σε µέτρα µιας πολιτικής
που προωθεί η ΕΕ δεν µπορεί να γίνει µε βάση το κριτήριο ενός
διαγωνισµού στον οποίο οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να έχουν τα
γνωστικά και οργανωτικά µέσα που είναι απαραίτητα για τη
συµµετοχή τους. Τα κοινοτικά όργανα πρέπει να αναλάβουν
συγκεκριµένες ευθύνες και να υποστηρίξουν τις κοινωνικές και
κοινωνικο-επαγγελµατικές οργανώσεις για να µπορέσουν να αναπτύξουν τις κατάλληλες ικανότητες και τον δέοντα επαγγελµατισµό.
Μια παρόµοια δράση είχε αναλάβει η Επιτροπή, µέχρι πριν από λίγα
χρόνια, διοργανώνοντας µαθήµατα για «σχεδιαστές» σε προσιτό
κόστος. Πρόσφατα το κόστος τριπλασιάστηκε και τα µαθήµατα
είναι απρόσιτα για την πλειοψηφία των κοινωνικών φορέων που τα
χρειάζονται. Κατά τη γνώµη της ΕΟΚΕ, η διάδοση αυτού του τύπου
της τεχνογνωσίας µεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των
πολιτών είναι το ίδιο απαραίτητη µε την ενίσχυση των ικανοτήτων
των διοικήσεων των ΧΕ/ΕΠΓ· συνεπώς πρέπει να θεωρηθεί ως
απαραίτητη υπηρεσία που πρέπει να παρέχεται δωρεάν, εάν θέλουµε
η κοινωνία των πολιτών να συµβάλει στην υλοποίηση της ΕΠΓ.

5.2 Επειδή τα ΕΠ∆ περιέχουν όλες τις πολιτικές που χαράσσουν
οι διάφοροι Επίτροποι, είναι καθοριστικής σηµασίας η ΕΠΓ να
καταστεί σχέδιο κατανοητό και αποδεκτό από όλες τις Γ∆ που θα
πρέπει να συνεργάζονται µέσω δικτύου και υπεύθυνα για να
συµβάλλουν στην επιτυχία του.

5.3 Ακόµη και ο µηχανισµός της περιοδικής αξιολόγησης, για
να είναι αποτελεσµατικός, πρέπει να περιορίζεται στα ουσιώδη, να
αποφεύγει επαναλήψεις και να επικεντρώνεται στις προτεραιότητες.
Τούτο θα καταστήσει αποτελεσµατικότερη και γονιµότερη την
εφαρµογή της ΕΠΓ από την οργανωµένη κοινωνία των πολιτών που
παραµένει ο αναντικατάστατος φορέας για την επιτυχία αυτής και
οποιασδήποτε άλλης πολιτικής (πρβ. σηµείο 6). Προτεραιότητα
πρέπει να δοθεί στα κριτήρια που πιστοποιούν τη δηµοκρατική
πρόοδο του ενδιαφερόµενου ΚΜ και τον σεβασµό των αξιών και
των θεµελιωδών δικαιωµάτων. Προτεραιότητα ως προς τη µέθοδο
θα πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία ενός συστήµατος συλλογής
δεδοµένων και στατιστικών µέσω δικτύου που να επιτρέπει την
ακριβή και συγκρίσιµη αξιολόγηση των επιτευγµάτων κάθε εµπλεκόµενου κράτους. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει µια κάποια
παραλληλία των εκθέσεων αξιολόγησης που θα χρησιµεύει τόσο
στη διαδικασία αξιολόγησης των καλύτερων εφαρµογών όσο και
στον καθορισµό των προτεραιοτήτων που απαιτούν µεγαλύτερη ή
διαφορετική υποστήριξη.
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5.4 Έστω και αν η ΕΕ αποτελεί τον κυριότερο εµπορικό εταίρο
των ΧΕ της ΕΠΓ οι πόροι του προϋπολογισµού της ΕΕ για τη
συνεργασία είναι, ενίοτε και σε µερικές χώρες, µικρότεροι από τους
πόρους άλλων παγκόσµιων φορέων, αλλά οι εταίροι µας πλειστάκις
έχουν αναγνωρίσει ότι η ολοκληρωµένη παρέµβαση της Ευρώπης
είναι ποιοτικά σηµαντικότερη για την ανάπτυξή τους, ότι η παρέµβαση αυτή συµβάλλει στη σταθεροποίηση ορισµένων κατακτήσεων,
ενισχύει τις ικανότητες και δηµιουργεί µία εταιρική σχέση όπου ο
κάθε φορέας θεωρείται ως απόλυτα υπεύθυνος και αξιοπρεπής
ισότιµος εταίρος και ποτέ ως αποδέκτης βοήθειας που κατόπιν είναι
κατά το µάλλον ή ήττον υποχρεωµένος να συναινέσει σε στόχους
µε τους οποίους δεν συµφωνεί.

5.5 Οι προσδοκίες των εταίρων µας δεν πρέπει να διαψευστούν.
Τούτο σηµαίνει ανάληψη ευθυνών από όλους τους κοινοτικούς
φορείς, και ιδίως των κρατών µελών, που έχουν την αρµοδιότητα
για θέµατα προϋπολογισµού. Είναι σηµαντικό οι δηµοσιονοµικές
προοπτικές 2007/2013 να αξιοποιήσουν αυτή την πολιτική, η
οποία είναι θεµελιώδους σηµασίας τόσο για την ανάπτυξη και την
ασφάλεια στο εσωτερικό της ΕΕ, όσο και για την ενίσχυση του
διαµεσολαβητικού της ρόλου στην παγκόσµια σκηνή. Η ικανοποίηση αυτής της απαίτησης θα συµβάλλει στην καλύτερη κινητοποίηση των ιδιωτικών πόρων, δεδοµένου ότι οι επενδυτές θα
µπορούν να κινούνται σε ένα πλαίσιο συνοχής και ασφάλειας.
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6.2 Με βάση την εµπειρία και τις εργασίες της ΕΟΚΕ, καθώς και
τις προτάσεις που περιλαµβάνονται στις γνωµοδοτήσεις οι οποίες
παρατίθενται στην υποσηµείωση 1, θα αναφέρουµε εδώ µόνο τις
δράσεις που η ΕΟΚΕ θεωρεί απαραίτητες για την επίτευξη του
στόχου της αποτελεσµατικής και κοινωνικά συµµετοχικής
υλοποίησης της ΕΠΓ.

6.3

Η ΕΟΚΕ ζητεί από την Επιτροπή:

— να εξασφαλίσει ισχυρή εσωτερική συνεκτικότητα µεταξύ των
διαφόρων Γ∆ που ασχολούνται µε τις διάφορες πτυχές της ΕΠΓ,
επιζητώντας συνεργασία, εργασία σε δίκτυο και προώθηση των
ορθών πρακτικών·

— να υποστηρίξει ανοικτά µε τις κυβερνήσεις των ΧΕ της ΕΠΓ την
ανάγκη συµµετοχής στην εφαρµογή των ΕΠ∆ των οργανώσεων
της κοινωνίας των πολιτών, µε την εισαγωγή ενός κριτηρίου
που να αφορά τη συµµετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας
των πολιτών στην αξιολόγηση των αποτελεσµάτων που
επέτυχαν οι διάφορες ΧΕ της ΕΠΓ·

— να παράσχει στους κοινωνικούς και κοινωνικοεπαγγελµατικούς
φορείς την απαραίτητη τεχνογνωσία για τη βέλτιστη και ορθή
χρήση των πόρων που διατίθενται στην ΕΠΓ, ούτως ώστε οι
φορείς αυτοί να µπορούν να ελέγχουν την εφαρµογή των ΕΠ∆
στη χώρα τους και στη συνέχεια να υποβάλλουν προτάσεις·

6. Η συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην ΕΠΓ

6.1 Η ΕΟΚΕ είναι πεπεισµένη ότι η επιτυχία της ΕΠΓ συνδέεται
άµεσα µε την ικανότητα όλων των θεσµικών φορέων να συµβάλλουν
ώστε οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να συµµετέχουν
στην εφαρµογή των ΕΠ∆, πράγµα που το έχει αιτιολογήσει ευρέως
σε προηγούµενες γνωµοδοτήσεις της όπως για παράδειγµα σε όλες
τις γνωµοδοτήσεις της για τη διαδικασία διεύρυνσης (8). Καλό θα
ήταν, η Επιτροπή να δώσει ένα σαφέστερο µήνυµα προς αυτή την
κατεύθυνση, προτείνοντας κριτήρια, διαδικασίες και µέσα για την
συµπερίληψη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην
εφαρµογή των ΕΠ∆. Υπό την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στο
σηµείο 3.3, η εµπειρία της διεύρυνσης αποτελεί ένα σηµαντικό
σηµείο αναφοράς για τη συµµετοχή των κοινωνικών και συνδικαλιστικών φορέων των υποψήφιων χωρών στη διαδικασία διαπραγµάτευσης και για τη διεξαγωγή διαλόγου µεταξύ των οργανώσεων της
κοινωνίας των πολιτών των χωρών της ΕΕ και των αντίστοιχων
οργανώσεων των υποψήφιων χωρών. Ενώ η πρώτη από τις δυναµικές αυτές διαδικασίες έχει υλοποιηθεί, ειδικότερα σε ορισµένες
υποψήφιες χώρες που σήµερα είναι µέλη, η δεύτερη έχει αφεθεί
στην πρωτοβουλία οργανώσεων, ιδρυµάτων και συµβουλευτικών
οργάνων, ιδιαίτερα της ΕΟΚΕ. Αντίθετα, κατά την υλοποίηση της
ΕΠΓ θα είναι απαραίτητο να διαρθρωθεί και να εξασφαλισθεί αυτή
η συµµετοχή.
(8) Από τις πλέον πρόσφατες, βλέπε την γνωµοδότηση του τµήµατος REX
αρ. 208, εισηγητής Pezzini

— να παράσχει σαφή και αποτελεσµατικά κριτήρια για αξιολόγηση
στηριζόµενη στην ύπαρξη κοινών αξιών ως προτεραιότητα για
την εφαρµογή της ΕΠΓ·

— να παράσχει πληροφορίες και τεκµηρίωση για τις συνεδριάσεις
που προβλέπονται στο πλαίσιο των συµφωνιών σύνδεσης στις
οποίες θα εξεταστεί η εφαρµογή των ΕΠ∆ (ειδικότερα, το
χρονοδιάγραµµα και τις ηµερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων
αυτών) και ενθαρρύνει την πραγµατοποίηση συναντήσεων
ενηµέρωσης και διαβούλευσης πριν και µετά από τις συνεδριάσεις αυτές·

— να προτείνει ένα µέσο που να διευκολύνει τη χορήγηση αδειών
σε πολίτες των ΧΕ της ΕΠΓ που προτίθενται να µεταβούν στην
ΕΕ για σπουδές, πρωτοβουλίες κατάρτισης και έρευνας, επαφές
µε οµόλογες οργανώσεις, επιχειρήσεις, κ.λ.π.·

— να στηρίξει τις προσπάθειες της ΕΟΚΕ για τη διασφάλιση του
συντονισµού των συµβουλευτικών οργανισµών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που έχουν δεσµευτεί να
συµµετέχουν στην εφαρµογή των ΕΠ∆, ιδιαίτερα δε µε τη
χρηµατοδότηση µιας ετήσιας κοινωνικο-επαγγελµατικής
διάσκεψης (ανάλογης µε την ευρωµεσογειακή διάσκεψη που
διοργανώνει η ΕΟΚΕ εδώ και 10 έτη) που να αξιολογεί τη
σφαιρική υλοποίηση της ΕΠΓ και να επιτρέπει στις οργανώσεις
που συµµετέχουν να αντιπαρατίθενται σε ένα γενικό πλαίσιο και
όχι µόνον σε διµερές επίπεδο ή σε επίπεδο περιοχής.
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Η ΕΟΚΕ ζητά από τις κυβερνήσεις των ΚΜ/ΕΕ:

— να εισαγάγουν µια µέθοδο συστηµατικής σύγκρισης για να
εξασφαλίσουν συνέπεια και αποτελεσµατικότητα µεταξύ των
επιµέρους εθνικών εξωτερικών πολιτικών και της ΕΠΓ,
προκειµένου να δηµιουργηθεί µία κρίσιµη µάζα που να µην
αποτελείται µόνο από πόρους, αλλά κυρίως από πρωτοβουλίες
που συµβάλλουν στην επίτευξη θετικών αποτελεσµάτων για
όλους τους ενδιαφερόµενους·
— να προσανατολίσουν τις εξωτερικές τους πολιτικές σε µια
εφαρµογή της ΕΠΓ που να αξιοποιεί τη συµβολή της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών τόσο στις ΧΕ/ΕΠΓ, όσο και σε
εθνικό επίπεδο, ακόµη και µε τη συνδροµή των πολιτικών
αναπτυξιακής συνεργασίας και τη δηµιουργία εταιρικών
σχέσεων και δικτύων µε τις οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών που δρουν στο πεδίο αυτό·
— να διασφαλίσουν ότι οι υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν στα
πλαίσια της ΕΠΓ είναι συνεπείς προς τις πρωτοβουλίες που
αναλαµβάνονται εντός των πολυµερών διεθνών οργανώσεων·
— να παρέχουν όλες τις πληροφορίες για τις εθνικές κυβερνητικές
θέσεις στις ηµερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο των συµφωνιών σύνδεσης·
— να δεσµευτούν ότι θα προωθήσουν και θα διευκολύνουν την
πρόσβαση στα εθνικά πανεπιστήµια των σπουδαστών από τις
ΧΕ/ΕΠΓ·
— να οργανώσουν, σε εθνικό επίπεδο, ηµερίδες ενηµέρωσης σε
συγκεκριµένες ηµεροµηνίες (δύο κατ' έτος) για τα αποτελέσµατα της εφαρµογής της ΕΠΓ και για τις αξιολογήσεις αυτής
της σηµαντικής πολιτικής.
6.5

Η ΕΟΚΕ ζητά από τις κυβερνήσεις των ΧΕ της ΕΠΓ:

— να επιδιώξουν τη µέγιστη συνέπεια µεταξύ των διµερών και
πολυµερών εξωτερικών πολιτικών τους και των υποχρεώσεων
που αναλήφθηκαν στα πλαίσια της ΕΠΓ·
— να διασφαλίσουν σαφή και σταθερή ενηµέρωση για την πορεία
της εφαρµογής των ΕΠ∆ στις οργανώσεις των κοινωνικών
εταίρων και στις συνδικαλιστικές οργανώσεις των χωρών τους,
εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα πρόσβασης στην σχετική
βιβλιογραφία·
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— να διαβουλεύονται συστηµατικά µε τα συµβουλευτικά όργανα –
όπου υπάρχουν- για τις αποφάσεις που προβλέπεται να
ληφθούν τόσο για την εφαρµογή των ΕΠ∆, όσο και για τις
αξιολογήσεις και τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες φάσεις στην
πορεία των σχέσεων του ενδιαφερόµενου κράτους µε την ΕΕ·
— να θεσπίσουν, στις ΧΕ της ΕΠΓ όπου δεν υπάρχουν συµβουλευτικά όργανα, ένα µέσο που να ευνοεί και να συντονίζει τη
συµµετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη
διαµόρφωση των αποφάσεων που αφορούν την εφαρµογή των
ΕΠ∆ και την εποπτεία των δράσεων που έχουν αναληφθεί·
— να προωθήσουν τη διάρθρωση της διαβούλευσης και της
συµµετοχής της κοινωνίας των πολιτών ακόµη και σε περιφερειακό επίπεδο ούτως ώστε η ΕΠΓ να αποτελέσει ένα µέσο
ανάπτυξης και εκ νέου εξισορρόπησης του οικονοµικού και
κοινωνικού συστήµατος στο σύνολο της εθνικής επικράτειας.
6.6 Η ΕΟΚΕ καλεί τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών
των ΕΧ της ΕΠΓ:
— να αναλάβουν τη δέσµευση να γνωρίσουν, αξιολογήσουν και
παρέµβουν στην εφαρµογή της ΕΠΓ στη χώρα τους, είτε επιµένοντας να λάβουν πληροφορίες και να αποκτήσουν τη δυνατότητα συµµετοχής των κυβερνήσεών τους, είτε συνεργαζόµενες
µε την ΕΟΚΕ για να επισηµάνουν τις προτεραιότητες που
εντοπίστηκαν και να τις καταστήσουν γνωστές στις κοινοτικές
αρχές·
— να είναι διαθέσιµες για την πραγµατοποίηση διαρθρωµένου
διαλόγου είτε µε την ΕΟΚΕ, είτε µε τους συµβουλευτικούς
οργανισµούς των χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των άλλων ΧΕ της ΕΠΓ, ώστε να δηµιουργηθεί ευρύ δίκτυο
παρακολούθησης της εφαρµογής της ΕΠΓ και να ευνοηθεί η
αµοιβαία γνωριµία µεταξύ οργανώσεων και η διάδοση των
ορθών συµµετοχικών πρακτικών.
6.7 Από την πλευρά της η ΕΟΚΕ αναλαµβάνει τη δέσµευση να
παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς την εφαρµογή της ΕΠΓ στις
διάφορες περιοχές και να αναπτύξει όλες τις πιο αποτελεσµατικές
µορφές συνεργασίας µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την
Επιτροπή των Περιφερειών για να συµβάλει στην συµµετοχή των
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε αυτή την σηµαντική
πολιτική.

Βρυξέλλες, 5 Ιουλίου 2006
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

16.12.2006
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την Πρόταση απόφασης του
Συµβουλίου για το σύστηµα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (//ΕΚ, Ευρατόµ)
COM(2006) 99 τελικό — 2006/0039 (CNS)
(2006/C 309/21)
Στις 26 Απριλίου 2006, και σύµφωνα µε το άρθρο 93 περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το Συµβούλιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής για την ανωρέρω πρόταση.
Η Πρόεδρος της ΕΟΚΕ ανέθεσε τις προπαρασκευαστικές εργασίες για το θέµα στο ειδικευµένο τµήµα «Οικονοµική
και Νοµισµατική Ένωση, Οικονοµική και Κοινωνική Συνοχή».
Λόγω του επείγοντος των εργασιών, κατά την 428η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 5ης και 6ης Ιουλίου 2006
(συνεδρίαση της 5ης Ιουλίου 2006), η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή όρισε γενική εισηγήτρια
την κα CSER και υιοθέτησε µε 84 ψήφους υπέρ, 2 κατά και 2 αποχές, την παρακάτω γνωµοδότηση.
1. Σύνοψη της γνωµοδότησης
1.1 Σύµφωνα µε το άρθρο 9 της απόφασης του Συµβουλίου
για το σύστηµα ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1), η
Επιτροπή όφειλε να διενεργήσει, µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2006,
γενικευµένη επανεξέταση του συστήµατος ιδίων πόρων για την
περίοδο 2007-2013 που θα συνοδευόταν ενδεχοµένως από
κατάλληλες προτάσεις,. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέβαλε αίτηση
επανεξέτασης των κριτηρίων εισφοράς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε
συµφωνία µε το Συµβούλιο, κατήρτισε την πρότασή της και την
υπέβαλε προς εξέταση.
1.2 Τα όργανα της ΕΕ εξέτασαν την πρόταση και η ΕΟΚΕ την
αξιολόγησε (ECO/148) υπό το φως των προηγούµενων γνωµοδοτήσεών της, επισύροντας επανειληµµένα την προσοχή στην ουσιώδη
σχέση µεταξύ των κοινοτικών πολιτικών και της δηµοσιονοµικής
πολιτικής της Ένωσης.
1.3 Η ΕΟΚΕ εξέτασε το θέµα της µελλοντικής εφαρµογής των
τριών ιδίων πόρων και αξιολόγησε την πρόταση σχετικά µε την
δηµιουργία ενός άµεσου ιδίου πόρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
διατυπώνεται στο έγγραφο της Επιτροπής.
1.4 Η ΕΟΚΕ παρουσίασε το ιστορικό της δηµιουργίας των ιδίων
πόρων καθώς και των προσαρµογών των οποίων αποτέλεσε αντικείµενο, ανέλυσε τον «τέταρτο πόρο», και αξιολόγησε την βρετανική
διόρθωση καθώς και την γενικευµένη διόρθωση.
1.5 Το Νοέµβριο του 2005, κατά τη διάρκεια της βρετανικής
προεδρίας, το Συµβούλιο της ΕΕ κατέληξε σε µια πολιτική
συµφωνία στο πλαίσιο της αξιολόγησης των δηµοσιονοµικών προοπτικών για την περίοδο 2007-2013. Τροποποιώντας την προηγούµενη απόφασή του, κατήρτισε νέους γενικούς προσανατολισµούς.
Εξάλλου, κάλεσε την Επιτροπή να καταρτίσει νέα πρόταση και να
τροποποιήσει το έγγραφο εργασίας σχετικά µε την βρετανική διόρθωση που τη συνοδεύει καθώς και την προηγούµενη πρότασή της
σχετικά µε την γενικευµένη διόρθωση.

2. Η προσέγγιση της ΕΟΚΕ ως εκπροσώπου της οργανωµένης
κοινωνίας των πολιτών
2.1 Η ΕΟΚΕ, ως ενεργός και δυναµικός συντελεστής, συµβάλλει
σηµαντικά στη γεφύρωση του χάσµατος που υπάρχει µεταξύ των
πολιτών και των ευρωπαϊκών οργάνων, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο
όσο και σε επίπεδο κρατών µελών. Η ΕΟΚΕ διαδραµατίζει ρόλο
ενδιαµέσου, εκφράζει την άποψή της σχετικά µε τους στόχους που
διατυπώνονται στα έγγραφα της Επιτροπής όσον αφορά την
περίοδο περισυλλογής, και προωθεί την ενεργό συµµετοχή των
πολιτών στην εφαρµογή των πολιτικών της Ένωσης (Πρόγραµµα
δράσης, Σχέδιο ∆, Λευκή Βίβλος για µια ευρωπαϊκή πολιτική επικοινωνίας).
2.2 Σύµφωνα µε τα έγγραφα αυτά, οι πολίτες της Ευρώπης
δικαιούνται να γνωρίζουν τι κάνει η ΕΕ και γιατί. Στη γνωµοδότησή
της για την περίοδο περισυλλογής (2), η ΕΟΚΕ είχε εκφράσει τις
προσδοκίες των πολιτών σχετικά µε το κατάλληλο περιεχόµενο που
πρέπει να δοθεί στις πολιτικές που σχετίζονται µε το µέλλον της
ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει την ικανοποίησή της για την διοργανική συµφωνία που επιτεύχθηκε στις 4 Απριλίου 2006 και η
οποία προβλέπει αύξηση του ποσού του δηµοσιονοµικού πλαισίου
για την περίοδο 2007-2013 σε σχέση µε την αρχική συµφωνία του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου. Ωστόσο, διαπιστώνει ότι η αύξηση αυτή
είναι περιορισµένη και ότι οι δηµοσιονοµικές αυτές προοπτικές δεν
επιτρέπουν υλοποίηση στόχων οι οποίοι ανταποκρίνονται πλήρως
στις φιλοδοξίες. Σχετικά µε το σηµείο αυτό υπενθυµίζει την προηγούµενη γνωµοδότησή της.

3. Εισαγωγή

1.6 Παρά την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής, η ΕΟΕΚ
εµµένει στις τελικές παρατηρήσεις των προηγούµενων γνωµοδοτήσεών της, δεδοµένου ότι η υπό εξέταση πρόταση δεν συνεπάγεται
θεµελιώδεις αλλαγές καθώς είναι καρπός πολιτικών διαπραγµατεύσεων. Ωστόσο, η τροποποίηση της µεθόδου υπολογισµού της
µείωσης της βρετανικής εισφοράς, που παρέµεινε αµετάβλητη εδώ
και 20 χρόνια, αποτελεί ιστορική πρόοδο καθώς ενδέχεται να
αποτελέσει ένα πρώτο βήµα στην κατεύθυνση της κατάργησης της
εν λόγω διόρθωσης.

3.1 Η διεύρυνση του 2004 αποτελεί ιστορικό γεγονός.
Πράγµατι, επέτρεψε την επανένωση άνω των 450 εκατ. Ευρωπαίων
µετά από 50 έτη διαίρεσης. Εξάλλου, απαίτησε σηµαντικές προσπάθειες στο επίπεδο του ισχύοντος θεσµικού συστήµατος της
Ευρώπης η οποία µέχρι τότε αποτελείτο από δεκαπέντε µόνο κράτη
µέλη. Η υιοθέτηση κοινοτικών πολιτικών στο πλαίσιο µιας διευρυµένης ΕΕ 25 και προσεχώς 27 κρατών µελών, ο εντοπισµός και η
δηµιουργία απαραίτητων πόρων υπέβαλαν σε σκληρή δοκιµασία τη
συνεργασία των «παλαιών» και των «νέων» κρατών µελών. Στο
πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, η ανακοίνωση της Επιτροπής του
2004 µε τίτλο «Οικοδόµηση του κοινού µέλλοντός µας, πολιτικές

(1) ΕΕ αριθ. C 253 της 7.10.2000

(2) ΕΕ αριθ. C 74 της 23.3.2005.
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προσκλήσεις και δηµοσιονοµικά µέσα της διευρυµένης Ένωσης
2007-2013», καθώς και η πρόταση της Επιτροπής που ενέπνευσε,
σχετικά µε τις δηµοσιονοµικές προοπτικές 2007-2013, φαίνεται
ότι συνέβαλαν στην υλοποίηση του κοινού µας µέλλοντος.

την πολιτική, την εκπαίδευση (συµπεριλαµβανοµένων των επενδύσεων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση), την προώθηση της περιφερειακής µετανάστευσης για οικονοµικούς σκοπούς, και την διαχείριση των δηµογραφικών αλλαγών.

3.2 Η υιοθέτηση της ανακοίνωσης της Επιτροπής αποτελεί την
αφετηρία της απόφασης σχετικά µε τις δηµοσιονοµικές προοπτικές.
Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθοδηγήθηκε από τις
προτεραιότητες της Ένωσης. Η απόφαση του Συµβουλίου επέβαλε
µια αυστηρότερη ιεράρχηση όσον αφορά τις δαπάνες και τις
απαραίτητες δαπάνες.

4.4 Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του ∆εκεµβρίου 2005 ενέκρινε
το δηµοσιονοµικό πλαίσιο της Ένωσης για την περίοδο 20072013. Λαµβανοµένης υπόψη της πολιτικής συµφωνίας αυτής, και
µε βάση την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής, η διοργανική
συµφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου, και της
Επιτροπής, καθορίζει το επταετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο. Η
σύναψη της συµφωνίας εξαρτιόταν σηµαντικά από την έκβαση του
διαλόγου που διεξάχθηκε µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η διάρθρωση του δηµοσιονοµικού πλαισίου ικανοποιεί εν µέρει µόνο τη
διττή απαίτηση της χρηµατοδότησης, αφενός, των νέων προκλήσεων
που αντιµετωπίζει η ΕΕ και, αφετέρου, της κάλυψης των δηµοσιονοµικών αναγκών που οφείλονται στην διεύρυνση.

3.3 Ο κοινοτικός προϋπολογισµός είναι περιορισµένος σε σχέση
µε τους εθνικούς προϋπολογισµούς οι οποίοι απορροφούν κατά
µέσο όρο το 45 % του εθνικού εισοδήµατος, τη στιγµή που ο
κοινοτικός προϋπολογισµός µόλις που υπερβαίνει το 1 %. Η
Επιτροπή προτείνει το ανώτατο όριο των πόρων στο πλαίσιο των
δηµοσιονοµικών προοπτικών για την περίοδο 2007-2013 να παραµείνει σε 1,24 % του ακαθάριστου εγχωρίου εισοδήµατος (ΑΕγχΕ).
3.4 Απλώς, δεν είναι ρεαλιστικό να προσδοκά κανείς «περισσότερη Ευρώπη µε λιγότερα χρήµατα». Οι νέες κοινοτικές πολιτικές
απαιτούν πρόσθετη δηµοσιονοµική κάλυψη. Οι δαπάνες που
συνδέονται µε τις πολιτικές οι οποίες διασφαλίζουν προστιθέµενη
αξία στην ΕΕ, και οι οποίες προτείνονται στο πλαίσιο των νέων
δηµοσιονοµικών προοπτικών, προσδιορίστηκαν µε το τριπλό
κριτήριο της αποδοτικότητας, της αποτελεσµατικότητας, και της
συνέργιας.
3.5 Για την επίτευξη των στόχων αυτών απαιτούνται κατευθυντήριες γραµµές που προβλέπουν µεγαλύτερη δηµοσιονοµική
διαφάνεια, περισσότερο εστιασµένες δαπάνες, µεγαλύτερη αποδοτικότητα, και αποτελεσµατικότερη αξιολόγηση της προστιθέµενης
αξίας της Ένωσης.
3.6 Η ανεπαρκής διαφάνεια της διάρθρωσης των ιδίων πόρων, η
περιορισµένη δηµοσιονοµική της αυτονοµία, και η πολυπλοκότητά
της κατέστησαν ολοένα και πιο πιεστική την ανάγκη τροποποίησής
της. Ο διορθωτικός µηχανισµός που εφαρµόζεται αποκλειστικά
στην περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας, από τα µέσα της δεκαετίας
του '80, προκάλεσε ένα αίτηµα για γενικευµένη διόρθωση ή τροποποίηση του συστήµατος.

4. Οι δηµοσιονοµικές προοπτικές της ΕΕ κατά την µεταξύ
2007 και 2013 µετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου του ∆εκεµβρίου 2005
4.1 Όπως αναγνωρίζεται, εξάλλου, στα συµπεράσµατα του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του ∆εκεµβρίου 2004, οι δηµοσιονοµικές
προοπτικές συνδέονται στενά µε το πρόβληµα των ιδίων πόρων, τον
διορθωτικό µηχανισµό, και την ανάγκη προσαρµογής του ισχύοντος
συστήµατος.
4.2 Τον Μάρτιο του 2005, Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαίωσε
τους στόχους της στρατηγικής της Λισσαβώνας και έθεσε τη
µεγέθυνση της οικονοµίας και της απασχόλησης στο επίκεντρό της
για τα επόµενα χρόνια.
4.3 Κατά την άτυπη διάσκεψη κορυφής του Οκτωβρίου 2005
στο Hampton Court, αυτό που αµφισβητήθηκε δεν ήταν το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο αλλά µάλλον η πρόκληση της παγκοσµιοποίησης. Οι νέες δηµοσιονοµικές προοπτικές της Ένωσης για την
περίοδο 2007-2013 πρέπει να αντικατοπτρίζουν νέες προτεραιότητες: την έρευνα και ανάπτυξη, την καινοτοµία, την ενέργεια,

4.5 Το Συµβούλιο του ∆εκεµβρίου 2005 αποφάσισε ότι η
επανεξέταση του συστήµατος των ιδίων πόρων πρέπει, επίσης, να
οριστικοποιηθεί κατά την επανεξέταση των πολυετών δηµοσιονοµικών προοπτικών των σχετικών µε το σύνολο των εσόδων και
δαπανών της Ένωσης και η οποία ολοκληρώνεται το 2008-2009.
Η διάταξη αυτή περιλαµβάνεται στη διοργανική συµφωνία από τον
Μάιο του 2006.
4.6 Η Επιτροπή πρότεινε την κατάρτιση της Λευκής Βίβλου µε
έµφαση στο δηµοσιονοµικό πλαίσιο, τα έσοδα, και τις δαπάνες.
Ζητείται το σηµερινό σύστηµα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης να αντικατασταθεί από πιο διαφανή και πιο ανεξάρτητα
έσοδα. Η Επιτροπή σηµείωσε την πρόθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να διοργανώσει συνέδριο στο οποίο θα συµµετάσχουν τα
εθνικά κοινοβούλια. Η ΕΟΚΕ εκφράζει τη βούλησή της να
συµµετάσχει στην πρωτοβουλία αυτή.

5. Το σύστηµα των ιδίων πόρων
Κατά τις διαπραγµατεύσεις για τις δηµοσιονοµικές προοπτικές που
διήρκεσαν δυο έτη, λίγη µόνο προσοχή δόθηκε στο σύστηµα των
ιδίων πόρων.
5.1 ∆εν δυνατή µια πλήρης αξιολόγηση του συστήµατος χωρίς
παρουσίαση της εξέλιξης του προϋπολογισµού της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης. Η εξέλιξη αυτή µπορεί να οµαδοποιηθεί σε τέσσερις
περιόδους από το 1957 έως το 2006:
1957-1969: περίοδος κατά την οποία κάθε Κοινότητα διέθετε τον
ίδιο προϋπολογισµό της,
1970-1987: περίοδος των ενιαίων ετησίων προϋπολογισµών,
1988-1999: περίοδος των δυο πρώτων δηµοσιονοµικών πλαισίων
που καθορίζονται από τις κοινοτικές πολιτικές
2000-2006: περίοδος των κοινοτικών πολιτικών που καθορίζονται
από τον προϋπολογισµό.Καθόλη την ιστορία της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης, οι προϋπολογισµοί καθορίζονταν από την
υλοποίηση των κοινών στόχων και την επιδίωξη των συµφερόντων
των κρατών µελών.
Συνολικά, µπορεί να παρατηρηθεί ότι κατά την περίοδο των δυο
πρώτων δηµοσιονοµικών πλαισίων, οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων αυξήθηκαν παράλληλα µε την εξέλιξη των κοινοτικών
πολιτικών, γεγονός που ήταν καθοριστικό για τα δηµοσιονοµικά
πλαίσια της Κοινότητας.
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5.2 Κατά τις συζητήσεις για το Πρόγραµµα δράσης 2000, µε
το σύνθηµα της «σταθεροποίησης των δαπανών», οι καθαροί
εισφορείς του προϋπολογισµού της Ένωσης πέτυχαν µείωση των
περιθωρίων των δηµοσιονοµικών ελιγµών. Για την αιτιολόγηση
αυτής της σταθεροποίησης των δαπανών, επικαλέστηκαν την ανάγκη
συµµόρφωσης στην δηµοσιονοµική πειθαρχία που προβλέπεται από
το σύµφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης.

2013, ο συντελεστής καταβολής ΦΠΑ ορίζεται σε 0,225 % για
την Αυστρία, σε 0,15 % για την Γερµανία, και σε 0,10 % για τις
Κάτω Χώρες και τη Σουηδία. Την αυτή περίοδο, η εισφορά των
Κάτω Χωρών, υπολογιζόµενη σε συνάρτηση µε το ΑΕγχΕ, θα
σηµειώσει ετήσια ακαθάριστη µείωση ίση προς 605 εκατ. €, ενώ η
εισφορά της Σουηδίας, υπολογιζόµενη σε συνάρτηση µε το ΑΕγχΕ,
θα σηµειώσει ετήσια ακαθάριστη µείωση ίση προς 150 εκατ. €.

5.3 Από την εποχή της αποτυχίας της διάσκεψης κορυφής του
Ιουνίου 2005, η επανεξέταση των δαπανών και των ιδίων πόρων
του κοινοτικού προϋπολογισµού κατέστη θέµα ζωτικής σηµασίας.
Ωστόσο, οι ίδιοι πόροι δεν αποτέλεσαν ακόµη αντικείµενο ουσιαστικής συζήτησης. Με την πρωτοβουλία της βρετανικής προεδρίας,
υιοθετήθηκε µια ρήτρα επανεξέτασης, µε βάση την πρόταση που
υπέβαλε η Επιτροπή τον Ιούνιο 2005, την οποία η λουξεµβουργιανή προεδρία είχε ήδη συµπεριλάβει στις τελικές προτάσεις της.
Το περιεχόµενο της ρήτρας επανεξέτασης και οι προβλεπόµενες
προθεσµίες για την εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων διαίρεσαν τα
κράτη µέλη. Κατά τη συζήτηση για το µέλλον του κοινοτικού
προϋπολογισµού στο πλαίσιο της επανεξέτασης υπήρξε εκ νέου
αντιπαράθεση στην οποία κυριάρχησαν οι θέσεις των καθαρών
εισφορέων. Κατέστη σαφές ότι οι µεγάλες µεταρρυθµίσεις ήταν
αδύνατο να υιοθετηθούν πριν του 2013.

6.2 Από το 2013 το αργότερο, το Ηνωµένο Βασίλειο θα
συµµετάσχει πλήρως στις δαπάνες διεύρυνσης προς τα νέες χώρες
που προσχώρησαν µετά την 30η Απριλίου 2004, εκτός των
δαπανών αγοράς της ΚΓΠ. Σε σχέση µε την ισχύουσα σήµερα
απόφαση, η συµπληρωµατική εισφορά του Ηνωµένου Βασιλείου δεν
µπορεί να υπερβεί το ανώτατο όριο των 10,5 δις € την περίοδο
2007-2013. Σε περίπτωση διεύρυνσης, πέραν της προσχώρησης
της Ρουµανίας και της Βουλγαρίας, η διόρθωση θα προσαρµοστεί.
Εκ νέου, στις αποφάσεις του σχετικά µε την επανεξέταση του
συστήµατος, το Συµβούλιο κρίνει αναγκαίο να αξιολογηθεί σε
βάθος το δηµοσιονοµικό πλαίσιο, ζητά επανεξέταση των πόρων της
Ένωσης οι ποίοι περιλαµβάνουν, επίσης την ΚΓΠ και τη µείωση της
βρετανικής εισφοράς, και αναµένει έκθεση για το θέµα το 20082009.

5.4 Με µια απλή λογιστική επανεξέταση της εισφοράς των
καρτών µελών στον κοινοτικό προϋπολογισµό, η οποία λαµβάνει
υπόψη µόνο το καθαρό υπόλοιπο των δαπανών και εισφορών,
διαπιστώνονται σηµαντικές και ιδιαίτερα απατηλές διαφορές. Οι
θέσεις των ληπτών ή των καθαρών εισφορέων δεν αποκαλύπτουν
τίποτε όσον αφορά όφελος που δηµιουργείται σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, δηλαδή τη συµβολή των κοινοτικών πολιτικών στην πρόσθετη αύξηση του εισοδήµατος σε µακροοικονοµικό επίπεδο στην
ενιαία εσωτερική αγορά.

6.3 Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει να ληφθεί υπόψη η
µείωση του ΦΠΑ πριν το υπολογισµό της µείωσης της βρετανικής
εισφοράς, αλλά να µειωθούν οι εισφορές οι οποίες βασίζονται στο
ΑΕγχΕ µόνο µετά τον εν λόγω υπολογισµό. 17 κράτη µέλη
θεωρούν ότι τα δυο αυτά µέτρα πρέπει να εφαρµοστούν µετά τον
υπολογισµό της βρετανικής διόρθωσης, ενώ το Λονδίνο
υποστηρίζει ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν. Η πρόταση του
Ηνωµένου Βασιλείου ισοδυναµεί µε αύξηση της βρετανικής διόρθωσης και, κατά συνέπεια, µε αύξηση του φόρτου που βαρύνει τα
υπόλοιπα κράτη µέλη.

5.5 Όπως ήδη έχει τονίσει σε προηγούµενες γνωµοδοτήσεις της,
η ΕΟΚΕ δεν µπορεί να αποδεχτεί µια προσέγγιση µε την οποία
δίδεται προτεραιότητα στις θέσεις των καθαρών εισφορέων σε
βάρος των κοινοτικών πολιτικών οι οποίες επιδιώκουν κοινούς
στόχους.
5.6 Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι ο ρόλος των κοινοτικών πολιτικών κατά
τον καθορισµό του προϋπολογισµού είναι συµβατός µε τη δηµοσιονοµική πειθαρχία. Στο πλαίσιο της πρώτης δέσµης Ντελόρ ήταν
που τέθηκε για πρώτη φορά το θέµα της επιβολής µιας δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, γεγονός που δεν εµποδίζει τις κοινοτικές πολιτικές να διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στη σχέση µεταξύ πολιτικών και κοινοτικού προϋπολογισµού.
5.7 Οι πόροι ΑΕγχΕ, που έχουν αυξητική τάση, και των οποίων
ο ρόλος θα ενισχυθεί ακόµη περισσότερο µετά το 2007, αποτελούν
ένα καλό παράδειγµα ευθυδικίας. Ωστόσο, φαίνεται ότι αυτή
καθαυτή, η αύξηση των εισφορών µε βάση το ΑΕγχΕ ενδέχεται να
ενισχύσει την τάση να δίδεται στους καθαρούς εισφορείς ένας
αποφασιστικός ρόλος. Οι πόροι ΑΕγχΕ προέρχονται, πράγµατι, από
άµεση µεταφορά από τον προϋπολογισµό των κρατών µελών και
δεν έχουν ως πραγµατικά σκοπό να εγγυηθούν τους ίδιους πόρους
της ΕΕ.
6. Το έγγραφο εργασίας σχετικά µε την βρετανική διόρθωση
6.1 Οι τροποποιήσεις της απόφασης σχετικά µε τους ίδιους
πόρους κατέστησαν δυνατή την κατάρτιση ενός νέου εγγράφου που
θα µπορούσε να τεθεί σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2007, και το
αργότερο στις αρχές 2009, ενδεχοµένως µε αναδροµική ισχύ.
Ακολουθεί την προηγούµενη πρόταση διατηρώντας τον ενιαίο
συντελεστή για τον ΦΠΑ στο 0,30 %, αλλά αποκλίνει απ' αυτή
προβλέποντας δυο εξαιρέσεις. Όσον αφορά την περίοδο 2007-

6.4 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε τις διαπιστώσεις του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, οι οποίες υποστηρίζουν ότι η ύπαρξη οποιουδήποτε
µηχανισµού απειλεί την απλότητα και διαφάνεια του συστήµατος
ιδίων πόρων. Το Ελεγκτικό Συνέδριο διατύπωσε πολυάριθµες
παρατηρήσεις σχετικά µε το ισχύον σύστηµα ιδίων πόρων και τις
ελλείψεις του. Ειδικότερα, παρατηρήθηκαν και τονίστηκαν η
έλλειψη διαχείρισης, συνοχής, και διαφάνειας. Ταυτόχρονα, υπογραµµίζει ότι η δηµοσιονοµική ανισορροπία δεν µπορεί να επιλυθεί
µε µια µέθοδο υπολογισµού.
6.5 Μεταξύ των περιορισµένων τροποποιήσεων του συστήµατος
των ιδίων πόρων, η προσαρµογή του τρόπου υπολογισµού της
µείωσης της βρετανικής εισφοράς έχει ιδιαίτερη σηµασία. Η
συµφωνία του ∆εκεµβρίου 2005 προβλέπει την προοδευτική, από
το 2009, και την πλήρη, µετά το 2011, κατάργηση των δαπανών
υπέρ των νέων κρατών µελών, εκτός των δαπανών αγοράς της ΚΓΠ
και των άµεσων πληρωµών στους παραγωγούς. Έτσι, θα αποτραπεί
ο κίνδυνος η µείωση της βρετανικής εισφοράς να αυξήσει
αναλογικά το κόστος της διεύρυνσης.

7. Γενικές παρατηρήσεις
7.1 Η ΕΟΚΕ συµµερίζεται την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι οι πόροι που προέρχονται από την ΦΠΑ και το ΑΕγχΕ
(αρχικός σκοπός των οποίων ήταν η συµπλήρωση των ιδίων πόρων
της ΕΕ) προοδευτικά κατέστησαν οι βασικές πηγές χρηµατοδότησης
του κοινοτικού προϋπολογισµού και ότι η προσθήκη παρεκκλίσεων
απλώς και µόνο επιδεινώνει την πολυπλοκότητα του ισχύοντος
συστήµατος ιδίων πόρων, την έλλειψη διαφάνειας έναντι των
πολιτών και την αδικία του, δηµιουργώντας, έτσι, ένα σύστηµα που
προκαλεί απαράδεκτες ανισότητες µεταξύ των κρατών µελών.
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7.2 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι η διευρυνόµενη ΕΕ πρέπει να αποκτήσει επαρκείς δηµοσιονοµικούς
πόρους που να είναι ανάλογοι προς τις αυξανόµενες πολιτικές
φιλοδοξίες της. Οι δηµοσιονοµικές προοπτικές αποτελούν ένα
δηµοσιονοµικό πλαίσιο στόχος του οποίου είναι να διασφαλίσει την
ανάπτυξη των προτεραιοτήτων της ΕΕ λαµβάνοντας υπόψη τις
επιταγές της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας. ∆εν πρόκειται για ένα
επταετή προϋπολογισµό.
7.3 Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι το ανώτατο όριο των ιδίων πόρων που
αποφασίστηκε το 1993 για τα 15 κράτη µέλη έχει παραµείνει
αµετάβλητο: έχει οριστεί σε 1,31 % του ποσού του συνολικού
ΑΕγχΕ όσον αφορά τις πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων, και σε
1,24 % του αυτού ποσού όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωµών.
8. Σύνοψη
8.1 Λαµβανοµένων υπόψη των παραπάνω συλλογισµών, η ΕΟΚΕ
κρίνει, γενικά, ότι η πολιτική συµφωνία που επιτεύχθηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον ∆εκέµβριο 2005 συνεπάγεται την παράταση
µέχρι το 2013 της τετάρτης περιόδου της δηµοσιονοµικής ιστορίας
της Ένωσης που ξεκίνησε το 2000, την περίοδο δηλαδή των κοινοτικών πολιτικών που καθορίζονται από τον προϋπολογισµό.
8.2 Βασικό στοιχείο του επόµενου προϋπολογισµού θα είναι ο
τερµατισµός το καθοριστικού ρόλου της θέσης των καθαρών
εισφορέων. Απαιτείται ένας κοινός προϋπολογισµός απολύτως ή σε
µεγάλο βαθµό ανεξάρτητος των εθνικών προϋπολογισµών. Μόνο
πραγµατικά ίδιοι πόροι µπορούν να εγγυηθούν την ανεξαρτησία
αυτή.
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8.3 Η ΕΟΚΕ δηλώνει ότι η αυτονοµία του κοινοτικού προϋπολογισµού µπορεί να διασφαλιστεί µόνο µε ένα σύστηµα ιδίων πόρων
που βασίζεται είτε σε κοινές πολιτικές, είτε σε πραγµατικά ίδιους
κοινοτικούς πόρους, για παράδειγµα, ένα κοινοτικό φόρο, ή ένα
συνδυασµό των δύο. Όσον αφορά το µέλλον της Ένωσης, η πλέον
κατάλληλη λύση για την κοινοτική µέθοδο θα µπορούσε να είναι η
προσφυγή σε κοινές πολιτικές που δηµιουργούν πόρους.
8.4 Εξάλλου, και παρά την έντονη αντίθεση που προκαλεί ο
κοινοτικός φόρος η οποία οφείλεται στην αρχή της δηµοσιονοµικής
κυριαρχίας, η ΕΟΚΕ κρίνει ότι η επίτευξη κοινών στόχων απαιτεί
την δηµιουργία ιδίων πόρων για την αντικατάσταση των εισφορών
που βασίζονται στο ΑΕγχΕ.
8.5 Κατά την προσαρµογή του συστήµατος των ιδίων πόρων,
πρέπει να τηρηθούν οι αρχές της διαφάνειας, της αποτελεσµατικότητας, της ευκαµψίας, και της αναλογικής χρηµατοδότησης.
— Αποτελεσµατικότητα των πόρων: οι πόροι πρέπει να έχουν
σηµαντικό αντίκτυπο στο ύψος του προϋπολογισµού,
— ∆ιαφάνεια και απλότητα: η εισφορά των κρατών µελών στον
προϋπολογισµό της Ένωσης πρέπει να είναι εύκολα κατανοητή
από τους πολίτες,
— Αποτελεσµατικότητα των δαπανών: οι διοικητικές δαπάνες που
δηµιουργούνται από την είσπραξη δεν πρέπει να είναι δυσανάλογα υψηλές προς το ποσό των πόρων,
— Ισότητα των ακαθάριστων εισφορών: τα βάρη πρέπει να κατανέµονται δίκαια µεταξύ των κρατών µελών λαµβανοµένης υπόψη
της πραγµατικής κατάστασης των πολιτών.

Βρυξέλλες, 5 Ιουλίου 2006
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα: Πρόταση οδηγίας του
Συµβουλίου για την απαλλαγή από τον φόρο προστιθέµενης αξίας και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης επί
των εµπορευµάτων που εισάγονται από πρόσωπα που ταξιδεύουν από τρίτες χώρες
COM(2006) 76 τελικό — 2006/0021 (CNS)
(2006/C 309/22)
Στις 22 Φεβρουαρίου 2006, και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 262 της Συνθήκης για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά µε την ανωτέρω πρόταση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Οικονοµική και νοµισµατική ένωση, οικονοµική και κοινωνική συνοχή» στο οποίο
ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του, στις 7 Ιουνίου 2006 µε βάση
την εισηγητική έκθεση του κ. BURANI.
Κατά την 428η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 5ης και 6ης Ιουλίου 2006 (συνεδρίαση της 5ης Ιουλίου 2006) η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε οµόφωνα την ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Εισαγωγή
1.1 Η πρόταση της Επιτροπής αφορά την εναρµόνιση των διατάξεων σχετικά µε την εισαγωγή εµπορευµάτων που περιλαµβάνονται
στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών, που εισάγονται από
τρίτες χώρες και υπόκεινται λόγω της φύσης τους στην καταβολή
του φόρου κύκλου εργασιών (ΦΠΑ) και του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Εντός ορισµένων ορίων, τα εµπορεύµατα αυτά εισάγονταν
πάντα ατελώς: η αρχική διάταξη περιλαµβάνεται στην οδηγία
69/169/ΕΟΚ της 28ης Μαΐου 1969, η οποία έκτοτε έχει τροποποιηθεί δεκαεπτά φορές και θα πρέπει τώρα να αντικατασταθεί από
την υπό εξέταση οδηγία.
1.2 Το σύστηµα πρέπει να διατηρηθεί σε ισχύ, «αφενός για να
αποφεύγεται η διπλή φορολόγηση, και αφετέρου, λόγω των
συνθηκών υπό τις οποίες εισάγονται τα εµπορεύµατα, στις περιπτώσεις στις οποίες δεν ισχύει η συνήθης ανάγκη προστασίας της
οικονοµίας» (1). Η Επιτροπή θεωρεί ότι, αν και ισχύει η βασική
αρχή, ο αριθµός των τροποποιήσεων που έχουν πραγµατοποιηθεί
από την αρχή, η διεύρυνση και η διαµόρφωση των νέων εξωτερικών
συνόρων αποτελούν επαρκές κίνητρο για να αποφασιστεί η πλήρης
αναθεώρηση και η αντικατάσταση της αρχικής οδηγίας.
1.3 Το πρόβληµα, απλό αφ' εαυτού, καθίσταται πολύπλοκο
επειδή είναι αναγκαίο να ρυθµιστεί η εισαγωγή «ευαίσθητων»
προϊόντων, όπως ο καπνός και τα αλκοολούχα ποτά. Αν και το
πρόβληµα υπήρχε πάντοτε, η διεύρυνση της Ένωσης ανοίγει νέες
προοπτικές χωρίς να θίγει τα ζητήµατα ουσίας: διαφορετική γεωγραφική και κοινωνική κατάσταση των κρατών µελών, διαφορετικοί
προσανατολισµοί και έντονες διαφορές των επιπέδων φορολογίας.
Το τελικό αποτέλεσµα θα εξαρτηθεί από τη δυνατότητα εξεύρεσης
κοινών σηµείων στην πρόταση εναρµόνισης της Επιτροπής.
2. Γενικές παρατηρήσεις
2.1 Αρχικά η οδηγία αφορούσε τα πρόσωπα που ταξίδευαν στο
εσωτερικό της Κοινότητας· από το 1993, σύµφωνα µε τις αρχές
της ενιαίας αγοράς, δεν ισχύουν πλέον σε γενικές γραµµές οι περιορισµοί για τις κινήσεις εµπορευµάτων µεταξύ κρατών µελών. Η
µεταβολή των εξωτερικών συνόρων της Κοινότητας λόγω της
διεύρυνσης έχει εισαγάγει νέα στοιχεία αξιολόγησης· όπως αναφέρει
η Επιτροπή, τα σύνορα αυτά«περιλαµβάνουν τώρα, µεταξύ άλλων,
τη Ρωσία, την Ουκρανία και τη Λευκορωσία».
2.1.1
Η ΕΟΚΕ λαµβάνει γνώση του γεγονότος αυτού, αλλά
παρατηρεί ότι, εκτός από τα αναφερθέντα σύνορα, προς ανατολάς
(1) Πρβ. COM(2006) 76 τελικό — 2006/0021 (CNS), πρώτη αιτιολογική
σκέψη.

υπάρχουν άλλα που δηµιουργούν πρόβληµα στα νέα κράτη µέλη
λόγω των σηµαντικών διαφορών που υπάρχουν στο επίπεδο των
τιµών µε ορισµένες τρίτες όµορες χώρες· δεν πρέπει επίσης να
λησµονείται το γεγονός ότι έχουν δηµιουργηθεί νέα θαλάσσια
σύνορα µε την ένταξη της Κύπρου και της Μάλτας.

2.1.2 Οι παρεκκλίσεις που είχαν χορηγηθεί τότε στα κράτη
µέλη, λόγω των ιδιαίτερων προβληµάτων, δεν ισχύουν πλέον, µε
εξαίρεση την παρέκκλιση που αφορά την Φινλανδία βάσει της
οποίας έχει δικαίωµα, έως το 2007, να περιορίζει τις εισαγωγές
µπίρας από ταξιδιώτες που προέρχονται από τρίτες χώρες σε 16
λίτρα κατ' ελάχιστο όριο. Η ΕΟΚΕ που πάντα έχει ταχθεί κατά των
παρεκκλίσεων, εκφράζει την ικανοποίησή της· στη συγκεκριµένη
περίπτωση, ένα ενιαίο καθεστώς και για τα εικοσιπέντε κράτη µέλη
ενδέχεται να δηµιουργήσει προβλήµατα, όπως θα φανεί κατωτέρω.

2.2 Η πρόταση οδηγίας αυξάνει το υφιστάµενο όριο φορολογικής ατέλειας: από 175 EUR σε 500 EUR για τα άτοµα
που ταξιδεύουν µε αεροπλάνο και σε 220 EUR για όλους
τους υπόλοιπους ταξιδιώτες. Στην αιτιολογική έκθεση η
Επιτροπή υποστηρίζει τα µέτρα αυτά λέγοντας ότι«Λόγω του
κόστους και της προσπάθειας που απαιτούν τα αεροπορικά ταξίδια,
πιθανόν να γίνονται λιγότερο συχνά από τα οδικά και τα θαλάσσια
ταξίδια. Επιπλέον, στις αεροπορικές µεταφορές εκ των πραγµάτων
οι δυνατότητες αγοράς και µεταφοράς εµπορευµάτων είναι περιορισµένες για τους επιβάτες, οι οποίοι, για παράδειγµα, δεν µπορούν
να µεταφέρουν ογκώδη αντικείµενα». Η πραγµατική αιτία όµως
είναι άλλη: στην τέταρτη αιτιολογική σκέψη αναφέρεται πράγµατι
ότι «Τα χρηµατικά όρια θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα κράτη µέλη που συνορεύουν µε
τρίτες χώρες που έχουν πολύ χαµηλότερες τιµές...».

2.2.1 Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι η αιτία της διαφοράς µεταξύ όσων
αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση και στην τέταρτη αιτιολογική
σκέψη πρέπει να αναζητηθεί κυρίως σε ανησυχία φορολογικού
χαρακτήρα. ∆εν έχει νόηµα η αναφορά σε «ογκώδη αντικείµενα»
(βλέπε προηγούµενο σηµείο): υπάρχουν εµπορεύµατα µικρού όγκου
αλλά µεγάλης αξίας (φωτογραφικές µηχανές, φορητοί υπολογιστές,
ωρολόγια, κοσµήµατα, κλπ.) η εισαγωγή των οποίων θα επιτρέπεται σε επιβάτες αεροπλάνων αλλά όχι σε επιβάτες αυτοκινήτων, τρένων ή σε επιβάτες κρουαζιερόπλοιων. Η άλλη
αναφορά, σύµφωνα µε την οποία «τα αεροπορικά ταξίδια, πιθανόν
να γίνονται λιγότερο συχνά από τα οδικά και τα θαλάσσια ταξίδια»
και απαιτούν «κόστος και προσπάθεια», µοιάζει να αφορά ειδικότερες καταστάσεις παρά το φαινόµενο γενικά: τα αεροπορικά
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ταξίδια (και ιδιαίτερα τα χαµηλού κόστους (low cost) είναι µέρος
της καθηµερινής ζωής χιλιάδων οικονοµικών φορέων και τουριστών
που κάθε χρόνο µεταβαίνουν σε τρίτες χώρες.
2.2.2
Η ΕΟΚΕ δεν θεωρεί αποδεκτό το ότι η εξέταση ιδιαίτερων καταστάσεων οδηγεί στη σύνταξη κανόνων εναρµόνισης που
δηµιουργούν διάκριση µεταξύ των πολιτών ανάλογα µε το
µεταφορικό µέσο που χρησιµοποιούν. Έστω και αν, όπως αναφέρεται στο προηγούµενο σηµείο 2.1.2, η ΕΟΚΕ έχει εκφράσει
επανειληµµένα τη θέση της για το σύστηµα των παρεκκλίσεων και
την αντίθεσή της προς αυτό γενικά, εκτιµά ότι στην προκειµένη
περίπτωση το σύστηµα αυτό είναι η µόνη διέξοδος, που θα πρέπει
εξάλλου να χρησιµοποιείται µόνον όταν ένα ή περισσότερα κράτη
µέλη µπορούν να αποδείξουν — τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας — ότι το γενικό όριο των 500 EUR αποτελεί ανυπόφορη απώλεια για τα φορολογικά τους έσοδα.
2.3 Στην πρόταση οδηγίας διατηρούνται τα ποσοτικά όρια για
τα προϊόντα καπνού και αλκοόλης. Όσον αφορά τα προϊόντα
καπνού, γίνεται αναφορά στη Σύµβαση της Παγκόσµιας Οργάνωσης
Υγείας, την οποία η ΕΕ επικύρωσε στις 30 Ιουνίου 2005, και στην
οποία συνιστάται η απαγόρευση ή ο περιορισµός εισαγωγών
προϊόντων καπνού από ταξιδιώτες διεθνούς κυκλοφορίας.
Λαµβάνοντας υπόψη αυτή τη σύσταση, η Επιτροπή προτείνει ένα
ενιαίο καθεστώς µειωµένων ποσοτικών ορίων για τα προϊόντα
αυτά«για να διασφαλισθεί η ίση µεταχείριση όλων των πολιτών
που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
2.3.1
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί, αν και διατηρεί κάποιες επιφυλάξεις
όσον αφορά τα κίνητρα για τα προϊόντα καπνού, που όπως και τα
άλλα έχουν περισσότερο φορολογικό παρά υγειονοµικό χαρακτήρα·
απόδειξη τούτου είναι ότι µε το άρθρο 9.2 παρέχεται στα κράτη
µέλη το δικαίωµα να θέτουν ελάχιστα όρια για την εισαγωγή
προϊόντων καπνού, πολύ πιο χαµηλά από τα κανονικά. ∆εδοµένων
των βλαβερών συνεπειών του καπνού, φαίνεται παράλογο, το
επίπεδό τους να υπολογίζεται διαφορετικά και κατ' επιλογήν στα
κράτη µέλη.
2.4 Η Επιτροπή προτείνει εξάλλου την κατάργηση των ποσοτικών ορίων για τα αρώµατα, τον καφέ και το τσάι. Έχει ληφθεί
υπόψη το γεγονός ότι τα αρώµατα δεν υπόκεινται πλέον σε
ειδικούς φόρους κατανάλωσης µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία,
ότι ο καφές υπόκειται στους φόρους αυτούς σε πέντε κράτη µέλη
και το τσάι σε ένα µόνον. Εν προκειµένω, στην αιτιολογική έκθεση
διατυπώνεται µια εκτίµηση θεµελιώδους σηµασίας (2)· η κατάργηση
των ποσοτικών ορίων επιβάλλεται «δεδοµένου ότι τα όρια αυτά δεν
αντικατοπτρίζουν πλέον το πραγµατικό καθεστώς φορολόγησης των εµπορευµάτων που υπόκεινται σε ειδικούς
φόρους κατανάλωσης στην ΕΕ των 25 κρατών µελών». Με
άλλα λόγια, τα όρια καταργούνται διότι µόνο λίγα από τα 25
κράτη µέλη εφαρµόζουν ακόµη τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης
στα προϊόντα αυτά.
2.4.1
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί το δίχως άλλο µε την κατάργηση των
µέτρων αυτών, και επισηµαίνει παρεµπιπτόντως ότι στην περίπτωση
αυτή υιοθετήθηκε ο κανόνας σύµφωνα µε τον οποίο, λόγω της
αρχής της αναλογικότητας, τα συλλογικά συµφέροντα υπερισχύουν των ατοµικών.
2.5 Λόγω ακριβώς αυτής της άποψης περί αναλογικότητας, η
πρόταση οδηγίας δίνει λαβή για επικρίσεις. Γενικά, και αναφερόµενη
στον κανόνα που µνηµονεύεται στο σηµείο 2.4, η ΕΟΚΕ εφιστά την
προσοχή στο ότι κάθε πρωτοβουλία πρέπει να βασίζεται στη
συνεκτική εφαρµογή µιας συγκεκριµένης αρχής σε όλες τις
πτυχές της ρύθµισης και όχι µόνο σε µερικές εξ αυτών. Ο ισχυρισµός αυτός θα υποστηριχθεί σαφέστερα στα σχόλια σχετικά µε τα
επιµέρους άρθρα.
(2) Cfr. ibidem, 1) Πλαίσιο της πρότασης– Λόγοι υποβολής και στόχοι
της πρότασης : 4η παύλα.
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3. Ειδικές παρατηρήσεις
3.1 Άρθρα 2, 4, 5 και 7: εφαρµογή της οδηγίας. Τα άρθρα
αυτά ορίζουν ότι η απαλλαγή από τον ΦΠΑ και τους ειδικούς
φόρους κατανάλωσης εφαρµόζεται στα εµπορεύµατα που
εισάγονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών («συνοδευόµενη
αποσκευή») που έχουν διέλθει µέσω τρίτης χώρας· εφαρµόζεται
µόνον εάν ο ενδιαφερόµενος δεν µπορεί να αποδείξει ότι τα εµπορεύµατα αγοράστηκαν σε ένα κράτος µέλος της ΕΕ και δεν
απολαύουν επιστροφής του ΦΠΑ ή των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Η αξία των προσωπικών ειδών που εισάγονται προσωρινά ή
επανεισάγονται µετά από προσωρινή εξαγωγή τους δεν λαµβάνεται
υπόψη στον υπολογισµό της αξίας των εµπορευµάτων.
3.1.1 Ο κανόνας, που υπήρχε ήδη προηγουµένως, εξακολουθεί
να επιβάλλει σηµαντικές επιβαρύνσεις στον ταξιδιώτη, που θα
πρέπει να έχει µαζί του τα τιµολόγια που αποδεικνύουν την
αγορά σε χώρα της ΕΕ των αντικειµένων που βρίσκονται στην
ιδιοκτησία του, ιδιαίτερα δε των πιο ακριβών, ή να προµηθεύεται
κατά την αναχώρησή του δήλωση προσωρινής εξαγωγής.
3.1.2 Από την άλλη πλευρά, η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει ότι δεν
υπάρχουν πιο απλές λύσεις· επισηµαίνει ωστόσο ότι στον κανονισµό
εφαρµογής, ή µε άλλο τρόπο, η Επιτροπή θα µπορούσε να συστήσει
στα κράτη µέλη να κοινοποιούν τον κανόνα αυτό µε πιο
κατάλληλα µέσα, µε ανακοινώσεις στα σύνορα εξόδου και την
ενσωµάτωσή του στις γενικές οδηγίες που παρέχουν τα τουριστικά
πρακτορεία καθώς και στα αεροπορικά εισιτήρια και στα εισιτήρια
των πλοίων.
3.2 Άρθρο 8: χρηµατικά όρια. Η συνολική αξία των εµπορευµάτων που εισάγονται αφορολόγητα είναι 500 EUR για τους
επιβάτες αεροπλάνων και 220 EUR για όλους τους υπόλοιπους ταξιδιώτες. Προβλέπεται η δυνατότητα για τα κράτη µέλη
να µειώσουν το όριο αυτό αλλά όχι σε λιγότερο από 110 EUR
για τους ταξιδιώτες κάτω των 15 ετών. Τα χρηµατικά όρια
εφαρµόζονται σε όλα τα εµπορεύµατα, µε εξαίρεση τα προϊόντα
καπνού και αλκοόλης, για τα οποία ισχύουν ποσοτικά όρια.
3.2.1 Η ΕΟΚΕ έχει ήδη εκφράσει τους προβληµατισµούς της
(βλ. σηµείο 2.2.2) για τη διάκριση αυτή των πολιτών που βασίζεται
στο µέσο µεταφοράς που χρησιµοποιούν. Είναι σαφές ότι στη βάση
αυτής της διάκρισης βρίσκεται η ιδιαίτερη κατάσταση ορισµένων
κρατών µελών που συνορεύουν µε τρίτες χώρες στις οποίες οι τιµές
είναι πολύ χαµηλότερες, ακόµη και λόγω των έντονων διαφορών
φορολογίας. Η εφαρµογή της αρχής της αναλογικότητας (βλ.
σηµεία 2.4.1 και 2.5), µε παρεκκλίσεις σε ειδικές περιπτώσεις και
µε αποδεδειγµένη την αναγκαιότητά τους, θα µπορούσε να
λύσει το πρόβληµα.
3.2.2 Η ΕΟΚΕ — υπενθυµίζοντας τα όσα αναφέρει στο σηµείο
2.2.2 — επιβεβαιώνει την πρότασή της να επεκταθεί γενικά το όριο
των 500 EUR σε όλους τους ταξιδιώτες, χωρίς διακρίσεις και
ανεξαρτήτως του µεταφορικού µέσου που χρησιµοποιούν. Ένα
υψηλό όριο µπορεί να έχει το πλεονέκτηµα ελάφρυνσης των τελωνείων από επαχθή καθήκοντα ελέγχου στο σύνολο των ταξιδιωτών,
ειδικότερα σε περιόδους έντονης τουριστικής κίνησης, καθιστώντας
δυνατή την αποτελεσµατικότερη προσοχή σε περιπτώσεις πραγµατικού λαθρεµπορίου. Εν προκειµένω πρέπει να τονιστεί ότι η
εµπειρία και ο επαγγελµατισµός επιτρέπουν στους τελωνειακούς να
εφαρµόσουν µε σχετική ευκολία τη βασική διάκριση µεταξύ του
«τουρίστα» (δράστη, το πολύ, µιας διοικητικής παράβασης) και του
«λαθρέµπορου», οι πράξεις του οποίου αποτελούν αδίκηµα που
διώκεται ποινικά. Παραµένει ανοικτό το πρόβληµα των «συνήθων»
ταξιδιωτών (που δεν είναι ούτε τουρίστες, ούτε εργαζόµενοι, ούτε
διαµεθοριακοί), οι εισαγωγές των οποίων εντάσσονται στο φαινόµενο της µικρής κλίµακας διακίνησης µε σκοπό το κέρδος.
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3.3 Άρθρο 9: ποσοτικά όρια για τα προϊόντα καπνού. Η
απαλλαγή από τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης
υπάγεται σε ποσοτικά όρια. Τα κανονικά ποσοτικά όρια είναι
200 τσιγάρα, ή 100 πουράκια, ή 50 πούρα ή 250 γραµµάρια
καπνού για κάπνισµα. Προβλέπεται η δυνατότητα για τα κράτη
µέλη να ορίσουν ελάχιστα ποσοτικά όρια: 40 τσιγάρα ή 20
πουράκια ή 10 πούρα ή 50 γραµµάρια καπνού για κάπνισµα: τα
όρια αυτά µπορούν να εφαρµοστούν από τα κράτη µέλη σε όλους
τους ταξιδιώτες, ή µόνο στους ταξιδιώτες που δεν ταξιδεύουν
αεροπορικώς.
3.3.1
∆εδοµένης της διαφωνίας της ως προς τον ορισµό
διαφορετικών ποσοτικών ορίων, που ήδη έχει εκδηλωθεί όσον
αφορά τα χρηµατικά όρια, η ΕΟΚΕ προσθέτει την αιτιολογία ότι τα
ελάχιστα όρια θα προκαλέσουν σηµαντικές ενοχλήσεις στους
τουρίστες που ταξιδεύουν µε αυτοκίνητο, ιθαγένειας ΕΕ, και οι
οποίοι διασχίζουν διάφορες χώρες (κοινοτικές και µη) και που δεν
έχουν ως τελικό προορισµό τη χώρα που εφαρµόζει τα προαναφερθέντα όρια. Εάν σκεφτεί κανείς τη σηµασία του τουρισµού και
την ανάγκη προώθησής του και όχι την παρεµπόδισή του µε µέτρα
που προϋποθέτουν την υιοθέτηση αυστηρών ελέγχων στα σύνορα,
η ΕΟΚΕ προτείνει να υιοθετηθεί µία ειδική διάταξη εξαίρεσης για
τις περιπτώσεις αυτές.
3.4 Άρθρο 10: ποσοτικά όρια για την αλκοόλη. Σε αναλογία
µε τα όσα προβλέπονται για τον καπνό, διατηρούνται τα ισχύοντα
ποσοτικά όρια και για την αλκοόλη, όπως τροποποιήθηκαν και
χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες: η πρώτη αφορά 1 λίτρο
απεσταγµένων ποτών και οινοπνευµατωδών ποτών µε αλκοολικό
τίτλο κατ' όγκο µεγαλύτερο από 22 % vol, ή αιθυλική αλκοόλη µε
αλκοολικό τίτλο κατ' όγκο 80 % vol ή περισσότερο, η δεύτερη
αφορά 2 λίτρα «ενδιάµεσων προϊόντων» και αφρωδών οίνων. Οι δύο
κατηγορίες αντιπροσωπεύουν όρια που δεν αθροίζονται. Πέραν
των προαναφερθέντων ποσοτικών ορίων, επιτρέπεται η εισαγωγή µε
απαλλαγή 4 λίτρων µη αφρώδους οίνου και 16 λίτρων µπίρας.
Οι απαλλαγές δεν εφαρµόζονται στην περίπτωση ταξιδιωτών κάτω
των 17 ετών.
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Προκειµένου να καθοριστεί ένα κοινό όριο, είναι απαραίτητο να
καθοριστούν ξεχωριστά και εναλλακτικά ποσοτικά όρια για τα
δύο είδη ποτών.
3.5 Όσον αφορά τα καύσιµα, η απαλλαγή εφαρµόζεται στο
περιεχόµενο της δεξαµενής του οχήµατος και στα 10 λίτρα που
περιέχονται σε φορητό δοχείο, αλλά προβλέπονται παρεκκλίσεις
όταν υπάρχουν περιοριστικές εθνικές διατάξεις.
3.5.1 Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει ριζικά
αυτόν τον κανόνα. Κατά πρώτο λόγο, η κατάσταση των πρατηρίων
καυσίµων δεν δικαιολογεί την απαλλαγή που επεκτείνεται στα
φορητά δοχεία, επιπλέον του περιεχοµένου της δεξαµενής· θα
πρέπει να καταργηθεί η διευκόλυνση αυτή, αν µη τι άλλο λόγω
της επικινδυνότητας µεταφοράς καυσίµου εκτός της δεξαµενής.
Υπενθυµίζεται εξάλλου ότι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας πολλών
χωρών απαγορεύει ήδη αυτή την πρακτική. Η απαγόρευση θα
πρέπει να επεκταθεί και σε ενδεχόµενα δοχεία ενσωµατωµένα στο
όχηµα· όσον αφορά τα φορτηγά, που συχνά διαθέτουν δύο δεξαµενές καυσίµων, η απαγόρευση θα πρέπει να αφορά τις δεξαµενές
που δεν είναι εγκεκριµένες κατά την θέση τους στην κυκλοφορία.
3.5.2 Κατά δεύτερο λόγο, οι εθνικές περιοριστικές διατάξεις,
αν και δικαιολογηµένες λόγω της διαφοράς των τιµών µεταξύ
όµορων χωρών, δεν µπορούν να επεκτείνονται στους τουρίστες
από χώρα διαφορετική από αυτή που εφαρµόζει τους περιορισµούς, για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται στο προηγούµενο
σηµείο 3.3.1. Οι περιορισµοί, εάν κρίνονται απαραίτητοι, θα πρέπει
να εφαρµόζονται στους κατοίκους των παραµεθόριων περιοχών
και στους διαµεθοριακούς εργαζόµενους, σύµφωνα µε τα όσα
προβλέπονται στο άρθρο 14 της πρότασης οδηγίας.

3.4.1
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί σε γενικές γραµµές µε τα προτεινόµενα µέτρα, αλλά εφιστά την προσοχή σε ορισµένες λεπτοµέρειες
µείζονος σηµασίας. Κατά πρώτο λόγο, η αλκοόλη µε αλκοολικό
τίτλο κατ' όγκο µεγαλύτερο από 80 % vol., που προβλέπεται στην
πρώτη κατηγορία, κυκλοφορεί συνήθως στο εµπόριο µόνο µε
αλκοολικό τίτλο 98 ή 99 % vol., και µε ένα λίτρο του προϊόντος
αυτού µπορούν να ετοιµαστούν 3 λίτρα αλκοολούχου ποτού µε
αλκοολικό τίτλο 33 % vol.: συνεπώς η εξοµοίωση µε 1 λίτρο
απεσταγµένου ποτού ή λικέρ κρίνεται αυθαίρετη. Όσον αφορά την
κατηγορία των «αφρωδών οίνων», στους οποίους περιλαµβάνονται
είτε ακριβοί οίνοι (σαµπάνια) είτε οίνοι διαφορετικής φύσης, η
ΕΟΚΕ εκτιµά ότι θα πρέπει να καταργηθεί η διάκριση µε τους «µη
αφρώδεις οίνους» εφόσον πρόκειται πάντα για οίνους χωρίς
αναφορά στην τιµή τους.

3.6 Άρθρο 14: διαµεθοριακοί. Ειδικές διατάξεις, που επιβεβαιώνουν τις υφιστάµενες, προβλέπονται για τους «διαµεθοριακούς» (πρόσωπα που κατοικούν σε παραµεθόρια περιοχή) και
για τους διαµεθοριακούς εργαζόµενους (εργαζόµενοι που
κατοικούν σε µία χώρα της ΕΕ και εργάζονται στην παραµεθόρια
περιοχή τρίτης όµορης χώρας, ή κάτοικοι µιας τρίτης χώρας που
εργάζονται στην παραµεθόρια περιοχή όµορης χώρας της ΕΕ). Για
τις κατηγορίες αυτές παρέχεται στα κράτη µέλη η διακριτική
ευχέρεια µείωσης των χρηµατικών και/ ή ποσοτικών ορίων.
Στην οδηγία ορίζεται ως«παραµεθόρια ζώνη» η ζώνη η οποία σε
ευθεία γραµµή δεν υπερβαίνει τα 15 χιλιόµετρα. Η ΕΟΚΕ θεωρεί
ότι ο ορισµός αυτός είναι αυθαίρετος και ότι δεν λαµβάνει υπόψη
τα γεωγραφικά, οικονοµικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά κάθε
παραµεθόριας ζώνης: κάθε κράτος µέλος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ορίζει τις ζώνες του σύµφωνα µε τις περιστάσεις·
εξάλλου, µεγαλύτερη ευελιξία θα επιτρέψει σε ορισµένα κράτη µέλη
να αντιµετωπίσουν το ανησυχητικό φαινόµενο του«άτυπου λαθρεµπορίου» που ασκείται στα χερσαία σύνορα των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης.

3.4.2
Αντιθέτως, διατυπώνεται σαφής επιφύλαξη όσον αφορά
τα ποσοτικά όρια του οίνου και της µπίρας: υπάρχει µία σαφής
δυσαναλογία µεταξύ των 16 λίτρων µπίρας και των 4 λίτρων οίνου,
εις βάρος των ταξιδιωτών από χώρες που δεν καταναλώνουν µπίρα.

3.7 Τέλος η ηµεροµηνία για την έναρξη ισχύος της οδηγίας έχει
οριστεί στις 31 ∆εκεµβρίου 2006: προθεσµία που µπορεί να
χαρακτηριστεί λογική µόνο µε την προϋπόθεση µιας ταχείας και
χωρίς εµπόδια νοµοθετικής πορείας.

Βρυξέλλες, 5 Ιουλίου 2006
H Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
και την Επιτροπή των Περιφερειών Εφαρµογή του κοινοτικού προγράµµατος της Λισσαβώνας:
Προώθηση της επιχειρηµατικής νοοτροπίας µέσω της εκπαίδευσης και της µάθησης
COM(2006) 33 τελικό
(2006/C 309/23)
Στις 5 Απριλίου 2005, και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για
την ανωτέρω ανακοίνωση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και δικαιώµατα του πολίτη», στο οποίο ανατέθηκαν οι
προπαρασκευαστικές εργασίες, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 2 Ιουνίου 2006 µε εισηγήτρια την κα Ingrid
Jerneck.
Κατά την 48η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 5ης και 6ης Ιουλίου 2006 (συνεδρίαση της 6ης Ιουλίου), η Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε ψήφους 122 υπέρ, 16 κατά και 10 αποχές την ακόλουθη
γνωµοδότηση.
Κύρια σηµεία της θέσης της ΕΟΚΕ
Επιχειρηµατικότητα είναι η ικανότητα ενός ατόµου να µετατρέπει
τις ιδέες σε δράση. Η κατάρτιση σε θέµατα επιχειρηµατικότητας
προωθεί την καινοτοµία, τη δηµιουργικότητα και την αυτοπεποίθηση. Για την προώθηση της επιχειρηµατικής νοοτροπίας µέσω
της εκπαίδευσης και της µάθησης, χρειάζονται τα εξής:
— επιλογή της κατάλληλης στιγµής για την ανάπτυξη του επιχειρηµατικού πνεύµατος,
— συµπερίληψη συµπληρωµατικών προγραµµάτων επιχειρηµατικότητας στο εθνικό πρόγραµµα σπουδών, από το δηµοτικό
σχολείο έως την τριτοβάθµια εκπαίδευση,
— θετική και αποτελεσµατική συνεργασία µεταξύ σχολείων/πανεπιστηµίων και επιχειρήσεων,
— συµµετοχή των εκπαιδευτικών και για λόγους προσωπικής τους
ανάπτυξης,
— κατάρτιση εκπαιδευτικών προγραµµάτων για την επιχειρηµατικότητα µε τη συµµετοχή εργοδοτών και µισθωτών,
— ισχυρή συµµετοχή και παρουσία της κοινωνίας των πολιτών στη
µαθησιακή διαδικασία,
— συνεκτίµηση της σηµασίας των γυναικών επιχειρηµατιών στα
σχολεία, µε σκοπό την επίτευξη ισορροπίας µεταξύ ανδρών και
γυναικών,
— ισότιµη προώθηση της επιχειρηµατικότητας και στα άτοµα µε
αναπηρίες,
— σηµασία της ανταλλαγής καλύτερων πρακτικών και παρακολούθηση της προόδου µε τις ετήσιες διασκέψεις απολογισµού
που οργανώνει η Επιτροπή,
— σηµασία των µέσων επικοινωνίας και της εικόνας που προβάλλουν για τις επιχειρήσεις,
— χρήση µιας «επιχειρηµατικής κλίµακας» σύµφωνα µε ένα από τα
πιθανά πρότυπα που ακολουθούν τα κράτη µέλη,
— σηµασία της δηµιουργίας ενιαίων θυρίδων για τη διευκόλυνση
της σύστασης επιχειρήσεων,
— δροµολόγηση ενός Ευρωπαϊκού Έτους επιχειρηµατικότητας
κατόπιν πρότασης της Επιτροπής,
— η επιχειρηµατική νοοτροπία στην κατάρτιση και στην εκπαίδευση µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην παρουσίαση της Ευρώπης και στην προσέγγισή της µε τους πολίτες
της.

1. Κύρια σηµεία του εγγράφου της Επιτροπής
1.1 Τον Φεβρουάριο του 2005, η Επιτροπή πρότεινε ένα νέο
ξεκίνηµα για τη στρατηγική της Λισσαβώνας, µε την επικέντρωση
των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δύο κύριους στόχους:
στην επίτευξη ισχυρότερης, βιώσιµης ανάπτυξης και στη δηµιουργία
περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας. Η νέα εταιρική
σχέση για την ανάπτυξη και την απασχόληση υπογραµµίζει τη
σηµασία της προώθησης της επιχειρηµατικότητας και της
δηµιουργίας καλύτερου περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ.
1.2 Είναι αναγκαία η δηµιουργία ευνοϊκότερου κοινωνικού
κλίµατος για την επιχειρηµατικότητα, µε βάση µια ολοκληρωµένη
πολιτική που δεν θα αποσκοπεί µόνο στην αλλαγή της νοοτροπίας,
αλλά και στη βελτίωση των δεξιοτήτων των Ευρωπαίων και στην
εξάλειψη των εµποδίων για τη σύσταση, τη µεταβίβαση και την
ανάπτυξη των επιχειρήσεων.
1.3 Η επιχειρηµατικότητα αποτελεί θεµελιώδη ικανότητα για την
ανάπτυξη, την απασχόληση και την προσωπική ολοκλήρωση.
Εποµένως, αν και αναγνωρίζεται ότι η επιχειρηµατική ικανότητα
πρέπει να αποκτάται µέσω της δια βίου µάθησης, η ανακοίνωση
επικεντρώνεται στην εκπαίδευση από το δηµοτικό έως το πανεπιστήµιο, περιλαµβάνοντας και την επαγγελµατική δευτεροβάθµια
εκπαίδευση (αρχική επαγγελµατική εκπαίδευση) και τα τεχνολογικά
ιδρύµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
1.4 Μέχρι σήµερα, η επίσηµη εκπαίδευση στην Ευρώπη δεν
οδηγούσε στην επιχειρηµατικότητα και στην αυτοαπασχόληση και
παρόλο που έχουν δροµολογηθεί πολλές πρωτοβουλίες για την
εκπαίδευση σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα, αυτές δεν εντάσσονται πάντα σε ένα συνεκτικό πλαίσιο. Οι προτάσεις της Επιτροπής, οι οποίες βασίζονται στα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και
στα θετικά παραδείγµατα, επιδιώκουν να συµβάλουν στη διαµόρφωση συστηµατικότερων προσεγγίσεων ως προς την εκπαίδευση
σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα και να αυξήσουν το ρόλο της
εκπαίδευσης στη δηµιουργία επιχειρηµατικής νοοτροπίας στις
κοινωνίες της Ευρώπης. Τα περισσότερα µέτρα πρέπει να ληφθούν
σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο.
1.5 Η ανακοίνωση θα χρησιµεύσει ως σηµείο αναφοράς για την
επανεξέταση της προόδου στην ανάπτυξη πολιτικών, ιδίως µέσω
των εκθέσεων της Λισσαβώνας τις οποίες θα υποβάλουν τα κράτη
µέλη σύµφωνα µε τις ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές για
την ανάπτυξη και την απασχόληση.
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2. Γενικές Παρατηρήσεις της ΕΟΚΕ

2.1 Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόταση της
Επιτροπής. Θεµελιώδους σηµασίας είναι η αύξηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας προκειµένου να ενισχυθεί η οικονοµική
ανάπτυξη και να διατηρηθεί µε επιτυχία το ευρωπαϊκό κοινωνικό
πρότυπο και για να επιτύχει η στρατηγική της Λισσαβώνας, η
αύξηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας προκειµένου να
ενισχυθεί η οικονοµική ανάπτυξη και να διατηρηθεί µε επιτυχία το
ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο και για να επιτύχει η στρατηγική της
Λισσαβώνας. Η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερους επιχειρηµατίες
που να διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα έτσι ώστε να ανταγωνίζονται µε επιτυχία στις αγορές. Ωστόσο, όπως αναγνωρίζει και η
Επιτροπή, τα οφέλη της εκπαίδευσης σε θέµατα επιχειρηµατικότητας δεν περιορίζονται σε περισσότερες νεοσύστατες επιχειρήσεις, καινοτόµες επιχειρήσεις και δηµιουργία θέσεων εργασίας. Η
επιχειρηµατική νοοτροπία πρέπει να εκλαµβάνεται τόσο ως ένα
βασικό προσόν και µια ευκαιρία σταδιοδροµίας, όσο και ως ένα
ουσιαστικό µέρος της προσωπικής ανάπτυξης. Η νοοτροπία αυτή
ενισχύει τη δηµιουργικότητα, την καινοτοµία και την αυτοπεποίθηση, αναπτύσσει ένα πνεύµα πρωτοβουλίας και βοηθάει τα
άτοµα να διαχειρίζονται την αποτυχία. Το ζήτηµα είναι να µεταδοθεί µια επιχειρηµατική νοοτροπία και όχι απλά να δοθούν
µαθήµατα για το πώς γίνεται κανείς επιχειρηµατίας. H εκπαίδευση
όσον αφορά την επιχειρηµατικότητα µπορεί να βοηθήσει τους εργαζοµένους στο να γνωρίζουν το πλαίσιο της εργασίας τους και να
είναι ικανοί να αξιοποιούν τις ευκαιρίες. Η επιχειρηµατικότητα είναι
η ικανότητα ενός ατόµου να µετατρέπει τις ιδέες σε δράση (1).

2.2 Η EOKE υποστηρίζει την άποψη ότι µια αλλαγή νοοτροπίας
και στάσης είναι αποφασιστική για την αύξηση των δεικτών επιχειρηµατικότητας και θεωρεί ότι τούτο πρέπει να ξεκινάει σε νεαρή
ηλικία. Η επιχειρηµατική νοοτροπία πρέπει να εκλαµβάνεται και ως
µια διαδικασία δια βίου µάθησης που ξεκινά στο δηµοτικό σχολείο.
Σ' αυτό αναπτύσσονται ορισµένες ιδιαίτερες επιχειρηµατικές
ικανότητες πέραν των γενικών εγκυκλοπαιδικών γνώσεων που
αποκτώνται στο πλαίσιο της επίσηµης εκπαίδευσης — µε τον τρόπο
αυτό ενθαρρύνεται η δηµιουργικότητα και η προορατική στάση που
αυξάνει τη θέληση για ανακάλυψη, µάθηση, κ.τ.λ. Αυτή µπορεί να
προσφέρει αυξηµένη ελαστικότητα σε διάφορα στάδια της ζωής του
ατόµου, συµβάλλοντας στον ευκολότερο συνδυασµό επαγγελµατικού και προσωπικού βίου για τους άνδρες και τις γυναίκες.
Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη ο ρόλος των οικογενειών και η
στάση τους έναντι της επιχειρηµατικότητας.

2.3 Η EOKE εκφράζει την ικανοποίησή της για τα συµπεράσµατα του Εαρινού Ευρωπαϊκού Συµβουλίου (2). Το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο υπογραµµίζει την ανάγκη δηµιουργίας ενός γενικότερου
θετικού επιχειρηµατικού κλίµατος και καλεί τα κράτη µέλη να
ενισχύσουν τα αντίστοιχα µέτρα, συµπεριλαµβανοµένης της εκπαίδευσης και κατάρτισης στην επιχειρηµατικότητα. Στα εθνικά
προγράµµατα µεταρρυθµίσεων και στις συνεπόµενες εκθέσεις θα
πρέπει να αναφέρονται σαφώς τα µέτρα για τη βελτίωση επιχειρηµατικού κλίµατος για τις ΜΜΕ, κάθε είδους και µεγέθους, και να
(1) COM(2005)548 — Πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου σχετικά µε τις βασικές ικανότητες για τη δια βίου
µάθηση
(2) Εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 23/24 Μαρτίου 2006 — Συµπεράσµατα
της Προεδρίας
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ενθαρρύνονται περισσότερα άτοµα, ειδικότερα γυναίκες και νέοι, να
γίνουν επιχειρηµατίες.
2.4 Η EOKE εκτιµά την πρόταση όσον αφορά τη δηµιουργία
ενιαίων θυρίδων για την ταχεία και απλοποιηµένη σύσταση επιχειρήσεων. Τούτο είναι σηµαντικό για την γενικότερη ανάπτυξη και τη
δηµιουργία απασχόλησης. Ωστόσο, όπως έχει ήδη δηλώσει η
EOKE, τα εµπόδια στην επιχειρηµατικότητα πριν και µετά τη διαδικασία σύστασης είναι πολύ πιο σηµαντικά από ό,τι πιστεύεται. Η
εµµονή στην ταχεία διαδικασία καταχώρησης των εταιρειών δύναται
να περιορίσει ακούσια την περίοδο που απαιτείται για έρευνα,
σχεδιασµό, απόκτηση ικανοτήτων και συνολική αξιολόγηση, προτού
ο επιχειρηµατίας ξεκινήσει ένα νέο επιχειρηµατικό εγχείρηµα (3).
Στο πλαίσιο αυτό, η EOKE επαναλαµβάνει ότι το ζήτηµα αφορά
όχι µόνο τη σύσταση αλλά και τη µεταφορά επιχειρήσεων.
2.5 Σε προηγούµενες γνωµοδοτήσεις της EOKE αναλύθηκαν τα
κανονιστικά, φορολογικά και χρηµατοοικονοµικά ζητήµατα που
επηρεάζουν την επιχειρηµατικότητα (4).
2.6 Αν και η EOKE στηρίζει και επικροτεί τις προτάσεις και τις
συστάσεις της ανακοίνωσης, επιθυµεί να προβεί στις ακόλουθες
παρατηρήσεις.
3. Ειδικές παρατηρήσεις της EOKE
3.1 Επιχειρηµατική νοοτροπία στην εκπαίδευση
3.1.1 Η απόκτηση επιχειρηµατικής νοοτροπίας είναι µια διαδικασία δια βίου µάθησης που χρειάζεται να αρχίσει σε νεαρή ηλικία
και να ξετυλίγεται σαν νήµα σε όλο το σύστηµα της εκπαίδευσης.
Η πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση πρέπει
να προσφέρουν καλύτερες βάσεις για την απόκτηση ικανοτήτων και
δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν αργότερα την ανάπτυξη της αυτονοµίας και του επιχειρηµατικού πνεύµατος. Η εµπεριστατωµένη και
ποιοτική επίσηµη εκπαίδευση θα ανοίξει στη συνέχεια το δρόµο για
µια αποτελεσµατική εξειδικευµένη επιχειρηµατική κατάρτιση. Μια
πρόσφατη έρευνα (5) έδειξε ότι τα προγράµµατα κατάρτισης στην
επιχειρηµατικότητα διαδραµατίζουν καίριο ρόλο στην ενθάρρυνση
των νέων προκειµένου να εξετάσουν την αυτοαπασχόληση ως δυνατότητα µελλοντικής σταδιοδροµίας. Τα προγράµµατα αυτά έχουν
επίσης δείξει ότι βελτιώνουν τις ικανότητες των σπουδαστών στην
επίλυση προβληµάτων, ότι αναπτύσσουν την αυτοπεποίθηση και ότι
διδάσκουν την αξία της συνεργασίας και της οµαδικής δουλειάς. Η
εκπαίδευση στην επιχειρηµατικότητα συνεπάγεται την ενεργό
συµµετοχή και όχι την παθητική απορρόφηση γνώσεων. Μια µελέτη
του Πανεπιστηµίου του Lund (6) δείχνει ότι οι επιχειρηµατικές
ικανότητες µπορούν να αποκτηθούν κυρίως µε την επαγγελµατική
πείρα και πρακτική και όχι µόνο από την επίσηµη εκπαίδευση.
3.1.2 Η ανάπτυξη της επιχειρηµατικής νοοτροπίας είναι
σηµαντική τόσο στη γενική όσο και στην επαγγελµατική δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση, καθώς επίσης µπορεί να έχει
πρόσθετες θετικές επιπτώσεις, συµβάλλοντας στην αύξηση του
(3) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ µε θέµα: «Πράσινη Βίβλος για την επιχειρηµατικότητα στην Ευρώπη» (Εισηγητής: ο κ. Ben BUTTERS) — (EE C 10,
σελ. 58, της 14.1.2004).
(4) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ µε θέµα: «Ανακοίνωση της Επιτροπής στο
Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Πρόγραµµα
δράσης: Η ευρωπαϊκή ατζέντα για την επιχειρηµατικότητα» (Εισηγητής: ο
κ. Ben BUTTERS) CESE 1198/2004, (ΕΕ C 74, 23.03.2005, σελ. 1)
και Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ µε θέµα: «Πράσινη Βίβλος για την επιχειρηµατικότητα στην Ευρώπη» (Εισηγητής: ο κ. Ben BUTTERS) (ΕΕ C 10,
14.01.2004, σελ. 58).
5
( ) Enterprise 2010 the next generation, survey from Junior Achievement Young Enterprise, September 2005
(6) «Entrepreneurship, Career Experience and Learning — Developing
our Understanding of Entrepreneurship as an Experiential Learning
Process» dissertation by Diamanto Politis 2005, School of Economics and Management, Lund University.
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ενδιαφέροντος σε διάφορες µορφές εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό,
η EOKE σηµειώνει ότι υπάρχουν διάφορες µορφές επιχειρηµατικής
παιδείας που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση των
εκπαιδευτικών προγραµµάτων.
3.1.3
Το καίριο ζήτηµα είναι, µεταξύ άλλων, η ανάπτυξη
συγκεκριµένων και επίκαιρων επαφών µεταξύ σχολείων, επιχειρήσεων, κυβέρνησης, αρµόδιων αρχών και τοπικών κοινοτήτων. Οι
εκπαιδευτικοί φορείς και οι επιχειρηµατίες οφείλουν να συνεργάζονται για την διαµόρφωση της καλύτερης δυνατής εκπαίδευσης.
Οι εργοδότες και οι εργαζόµενοι πρέπει να προβάλλονται και να
συµµετέχουν µε τον κατάλληλο τρόπο στην εκπαίδευση. Η EOKE
συµφωνεί µε την Επιτροπή ότι πρέπει να δηλώνεται σαφώς η
σηµασία της επιχειρηµατικότητας και να αποτελεί φυσικό τµήµα
των προγραµµάτων σπουδών. Επίσης, πρέπει να συνοδεύεται από τα
κατάλληλα µέτρα εφαρµογής. Ο οριζόντιος χαρακτήρας της
επιχειρηµατικότητας απαιτεί στενή συνεργασία µεταξύ όλων των
ενδιαφερόµενων υπουργείων (εκπαίδευσης, βιοµηχανίας, οικονοµίας), προκειµένου να διασφαλιστεί µια συντονισµένη προσέγγιση.
3.1.4
Στήριξη θα πρέπει να δοθεί σε διάφορες εθνικές και
τοπικές πρωτοβουλίες καθώς και στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών.
Επίσης θα πρέπει να υπάρξει διαβούλευση µε την οργανωµένη
κοινωνία των πολιτών (συµπεριλαµβανοµένων των κοινωνικών
εταίρων, των οργανώσεων των οικογενειών κ.τ.λ.).
3.1.5
Στις διεργασίες αυτές, θα πρέπει να δοθεί πλήρης στήριξη
και στους εκπαιδευτικούς. Τούτοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν
επαρκώς τα οφέλη της εκπαίδευσης στην επιχειρηµατικότητα και να
ενηµερωθούν για τους τρόπους µε τους οποίους τέτοια προγράµµατα µπορούν να τεθούν σε εφαρµογή, ήδη από το δηµοτικό
σχολείο. Στο πλαίσιο αυτό, είναι ουσιαστικό να διαθέτουν τα
σχολεία όχι µόνο τους απαραίτητους ανθρώπινους και οικονοµικούς πόρους αλλά και επαρκή περιθώρια ανεξαρτησίας
προκειµένου να υλοποιήσουν τόσο αυτήν, όσο και άλλες αποστολές
που τους ανατίθενται. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να κατανοήσουν
ότι η ολοκληρωµένη εκπαίδευση των µαθητών τους πρέπει να περιλαµβάνει στοιχεία αυτονοµίας, περιέργειας και κριτικού πνεύµατος,
τα οποία να παρακινούν και να αναπτύσσουν µια επιχειρηµατική
ικανότητα. Για το λόγο αυτό, πρέπει να δοθεί στήριξη στους εκπαιδευτικούς, έχοντας συναίσθηση ότι η κατάρτιση αυτή µπορεί να
συµβάλλει και στην προσωπική ανάπτυξη.
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3.2 ∆ιάδοση των καλύτερων πρακτικών και συνέχεια που πρέπει
να δοθεί
3.2.1 Η ανακοίνωση της Επιτροπής εντοπίζει και συγκεντρώνει
τι έχει ήδη επιτευχθεί µε βάση τις καλύτερες πρακτικές. Πλέον, οι
προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν στην περαιτέρω εφαρµογή
και διάδοση των πορισµάτων, προτάσεων και συστάσεων.

3.3 ∆ιάδοση των καλύτερων πρακτικών
3.3.1 Η EOKE γνωρίζει ότι υπάρχει τεράστιο απόθεµα καλών
παραδειγµάτων στα κράτη µέλη όσον αφορά εκπαιδευτικά προγράµµατα στα οποία έχουν προστεθεί θέµατα και δραστηριότητες µε
στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την
άσκηση µελλοντικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας και επιθυµεί
να προσθέσει ένα ακόµη παράδειγµα σε εκείνα που αναφέρει ήδη η
ανακοίνωση. Τόσο οι δηµόσιες αρχές όσο και οι ιδιωτικοί φορείς
συµµετέχουν στην κατάρτιση για την επιχειρηµατικότητα. Πρέπει να
ελεγχθεί η αποτελεσµατικότητα των σχεδίων αυτού του τύπου
καθώς και εάν µπορούν να εφαρµοστούν γενικότερα σύµφωνα µε το
πρότυπο που αποκαλείται «Επιχειρηµατική κλίµακα» (8). Το πρότυπο
αυτό µε διάφορα στάδια από την πρωτοβάθµια εκπαίδευση έως το
επίπεδο της έρευνας, έχει αποδειχθεί ως ένας επιτυχής τρόπος για
την εισαγωγή της εκπαίδευσης στην επιχειρηµατικότητα σε πρώιµο
στάδιο στη ζωή ενός ατόµου και στην συνέχισή της στα επόµενα
στάδια της εκπαίδευσης.
— «Έξυπνες ιδέες» από µαθητές 7 ετών οδηγούν σε απλές και
πρακτικές καινοτοµίες,
— σε ηλικία 15 ετών, οι µαθητές ενηµερώνονται και συµµετέχουν
ενεργά στα σχολεία από επιχειρήσεις, φορείς και αρχές,
— σε ηλικία 18 ετών, είναι πλέον νέοι επιχειρηµατίες και ξεκινούν
µικροεπιχειρήσεις,
— ανώτατη εκπαίδευση: ειδικευµένες σχολές και προγράµµατα για
την επιχειρηµατικότητα.

3.1.7
Οι δυνατότητες να γίνει κανείς επιχειρηµατίας πρέπει να
είναι οι ίδιες για τα άτοµα µε αναπηρίες ή χωρίς αναπηρίες. Η
εκπαίδευση και η κατάρτιση στην επιχειρηµατικότητα πρέπει να το
λαµβάνουν αυτό υπόψη και να παρέχουν την κατάλληλη στήριξη
στα ενδιαφερόµενα άτοµα. Στις διεργασίες αυτές θα πρέπει να
συµµετέχουν και οι αρµόδιες οργανώσεις ατόµων µε αναπηρίες σε
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

3.3.2 Σηµαντική είναι η σύσταση ενός φόρουµ καλύτερων πρακτικών. Οι πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί για τον εντοπισµό και την ανταλλαγή καλών πρακτικών, πρέπει να αναπτυχθούν
περαιτέρω στα κράτη µέλη και η Επιτροπή να κατέχει το συντονιστικό ρόλο. Σηµαντικό ρόλο σε αυτό διαδραµατίζουν και οι ετήσιες
διασκέψεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις µικρές
επιχειρήσεις. Επίσης, η EOKE προσβλέπει µε ανυποµονησία στη
διάσκεψη που θα διοργανώσει η Επιτροπή το φθινόπωρο του 2006
ως συνέχεια της ανακοίνωσης για την προώθηση της επιχειρηµατικής νοοτροπίας. Η EOKE ζητά να συµµετάσχουν στη διάσκεψη
αυτή όλοι οι αρµόδιοι δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς και προτείνει
να εισαχθούν ως µελέτη περιπτώσεων διάφορα πρότυπα, π.χ. η
«Επιχειρηµατική κλίµακα». Στο φόρουµ αυτό, είναι σηµαντικό να
εξεταστούν τα επιτυχηµένα πρότυπα που µπορούν να διευκολύνουν
ήδη από το δηµοτικό σχολείο τη δηµιουργία προϋποθέσεων (νοοτροπιών, προσωπικοτήτων) γενεσιουργών µελλοντικών επιχειρηµατικών ικανοτήτων και τα οποία µπορούν να διαµορφωθούν ώστε να
ταιριάζουν µε τα εθνικά κριτήρια και προγράµµατα σπουδών άλλων
κρατών µελών. Η EOKE προτείνει επίσης να πραγµατοποιείται αυτό
το είδος διάσκεψης απολογισµού σε ετήσια βάση προκειµένου να
αξιολογείται η εφαρµογή των συστάσεων της Επιτροπής.

(7) Global Entrepreneurship Monitor, 2005 Executive report

(8) Πρωτοπαρουσιάστηκε από την Σουηδική Συνοµοσπονδία Επιχειρήσεων

3.1.6
Η EOKE εκφράζει τη λύπη της διότι στην ανακοίνωση δεν
εξετάζεται περαιτέρω η γυναικεία προοπτική, παρά το γεγονός ότι
υπάρχει σχετική µνεία στην εισαγωγή. Το ποσοστό των κοριτσιών
που συµµετέχουν σε µικροεπιχειρηµατικές δραστηριότητες στη
δευτεροβάθµια εκπαίδευση, είναι το ίδιο µε εκείνο των αγοριών ή
ακόµη υψηλότερο σε ορισµένες χώρες. Παρά το γεγονός αυτό,
διάφορες έρευνες δείχνουν ότι οι άνδρες συστήνουν και είναι
ιδιοκτήτες επιχειρήσεων συχνότερα και διαθέτουν µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση όσον αφορά τις επιχειρηµατικές τους ικανότητες (7). Το
φαινόµενο αυτό χρειάζεται να εξεταστεί περαιτέρω και αφορά το
εκπαιδευτικό σύστηµα γενικότερα.
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3.3.3
Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της, προβαίνει σε συγκρίσεις µε τις Ηνωµένες Πολιτείες, όπου οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες ενθαρρύνονται περισσότερο απ' ό,τι στην Ευρώπη. Σε
προηγούµενη γνωµοδότηση της EOKE αναφέρεται ότι, σε σύγκριση
µε τις Ηνωµένες Πολιτείες, αναλογικά λιγότεροι Ευρωπαίοι εµπλέκονται σε επιχειρήσεις σε φάση εκκίνησης και σηµαντικά περισσότεροι προτιµούν το καθεστώς του µισθωτού υπαλλήλου από εκείνο
του αυτοαπασχολούµενου. Πολλοί παρατηρητές πιστεύουν ότι το
ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο αποτελεί µία από τις κύριες αιτίες
που οι περισσότεροι άνθρωποι στην Ευρώπη προτιµούν το
καθεστώς του µισθωτού. Θα πρέπει να εξετασθούν περαιτέρω τα
κάτωθι: α) εάν τα στοιχεία αυτά καθαυτά επαρκούν για τη συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της κοινοτικής δραστηριότητας στα κράτη µέλη και σε σχέση µε τον υπόλοιπο κόσµο, β)
οι συνέπειες αυτής της προτίµησης για το καθεστώς του µισθωτού
από εκείνο του αυτοαπασχολούµενου, γ) εάν συνδέεται άµεσα µε
την έλλειψη επιχειρηµατικού δυναµισµού στην Ευρώπη και δ) εάν
οι λύσεις είναι αποδεκτές από την ευρωπαϊκή κοινωνία (9).
3.3.4
Η επιχειρηµατικότητα είναι σηµαντική για το σύνολο της
κοινωνίας. Προκειµένου να υπάρξει εντονότερη και καλύτερη
συνειδητοποίηση της καλλιέργειας στην επιχειρηµατική σκέψη
καθώς και κατανόηση της σηµασίας της επιχειρηµατικότητας για τη
συνολική ανάπτυξη µιας χώρας, η EOKE προτείνει να κηρυχθεί το
2009, Ευρωπαϊκό Έτος για την επιχειρηµατικότητα. Στο πλαίσιο
αυτό, η EOKE σηµειώνει ότι η ενδιάµεση αναθεώρηση διαφορών
σχετικών κοινοτικών προγραµµάτων θα πραγµατοποιηθεί το 2010.
Είναι απαραίτητο να διαµορφωθεί µια θετική στάση του κοινού
έναντι της επιχειρηµατικότητας. Το Έτος θα παράσχει την ευκαιρία
παγίωσης και ενίσχυσης των υφιστάµενων ανταλλαγών καλύτερων
πρακτικών. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Έτος για την επιχειρηµατικότητα
µπορεί να συµβάλλει στην παρουσίαση της Ευρώπης στους πολίτες
της και στην προσέγγισή της µε αυτούς.
3.3.5
Όπως έχει ήδη υπογραµµίσει η ΕΟΚΕ, τα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης διαδραµατίζουν ζωτικό ρόλο στη µετάδοση του
επιχειρηµατικού πνεύµατος και στην κατανόηση της επιχείρησης και
της λειτουργίας της. Ωστόσο, δίνεται υπερβολική έµφαση στις
µεγάλες επιχειρήσεις και τις πολυεθνικές. Πρέπει να χαραχθούν
στρατηγικές που να τονίζουν το ρόλο του επιχειρηµατία, ώστε να
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προβάλλεται µια θετική εικόνα των µικρών και πολύ µικρών
επιχειρήσεων, των εξειδικευµένων επαγγελµάτων, των υπηρεσιών και
των παραδοσιακών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων (10).
3.4 Συνέχεια που πρέπει να δοθεί
3.4.1 ∆εδοµένου ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση αποτελούν
τοµείς αρµοδιότητας των κρατών µελών, το ζήτηµα της παρακολούθησης και της εφαρµογής κατέχουν καίρια σηµασία. Η EOKE
σηµειώνει ότι οι προηγούµενες εκθέσεις αξιολόγησης στο πλαίσιο
του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις µικρές επιχειρήσεις, αντικαθίστανται
από γενικές εκθέσεις που αποτελούν τµήµα της στρατηγικής της
Λισσαβώνας (Ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές για την
ανάπτυξη και την απασχόληση, κατευθυντήρια γραµµή αριθ. 15).
Ωστόσο, η EOKE θεωρεί ότι µπορούν να θεσπιστούν εθνικοί
πίνακες αποτελεσµάτων. Η Επιτροπή οφείλει να προσδιορίσει ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους για την αξιολόγηση της προόδου
κατά τρόπο αποτελεσµατικό και µακροπρόθεσµο, σεβόµενη ταυτόχρονα την αρχή της επικουρικότητας και τις ιδιαιτερότητες κάθε
χώρας. Ακόµη, αξιόλογες είναι οι προτάσεις που διατυπώνονται
στην τελική έκθεση της οµάδας εµπειρογνωµόνων «Εκπαίδευση για
την επιχειρηµατικότητα» (11).
3.4.2 Η EOKE σηµειώνει ότι τα διάφορα κοινοτικά προγράµµατα κατάρτισης οφείλουν να συµβάλουν οικονοµικά στις προσπάθειες ενίσχυσης του επιχειρηµατικού πνεύµατος και, συγκεκριµένα,
τα προγράµµατα Erasmus και Leonardo, τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία,
ιδίως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το µελλοντικό πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητας και Καινοτοµίας (CIP). Ωστόσο, δεν
φαίνεται ότι αυτές οι δυνατότητες στήριξης είναι συντονισµένες.
Απαιτείται λοιπόν µια συνεκτική κοινοτική στρατηγική για την
ενίσχυση του επιχειρηµατικού πνεύµατος. Θα πρέπει να προσδιοριστούν σαφώς οι µέθοδοι και η χρηµατοδότηση και να ενηµερωθούν
τα ενδιαφερόµενα µέρη σε όλα τα επίπεδα σχετικά µε τις διάφορες
δυνατότητες εξασφάλισης κοινοτικής χρηµατοδότησης.
3.4.3 Η EOKE προτίθεται να παρακολουθήσει τις δράσεις
προτεραιότητας που θα αναλάβει η Φινλανδική Προεδρία,
προκειµένου να απελευθερώσει το επιχειρηµατικό δυναµικό, όπως
έχει ζητήσει και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (12).

Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2006
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

(9) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ µε θέµα: «Πράσινη Βίβλος για την επιχειρηµατικότητα στην Ευρώπη» (Εισηγητής: ο κ. Ben BUTTERS) — CESE
1173/2003 (EE C 10, της 14.1.2004, σελ. 58).

(10) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ µε θέµα: «Πράσινη Βίβλος για την επιχειρηµατικότητα στην Ευρώπη» (Εισηγητής: ο κ. Ben BUTTERS) — CESE
1173/2003 (EE C 10, της 14.1.2004, σελ. 58).
11
( ) Final report of the Expert Group «Education for Entrepreneurship»
— Making progress in promoting entrepreneurial attitudes and
skills through Primary and Secondary education, που ολοκληρώθηκε
το Φεβρουάριο 2004
(12) Εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 23/24 Μαρτίου 2006 — Συµπεράσµατα
της Προεδρίας
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Η ακόλουθη τροπολογία έλαβε µεν άνω του 25 % των ψήφων, όµως απορρίφθηκε.
Κύρια σηµεία της θέσης της ΕΟΚΕ, περίπτωση 14
Να τροποποιηθεί ως εξής:
δροµολόγηση ενός Ευρωπαϊκού έτους επιχειρηµατικότητας κατόπιν πρότασης της Επιτροπής,
Αποτελέσµατα της ψηφοφορίας
Ψήφοι υπέρ: 48
Κατά: 62
Αποχές: 15
Σηµείο 3.3.4
Να τροποποιηθεί ως εξής:
«Η επιχειρηµατικότητα είναι σηµαντική για το σύνολο της κοινωνίας. Προκειµένου να υπάρξει εντονότερη και καλύτερη
συνειδητοποίηση της καλλιέργειας στην επιχειρηµατική σκέψη καθώς και κατανόηση της σηµασίας της επιχειρηµατικότητας
για τη συνολική ανάπτυξη µιας χώρας, η EOKE καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει τα κατάλληλα µέτρα προτείνει να κηρυχθεί
το 2009, Ευρωπαϊκό έτος για την επιχειρηµατικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η EOKE σηµειώνει ότι η ενδιάµεση αναθεώρηση
διαφορών σχετικών κοινοτικών προγραµµάτων θα πραγµατοποιηθεί το 2010. Είναι απαραίτητο ώστε να διαµορφωθεί µια
θετική στάση του κοινού έναντι της επιχειρηµατικότητας, .Το Έτος θα παράσχει την ευκαιρία και να προωθηθεί η παγίωσης
και η ενίσχυσης των υφιστάµενων ανταλλαγών καλύτερων πρακτικών. Επίσης, το Ευρωπαϊκό έτος για την επιχειρηµατικότητα
µπορεί να συµβάλλει στην παρουσίαση της Ευρώπης στους πολίτες της και στην προσέγγισή της µε αυτούς.»
Αποτελέσµατα της ψηφοφορίας
Ψήφοι υπέρ: 60
Κατά: 73
Αποχές: 13
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα «Λευκή Βίβλος για µια
ευρωπαϊκή πολιτική επικοινωνίας»
COM(2006) 35 τελικό
(2006/C 309/24)
Την 1η Φεβρουαρίου 2006, και σύµφωνα µε το άρθρο 262 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα «Λευκή βίβλος για µια ευρωπαϊκή πολιτική επικοινωνίας»
Κατά την 424η σύνοδο της ολοµέλειάς της, που πραγµατοποιήθηκε στις 15 και 16 Φεβρουαρίου 2006, και
σύµφωνα µε το άρθρο 19, παράγραφος 1, του Εσωτερικού Κανονισµού της, η ΕΟΚΕ αποφάσισε να συγκροτήσει
υποεπιτροπή για την προετοιµασία των σχετικών εργασιών.
Η υποεπιτροπή «Ευρωπαϊκή πολιτική επικοινωνίας», στην οποία ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών
της ΕΟΚΕ, υιοθέτησε το σχέδιο γνωµοδότησής της στις 22 Ιουνίου 2006 µε βάση εισηγητική έκθεση της κας
van TURNHOUT).
Κατά την 428η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 5ης και 6ης Ιουλίου 2006 (συνεδρίαση της 6ης Ιουλίου 2006), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 108 ψήφους υπέρ και 4 αποχές την ακόλουθη
γνωµοδότηση.
1. Συµπεράσµατα και συστάσεις
Οι λεπτοµερείς απόψεις της ΕΟΚΕ σχετικά µε τα πέντε θέµατα που
περιλαµβάνονται στη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής παρουσιάζονται
παρακάτω. Εν περιλήψει, η ΕΟΚΕ δεν τάσσεται υπέρ ενός πρόσθετου χάρτη ή κώδικα δεοντολογίας για τη θέσπιση γενικών αρχών,
αλλά καλεί εκ νέου την Επιτροπή να αντιµετωπίσει το πρόβληµα
της έλλειψης νοµικής βάσης για την πολιτική επικοινωνίας. Η ΕΟΚΕ
εφιστά την προσοχή σε ένα διττό πρόβληµα όσον αφορά τους
πόρους: στην απουσία κεφαλαίων και στην αποθαρρυντικά περίπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες για την εκταµίευση αυτών των
κεφαλαίων. Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει τις πρακτικές προτάσεις σχετικά
µε θέµατα όπως η αγωγή του πολίτη, επισηµαίνει ότι τα περισσότερα από αυτά τα θέµατα εµπίπτουν στην αρµοδιότητα των κρατών
µελών και καλεί, µεταξύ άλλων, τους Υπουργούς Παιδείας να συζητήσουν σχετικά µε µια κοινή προσέγγιση της ιστορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκειµένου να επιτευχθεί η προσέγγιση των
πολιτών, χρειάζονται αφενός µια σειρά από σαφή και ελκυστικά
µηνύµατα και ένα σαφές όραµα το οποίο οι πολίτες µπορούν να
ενστερνιστούν και, συγχρόνως, κατάλληλος σχεδιασµός και µέσα
επικοινωνίας. Η ΕΟΚΕ είναι έτοιµη και πρόθυµη να συνεργαστεί µε
τα άλλα όργανα και διαπιστώνει, πράγµατι, τις πολυάριθµες θετικές
διοργανικές εξελίξεις που έχουν σηµειωθεί σε κεντρικό επίπεδο.
Ωστόσο, η ΕΟΚΕ — η οποία υποστηρίζει σθεναρά µια αποκεντρωµένη προσέγγιση — συνιστά ενθέρµως στην Επιτροπή να
διερευνήσει περαιτέρω τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να διευκολυνθεί η επίτευξη πραγµατικών συνεργιών και διοργανικής συνεργασίας σε αποκεντρωµένο επίπεδο. Η ΕΟΚΕ προτείνει το
υπεσχηµένο παράρτηµα του πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, το οποίο θα ακολουθήσει χρονικά τη δηµοσίευση
της Λευκής Βίβλου, να επικεντρωθεί στο συγκεκριµένο θέµα.

µηνών. Τα άλλα δύο ήταν τα εξής: ένα εσωτερικό σχέδιο δράσης
(SEC(2005) 985 τελικό), που υιοθετήθηκε στις 20 Ιουλίου 2005,
και η ανακοίνωση µε τίτλο «Η συµβολή της Επιτροπής κατά την
περίοδο προβληµατισµού και πέραν αυτής: Σχέδιο ∆ για δηµοκρατία, διάλογο και δηµόσια συζήτηση» (COM(2005) 494 τελικό),
που υιοθετήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2005. Η Λευκή Βίβλος καλεί
τα θεσµικά όργανα και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανταποκριθούν «µέσω των συνήθων θεσµικών διαύλων επικοινωνίας» και
ορίζει περίοδο έξι µηνών για τις διαβουλεύσεις, µετά την πάροδο
της οποίας θα εξαχθούν συµπεράσµατα ώστε να «προτείνει σχέδια
δράσης για κάθε πεδίο εργασίας».
2.2 Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε πρόσφατα δύο γνωµοδοτήσεις στον
τοµέα της επικοινωνίας: αφενός τη γνωµοδότηση µε θέµα
«Περίοδος προβληµατισµού: η δοµή, τα θέµατα και το πλαίσιο
αξιολόγησης της συζήτησης για την Ευρωπαϊκή Ένωση» (ΕΟΚΕ
1249/2005 (1)), που υιοθετήθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2005 και
απευθυνόταν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και αφετέρου τη γνωµοδότηση για την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε το «Σχέδιο
∆» (ΕΟΚΕ 1499/2005 (2)), που υιοθετήθηκε στις 14 ∆εκεµβρίου
2005. Αµφότερες οι γνωµοδοτήσεις αυτές περιελάµβαναν µια σειρά
συστάσεων επιχειρησιακής φύσεως. Κατά τη συνεδρίαση της 6ης
Απριλίου 2006, η οµάδα «Επικοινωνία» της ΕΟΚΕ δεσµεύθηκε να
εξετάζει συστηµατικά την εφαρµογή των συστάσεων αυτών.
2.3 Η παρούσα γνωµοδότηση σχετικά µε τη Λευκή Βίβλο δεν
χρειάζεται εποµένως να εκταθεί πέραν ενός τοµέα τον οποίο η
ΕΟΚΕ έχει ήδη καλύψει και συνεχίζει να καλύπτει. Θα πρέπει
µάλλον να επικεντρωθεί στην εξέταση των πέντε βασικών τοµέων
που αναφέρονται στη Λευκή Βίβλο και είναι οι ακόλουθοι:
— Καθορισµός κοινών αρχών: προς ποια κατεύθυνση·
— Πώς θα φθάσουµε στον πολίτη·

2. Αιτιολογική έκθεση
2.1 Η «Λευκή Βίβλος για µια ευρωπαϊκή πολιτική επικοινωνίας»
(COM(2006) 35 τελικό), την οποία εκπόνησε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, υιοθετήθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2006. Πρόκειται για
το τρίτο έγγραφο που αφορά ζητήµατα σχετικά µε την επικοινωνία
το οποίο υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε διάστηµα επτά

— Πώς µπορούν τα ΜΜΕ να ενταχθούν αποτελεσµατικότερα στην
επικοινωνιακή διαδικασία για ευρωπαϊκά θέµατα·
— Τι άλλο µπορεί να γίνει για τη µέτρηση της ευρωπαϊκής κοινής
γνώµης·
— Να µοιραζόµαστε τη δουλειά.
(1) ΕΕ C 28 της 3.2.2006, σελ. 42-46.
(2) ΕΕ C 65 της 17.3.2006, σελ. 92-93.
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2.4 Εκτός από τις δύο γνωµοδοτήσεις της ΕΟΚΕ που αναφέρονται πιο πάνω και από τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής, η υποεπιτροπή και η εισηγήτριά της διαθέτουν αρκετές συµπληρωµατικές
πηγές:
— τα συνοπτικά πρακτικά των συζητήσεων που πραγµατοποιήθηκαν κατά τις συνόδους ολοµέλειας της ΕΟΚΕ από τον
Ιούνιο του 2005, συµπεριλαµβανοµένων και των πρακτικών της
συνεδρίασης της 20ής Απριλίου 2006 η οποία αφορούσε
συγκεκριµένα τα θέµατα που τίθενται στη Λευκή Βίβλο και
απαριθµούνται πιο πάνω
— τις συστάσεις που προέκυψαν από τις εργασίες των οµάδων
εργασίας κατά τη διάρκεια του συµβουλευτικού φόρουµ της
ΕΟΚΕ µε θέµα «Η γεφύρωση του χάσµατος», το οποίο διεξήχθη
στις 7 και 8 Νοεµβρίου του 2005 (στις Βρυξέλλες)
— τα συνοπτικά πρακτικά των διαφόρων συζητήσεων που πραγµατοποιήθηκαν στους κόλπους της οµάδας «Επικοινωνία»
— τη γνωµοδότηση πρωτοβουλίας που διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ιουνίου 2006, όπως υιοθετήθηκε από
την ΕΟΚΕ στις 17 Μαΐου 2006
— τις συστάσεις που προέκυψαν από τις εργασίες των οµάδων
εργασίας κατά τη διάρκεια του συµβουλευτικού φόρουµ της
ΕΟΚΕ µε θέµα «Η γεφύρωση του χάσµατος», το οποίο πραγµατοποιήθηκε στις 9 και 10 Μαΐου 2006 (στη Βουδαπέστη).
2.5 Η παρούσα γνωµοδότηση σχετικά µε τη Λευκή Βίβλο,
περιέχει πέντε ενότητες οι οποίες αντιστοιχούν στους πέντε τοµείς
που αναφέρονται στο έγγραφο της Επιτροπής και περιορίζεται στην
εξέταση ενός ή ορισµένων εκ των βασικών θεµάτων που τίθενται σε
κάθε ενότητα.

3. Γενικές παρατηρήσεις
3.1 Καθορισµός κοινών αρχών: προς ποια κατεύθυνση·
3.1.1
Στο συγκεκριµένο τοµέα που αφορά την προβολή της
Ευρώπης προς τους πολίτες («Communicating Europe»), ο ρόλος
των κρατών µελών είναι ουσιώδης. Σε πολλούς άλλους τοµείς
αναλαµβάνουν ρόλο οι επιχειρήσεις, οι κοινωνικοί εταίροι, οι
φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Εν ολίγοις, η ίδια η δυναµική
κοινωνία είναι αυτή που διαδραµατίζει επιτυχώς έναν αποφασιστικό
ρόλο, γεγονός το οποίο δεν συµβαίνει όσον αφορά την προβολή
της Ευρώπης προς τους πολίτες εν γένει.
3.1.2
Το βασικό ερώτηµα σε αυτό το σηµείο είναι να καθοριστεί
αν η ΕΟΚΕ εγκρίνει ή όχι την ακόλουθη πρόταση της Επιτροπής:
«Οι κοινές αρχές και οι κανόνες που θα πρέπει να διέπουν το ενηµερωτικό και κοινωνικό έργο σε ζητήµατα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
θα πρέπει να τηρούνται σε ένα έγγραφο-πλαίσιο — π.χ. έναν Ευρωπαϊκό Χάρτη ή Κώδικα δεοντολογίας για την επικοινωνία. Σκοπός
είναι να δεσµευτούν όλοι οι συντελεστές (θεσµικά όργανα της ΕΕ,
εθνικές κυβερνήσεις, τοπική αυτοδιοίκηση κάθε βαθµού, µη
κυβερνητικοί οργανισµοί) σε µια κοινή δέσµευση τήρησης των
αρχών αυτών ως εγγύηση ότι η επικοινωνιακή πολιτική της ΕΕ
εξυπηρετεί τα συµφέροντα των πολιτών».
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3.1.3 Η ΕΟΚΕ κατανοεί ότι η ανησυχία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο αυτό αφορά την έλλειψη πραγµατικής νοµικής
βάσης στην οποία να µπορούν να βασιστούν οι ευρωπαϊκές δραστηριότητες ενηµέρωσης και επικοινωνίας. Η ΕΟΚΕ έχει ήδη εκφράσει
τη γνώµη της σχετικά µε αυτό το θέµα. Συγκεκριµένα, στο σηµείο
3.7 της γνωµοδότησής της σχετικά µε την περίοδο προβληµατισµού (3), της 26ης Οκτωβρίου 2005, µε αποδέκτη το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή «να εξετάσει το ενδεχόµενο να υποβάλει νοµοθετική πρόταση για την άσκηση µιας πραγµατικά επικοινωνιακής πολιτικής, αντιµετωπίζοντας κατ' αυτόν τον
τρόπο το “κρυφό” πρόβληµα της έλλειψης νοµικής βάσεως, το
οποίο οδήγησε στη δηµιουργία πάµπολλων άτυπων µηχανισµών και
σε µια µη ισορροπηµένη προσέγγιση. Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι, ακόµη
και η απλή κατάθεση µιας τέτοιας πρότασης θα ενθαρρύνει τη
συζήτηση».

3.1.4 Η Λευκή Βίβλος προβλέπει ότι η Επιτροπή, στο τέλος της
περιόδου διαβούλευσης, «θα παρουσιάσει τα αποτελέσµατα της
διαβούλευσης και εν συνεχεία θα κρίνει κατά πόσον χρειάζεται να
προταθεί ένας Χάρτης ή ένας Κώδικας δεοντολογίας ή άλλο µέσο».
Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ανησυχία της ως προς αυτό το είδος διατύπωσης και εκτιµά ότι η προσέγγιση που, από ό,τι φαίνεται, προτίθεται να προτείνει η Επιτροπή περικλείει κινδύνους.

3.1.5 Η Επιτροπή αναφέρεται σε «κοινές αρχές και κανόνες»,
βασιζόµενη στις πρακτικές που ισχύουν σε ορισµένα κράτη µέλη,
αλλά οι εν λόγω κανόνες και οι αρχές εκτείνονται πέραν της ενηµέρωσης και της επικοινωνίας. Μια απλή διακήρυξη αρχών που θα
µπορούσε να εγκριθεί από όλους δεν θα είχε προστιθέµενη αξία —
γιατί στην πραγµατικότητα όλοι την εγκρίνουν ήδη. Εξάλλου, ένας
κώδικας ή χάρτης θα µπορούσε να αποδειχθεί περιοριστικός.
Επιπλέον, τέτοιες αρχές κατοχυρώνονται ήδη σε πολλά θεµελιώδη
κείµενα. Αν, αντιθέτως, σκοπός είναι να καταρτιστεί ένας κώδικας
δεοντολογίας υπόψη των ΜΜΕ και άλλων συντελεστών στον τοµέα
της επικοινωνίας, τότε αυτό θα µπορούσε να εκληφθεί ως απόπειρα
χειραγώγησης της συζήτησης ή κατάπνιξης των ευρωσκεπτικιστικών
προσεγγίσεων. Επιπλέον, η φιλοδοξία να επιτευχθεί συναίνεση όλων
των συντελεστών δεν φαίνεται ρεαλιστική, εφόσον ένα από τα
διδάγµατα που όλα τα θεσµικά όργανα πρέπει να αποκοµίσουν από
την εµπειρία των δηµοψηφισµάτων στη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες
είναι ότι ολοένα και περισσότεροι συντελεστές δεν υποστηρίζουν
αυτοµάτως τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Τέλος, αν όλοι
οι συντελεστές που απαριθµούνται στη Λευκή Βίβλο συµφωνούσαν
σε ένα τέτοιο κώδικα, αυτό θα σήµαινε ότι όλοι φέρουν τον ίδιο
βαθµό ευθύνης όσον αφορά την πρόκληση της επικοινωνίας την
οποία πρέπει να αντιµετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΕΟΚΕ εκτιµά
ότι θα ήταν παραπλανητικό να δοθεί αυτή η εντύπωση, στο βαθµό
που η κύρια ευθύνη εµπίπτει — και έτσι θα πρέπει να γίνεται
αντιληπτή — στην αρµοδιότητα των κυβερνήσεων των κρατών
µελών.

3.1.6 Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει µε ανησυχία τη δηµιουργία διαδικτυακού φόρουµ από την Επιτροπή, ειδικά σχεδιασµένου για τη
συγκέντρωση απόψεων σχετικά µε το αν ένα έγγραφο-πλαίσιο
αυτού του τύπου είναι επιθυµητό ή όχι. ∆εδοµένου ότι όλοι οι
Ευρωπαίοι πολίτες δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό το είδος επικοινωνίας µέσω του ∆ιαδικτύου, θεωρείται ζωτικής σηµασίας να
στηριχθεί η διαδικασία διαβούλευσης και σε άλλα πιο παραδοσιακά
µέσα µαζικής ενηµέρωσης (ΜΜΕ).
(3) «Περίοδος προβληµατισµού: η δοµή, τα θέµατα και το πλαίσιο αξιολόγησης της συζήτησης για την Ευρωπαϊκή Ένωση». ΕΕ C 28 της
3.2.2006, σελ. 42-46.
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3.2 Πώς θα φθάσουµε στον πολίτη·
3.2.1
Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει ότι οι χρηµατοοικονοµικοί πόροι
είναι εξαιρετικά περιορισµένοι. Επιπλέον, οι διαδικασίες που επιβάλλονται για την εκταµίευση των κεφαλαίων — έπειτα από την
έγκριση του νέου ∆ηµοσιονοµικού Κανονισµού — παρακωλύουν
και αποθαρρύνουν αναµφισβήτητα πολλές καλοπροαίρετες
ενέργειες της κοινωνίας των πολιτών.
3.2.2
Η επιτυχής προσέγγιση των πολιτών απαιτεί την αντιµετώπιση των αιτίων που ευθύνονται για το σκεπτικισµό τους: πρώτον,
διάφορα τµήµατα της κοινωνίας αντιµετωπίζουν όλο και πιο επικριτικά τα αποτελέσµατα και τις επιδράσεις που έχουν οι πολιτικές
αποφάσεις στις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας τους. ∆εύτερον,
υπάρχει πραγµατική έλλειψη πολιτικού λόγου, και άρα ανάγκη
επικοινωνίας, αλλά ο σχεδιασµός για την κάλυψη των αναγκών
αυτών στον τοµέα επικοινωνίας πρέπει να αλλάξει κατά τρόπο ώστε
να καταστεί επιτυχηµένος.
3.2.3
Η αποτελεσµατική επικοινωνία προϋποθέτει κατ'αρχήν ένα
σύνολο σαφών και ελκυστικών µηνυµάτων, ένα κατανοητό όραµα
που να το αποδέχονται οι πολίτες. Οι πολίτες θέλουν να αποκτήσει
η Ευρώπη ένα πολιτικό σχέδιο, συµπεριλαµβανοµένου και ενός
κοινωνικοοικονοµικού σχεδίου, ένα ευρωπαϊκό πρότυπο εστιασµένο
στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Ορισµένες χώρες έχουν δείξει ότι αυτό είναι
εφικτό.
3.2.4
Η επικοινωνία είναι συγκεντρωτική και η Ευρώπη κεντροθετηµένη. Η επικοινωνία πραγµατοποιείται κατά κύριο λόγο σε
ευρωπαϊκό επίπεδο µεταξύ των ευρωπαϊκών φορέων και θεσµικών
οργάνων και των ατόµων που διαθέτουν ήδη εξοικείωση µε το
ευρωπαϊκό σχέδιο. Επιπροσθέτως, χρησιµοποιούνται µέσα επικοινωνίας — όπως οι διαβουλεύσεις µέσω του ∆ιαδικτύου — που
τείνουν να προσεγγίζουν µόνον επιλεγµένες οµάδες πολιτών. Για
την προσέγγιση και των υπολοίπων, οι δράσεις επικοινωνίας απαιτείται να αναπτυχθούν κατά τρόπο ώστε να απευθύνονται και σε
άλλους φορείς πέραν των θεσµικών οργάνων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και εκείνων που είναι ήδη εξοικειωµένοι µε την ΕΕ, ενώ οι
συζητήσεις πρέπει να αποκεντρωθούν πραγµατικά — να πραγµατοποιούνται δηλαδή στο εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο µε
τη συµµετοχή των αρµοδίων για τη λήψη των αποφάσεων και των
εκπροσώπων των µέσων µαζικής ενηµέρωσης των εν λόγω επιπέδων
(οι οποίοι σε ορισµένες περιπτώσεις χρειάζεται να πεισθούν πρώτα
οι ίδιοι).
3.2.5
Σε αυτό το πλαίσιο, η Λευκή Βίβλος διατυπώνει πολλές
προτάσεις πρακτικής φύσεως που κυµαίνονται από την αγωγή του
πολίτη έως τη διοργάνωση κοινών ανοικτών συζητήσεων. Η ΕΟΚΕ
υποστηρίζει ιδιαίτερα τα επιχειρήµατα που προβάλλονται υπέρ της
αγωγής του πολίτη. Ωστόσο, όπως αναγνωρίζει η Λευκή Βίβλος, το
άρθρο 149 της Συνθήκης ΕΚ ορίζει µε µεγάλη σαφήνεια ότι τα
κράτη µέλη είναι τα µόνα αρµόδια για τα εκπαιδευτικά προγράµµατα και την οργάνωση των εκπαιδευτικών συστηµάτων. Κατά
συνέπεια, αν τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα συνηγορούσαν υπέρ της
ενίσχυσης της αγωγής του πολίτη θα υπήρχε και πάλι ένας διπλός
κίνδυνος. Από τη µία, τα θεσµικά όργανα θα µπορούσαν να κατηγορηθούν ότι παρεµβαίνουν στις κυριαρχικές αρµοδιότητες των
κυβερνήσεων των κρατών µελών. Από την άλλη, θα ήταν σαν να
δέχονταν την ευθύνη για ένα στοιχείο για το οποίο δεν διαθέτουν
στην πραγµατικότητα καµία αρµοδιότητα.
3.2.6
Εντούτοις, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται την αποδοχή
ενός κοινού πεπρωµένου εκ µέρους των πολιτών της. Προς το
σκοπό αυτό, και ως τµήµα των εκπαιδευτικών προγραµµάτων των
κρατών µελών, θα ήταν επιθυµητό να παρουσιάζεται και να
εξηγείται η Ευρωπαϊκή Ένωση ιστορικά και σύγχρονα ως ένα κοινό
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πολιτικό σχέδιο όλων των κρατών µελών και των πληθυσµών τους.
Το εν λόγω θέµα θα πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο ανοικτής
συζήτησης στο Συµβούλιο Υπουργών Παιδείας.
3.2.7 Όλα αυτά δεν σηµαίνουν ότι τα ευρωπαϊκά θεσµικά
όργανα πρέπει να παραµείνουν αδρανή. Αντιθέτως, οφείλουν όλα
να µεριµνήσουν περισσότερο για την ενηµέρωση των Ευρωπαίων
πολιτών όσον αφορά τον τρόπο µε τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση
προσδίδει προστιθέµενη αξία. Θα ήταν σκόπιµο να προσδιοριστούν
οµάδες-στόχοι και να προβληθούν οι αδιαµφισβήτητες επιτυχίες της
ΕΕ.
3.2.8 Γενικότερα, πρέπει να επιδιωχθεί να αισθάνονται οι πολίτες
ότι συµµετέχουν σε πλήρως διαφανείς διαδικασίες όσον αφορά τις
νοµοθετικές ρυθµίσεις και τη λήψη των αποφάσεων.
3.3 Πώς µπορούν τα ΜΜΕ να ενταχθούν αποτελεσµατικότερα
στην επικοινωνιακή διαδικασία για ευρωπαϊκά θέµατα·
3.3.1 Σε αυτήν την ενότητα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι
τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα θα πρέπει να εξοπλιστούν καλύτερα
µε επικοινωνιακά εργαλεία και ικανότητες και διερευνά δυνητικούς
τρόπους για το γεφύρωµα του «ψηφιακού χάσµατος». Η ΕΟΚΕ
εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής
σχετικά µε την ίδρυση ενός ευρωπαϊκού ειδησειογραφικού πρακτορείου αποσύρθηκε από το τελικό κείµενο της Λευκής Βίβλου
δεδοµένου ότι, όπως κατέδειξαν οι αρχικές αντιδράσεις, κάτι τέτοιο
θα προκαλούσε µια εκτεταµένη συζήτηση ως προς τη φύση των
σχέσεων µεταξύ των ΜΜΕ που εδρεύουν στις Βρυξέλλες και των
θεσµικών οργάνων της ΕΕ.
3.3.2 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τα µέτρα που διατυπώνονται σε
αυτήν την ενότητα. Ωστόσο, καλεί την Επιτροπή να κάνει διάκριση
µεταξύ ειδικευµένων και γενικών ΜΜΕ. Κατά γενικό κανόνα, τα ειδικευµένα ΜΜΕ είναι καλά ενηµερωµένα και η κάλυψη που εξασφαλίζουν είναι περιεκτική. Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει επίσης ότι η τηλεόραση παραµένει το κύριο µέσο ενηµέρωσης για την πλειονότητα
των Ευρωπαίων πολιτών και καλεί επιµόνως την Επιτροπή να
λαµβάνει υπόψη της, κατά τη διαµόρφωση κάθε συνολικής στρατηγικής, τόσο το γεγονός αυτό όσο και την ταχεία εξέλιξη της
ψηφιακής τηλεόρασης. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΟΚΕ τονίζει την
κεφαλαιώδη σηµασία της επικοινωνίας µε τους πολίτες στη γλώσσα
τους.
3.3.3 Από την πλευρά της, η ΕΟΚΕ συνεχίζει να επικαιροποιεί
και να εφαρµόζει το στρατηγικό σχέδιο επικοινωνίας της το οποίο
εστιάζεται κυρίως στη συνεχή αναθεώρηση των επικοινωνιακών της
εργαλείων και της χρήσης τους, καθώς και στη διερεύνηση καινοτόµων µεθόδων (η χρήση της «Τεχνολογίας Ανοιχτού Χώρου»
(Open Space Technology), κατά τη διάρκεια των συµβουλευτικών
φόρουµ που πραγµοποιήθηκαν στις 7 και 8 Νοεµβρίου 2005
(Βρυξέλλες) και στις 9 και 10 Μαΐου 2006 (Βουδαπέστη) µε θέµα
«Η γεφύρωση του χάσµατος», αποτελεί αξιόλογο παράδειγµα).
3.4 Τι άλλο µπορεί να γίνει για τη µέτρηση της ευρωπαϊκής
κοινής γνώµης·
3.4.1 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη δηµιουργία δικτύων
εθνικών εµπειρογνωµόνων και ενός παρατηρητηρίου της ευρωπαϊκής κοινής γνώµης. Η ΕΟΚΕ εγκρίνει το µεγαλύτερο µέρος των
προτάσεων της Λευκής Βίβλου σε αυτόν τον τοµέα και συµφωνεί
ιδίως µε το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαθέτει ένα
βιώσιµο µέσο µε τη µορφή ευρωβαρόµετρου, παρότι εκτιµά ότι η
Επιτροπή θα πρέπει επίσης να επιδιώξει να αναπτύξει σχέσεις και
συνεργίες µε τις υπηρεσίες δηµοσκοπήσεων σε εθνικό επίπεδο.
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3.4.2
Η ΕΟΚΕ θεωρεί, ειδικότερα, ότι η Επιτροπή δεν αξιοποιεί
ακόµη αρκετά τους υφιστάµενους µηχανισµούς για τη σφυγµοµέτρηση της κοινής γνώµης, όπως εν προκειµένω την Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΟΚΕ
διαπίστωσε µε ιδιαίτερη ικανοποίηση τις δηλώσεις προθέσεων που
διατυπώθηκαν στο νέο πρωτόκολλο συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής (το οποίο υπεγράφη στις 7 Νοεµβρίου 2005). Μια
περισσότερο διαρθρωµένη χρήση της ΕΟΚΕ ως πολλαπλασιαστή
είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αναπτυχθεί στο πλαίσιο του
παραρτήµατος του πρωτοκόλλου συνεργασίας της 7ης Νοεµβρίου
2005 που θα ακολουθήσει χρονικά τη δηµοσίευση της Λευκής
Βίβλου.
3.5 Να µοιραζόµαστε τη δουλειά
3.5.1
Σε αυτό το σηµείο, η Επιτροπή απαριθµεί πολλές νέες,
διαρθρωµένες, µορφές συνεργασίας. Σηµειώνει το ρόλο που διαδραµατίζει στο εξής η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
και κάνει αναφορά στο νέο πρωτόκολλο συνεργασίας µεταξύ των
δύο θεσµικών οργάνων, που υιοθετήθηκε στις 7 Νοεµβρίου 2005.
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Η συνεργασία µεταξύ των δύο οργάνων είναι ικανοποιητική σε κεντρικό επίπεδο. Ωστόσο, η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι µπορούν να καταβληθούν
πολύ περισσότερες προσπάθειες προκειµένου να ενθαρρυνθούν οι
συνεργίες των µέσων που διαθέτουν η Επιτροπή και η ΕΟΚΕ σε
αποκεντρωµένο επίπεδο. Αλλά και πάλι, πρόκειται ενδεχοµένως για
έναν τοµέα ο οποίος θα πρέπει να προβληθεί στο πλαίσιο του
παραρτήµατος του πρωτοκόλλου της 7ης Νοεµβρίου 2005 που θα
ακολουθήσει χρονικά τη δηµοσίευση της Λευκής Βίβλου.
4. Υπενθύµιση των προηγούµενων συστάσεων της ΕΟΚΕ
4.1 Η ΕΟΚΕ υπενθυµίζει τις συστάσεις που έχει ήδη απευθύνει
στην Επιτροπή στον τοµέα της επικοινωνίας, ιδίως αυτές που διατύπωσε στο παράρτηµα της γνωµοδότησής της µε θέµα «Περίοδος
προβληµατισµού: η δοµή, τα θέµατα και το πλαίσιο αξιολόγησης
της συζήτησης για την Ευρωπαϊκή Ένωση» (ΕΟΚΕ 1249/2005 (4)),
καθώς και στη γνωµοδότησή της του Μαΐου 2006, την οποία
απηύθυνε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 15ης και της 16ης Ιουνίου
2006.

Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2006
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

(4) ΕΕ C 28 της 3.2.2006, σελ. 42-46.
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα: Κοινωνική συνοχή: να
δοθεί περιεχόµενο σ' ένα ευρωπαϊκό πρότυπο
(2006/C 309/25)
Στις 17 Ιανουαρίου 2006, και σύµφωνα µε το άρθρο 29, παράγραφος 2, του Εσωτερικού Κανονισµού της, η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή αποφάσισε να καταρτίσει γνωµοδότηση πρωτοβουλίας µε θέµα
Κοινωνική συνοχή: να δοθεί περιεχόµενο σ' ένα ευρωπαϊκό πρότυπο
Το τµήµα «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώµατα του πολίτη» στο οποίο ανατέθηκαν οι προπαρασκευαστικές εργασίες για το θέµα, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 2 Ιουνίου 2006 µε εισηγητή τον κ.
EHNMARK.
Κατά την 428η σύνοδο ολοµελείας της, της 5ης και 6ης Ιουλίου 2006 (συνεδρίαση της 6ης Ιουλίου 2006), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 91 ψήφους υπέρ, 1 ψήφο κατά και 5 αποχές, την
ακόλουθη γνωµοδότηση.
1. Συµπεράσµατα και συστάσεις
1.1 Το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο αποτελεί πραγµατικότητα
η οποία βασίζεται στην ενότητα των βασικών αρχών και την ποικιλότητα όσον αφορά την εφαρµογή τους. Το πρότυπο έχει αποδείξει
την αξία του εµπνέοντας τις ευρωπαϊκές χώρες συµβάλλοντας στην
οικοδόµηση συνεκτικών, αλληλέγγυων, και ανταγωνιστικών
κοινωνιών. Τα προσεχή έτη, το πρότυπο θα αντιµετωπίσει σηµαντικές νέες προκλήσεις. Το έργο µας σήµερα έγκειται στο να
δώσουµε να περιεχόµενο σ' ένα ευρωπαϊκό πρότυπο και να προετοιµαστούµε για το µέλλον.
1.2 Η ισχύς του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου πηγάζει από
τον τρόπο αλληλεπίδρασης της ανταγωνιστικότητας, της
αλληλεγγύης, και της αµοιβαίας εµπιστοσύνης. Συνεπώς, το
πρότυπο είναι ταυτόχρονα πραγµατικότητα και όραµα για το
µέλλον. ∆εν µπορεί, όµως, να θεωρηθεί ποτέ «τελικό» µε οποιαδήποτε έννοια. Πρέπει να είναι δυναµικό και να προσαρµόζεται στις
νέες προκλήσεις.
1.3 Στην παρούσα ανάλυση, το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο
δεν περιορίζεται στην παραδοσιακή έννοια του όρου «κοινωνικό».
Λαµβανοµένης υπόψη της ανάπτυξης των διαφόρων τοµέων, ο όρος
«κοινωνικό» πρέπει να συνδέεται τόσο µε την οικονοµία όσο και µε
το περιβάλλον. Μόνο εάν αποδεχτούµε τον ευρύ αυτό ορισµό
µπορεί το κοινωνικό πρότυπο να παράσχει την απαραίτητη
έµπνευση για την αντιµετώπιση των µελλοντικών προκλήσεων. Με
αυτή την ευρεία ερµηνεία, το πρότυπο θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ευρωπαϊκό κοινωνιακό πρότυπο η κοινωνική πτυχή του
οποίου αποτελεί µια συνιστώσα. Ωστόσο, στην παρούσα ανάλυση,
θα χρησιµοποιηθεί ο όρος «κοινωνικό» πρότυπο.
1.4 Όλα τα εθνικά συστήµατα στην ΕΕ χαρακτηρίζονται από τη
σχέση της οικονοµικής αποτελεσµατικότητας και της κοινωνικής
προόδου. Ο ορθός σχεδιασµός των κοινωνικών θεσµών και των
θεσµών της αγοράς εργασίας αποτέλεσε θετικό παράγοντα τόσο για
την κοινωνική δικαιοσύνη όσο και για την οικονοµική αποτελεσµατικότητα και παραγωγικότητα. Η κοινωνική πολιτική αποτελεί
συντελεστή της παραγωγής.
1.5 Η ΕΟΚΕ έχει εντοπίσει τρία βασικά στοιχεία του ευρωπαϊκού
κοινωνικού προτύπου µε αφετηρία το κράτος ως θεµατοφύλακας
και, συχνά, πηγή δράσης για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής
και δικαιοσύνης στοχεύοντας σε υψηλά επίπεδα απασχόλησης και
στην παροχή δηµοσίων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Άλλα βασικά
στοιχεία συνδέονται, µεταξύ άλλων, µε τα µέτρα για την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα, την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων, την έρευνα και την εκπαίδευση.

1.6 Τα επιτεύγµατα του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου, το
οποίο οικοδοµήθηκε επί δεκαετίες, από οικονοµικής, κοινωνικής,
και περιβαλλοντικής άποψης είναι ουσιαστικά. Η δηµιουργία του
ευρωπαϊκού χώρου ευηµερίας είναι το πλέον απτό αποτέλεσµα.
Ωστόσο, αυτό δεν µπορεί να αποκρύψει τις αδυναµίες του
προτύπου όπως είναι, για παράδειγµα, ο συνεχιζόµενος κοινωνικός
αποκλεισµός, οι εµµένοντες θύλακες φτώχειας, και τα σταθερά
υψηλά επίπεδα ανεργίας, ιδιαίτερα µεταξύ των νέων.
1.7 Για την Ευρώπη, και για το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο,
οι προκλήσεις του µέλλοντος είναι σηµαντικές. Καλύπτουν την
ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση, τον κοινωνικό αποκλεισµό
και την καταπολέµηση της φτώχειας, και τις συνέπειες της παγκοσµιοποίησης. Άλλες προκλήσεις είναι το θέµα της ισότητας των
δυο φύλων, η µετανάστευση και οι δηµογραφικές εξελίξεις.
1.8 Προκειµένου να µπορέσει το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο
να συµβάλει στη διαµόρφωση της µελλοντικής κοινωνίας, θα πρέπει
να είναι δυναµικό, ανοικτό στις προκλήσεις, τις αλλαγές, και τις
µεταρρυθµίσεις.
1.9 Το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο είναι έγκυρο µόνο εάν
έχει την υποστήριξη και την εκτίµηση των ευρωπαίων πολιτών. Η
ανάλυση και τα βασικά θέµατα του ευρωπαϊκού κοινωνικού
προτύπου πρέπει να αποτελέσουν βάση συζήτησης και διαλόγου
στα κράτη µέλη και, έτσι, να προσφέρουν στους πολίτες νέα µέσα
παρουσίασης των απόψεών τους για το είδος της Ευρώπης και του
κοινωνικού προτύπου που επιθυµούν.
1.10 Με λίγα λόγια, η υπόθεση της παρούσας γνωµοδότησης
είναι ότι το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο πρέπει να προβάλει την
ιδέα µιας δηµοκρατικής, οικολογικής, ανταγωνιστικής, βασιζόµενης
στην αλληλεγγύη, κοινωνίας της ευηµερίας, χωρίς αποκλεισµούς
για όλους τους πολίτες της Ευρώπης.

2. Ανάλυση και παρατηρήσεις
2.1 Ιστορικό και ορισµοί
2.1.1 Ε ι σαγ ω γ ή
2.1.1.1 Το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο και τα χαρακτηριστικά του έχουν αποτελέσει αντικείµενο έντονης συζήτησης. ∆εν
εκπλήσσει το γεγονός ότι ορισµένα πρόσφατα γεγονότα προσέφεραν έναυσµα για τη συζήτηση. Το σχέδιο συνταγµατικής
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συνθήκης δεν έτυχε της υποστήριξης του κοινού και τα οράµατά
του δεν υλοποιήθηκαν. Εξάλλου, και άλλες εξελίξεις και γεγονότα
ενέπνευσαν τη συζήτηση για το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο: η
ανεπαρκής οικονοµική επίδοση της Ευρώπης και η αδυναµία της να
αυξήσει την απασχόληση, οι δηµογραφικές εξελίξεις, η συνεχιζόµενη παγκοσµιοποίηση και οι συνέπειές της, και η έντονη συζήτηση
για το σχέδιο οδηγίας για τις υπηρεσίες. Η ένταξη νέων κρατών
µελών εµπνέει περαιτέρω τις συζητήσεις για το µέλλον της
Ευρώπης.
2.1.1.2
Με την παρούσα γνωµοδότηση, η ΕΟΚΕ συµβάλλει στο
διάλογο που διεξάγεται. Η γνωµοδότηση θα αποτελέσει βάση για
περαιτέρω διάλογο µε τους κοινωνικούς εταίρους και την οργανωµένη κοινωνία των πολιτών.
2.1.1.3
Αφετηρία της γνωµοδότησης είναι η αναγνώριση του
γεγονότος ότι υπάρχει µια δέσµη αξιών αλλά και ότι υπάρχει µια
κοινωνική πραγµατικότητα, και ότι τα δυο αυτά µαζί µπορούν να
αποκληθούν ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο. Σκοπός είναι να
εξεταστεί το περιεχόµενο του προτύπου αυτού και να σκιαγραφηθούν ιδέες και προκλήσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή του.
2.1.1.4
Ως όραµα για την Ευρώπη, το κοινωνικό πρότυπο
πρέπει να αναπτυχθεί σε αρµονία µε άλλα οράµατα για την Ευρώπη,
και ιδιαίτερα τα οράµατα της βιώσιµης ανάπτυξης και µιας Ευρώπης
που θα καταστεί η πλέον ανταγωνιστική κοινωνία που βασίζεται στη
γνώση και που προσφέρει περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης και κοινωνική συνοχή.

2.1.2 Ο ρ ισµό ς και πεδίο τ ο υ ευρω πα ϊκο ύ κ ο ινω νικ ο ύ
πρ οτ ύπο υ
2.1.2.1
Η ανάλυση του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου
πρέπει να ξεκινήσει µε την αξία των συστηµάτων έτσι όπως έχουν
αναπτυχθεί στις ευρωπαϊκές χώρες. Τα συστήµατα αξιών παρέχουν
τη βάση οποιασδήποτε συζήτησης σχετικά µε τα κοινά χαρακτηριστικά ενός κοινωνικού προτύπου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται σε
ορισµένες κοινές αρχές: της ελευθερίας, της δηµοκρατίας, του
σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της αξιοπρέπειας του
ανθρώπου, της ισότητας, της αλληλεγγύης, του διαλόγου και της
κοινωνικής δικαιοσύνης. Το γεγονός ότι το πρότυπο εν µέρει είναι
ένα πρότυπο που βασίζεται στα δικαιώµατα — όπως καταδεικνύεται
από τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη — τονίζει ότι το πρότυπο
βασίζεται σε αξίες.
2.1.2.2
Στην παρούσα ανάλυση, το ευρωπαϊκό κοινωνικό
πρότυπο πρέπει να θεωρηθεί από µια ευρύτερη γωνία. Το κοινωνικό
πρότυπο δεν µπορεί να περιοριστεί στην παραδοσιακή έννοια του
όρου «κοινωνικό». Η αλληλεπίδραση των οικονοµικών, κοινωνικών
και περιβαλλοντικών θεµάτων απαιτούν µια ευρύτερη ερµηνεία του
κοινωνικού προτύπου.
2.1.2.3
Εξάλλου, στην παρούσα ανάλυση του ευρωπαϊκού
κοινωνικού προτύπου επιλέγηκε µια διπλή προσέγγιση: εστίαση σε
αξίες και οράµατα, σε συνδυασµό µε βασικές αρχές για την
υλοποίηση των οραµάτων. Το κοινωνικό πρότυπο δεν περιορίζεται
στη διατύπωση οραµάτων. Είναι εξίσου έργο µεταφοράς του
οράµατος στην πολιτική πραγµατικότητα. Ρόλος του ευρωπαϊκού
κοινωνικού προτύπου είναι να προσφέρει έµπνευση και να παράσχει
ένα πλαίσιο για την αντιµετώπιση νέων προκλήσεων.
2.1.2.4
Μια υπόθεση της ανάλυσης που ακολουθεί είναι ότι το
ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο σήµερα βασικά έχει τρεις πυλώνες:
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οικονοµικούς, κοινωνικούς, και περιβαλλοντικούς στόχους. Με την
αλληλεπίδραση ακριβώς των τριών τοµέων — µε ένα υπόβαθρο
τάσεων όπως, για παράδειγµα, η παγκοσµιοποίηση — συγκεκριµενοποιείται η ανάπτυξη του κοινωνικού προτύπου. Η ισχύς του
ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου πηγάζει από τον τρόπο
αλληλεπίδρασης της ανταγωνιστικότητας, της αλληλεγγύης, και της
αµοιβαίας εµπιστοσύνης. Στην προοπτική αυτή, το ευρωπαϊκό
κοινωνικό πρότυπο δεν µπορεί µε καµιά έννοια να θεωρηθεί ποτέ
ως «τελικό». Πρέπει να είναι δυναµικό και να προσαρµόζεται στις
εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις.
2.1.2.5 Το όραµα αυτό µπορεί να συνοψιστεί στην ακόλουθη
πρόταση: το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο προβάλλει την ιδέα µιας
δηµοκρατικής, οικολογικής, ανταγωνιστικής, βασιζόµενης στην
αλληλεγγύη, κοινωνίας της ευηµερίας, χωρίς αποκλεισµούς για
όλους τους πολίτες της Ευρώπης.
2.1.2.6 Στο πλαίσιο αυτό, είναι σηµαντικό να τονιστεί η διασύνδεση της οικονοµικής αποτελεσµατικότητας και της κοινωνικής
δικαιοσύνης και συνοχής. Το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο
στηρίζεται στα δυο αυτά σκέλη. Παρά την ποικιλοµορφία των
εθνικών συστηµάτων, υπάρχει ένα διακριτό ευρωπαϊκό κοινωνικό
πρότυπο µε την έννοια ότι όλα τα εθνικά συστήµατα στις χώρες της
ΕΕ χαρακτηρίζονται από τη συνεκτικότητα της οικονοµικής αποτελεσµατικότητας και της κοινωνικής προόδου. Ταυτόχρονα, η
κοινωνική διάσταση λειτουργεί ως συντελεστής της παραγωγής. Για
παράδειγµα, η καλή υγεία και η σωστή εργατική πολιτική έχουν ως
αποτέλεσµα καλά οικονοµικά αποτελέσµατα. Ορθά σχεδιασµένες
κοινωνικές πολιτικές και πολιτικές της αγοράς εργασίας, υποστηριζόµενες από τους κοινωνικούς εταίρους, µπορούν να αποτελέσουν
θετική δύναµη τόσο για την κοινωνική δικαιοσύνη και συνοχή όσο
και για την οικονοµική αποτελεσµατικότητα και την ανταγωνιστικότητα. Επιδόµατα ανεργίας, σε συνδυασµό µε ενεργές πολιτικές
αγοράς εργασίας, σταθεροποιούν την οικονοµία και προωθούν την
ενεργό προσαρµογή στην αλλαγή χάρη στη βελτίωση των
δεξιοτήτων και την αποτελεσµατική αναζήτηση εργασίας και την
επανεκπαίδευση. Ορθά εστιασµένες δηµόσιες επενδύσεις σε υλικές
υποδοµές και ανθρώπινους πόρους µπορούν να εξυπηρετήσουν
οικονοµικούς και κοινωνικούς στόχους. Οι δυο πτυχές πρέπει να
ενισχύονται αµοιβαία. Η ενεργός συµµετοχή των κοινωνικών
εταίρων και της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών µπορεί να
βελτιώσει τη συνοχή και να ενισχύσει την οικονοµική αποτελεσµατικότητα.
2.1.2.7 Το σηµείο αυτό µπορεί να θεωρηθεί και µε ένα άλλο
τρόπο: η απουσία µιας κοινωνικής Ευρώπης συνεπάγεται ένα οικονοµικό και πολιτικό κόστος. Μια µελέτη που διενεργήθηκε για
λογαριασµό της Επιτροπής σχετικά µε το κόστος της απουσίας µιας
κοινωνικής πολιτικής εντόπισε σηµαντικά οφέλη της κοινωνικής
πολιτικής από απόψεως αποτελεσµατικότητας της κατανοµής των
πόρων, της παραγωγικότητας της εργασίας και της οικονοµικής
σταθερότητας. Η µελέτη κατέληξε ότι «οι κοινωνικές πολιτικές οι
οποίες βασίζονται σε επενδύσεις σε ανθρώπινους πόρους και κοινωνικό κεφάλαιο ευνοούν την οικονοµική αποτελεσµατικότητα
δεδοµένου ότι βελτιώνουν την παραγωγικότητα και την ποιότητα
του εργατικού δυναµικού. Κατά συνέπεια, η κοινωνική πολιτική
αποτελεί συντελεστή της παραγωγής, µολονότι το κόστος της
γενικά είναι ορατό στο βραχυπρόθεσµο διάστηµα ενώ τα οφέλη της
καθίστανται εµφανή µόνο στο µακροπρόθεσµο διάστηµα» (1).
(1) Dr Didier Fouarge (3 Ιανουαρίου 2003). Cost of non-social policy:
Towards an economic framework of quality social policies — and
the costs of not having them
(URL:
http://www.lex.unict.it/eurolabor/documentazione/altridoc/
costs030103.pdf).
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2.1.2.8
Οι χώρες, και σε ορισµένες περιπτώσεις ακόµα και οι
περιφέρειες, είχαν τις ιδιαίτερες ιστορικές τους εµπειρίες, συγκρούσεις, και µορφές επίλυσης των συγκρούσεων. Η κοινωνική συναίνεση όσον αφορά την ορθή «ισορροπία» αξιών διαφέρει, επίσης, σε
ένα βαθµό, µολονότι όχι σηµαντικά. Οι αξίες αποτέλεσαν τη γενεσιουργό αιτία χιλιάδων θεσµικών µορφών διαµέσου των οποίων
εφαρµόστηκε το «κοινωνικό σύνταγµα» των χωρών — δηλαδή, αξίες
που µετουσιώθηκαν σε νόµιµα δικαιώµατα και απαιτήσεις — στο
οποίο στηρίζεται η οικονοµία της αγοράς και ο νοµικός και
συνταγµατικός κυβερνητικός µηχανισµός. Οι ευρωπαϊκές συνθήκες,
αφενός, τονίζουν τις κοινές αξίες που στηρίζουν το κοινωνικό
πρότυπο και, αφετέρου, εµµένουν στη σηµασία του σεβασµού της
εθνικής ποικιλοµορφίας.

2.1.2.12 Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να προτείνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά — µια κοινωνική πραγµατικότητα, όχι απλώς µόνο µια δέσµη
αξιών η οποία παρουσιάζει µια ποικιλοµορφία θεσµών — που
πρέπει να θεωρηθούν ότι αποτελούν τα βασικά στοιχεία του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου τα οποία είτε έχουν ήδη υιοθετηθεί
στις χώρες της ΕΕ είτε πρέπει να υιοθετηθούν µε πολιτικά µέσα:

2.1.2.9
Υπάρχουν, εξάλλου, και οι περιβαλλοντικές πτυχές. Η
ταχεία αύξηση των ενεργειακών τιµών, η συνεχής ρύπανση της
ατµόσφαιρας, και οι επακόλουθες συνέπειες στη στέγαση, τις µεταφορές, και την επαγγελµατική ζωή, θα επιδεινώσουν τις ισορροπίες
µεταξύ οικονοµικής αποτελεσµατικότητας, παραγωγικότητας,
κοινωνικής δικαιοσύνης και συνοχής. Ωστόσο, και εδώ υπάρχουν
παραδείγµατα πολιτικών που προωθούν τη βιωσιµότητα και
συµβαδίζουν µε την επιδίωξη οικονοµικών και κοινωνικών στόχων.
Το αυτό ισχύει και για θέµατα όπως, για παράδειγµα, η δηµόσια
υγεία και η ασφάλεια. Η υποβάθµιση του περιβάλλοντος
δηµιουργεί νέα προβλήµατα υγείας τόσο για τους νέους όσο και
για τους ενήλικες Τα παράδειγµα αυτό καταδεικνύει την ανάγκη για
καλύτερη ολοκλήρωση των περιβαλλοντικών θεµάτων στο ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο.

2) οι κυβερνήσεις ή/και οι κοινωνικοί εταίροι ή άλλοι φορείς
παρέχουν συστήµατα κοινωνικής προστασίας τα οποία προσφέρουν την κατάλληλη ασφάλιση ή κοινωνική προστασία έναντι
µεγάλων κινδύνων (όπως, π.χ., ανεργία. ασθένεια, γήρας) σε
επίπεδο που αποτρέπεται η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισµός·

2.1.2.10 Λόγω της θεσµικής ποικιλοµορφίας αυτής, ορισµένοι
συµπέραναν ότι στην πράξη δεν υπάρχει ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό
πρότυπο. Είτε υπάρχουν (τουλάχιστον) τόσα πρότυπα όσες είναι και
οι χώρες, είτε, στην καλύτερη περίπτωση, τα πρότυπα µπορούν να
οµαδοποιηθούν σε «οικογένειες».
2.1.2.11 Η ΕΟΚΕ, µολονότι δεν έχει καµία πρόθεση να παραγνωρίσει την ποικιλοµορφία αυτή, ωστόσο σηµειώνει τους ακόλουθους λόγους που δικαιολογούν τον ισχυρισµό ότι υπάρχει ένα
ενιαίο ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο:
1) Σε αντίθεση µε προηγούµενες προσεγγίσεις, οι οποίες επιδίωκαν
σαφώς να εντοπίσουν οικογένειες εντός του ευρωπαϊκού καπιταλισµού, ύστερα από µια σφαιρική θεώρηση διαπιστώνονται
ουσιαστικές διαφορές από απόψεως κοινωνικής επίδοσης
µεταξύ, αφενός, των ευρωπαϊκών χωρών ως µιας οµάδας και,
αφετέρου, τρίτων προηγµένων καπιταλιστικών χωρών (και, ειδικότερα, των ΗΠΑ)
2) Η θεσµική ποικιλοµορφία είναι πολύ σηµαντικότερη από τις
διαφορές όσον αφορά την κοινωνική επίδοση στις χώρες της
Ευρώπης, επειδή πολλοί κοινωνικοί θεσµοί λειτουργούν µε
παρόµοιο τρόπο
3) Οι ευρωπαϊκές οικονοµίες ολοκληρώνονται ολοένα και περισσότερο, σε σύγκριση µε άλλες περιοχές, δηµιουργώντας, έτσι, την
ανάγκη για κοινή προσέγγιση σε πολλούς τοµείς πολιτικής
4) Μόνο στις ευρωπαϊκές χώρες, τα κοινωνικά πρότυπα έχουν µια
υπερεθνική, επίσης, διάσταση και συγκεκριµένα ευρωπαϊκή,
δεδοµένου ότι η ΕΕ έχει αναπτύξει ένα «κοινωνικό
κεκτηµένο» (2).
( ) Το ευρωπαϊκό κοινωνικό κεκτηµένο αποτελείται από οδηγίες σε θέµατα
όπως, για παράδειγµα την υποχρέωση του εργοδότη να ενηµερώνει τον
εργαζόµενο για τους όρους που διέπουν τη σύµβαση ή τη σχέση
εργασίας (91/533/ΕΟΚ), τις έγκυες λεχώνες και γαλουχούσες εργαζόµενες (92/85/ΕΟΚ), τη γονική άδεια (96/34/ΕΚ), τον χρόνο εργασίας
(2003/88/ΕΚ), και την προστασία των νέων κατά την εργασία
(94/33/ΕΚ) την εργασία µερικής απασχόλησης (97/81/ΕΚ).
2

1) το κράτος είναι υπεύθυνο για την προώθηση της κοινωνικής
συνοχής, στοχεύει σε υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παρέχει, ή
εγγυάται, δηµόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας (υπηρεσίες
γενικού ενδιαφέροντος), και εφαρµόζει δηµοσιονοµικές πολιτικές ανακατανοµής του εισοδήµατος·

3) θεµελιώδη νοµικά (ή οιονεί νοµικά) δικαιώµατα — τα οποία
θεσπίζονται από διεθνείς συµφωνίες — όπως το δικαίωµα του
συνεταιρίζεσθαι ή το δικαίωµα απεργίας·
4) συµµετοχή των εργαζοµένων σε όλα τα επίπεδα σε συνδυασµό
µε συστήµατα εργατικών σχέσεων ή αυτόνοµου κοινωνικού
διαλόγου·
5) ισχυρή και σαφή δέσµευση για τη διασφάλιση της ισότητας
των δυο φύλων σε όλη την έκταση της κοινωνίας και ειδικότερα στους τοµείς της εκπαίδευσης και της απασχόλησης·
6) απαραίτητες πολιτικές για την αντιµετώπιση των θεµάτων της
µετανάστευσης και ειδικότερα στο πλαίσιο της δηµογραφικής
εξέλιξης στις χώρες της ΕΕ·
7) µια δέσµη νοµοθετικών πράξεων στον κοινωνικό τοµέα και
στον τοµέα της απασχόλησης η οποία διασφαλίζει ισότητα
ευκαιριών και προστατεύει ευάλωτες οµάδες και συµπεριλαµβάνει θετικά µέτρα για την αντιµετώπιση των ειδικών
αναγκών µειονεκτικών οµάδων (νέοι, ηλικιωµένοι, άτοµα µε
ειδικές ανάγκες)·
8) µια δέσµη µέτρων µακροοικονοµικής και διαρθρωτικής πολιτικής για την προώθηση µιας βιώσιµης µη πληθωριστικής οικονοµικής ανάπτυξης και των συναλλαγών επί ίσοις όροις (ενιαία
αγορά) η οποία παρέχει µέτρα στήριξης για την βιοµηχανία και
τους παρόχους υπηρεσιών και ειδικότερα τους επιχειρηµατίες
και τις ΜΜΕ·
9) απαραίτητα προγράµµατα πολιτικής για την προώθηση των
επενδύσεων σε τοµείς που είναι θεµελιώδεις για το µέλλον της
Ευρώπης, και ειδικότερα στους τοµείς της δια βίου µάθησης,
της έρευνας και ανάπτυξης, των τεχνολογιών του περιβάλλοντος, κλπ·
10) συνεχής προτεραιότητα για την προώθηση της κοινωνικής
κινητικότητας και τη διασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών
για όλους·
11) ευθύνη για τη θέσπιση πολιτικών για την αντιµετώπιση περιβαλλοντικών θεµάτων και ειδικότερα των σχετικών µε την
υγεία και τον ενεργειακό εφοδιασµό·
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12) ευρεία συναίνεση ότι απαιτείται ένα ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο
ιδιωτικών και δηµοσίων επενδύσεων στην Ευρώπη προκειµένου
να προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα και η κοινωνική και περιβαλλοντική πρόοδος·
13) δέσµευση υπέρ της βιώσιµης ανάπτυξης, ώστε τα οικονοµικά
και κοινωνικά επιτεύγµατα της σηµερινής γενιάς να µην διασφαλίζονται σε βάρος µελλοντικών γενεών (αλληλεγγύη µεταξύ
των γενεών)·
14) σαφής δέσµευση υπέρ της αλληλεγγύης µε τις αναπτυσσόµενες
χώρες και της παροχής βοήθειας στα προγράµµατα οικονοµικής, κοινωνικής, και περιβαλλοντικής µεταρρύθµισής τους.
2.2 Επιτεύγµατα του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου
2.2.1
Η δηµιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι επιτυχείς
διευρύνσεις της είναι γεγονότα ιστορικών διαστάσεων. Μια ήπειρος
που είχε πληγεί από τον πόλεµο και τις συγκρούσεις κατόρθωσε να
κάνει µια καινούργια αρχή και να αποκηρύξει τον εθνικισµό που
οδηγεί στις πολεµικές συρράξεις. Σ' αυτό το πλαίσιο πρέπει να
θεωρηθεί το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο.
2.2.2
Η Ευρώπη δικαιολογηµένα µπορεί να αισθάνεται υπερήφανη για την κοινωνική της επίδοση χάρη στους θεσµούς και πολιτικές που έχει υιοθετήσει, στις µυριάδες του µορφές, σε εθνικό και,
σε ορισµένο βαθµό, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όσον αφορά τους
βασικούς δείκτες ευηµερίας, συµπεριλαµβανοµένων της φτώχειας,
της ανισότητας, του προσδόκιµου επιβίωσης, και της υγείας, οι
χώρες της Ευρώπης κατέχουν την πρώτη θέση.
2.2.3
Πολλές ευρωπαϊκές χώρες κατέχουν διεθνώς υψηλή θέση
όσον αφορά τους δείκτες παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας, µολονότι υπάρχουν πολλές αποκλίσεις µεταξύ των χωρών
της ΕΕ. Είναι σηµαντικό επίτευγµα το γεγονός ότι πολλές χώρες
της ΕΕ κατέχουν διεθνώς την πρώτη θέση όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα και τις επενδύσεις στην έρευνα. Το όραµα µιας
κοινωνίας η οποία στηρίζεται στη γνώση, βασικοί συντελεστές της
οποίας είναι οι επενδύσεις στην έρευνα και η δια βίου µάθηση,
αποτελεί βασικό στοιχείο του ευρωπαϊκού προτύπου που τυγχάνει
ευρείας στήριξης.
2.2.4
Η Ευρώπη έχει σηµειώσει τη µεγαλύτερη πρόοδο όσον
αφορά την εφαρµογή του πρωτοκόλλου το Κιότο — µολονότι τα
γενικά αποτελέσµατα δεν είναι ικανοποιητικά. Η Ευρώπη ως περιφέρεια κατέχει, επίσης, διεθνώς ηγετική θέση στον τοµέα των περιβαλλοντικών τεχνολογιών και της ανάπτυξης νέων ενεργειακών λύσεων
στα θέµατα της θέρµανσης και των µεταφορών.
2.2.5
Από τη σύγκριση των δεικτών κοινωνικής συνοχής και
ασφάλειας και των ποσοστών απασχόλησης/ανεργίας στις χώρες
του ΟΟΣΑ προκύπτει ότι οι χώρες που προσφέρουν υψηλά επίπεδα
ασφάλειας στους εργαζοµένους τους τείνουν να έχουν υψηλότερα
επίπεδα απασχόλησης και ότι οι σκανδιναβικές χώρες αποτελούν τα
πλέον θετικά παραδείγµατα.
2.2.6
Καθίσταται ολοένα και πιο εµφανές ότι η πολιτική
υποστήριξη της περαιτέρω ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης εξαρτάται από
µια αντίληψη η οποία ξεπερνά την απλή ολοκλήρωση των αγορών.
Καθώς καταργούνται τα οικονοµικά σύνορα, οι κυβερνήσεις των
κρατών µελών και τα ευρωπαϊκά όργανα, µαζί µε τους κοινωνικούς
εταίρους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αναπτύσσουν κατάλληλους µηχανισµούς οι οποίοι διασφαλίζουν την κοινωνική συνοχή
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και δικαιοσύνη υπό τις νέες συνθήκες και, ειδικότερα, αποτρέπουν
ο ανταγωνισµός των συστηµάτων να οδηγήσει σε µια ισοπέδωση
προς τα κάτω µε αποτέλεσµα σοβαρή µείωση του επιπέδου κοινωνικής ασφάλειας στην Ευρώπη.
2.2.7 Η διεύρυνση της ΕΕ συνέβαλε πολύ εποικοδοµητικά στην
ανάπτυξη της ταυτότητας του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου. Η
διεύρυνση πλούτυνε την ΕΕ µε ένα πλήθος χωρών µε µια µακρά
ιστορία πολιτισµικών, κοινωνικών, οικονοµικών, και βιοµηχανικών
επιτευγµάτων. Παγίωσε σαφώς την πολιτιστική διάσταση του κοινωνικού προτύπου. Η πολιτισµική διάσταση θα αποτελέσει έναν από
τους βασικούς µηχανισµούς της συνοχής της ΕΕ.
2.2.8 Οι κοινωνικός διάλογος, σε όλα τα επίπεδα, έχει καταστεί
ζωτική έκφραση του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου. Η αναδυόµενη συναίνεση, η οποία αναπτύχθηκε µε τον κοινωνικό διάλογο,
θα καταστήσει δύσκολη την επίτευξη των µεγάλων φιλοδοξιών της
στρατηγικής της Λισσαβώνας χωρίς τη συµµετοχή των κοινωνικών
εταίρων. Ο ευρωπαϊκός τρόπος αντιµετώπισης της συµµετοχής των
εργαζοµένων διασφαλίζει ότι οι συνεχείς διαρθρωτικές µεταβολές
που υφίστανται είναι επωφελείς για όλους τους ενδιαφερόµενους.
2.2.9 Οι κοινωνικοί εταίροι διαδραµάτισαν αποφασιστικό ρόλο
όσον αφορά την εφαρµογή των κοινωνικών πολιτικών. Ο ρόλος
αυτός είναι µοναδικός στον κόσµο. Μέχρι που έχει προταθεί οι
κοινωνικοί εταίροι να είναι υπεύθυνοι, σε κοινοτικό επίπεδο, για
όλο το ρυθµιστικό έργο που αφορά τον κόσµο της εργασίας.
2.2.9.1 Όσον αφορά τη βασική δοµή του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου, δεν έχει εκτιµηθεί όσο θα έπρεπε ο θεµελιώδης
ρόλος που διαδραµατίζουν οι κοινωνικοί εταίροι στους τοµείς της
οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να
τονιστεί η ιδιαίτερη σηµασία του ρυθµιστικού ρόλου των συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων στο πλαίσιο των συλλογικών
συµβάσεων και των συµβάσεων περί αποδοχών. Η θεσµοθετηµένη
συµµετοχή των εκπροσώπων των εργαζοµένων εντός των επιχειρήσεων αποτελεί, επίσης, θεµελιώδες στοιχείο του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου.
2.2.10 Η συµµετοχή των πολιτών και των οργανώσεών τους
αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διαµόρφωσης του ευρωπαϊκού
κοινωνικού προτύπου. Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών
προωθούν τις επιθυµίες των µελών τους και διαδραµατίζουν συχνά
σηµαντικό ρόλο ως πάροχοι κοινωνικών υπηρεσιών. Το µέλλον του
ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου και ο δυναµισµός του
εξαρτώνται από τη µεγαλύτερη συµµετοχή της οργανωµένης
κοινωνίας των πολιτών µε την επέκταση του διαλόγου των πολιτών
και, ως εκ τούτου, της συµµετοχικής δηµοκρατίας.
2.2.11 Οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες του δηµοσίου τοµέα
αποτελεί ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο για τον προσδιορισµό του
ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου. Η γενική εικόνα της κατάστασης
στην ΕΕ είναι ότι ο δηµόσιος τοµέας, ως φορέας ο οποίος εγγυάται
ή/και διασφαλίζει την εξίσου παροχή βασικών υπηρεσιών, τυγχάνει
ευρύτερης παροχής υποστήριξης και διαδραµατίζει ευρύτερο ρόλο
σε σύγκριση µε άλλες χώρες. Σε τοµείς όπως η εκπαίδευση και η
κατάρτιση, η ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και η φροντίδα των
ηλικιωµένων, ο δηµόσιος τοµέας διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο σε
όλα τα κράτη µέλη. Ταυτόχρονα εντείνεται η συζήτηση σχετικά µε
τους συµπληρωµατικούς ρόλους του δηµόσιου τοµέα, ως εγγυητή
ειδικών υπηρεσιών, ή ως εγγυητή και παρόχου υπηρεσιών.

16.12.2006

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2.2.12 Στενά συνδεδεµένη µε τον δηµόσιο τοµέα είναι η
ανάπτυξη φορέων κοινωνικής οικονοµίας σε ένα ορισµένο αριθµό
χωρών της ΕΕ. Η κοινωνική οικονοµία διαδραµατίζει διττό ρόλο:
παρέχει βασικές υπηρεσίες, ιδιαίτερα στον τοµέα των φροντίδων και
ταυτόχρονα προσφέρει απασχόληση σε άτοµα τα οποία δεν
µπορούν να ενταχθούν εύκολα στην κανονική αγορά εργασίας
όπως, για παράδειγµα, τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Οι κοινωνική
οικονοµία αναπτύσσεται ολίγο ως πολύ σε όλες τις χώρες της ΕΕ,
εν µέρει λόγω των δηµογραφικών εξελίξεων και της ανάγκης για
παροχή φροντίδων στους ηλικιωµένους. Οι κοινωνική οικονοµία
διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο όσον αφορά την καταπολέµηση της
φτώχειας. Η κοινωνική οικονοµία πολλά έχει «πρόσωπα» και µεγάλο
πλήθος µορφών οργάνωσης ενώ δεν έχει υποχρεωτικά διάθεση να
ενταχθεί στο ανταγωνιστικό σύστηµα.

2.3 Αδυναµίες και προκλήσεις
2.3.1
Μολονότι είναι ορθό να τονίζονται τα επιτεύγµατα του
ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου, θα ήταν σφάλµα να παραγνωρίζονται οι αδυναµίες του και οι προκλήσεις που αντιµετωπίζει σε ένα
µεταβαλλόµενο περιβάλλον. Η υπερηφάνεια για το κοινωνικό
πρότυπο δεν πρέπει να συγχέεται µε την αυταρέσκεια.
2.3.2
Συχνά λέγεται ότι το πρότυπο δεν µπορεί να αποκληθεί
«κοινωνικό» εάν καταδικάζει το ένα δέκατο ή δωδέκατο του εργατικού δυναµικού σε ανεργία. Από µια έννοια, αυτό είναι ορθό: στην
πλειονότητα των χωρών της ΕΕ η ανεργία είναι απαράδεκτα υψηλή,
προκαλεί κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα, απειλεί την
κοινωνική συνοχή, και σπαταλά τους παραγωγικούς πόρους.
Ωστόσο, ο υπονοούµενος συχνά ισχυρισµός είναι ότι η Ευρώπη,
επιλέγοντας ένα κοινωνικό πρότυπο, επιλέγει ταυτόχρονα ένα
υψηλό επίπεδο ανεργίας και ότι η ανεργία είναι το τίµηµα για την
κοινωνική συνοχή. Η ΕΟΚΕ απορρίπτει την άποψη αυτή. Η Ευρώπη
δεν οφείλει να επιλέξει µεταξύ κοινωνικής συνοχής και υψηλού
επίπεδου ανεργίας.
2.3.3
Η ανεργία παραµένει η βασική απειλή του ευρωπαϊκού
κοινωνικού προτύπου, αυξάνοντας το κόστος, µειώνοντας τις οικονοµικές ευκαιρίες, δηµιουργώντας ανισότητα και κοινωνικές
εντάσεις. Μείωση της απασχόλησης παραµένει βασική προτεραιότητα. Τούτο ισχύει ιδιαίτερα όσον αφορά την ανεργία των νέων
η οποία, σε πολλές χώρες, είναι σηµαντικά υψηλότερη από το µέσο
επίπεδο ανεργίας και, δεδοµένου του κινδύνου αποκλεισµού για
µεγάλο χρονικό διάστηµα από την αγορά εργασίας και από την
κοινωνία γενικότερα, είναι ιδιαίτερα επιζήµια τόσο από κοινωνική
όσο και από οικονοµική άποψη. Για να επιλυθεί το πρόβληµα αυτό
απαιτείται µια ευρεία δέσµη µέτρων από πλευράς προσφοράς σε
συνδυασµό µε µέτρα πολιτικής από πλευράς ζήτησης προκειµένου
να διασφαλιστεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα
2.3.4
Η γεωγραφική ανισότητα και φτώχεια (που υπολογίζεται
ότι πλήττει 70 εκατ. πολίτες) παραµένει σηµαντική σε όλη την
έκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ενταθεί από της διευρύνσεως. Ακόµη και στις πλούσιες ευρωπαϊκές χώρες ένας υπερβολικά
µεγάλος αριθµός ατόµων πλήττεται από (σχετική) φτώχεια. Η
παιδική φτώχεια είναι ιδιαίτερα σκανδαλώδης, επειδή καταστρέφει
τις δυνατότητες που προσφέρει η ζωή και παγιώνει την ανισότητα
από την µια γενιά στην άλλη. Παρά τις υψηλές σηµερινές φιλοδοξίες, οι πολιτικές κοινωνικής συνοχής στα κράτη µέλη της ΕΕ δεν
κατόρθωσαν να καταπολεµήσουν τη φτώχεια και την ανεργία.
Τούτο αποτελεί σηµαντική πρόκληση για την Ευρώπη.
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2.3.5 Αυτές και άλλες αδυναµίες της ευρωπαϊκής οικονοµίας
και κοινωνίας, στο κοινωνικό µας πρότυπο, συχνά θεωρείται ότι
επιδεινώνονται από νέες προκλήσεις, µε τη µορφή της οικονοµικής
παγκοσµιοποίησης, της εξέλιξης των νέων τεχνολογιών και του
γηρασµού του πληθυσµού. Η αύξηση του προσδόκιµου επιβίωσης
και η µείωση του ποσοστού των γεννήσεων δηµιουργούν σοβαρά
προβλήµατα όσον αφορά τη χρηµατοδότηση των συστηµάτων
κοινωνικής ασφάλισης — µε χαρακτηριστικό παράδειγµα τα
συστήµατα συνταξιοδότησης. Η ΕΟΚΕ απευθύνει έκκληση κατά µιας
απλουστευµένης πολιτικής προσέγγισης η οποία βασίζεται σε ένα
αριθµό δηµοφιλών δοξασιών:
— Μολονότι παγκοσµιοποίηση σηµαίνει ολοένα και περισσότερες
συναλλαγές στους τοµείς των αγαθών και υπηρεσιών διεθνώς,
πρέπει να γνωρίζουµε ότι στην ενιαία οικονοµική οντότητα
Ευρώπη των 25, λίγο παραπάνω από 10 % της ευρωπαϊκής
παραγωγής εξάγεται (ή εισάγεται). Αυτό σηµαίνει ότι η οικονοµία της ΕΕ δεν είναι πιο ανοικτή από την οικονοµία των ΗΠΑ
(η οποία συχνά θεωρείται ως πολύ πιο ανεξάρτητη από τις
παγκόσµιες δυνάµεις). Τα κράτη µέλη οφείλουν να κάνουν τις
κοινωνικές και πολιτικές τους επιλογές όσον αφορά τα
συστήµατα κοινωνικής προνοίας τους και τις απαραίτητες
µεταρρυθµίσεις. Ένα σύστηµα παροχών το οποίο δεν είναι ορθά
σχεδιασµένο πρέπει να µεταρρυθµιστεί για να διασφαλιστεί
υψηλότερη παραγωγικότητα και απασχόληση, παρέχοντας µεγαλύτερη ασφάλεια στους δικαιούχους, και όχι λόγω της «παγκοσµιοποίησης».
— Παρόµοια, η τεχνολογική εξέλιξη πρέπει να είναι ευπρόσδεκτη
δεδοµένου ότι αυξάνει την παραγωγικότητα της εργασίας και
συµβάλλει στη δηµιουργία του πλούτου που απαιτείται για τη
χρηµατοδότηση υψηλότερων επιπέδων ζωής και κοινωνικής
προστασίας. Η ορθή προσέγγιση έναντι της τεχνολογικής
εξέλιξης είναι η επένδυση στους ανθρώπινους πόρους και η
στήριξη των διαδικασιών προσαρµογής διαµέσου ορθά
σχεδιασµένων κοινωνικών πολιτικών για τη βελτίωση των
ικανοτήτων των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων της
Ευρώπης.
— Χωρίς αµφιβολία, η δηµογραφική κατάσταση επηρεάζει το
ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο — το αντίστροφο όµως είναι
εξίσου αληθές. Ορθές πολιτικές παιδικής µέριµνας επιτρέπουν
στις γυναίκες και τους άνδρες να εργάζονται χωρίς να αναγκάζονται να επιλέγουν µεταξύ επαγγελµατικού βίου και οικογένειας. Χάρη σε πολιτικές που τους ενθαρρύνουν να παραµείνουν
οικονοµικώς ενεργοί, οι ηλικιωµένοι παραµένουν στην αγορά
εργασίας και έτσι επωφελούνται τόσο οι ηλικιωµένοι όσο και το
σύνολο της κοινωνίας από την αύξηση του προσδόκιµου
επιβίωσης. Η δια βίου µάθηση διευκολύνει την προσαρµοστικότητα και αυξάνει την παραγωγικότητα και την απασχόληση.
Εξάλλου, όλες οι κοινωνίες αντιµετωπίζουν δηµογραφικά προβλήµατα.
— Τέλος, είναι ευρύτατα αποδεκτό ότι η Ευρώπη οφείλει µάλλον
να αναπτύσσει και να συντονίζει, αντί να περιορίζει, τις ευρωπαϊκές οικονοµικές πολιτικές, ως µέσα για την αντιµετώπιση
των στρεβλώσεων της αγοράς όπως είναι, για παράδειγµα, ο
επιζήµιος φορολογικός ανταγωνισµός. Παρόµοιες στρεβλώσεις
ασκούν πίεση στα κοινωνικά συστήµατα και στην οικονοµική
τους βάση. Εξάλλου, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αποτελεί ισχυρή
κινητήριο δύναµη για την εµπορική και οικονοµική επίδοση και,
εξάλλου, προσφέρει τη δυνατότητα ρύθµισης ορισµένων πτυχών
του κόσµου της εργασίας και της κοινωνικής ζωής σε ένα πιο
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κατάλληλο ευρωπαϊκό επίπεδο. Η επίτευξη του στόχου αυτού
εν όψει της θεσµικής ποικιλοµορφίας αποτελεί σηµαντική
πρόκληση για τους υπεύθυνους για την χάραξη πολιτικής και,
σε µεγάλο βαθµό, για τους κοινωνικούς εταίρους.

2.4 Ένα δυναµικό πρότυπο
2.4.1
Προκειµένου να επιβιώσει το ευρωπαϊκό πρότυπο, και να
µπορεί να επηρεάζει τις µελλοντικές πολιτικές, πρέπει να είναι δυναµικό και ανοικτό στο διάλογο και τη µεταρρύθµιση. Η ιστορία
παρέχει πολλά παραδείγµατα προκλήσεων που δεν µπορούσαν να
προβλεφθούν: οι απειλητικές περιβαλλοντικές καταστροφές, οι
ριζικές δηµογραφικές αλλαγές και αλλαγές στη διάρθρωση των
οικογενειών, οι κρίσεις όσον αφορά τον εφοδιασµό σε ενέργεια, η
κρίση της γνώσης, οι νέες και ισχυρές τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών, και τα µεταβαλλόµενα πρότυπα της
παραγωγής και ου επαγγελµατικού βίου.
2.4.2
Στο µέλλον, η βασική πρόκληση που θα αντιµετωπίσει το
ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο είναι ο εντοπισµός των πτυχών του
προτύπου οι οποίες θα προωθήσουν λύσεις επωφελείς για όλους σε
δυο ή τρία επίπεδα. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να εντοπιστούν
υπάρχουσες ή νέες πολιτικές οι οποίες προωθούν την κοινωνική
συνοχή, την οικονοµική επίδοση, και τη βιώσιµη ανάπτυξη.
2.4.3
Ταυτόχρονα, έχει ζωτική σηµασία, να εφαρµοστούν
σταθερά µετριοπαθείς µεταρρυθµίσεις στους θεσµούς που έχει
αποδειχθεί επαρκώς ότι έχουν αρνητικές συνέπειες από οικονοµικής,
κοινωνικής, και περιβαλλοντικής άποψης. Στο σηµείο αυτό, αξιολογήσεις των επιπτώσεων των πολιτικών µπορεί να είναι χρήσιµες,
µε σκοπό βελτίωση των ρυθµίσεων και όχι απλουστευµένη
απορρύθµιση.
2.4.4
Πού εντοπίζονται οι νέες προκλήσεις πού αντιµετωπίζει το
ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο; Εν πρώτοις υπάρχουν τρεις τοµείς:
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση, κοινωνική ένταξη και καταπολέµηση της φτώχειας, και οι συνέπειες της παγκοσµιοποίησης.
Πιο µακροπρόθεσµα, οι περιβαλλοντικές προκλήσεις µπορούν να
προκαλέσουν σοβαρές µετεγκαταστάσεις παραγωγής και χώρου
εργασίας. Σ' αυτό πρέπει να προστεθούν τα θέµατα της µετανάστευσης (εσωτερικής και εξωτερικής) και της ισότητας των δυο
φύλων. Και τα δύο θα επηρεάσουν έντονα µε τη µελλοντική µορφή
του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου.
2.4.5
Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να αναπτυχθεί περαιτέρω η
κοινωνία της γνώσης τόσο στον τοµέα της έρευνας όσο και στον
τοµέα της δια βίου µάθησης. Η γνώση θα καταστεί, ακόµα περισσότερο και από σήµερα βασικός συντελεστής για τη διασφάλιση της
ανταγωνιστικότητας και, κατά συνέπεια, για τη δηµιουργία πόρων
για τις κοινωνικές πολιτικές. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σηµαντικό να
συνεχίσει η στήριξη της επιχειρηµατικότητας και της ανάπτυξης
µικρών επιχειρήσεων. Οι κοινωνικές συνέπειες της επανάστασης της
γνώσης είναι ενδεχοµένως θέµα που θα µπορούσε επωφελώς να
αποτελέσει αντικείµενο του κοινωνικού διαλόγου. Η ανάπτυξη νέων
και αποτελεσµατικών συστηµάτων δια βίου µάθησης θα αποτελέσει
ιδιαίτερη πρόκληση για τις κυβερνήσεις και τους κοινωνικούς
εταίρους.
2.4.6
Είναι επιτακτικό να διερευνηθεί η επίτευξη νέας ισορροπίας µεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας η οποία θα προωθήσει την
απασχόληση και την καινοτοµία, όπως τόνισαν και οι κοινωνικοί
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εταίροι στο κοινό τους πρόγραµµα εργασίας (3). Είναι ιδιαίτερα
σηµαντικό να συµφωνήσουν οι κοινωνικοί εταίροι όσον αφορά
µέτρα για τη µείωση της ανεργίας των νέων. Η ανεργία αυτή
καθαυτή είναι τραγικό φαινόµενο. Η ανεργία των νέων γενιών
αποτελεί κίνδυνο για τον ίδιο τον ιστό της δηµοκρατικής ευρωπαϊκής κοινωνίας.
2.4.7 Στην προοπτική των περιβαλλοντικών προκλήσεων, θα
απαιτηθούν περισσότερες επενδύσεις στις µεταφορές και τη
στέγαση, καθώς και στο σχεδιασµό και τη µεταρρύθµιση των
τοπικών κοινοτήτων. Η άνοδος των ενεργειακών τιµών θα έχει
ριζικές επιπτώσεις στην πολιτική κοινωνικής συνοχής και τις διαρθρωτικές πολιτικές. Πρόκειται για τοµείς που προσφέρονται ιδιαίτερα
για λύσεις επωφελείς για όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη.
2.4.8 Το σύστηµα µακροοικονοµικής διαχείρισης οφείλει να
στηρίξει καλύτερα τους στόχους της στρατηγικής της Λισσαβώνας.
Σε µια πιο µακροπρόθεσµη προοπτική, στη µετά τη Λισσαβώνα
εποχή, έχει ζωτική σηµασία η επίτευξη µιας ισορροπίας, προσανατολισµένης στην ανάπτυξη, που θα στηρίζεται στους δυο πυλώνες της
οικονοµικής πολιτικής, δηλαδή την προσφορά και τη ζήτηση.
2.4.9 Η παγκοσµιοποίηση είναι πρόκληση όχι µόνο από
απόψεως εµπορίου και τιµών. Η παγκοσµιοποίηση είναι, επίσης,
ευκαιρία, για παράδειγµα, για το άνοιγµα νέων περιβαλλοντικών
τεχνολογιών. Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει πολύ περισσότερο σε
σύγχρονες τεχνολογίες, ιδιαίτερα στον τοµέα του περιβάλλοντος,
δεδοµένου ότι άλλες χώρες, όπως οι ΗΠΑ, εντοπίζουν γρήγορα τις
ευκαιρίες που διανοίγονται. Η παγκοσµιοποίηση δεν είναι µόνο
ζήτηµα προσπάθειας για επιβίωση. Είναι, µάλλον, ζήτηµα πρωτόβουλης δράσης και εντοπισµού των ευκαιριών.
2.4.10 Οι πλέον πιθανές σοβαρές προκλήσεις του µέλλοντος
είναι η επιστροφή της Ευρώπης σε εθνικιστικές και πολιτικές και
πολιτικές προστατευτισµού και κλείσιµο των αγορών. Αυτό,
πράγµατι, θα ήταν επιζήµιο τόσο από οικονοµικής όσο και από
κοινωνικής άποψης.
2.4.11 Κανένα κοινωνικό πρότυπο στο παρελθόν δεν ήταν
τελικό και ούτε θα είναι στο µέλλον. Η βασική ιδέα ενός κοινωνικού
προτύπου είναι ότι δηµιουργεί ιδέες και απόψεις καθώς εξελίσσεται.
Ένα κοινωνικό πρότυπο πρέπει να είναι δυναµικό αλλιώς απολιθώνεται — και χάνεται. Ένα κοινωνικό πρότυπο πρέπει να τίθεται σε
δοκιµασία και να συζητείται σε µια συνεχή δηµοκρατική διαδικασία.
Πρέπει να διενεργούνται αξιολογήσεις και αναπτύσσονται και να
προσαρµόζονται κατάλληλα µέσα διακυβέρνησης.

2.5 Το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο είναι πρότυπο παγκόσµιας
αναφοράς;
2.5.1 Το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο µπορεί να θεωρηθεί ως
προσπάθεια κατάρτισης ενός σχεδίου για τη διαµόρφωση µιας
Ένωσης της ευηµερίας στο µέλλον, που θα διαθέτει µια ιδιαίτερα
ανταγωνιστική βιοµηχανία, θα έχει ιδιαίτερα µεγάλες φιλοδοξίες,
και υψηλό επίπεδο ευθυνών όσον αφορά τις περιβαλλοντικές
προκλήσεις. Με αυτή την περιγραφή, και έµφαση στις δηµοκρατικές
του λειτουργίες, το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο µπορεί να
αποτελέσει πηγή έµπνευσης για άλλες χώρες ή οµάδες χωρών.
(3) «Πρόγραµµα εργασίας των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων 2006-2008».
Βλέπε, επίσης, τη γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ µε τίτλο «Flexicurity
(ευέλικτη ασφάλεια) η περίπτωση της ∆ανίας» (Εισηγήτρια: η κα. Vium)
(δεν έχει ακόµη δηµοσιευτεί στην ΕΕ).
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2.5.2
Το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο µπορεί να γίνει πρότυπο
παγκόσµιας αναφοράς; Κάθε χώρα και κάθε οµάδα χωρών έχει
αναπτύξει το δικό της κοινωνικό πρότυπο και έχει αναπτύξει τις
εφαρµογές του. Ό,τι έχει αποδειχθεί πολύτιµο στην Ευρώπη δεν
είναι αναγκαστικά και πολύτιµο σε άλλες χώρες και υπό διαφορετικές συνθήκες. Ωστόσο, το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο θα
µπορούσε να αποτελέσει παράδειγµα, εάν όχι τουλάχιστον επειδή
προσπαθεί να εντάξει σε ένα σύνολο τα οικονοµικά, κοινωνικά, και
περιβαλλοντικά θέµατα σε µια «ιδέα µιας δηµοκρατικής, οικολογικής, ανταγωνιστικής, βασιζόµενης στην αλληλεγγύη, κοινωνίας
της ευηµερίας, χωρίς αποκλεισµούς για όλους τους πολίτες της
Ευρώπης». Θα κριθεί από τις άλλες χώρες από την άποψη της
επίτευξης των στόχων αυτών.
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αντικείµενο διαλόγου και συζήτησης µε τους πολίτες,. Αυτό θα
προσέφερε στους πολίτες µια µοναδική ευκαιρία να ακουστούν στη
γενική συζήτηση για το µέλλον της ευρωπαϊκής κοινωνίας.
2.6.2 Στην παρούσα γνωµοδότηση, η ΕΟΚΕ παρουσίασε µια
βασική ανάλυση του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου. Η ανάλυση
αυτή πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω. Υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη για
σαφή διασύνδεση της ιδέας και της πραγµατικότητας. Έτσι, το
πρότυπο µπορεί να αποτελέσει βάση για περαιτέρω συζητήσεις
σχετικά µε το είδος της ευρωπαϊκής κοινωνίας που επιθυµούν για
το µέλλον οι πολίτες. Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής της ΕΕ για
την πληροφόρηση επικοινωνία, το πρότυπο θα µπορούσε να
αποτελέσει βάση διαλόγου.

2.5.3
Οι εταίροι της ΕΕ επιδεικνύουν όλο και µεγαλύτερο
ενδιαφέρον για την προσέγγιση της ΕΕ επειδή, µε ενεργό τρόπο,
συνδυάζει τους οικονοµικούς, κοινωνικού, και περιβαλλοντικούς
στόχους. Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό πρότυπο για την
περιφερειακή ολοκλήρωση µπορεί να αποτελέσει πηγή έµπνευσης
για άλλες περιοχές και χώρες. Η αξία της ευρωπαϊκής προσέγγισης
των τριών πυλώνων είναι αποδεδειγµένη.

2.6.3 Τέλος, µε τη συζήτηση, το διάλογο και µεγαλύτερη
ευαισθητοποίηση, θα δεσµευθούν οι πολίτες της Ευρώπης να
υπερασπιστούν το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο και να προσφέρουν τις ιδέες τους για την περαιτέρω ανάπτυξή του.

2.5.4
Στη µελέτη της για την κοινωνική διάσταση της παγκοσµιοποίησης, η ∆ΟΕ αναφέρθηκε ρητά στο ευρωπαϊκό κοινωνικό
πρότυπο ως πιθανή πηγή έµπνευσης για τις νέες βιοµηχανικέ
χώρες (4). Ένα παράδειγµα είναι η Κίνα η οποία έχει επιτύχει µια
σταθερή και ταχεία οικονοµική ανάπτυξη, αλλά αντιλαµβάνεται
ολοένα και περισσότερο τις κοινωνικές εντάσεις και τα οικολογικά
προβλήµατα.

2.7.1 Τα µέλη της ΕΟΚΕ αποτελούν σηµαντικό δίαυλο για τις
οργανώσεις που εκπροσωπούν. Η ΕΟΚΕ διοργανώνει τακτικά
φόρουµ ενδιαφεροµένων µερών σε ένα ευρύτερο πλαίσιο για την
ανταλλαγή γνωµών και απόψεων.

2.6 Παρουσίαση των προκλήσεων στους πολίτες της Ευρώπης
2.6.1
Το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο θα διαρκέσει και θα
επιβιώσει µόνο εφόσον έχει την υποστήριξη των πολιτών της
Ευρώπης. Προκειµένου να έγκυρο, το πρότυπο πρέπει να αποτελεί

2.7 Ο ρόλος της ΕΟΚΕ

2.7.2 Η ΕΟΚΕ θα µελετήσει κατά πόσο µπορεί να χρησιµοποιήσει το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο ως βάση για µια ευρύτερη
προσπάθεια επικοινωνίας στην Ένωση. Έτσι, η ΕΟΚΕ µπορεί να
συµβάλει συγκεκριµένα στη συζήτηση σχετικά µε ποιο είδος
Ευρώπης, ποιο είδος κοινωνικού προτύπου, επιθυµούν οι πολίτες
για το µέλλον. Οι κοινωνικοί εταίροι, η οργανωµένη κοινωνία των
πολιτών, και τα εθνικά οικονοµικά και κοινωνικά συµβούλια προσκαλούνται να συµµετάσχουν.

Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2006.
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND

(4) URL: http://www.ilo.org/public/english/wcsdg/globali/synthesis.pdf.
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα: «Ο ρόλος των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών κατά την εφαρµογή της κοινοτικής πολιτικής συνοχής και περιφερειακής ανάπτυξης»
(2006/C 309/26)
Στις 13 και 14 Ιουλίου 2005, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 29
παράγραφος 2 του Εσωτερικού Κανονισµού, αποφάσισε να καταρτίσει γνωµοδότηση πρωτοβουλίας µε θέµα «Ο
ρόλος των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών κατά την εφαρµογή της κοινοτικής πολιτικής συνοχής και
περιφερειακής ανάπτυξης»
Το ειδικευµένο τµήµα «Οικονοµική και νοµισµατική ένωση, οικονοµική και κοινωνική συνοχή» στο οποίο
ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 7 Ιουνίου 2006
(εισηγήτρια η κα Marzena Mendza-Drozd).
Κατά την 428η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 5ης και 6ης Ιουλίου 2006 (συνεδρίαση της 6ης Ιουλίου), η Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 47 ψήφους υπέρ, 36 ψήφους κατά και 6 αποχές την ακόλουθη
γνωµοδότηση.
1. Εισαγωγή

2. Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών

1.1 Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, που
επιδεικνύει από πολύ καιρό ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πολιτική
συνοχής, έχει αποφανθεί επανειληµµένα για το θέµα αυτό, αναφερόµενη στα διαρθρωτικά ταµεία (1) και στο Ταµείο Συνοχής καθώς και
σε µια θεµελιώδη αρχή της λειτουργίας τους: την εταιρική σχέση.

2.1 Η ΕΟΚΕ θα συνιστούσε την υιοθέτηση µιας ευρείας ερµηνείας της έννοιας της κοινωνίας των πολιτών, η οποία να περιλαµβάνει «το σύνολο των οργανωτικών δοµών, τα µέλη των οποίων
εξυπηρετούν το γενικό συµφέρον» (3) και πληρούν τα κριτήρια
αντιπροσωπευτικότητας σχετικά µε τα οποία η ΕΟΚΕ έχει ήδη
εκφέρει γνώµη σε προηγούµενες γνωµοδοτήσεις της (4). Μία τέτοια
προσέγγιση σηµαίνει ότι η έννοια αυτή καλύπτει κυρίως οργανώσεις
της κοινωνίας των πολιτών όπως:

1.2 Το αδιάλειπτο ενδιαφέρον της ΕΟΚΕ για την αρχή της εταιρικής σχέσης απορρέει από την πεποίθηση την οποία φαίνεται να
συµµερίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή ότι «η αποτελεσµατικότητα της πολιτικής συνοχής εξαρτάται ευρέως από την ορθή
συµµετοχή των οικονοµικών και κοινωνικών φορέων, καθώς και
των άλλων ενδιαφερόµενων οργανώσεων της κοινωνίας των
πολιτών» (2).
1.3 Ωστόσο, η ΕΟΚΕ κρίνει ότι εναποµένουν πολλά να γίνουν
σε πρακτικό επίπεδο όσον αφορά τη συµµετοχή των οργανώσεων
της κοινωνίας των πολιτών στην υλοποίηση της πολιτικής συνοχής.
Η ΕΟΚΕ επιθυµεί, µε την κατάρτιση της παρούσας γνωµοδότησης,
να συµβάλει στη βελτίωση της ενσωµάτωσης της αρχής της εταιρικής σχέσης κατά την επόµενη περίοδο και ελπίζει ότι η Επιτροπή
και το Συµβούλιο θα είναι ακόµη σε θέση να προβούν στις
απαραίτητες τροποποιήσεις και να αναλάβουν συγκεκριµένες
δράσεις, µε στόχο την εξασφάλιση της συµµετοχής των οργανώσεων
της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία εφαρµογής της πολιτικής
συνοχής. Ελπίζει εξάλλου ότι, στα πλαίσια των τρεχουσών δράσεων
στα κράτη µέλη σχετικά µε τα έγγραφα προγραµµατισµού, η
παρούσα γνωµοδότηση θα είναι για τις οργανώσεις της κοινωνίας
των πολιτών ένα χρήσιµο όργανο στις σχέσεις τους µε τις εθνικές
και περιφερειακές αρχές.
(1) Οι πρόσφατες γνωµοδοτήσεις για το θέµα αυτό αφορούν κυρίως την
πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε τη συγκρότηση ευρωπαϊκού οµίλου διασυνοριακής συνεργασίας (EE C 255 της 14-10-2005, σ.76), τη θέσπιση
γενικών διατάξεων για τα ευρωπαϊκά ταµεία (EE C 255της 14-10-2005,
σ 79), το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (EE C 255 της
14-10-2005, σ. 91), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (EE C 234 της
22-9-2005, σ 27), την γνωµοδότηση µε θέµα «εταιρική σχέση για την
υλοποίηση των διαρθρωτικών ταµείων» ΕΕ C 10 της 14-01-2004.σ.
21), την τρίτη έκθεση για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή (EE C
302 της 7-12-2004, σ 60), καθώς και τις Στρατηγικές κατευθύνσεις
της πολιτικής για τη συνοχή (2007-2013).
(2) Γνωµοδότηση για την «Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για τη
θέσπιση γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, και το Ταµείο Συνοχής» ΕΕ
C 255 της 14ης Οκτωβρίου 2005, σελ. 79.

— κοινωνικούς εταίρους, δηλαδή συνδικαλιστικές και εργοδοτικές
οργανώσεις,
— µη κυβερνητικές οργανώσεις των οποίων τα επίσηµα και νοµικά
καθεστώτα ορίζουν τον στόχο της δράσης και την αποστολή
τους:
ενώσεις,
κοινωνικοεπαγγελµατικές
οργανώσεις,
οµοσπονδίες, φόρουµ, δίκτυα, ιδρύµατα (τα οποία σε πολλά
κράτη µέλη διαφέρουν από τις ενώσεις µόνο λόγω της νοµικής
βάσης µε την οποία έχουν συσταθεί). Οι διαφορετικοί αυτοί
τύποι οργανώσεων χαρακτηρίζονται επίσης και ως «µη κερδοσκοπικές οργανώσεις» ή ακόµη ως «τριτογενής τοµέας», η δε
δραστηριότητά τους καλύπτει τοµείς όπως για παράδειγµα η
προστασία του περιβάλλοντος, η προστασία των καταναλωτών,
η τοπική ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, η κοινωνική
µέριµνα, η υγειονοµική περίθαλψη, η καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού, η προώθηση του επιχειρηµατικού
πνεύµατος ή της κοινωνικής οικονοµίας.
2.2 Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει ότι η υιοθέτηση µιας τόσο ευρείας
αποδοχής της κοινωνίας των πολιτών ενδέχεται να δηµιουργήσει
δυσκολίες όσον αφορά τον λειτουργικό χαρακτήρα της σε πρακτικό
επίπεδο, κυρίως όταν τίθεται το θέµα της συνοχής. Εκτιµά ότι ο
σαφής ορισµός της αντιπροσωπευτικότητας θα δώσει στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, καλύτερα από σήµερα, το δικαίωµα
συµµετοχής στην εφαρµογή της πολιτικής για τη συνοχή. Στη
γνωµοδότησή της για την αντιπροσωπευτικότητα των ευρωπαϊκών
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο του διάλογου
(3) Γνωµοδότηση σχετικά µε την «Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το
Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Ο διάλογος της
κοινωνίας των πολιτών της ΕΕ και των υποψηφίων χωρών» ΕΕ C 28 της
3ης Φεβρουαρίου 2006, σ. 97
(4) Γνωµοδότηση µε θέµα, «Η αντιπροσωπευτικότητα των οργανώσεων της
κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο του διαλόγου µε τους πολίτες», ΕΕ
C 88 της 11-4-2006, σ. 41.
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µε τους πολίτες, πρότεινε ορισµένα βασικά κριτήρια και κάλεσε
τους άλλους φορείς να αξιοποιήσουν τα αποτελέσµατα των
εργασιών της (5), ειδικότερα όσον αφορά τον προγραµµατισµό και
την παρακολούθηση σε κοινοτικό επίπεδο. Εκτιµά εντούτοις ότι
στηριζόµενη στις προτάσεις της, είναι δυνατή η εκπόνηση ενός
µόνιµου καταλόγου κριτηρίων σε επίπεδο κρατών µελών ή περιφερειακών αρχών, ειδικά σε ό,τι αφορά τη συµµετοχή στον προγραµµατισµό και την παρακολούθηση, ο οποίος να περιλαµβάνει, για τις
οργανώσεις αυτές όρους, όπως:
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— άµεση επαφή µε τους πολίτες και, κατά συνέπεια, δυνατότητα
έκφρασης απόψεων για λογαριασµό τους,
— άµεση επαφή µε τα ενδιαφερόµενα άτοµα και εξοικείωση µε τις
ανάγκες τους,
— δυνατότητα επιρροής για την κινητοποίηση των τοπικών
κοινωνιών,

— πρόσβαση στην εµπειρογνωµοσύνη των µελών τους,

— έντονη αποτελεσµατικότητα και δυναµικό για την εφαρµογή
καινοτόµων δράσεων,

— ανάπτυξη δράσης γενικού ενδιαφέροντος και προς όφελος
όλων,

— δυνατότητα άσκησης ελέγχου στις δραστηριότητες της δηµόσιας διοίκησης,

— επαρκή αριθµό µελών προκειµένου να διασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα και ο επαγγελµατισµός των δράσεών τους, καθώς
και η εφαρµογή των δηµοκρατικών αρχών (εκλογή των τακτικών
µελών σε υπεύθυνες θέσεις, συζητήσεις και κυκλοφορία των
πληροφοριών στο εσωτερικό των οργανώσεων αυτών, διαφάνεια
των µηχανισµών λήψεως αποφάσεων και των οικονοµικών,
κλπ…),

— καλές επαφές µε τα ΜΜΕ.

— επαρκή χρηµατοδότηση και προσαρµοσµένη στις ανάγκες τους
ώστε να έχουν αυτονοµία δράσης,
— ανεξαρτησία — που και να αποδεικνύεται στην πράξη — σε
ό,τι αφορά τα εξωτερικά συµφέροντα και πιέσεις,
— διασφάλιση της διαφάνειας, κυρίως όσον αφορά τα οικονοµικά
και τις εσωτερικές διαδικασίες λήψεως αποφάσεων.
2.3 Το εν λόγω θέµα της αντιπροσωπευτικότητας έχει βασική
σηµασία. Ωστόσο, θα πρέπει να συνυπολογιστούν επίσης τα
ποιοτικά κριτήρια, όπως αυτά προσδιορίζονται στην προαναφερθείσα γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ. Θα πρέπει επίσης να υπάρξει σαφής
διάκριση µεταξύ συµµετοχής και διαβούλευσης σε ό,τι αφορά τη
διαµόρφωση της πολιτικής και την επιλεξιµότητα για σχέδια που
χρηµατοδοτούνται από το Ταµείο Συνοχής. Όλες οι οργανώσεις
που µπορούν να συµβάλουν στην επίτευξη των στόχων της εν λόγω
πολιτικής σε ένα συγκεκριµένο τοµέα θα είναι επιλέξιµες προς
χρηµατοδότηση.
2.4 Όσον αφορά την αποτελεσµατική εφαρµογή της πολιτικής
συνοχής, η ΕΟΚΕ κρίνει ότι ενδείκνυται να καταβληθεί κάθε δυνατή
προσπάθεια για να αξιοποιηθεί καλύτερα το δυναµικό των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, επειδή µπορούν να έχουν, στις
περισσότερες περιπτώσεις, ανάλογα µε το αντικείµενό τους, πλεονεκτήµατα καθοριστικής σηµασίας για την εφαρµογή της πολιτικής
συνοχής:
— τεχνογνωσία και ικανότητες στους περισσότερους τοµείς της
οικονοµικής και κοινωνικής ζωής,
— καλή γνώση των αναγκών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο,
(5) Για να θεωρηθεί µια ευρωπαϊκή οργάνωση αντιπροσωπευτική, πρέπει
να πληροί τα εξής εννέα κριτήρια:
— να διαθέτει µόνιµη δοµή σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
— να έχει άµεση πρόσβαση στην εµπειρογνωµοσύνη των µελών της,
— να εκπροσωπεί γενικά συµφέροντα τα οποία αντιστοιχούν στα
συµφέροντα της ευρωπαϊκής κοινωνίας,
— να απαρτίζεται από οργανώσεις που αναγνωρίζονται σε εθνικό
επίπεδο ως αντιπροσωπευτικές των συµφερόντων που προασπίζονται,
— να διαθέτει οργανώσεις που να την εκπροσωπούν στα περισσότερα
κράτη µέλη,
— να υποχρεούται να λογοδοτεί στα µέλη της,
— να έχει εντολή εκπροσώπησης και δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
— να είναι ανεξάρτητη και να µην δέχεται εντολές από εξωτερικούς
φορείς
— να είναι διαφανής, ιδίως όσον αφορά τα οικονοµικά της και τις
διαδικασίες λήψης αποφάσεων

2.5 Επίσης, η ΕΟΚΕ κρίνει ότι, γενικά, η συµµετοχή στην
πολιτική συνοχής των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, που
απολαµβάνουν της εµπιστοσύνης του κοινού, αντιπροσωπεύει για
τους πολίτες το πλησιέστερο σηµείο επαφής µε την ΕΕ και µπορεί
να συµβάλλει στην ενίσχυση της διαφάνειας των διαδικασιών χρησιµοποίησης των διαθέσιµων πόρων. Η συµµετοχή αυτή φαίνεται
ικανή να διασφαλίσει ότι οι αποφάσεις που αφορούν τον καθορισµό
των στόχων θα λαµβάνονται βάσει αµιγώς αντικειµενικών κριτηρίων.
Η συµµετοχή των οργανώσεων αυτών ενδέχεται να συµβάλει ώστε
οι υλοποιούµενες δράσεις να ανταποκρίνονται πραγµατικά στις
ανάγκες της κοινωνίας. Τέλος, οι οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών µπορούν να αποτελέσουν πρώτης τάξεως συνοµιλητές στη
συζήτηση για το µέλλον των κοινοτικών πολιτικών και, ειδικότερα,
της πολιτικής συνοχής, µεταφέροντάς τη σε τοπικό επίπεδο, πλησιέστερα προς τον πολίτη.
2.6 Η ΕΟΚΕ εφιστά επίσης την προσοχή στο δυναµικό που
κρύβουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ανάλογα µε την
εξειδίκευση και τους στόχους που απορρέουν από το καταστατικό
τους, σε συγκεκριµένους τοµείς όπως:
— η αγορά εργασίας, η απασχόληση και το επιχειρηµατικό πνεύµα
όπου οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών µπορούν να
συµβάλουν στον καταλληλότερο καθορισµό των προτεραιοτήτων και των δράσεων που επηρεάζουν την οικονοµική
ανάπτυξη,
— οι οικονοµικές αλλαγές όπου οι ικανότητές τους µπορούν να
συµβάλουν στον περιορισµό των αρνητικών, αν και ακούσιων,
συνεπειών, η συνεκτίµηση των οποίων όµως δεν λαµβάνεται
υπόψη,
— η προστασία του περιβάλλοντος, για την οποία µπορούν να
εγγυηθούν ότι ο καθορισµός των στρατηγικών στόχων, των
προτεραιοτήτων και των κριτηρίων επιλογής των σχεδίων θα
γίνεται σύµφωνα µε την αρχή της ισόρροπης ανάπτυξης,
— ο κοινωνικός αποκλεισµός και τα προβλήµατα ισότητας των
φύλων, προβληµατισµοί στους οποίους οι πρακτικές γνώσεις
τους µπορούν να εξασφαλίσουν την εφαρµογή της πολιτικής
συνοχής, σύµφωνα µε την αρχή της ισότητας των ευκαιριών και
των νόµιµων διατάξεων και λαµβάνοντας υπόψη την κοινωνική
πτυχή των προτεινόµενων λύσεων,
— η τοπική ανάπτυξη, τοµέας στον οποίον οι γνώσεις των εν λόγω
οργανώσεων για τα προβλήµατα και τις ανάγκες επιτρέπουν να
γίνει ένα πρώτο βήµα προς την επίλυσή τους,
— η διασυνοριακή συνεργασία όπου µπορούν να αποτελέσουν
εξαίρετους εταίρους για την υλοποίηση των σχεδίων,
— ο έλεγχος της χρησιµοποίησης των δηµόσιων πόρων, όπως π.χ.
του εντοπισµού περιπτώσεων διαφθοράς και της καταγγελίας
τους.
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3. Ο ρόλος των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη
διαδικασία εφαρµογής της πολιτικής συνοχής
3.1 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις οποίες η προσφυγή
στην αρχή της εταιρικής σχέσης πρέπει να αποτελεί τον κανόνα σε
κάθε φάση της υλοποίησης της πολιτικής συνοχής, από τον προγραµµατισµό µέχρι την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της, µέσω
της εφαρµογής. Τονίζει επίσης ότι η συµµετοχή των οργανώσεων
της κοινωνίας των πολιτών µπορεί να εξασφαλίσει την ποιοτικότερη
εφαρµογή της πολιτικής αυτής και την επίτευξη των αναµενόµενων
αποτελεσµάτων. Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι η συµµετοχή της κοινωνίας των
πολιτών πρέπει να εξασφαλιστεί στους ακόλουθους τοµείς:
— του προγραµµατισµού σε κοινοτικό επίπεδο,
— του προγραµµατισµού σε εθνικό επίπεδο (χάραξη εθνικών
στρατηγικών πλαισίων αναφοράς και λειτουργικών προγραµµάτων),
— της προώθησης των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και της ενηµέρωσης
σχετικά µε τις δυνατότητες αξιοποίησης των χορηγούµενων
πόρων,
— της εφαρµογής των δράσεων των εν λόγω ∆ιαρθρωτικών
Ταµείων,
— της παρακολούθησης και της αξιολόγησης της χρησιµοποίησης
των πόρων.
3.2 Τέλος, η ΕΟΚΕ τονίζει επίσης ότι στη διαδικασία
υλοποίησης της πολιτικής συνοχής, οι οργανώσεις της κοινωνίας
των πολιτών µπορούν να διαδραµατίσουν έναν τριπλό ρόλο:
συµβουλευτικό — µε τον καθορισµό των προτεραιοτήτων και των
στόχων· ελεγκτικό — έναντι των δράσεων που έχουν αναληφθεί
από τη δηµόσια διοίκηση, και τέλος εκτελεστικό — ως υπεύθυνοι
έργων και εταίροι σε σχέδια που συγχρηµατοδοτούνται από τα
διαρθρωτικά ταµεία.
3.3 Στη γνωµοδότησή της για τις γενικές διατάξεις των διαρθρωτικών ταµείων (6), η ΕΟΚΕ τηρεί κριτική στάση έναντι των
σχεδίων της Επιτροπής που αφορούν την αρχή της εταιρικής σχέσης
αν και αναγνωρίζει ότι στην πρόταση της Επιτροπής (7) αναφέρεται
για πρώτη φορά η κοινωνία των πολιτών και οι µη κυβερνητικές
οργανώσεις. Εντούτοις, µε µεγάλη ανησυχία είχε πληροφορηθεί ότι
κατά τη διάρκεια των νοµοθετικών εργασιών σε επίπεδο
Συµβουλίου, η έκφραση αυτή απαλείφθηκε και αντικαταστάθηκε
από την έκφραση «κάθε άλλος κατάλληλος οργανισµός». Για τον
λόγο αυτό εκφράζει την πλήρη ικανοποίησή της που στην
τελευταία έκδοση των εγγράφων αυτών, του Απριλίου 2006,
επανέρχεται η διατύπωση σύµφωνα µε την οποία στους εταίρους
που αφορά η εταιρική σχέση περιλαµβάνονται οι φορείς της
κοινωνίας των πολιτών, οι φορείς για την προστασία του περιβάλλοντος, οι µη κυβερνητικές οργανώσεις και οι φορείς που έχουν
αναλάβει την προάσπιση της αρχής της ισότητας µεταξύ ανδρών
και γυναικών. Η ΕΟΚΕ θέλει να πιστεύει ότι οι παρατηρήσεις που
έχει διατυπώσει µέχρι σήµερα συνέβαλαν στις αλλαγές αυτές.
4. Προγραµµατισµός της χρηµατοδότησης σε κοινοτικό
επίπεδο
4.1 Αναγνωρίζοντας ότι ο προγραµµατισµός της χρηµατοδότησης σε κοινοτικό επίπεδο αποτελεί την πρώτη φάση εφαρµογής
των διαρθρωτικών ταµείων, η ΕΟΚΕ επιθυµεί να επισηµάνει τη
σηµασία των κάθε είδους διαβουλεύσεων που πραγµατοποιούνται
στο επίπεδο αυτό. Οι διαβουλεύσεις που πραγµατοποίησε πρόσ(6) Γνωµοδότηση σχετικά µε την «Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για
τη θέσπιση γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, και το Ταµείο Συνοχής»,
ΕΕ C 255 της 14ης Οκτωβρίου 2005, σελ. 79.
(7) COM(2004) 492 τελικό
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φατα η Επιτροπή για τις προτάσεις σχετικά µε τους στρατηγικούς
προσανατολισµούς για την περίοδο 2007–2013, επιβεβαιώνουν το
ζωηρό ενδιαφέρον για το θέµα αυτό των οργανώσεων της κοινωνίας
των πολιτών (8). Η ΕΟΚΕ, έχοντας η ίδια καταβάλει προσπάθειες να
συµπεριλάβει στις εργασίες της και άλλες οργανώσεις της κοινωνίας
των πολιτών, κρίνει ότι κατά την εκπόνηση των στρατηγικών
εγγράφων θα πρέπει να αξιοποιηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η
συµµετοχή των οργανώσεων αυτών.
4.2 Η ΕΟΚΕ κρίνει επίσης ότι η ενεργός συµµετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών θα µπορούσε να αποδειχθεί
πολύτιµη σε όλα τα συµβουλευτικά όργανα που δρουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΕΟΚΕ έχει επίγνωση του γεγονότος ότι το θέµα
της αντιπροσωπευτικότητας και η ανάγκη καθιέρωσης κατάλληλων
κριτηρίων έχουν σαφή σχέση µε τη συµµετοχή αυτή. Η πρόσφατη
γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ, που ασχολείται κατά µεγάλο µέρος µε τις
ΜΚΟ, των οποίων η αντιπροσωπευτικότητα είναι συχνά δύσκολο να
προσδιοριστεί, θα µπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιµη στον
τοµέα αυτόν (9).
5. Προγραµµατισµός των δράσεων των διαρθρωτικών ταµείων
σε εθνικό επίπεδο
5.1 Μολονότι οι απλουστεύσεις που προβλέπει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή µπορούν να επιτύχουν την αύξηση της διαφάνειας στην
πολιτική συνοχής, η ΕΟΚΕ επισηµαίνει εκ νέου τους κινδύνους που
ενέχουν οι προτάσεις αυτές. Φοβάται πάνω από όλα µήπως οι
φορείς της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών αφεθούν στην τύχη
τους όσον αφορά τις σχέσεις τους µε τις εθνικές και περιφερειακές
αρχές, που δεν ήταν πάντα πρόθυµες να εντάξουν τους φορείς
αυτούς στη διαδικασία χρησιµοποίησης των πόρων των διαρθρωτικών ταµείων και του Ταµείου Συνοχής (όπως επιβεβαιώνεται στην
έκθεση που εκπόνησαν κύκλοι της προστασίας του περιβάλλοντος (10) και η Ευρωπαϊκή Συνοµοσπονδία των Συνδικάτων (11),
καθώς και ως απόρροια του περιορισµού του κοινωνικού ελέγχου
της χρησιµοποίησης των πόρων).
5.2 Οι εµπειρίες από την κατάρτιση βασικών προγραµµατικών
εγγράφων για την περίοδο 2004-2006, όπως αναφέρεται στην
έκθεση που εκπόνησε ο Brian Harvey (12) για την Υπηρεσία ∆ράσης
των Πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και αφορούν µόνο τις
ΜΚΟ των νέων µόνο κρατών µελών, δεν επιτρέπουν δυστυχώς
µεγάλη αισιοδοξία. Οι συχνές αλλαγές των ηµεροµηνιών διαβούλευσης, οι ριζικές τροποποιήσεις των εγγράφων προγραµµατισµού
µετά τις διαβουλεύσεις (π.χ. των προβλέψεων όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις), οι καθυστερήσεις της έναρξης της διαδικασίας διαβουλεύσεων, και ως εκ τούτου, η σύντοµη προθεσµία
διατύπωσης σχολίων, είναι ορισµένες από τις ανεπάρκειες της διαδικασίας που έχουν θίξει οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών.
Σε περιπτώσεις που η προετοιµασία των εγγράφων είχε ανατεθεί σε
γραφεία συµβούλων, που δεν είχαν επαφές µε την κοινωνία των
πολιτών, η κατάσταση ήταν ακόµη χειρότερη.
(8) Έγγραφο εργασίας της Γενικής ∆ιεύθυνσης«Περιφερειακή Πολιτική»,
όπου συνοψίζονται τα αποτελέσµατα της δηµόσιας διαβούλευσης για
τους κοινοτικούς στρατηγικούς στόχους της πολιτικής συνοχής, 20072013, 7 Οκτωβρίου 2005.
(9) Γνωµοδότηση µε θέµα «Η αντιπροσωπευτικότητα των οργανώσεων της
κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο του διαλόγου µε τους πολίτες» ΕΕ C
88 11.4.2006, σ. 41
10
( ) «Best available practices. Public participation in programming
implementation, monitoring of EU funds» (Βέλτιστες διαθέσιµες
πρακτικές: συµµετοχή της κοινής γνώµης στον προγραµµατισµό, στην
εφαρµογή και στον έλεγχο των Ταµείων της ΕΕ). Ίδρυµα περιβαλλοντικής οικονοµίας, φίλοι της Γης Ευρώπης και ∆ίκτυο Τραπεζικού
Ελέγχου της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, Σεπτέµβριος 2004.
11
( ) Εταιρική σχέση για την περίοδο προγραµµατισµού 2000-2006 –
Ανάλυση της εφαρµογής της αρχής της εταιρικής σχέσης —Έγγραφο
συζήτησης της Γ∆ REGIO Νοέµβριος 2005.
(12) Brian Harvey, «Ilusion of inclusion» («Η αυταπάτη της ένταξης»)
ECAS.
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5.3 Αυτό δεν έχει µόνο ως αποτέλεσµα να ατονεί το ενδιαφέρον
για τη διαδικασία διαβουλεύσεων, αλλά αποτελεί και µια χαµένη
ευκαιρία για να γίνουν σηµαντικές αλλαγές στα έγγραφα προγραµµατισµού. Στο σηµείο αυτό, η ΕΟΚΕ θα επιθυµούσε να τονίσει
ιδιαίτερα ότι η διαδικασία διαβουλεύσεων, δεόντως εφαρµοζόµενη,
δεν πρέπει µόνο να εξασφαλίζει σε όλες τις ενδιαφερόµενες οργανώσεις πρόσβαση στα υπό εξέταση έγγραφα, αλλά και να παρέχει
αρκετά χρονικά περιθώρια για τη διατύπωση σχολίων (που να µην
επηρεάζουν το χρονοδιάγραµµα εργασιών, αλλά να αρκούν για την
εξοικείωση µε τα έγγραφα).
5.4 Θετικές εµπειρίες, όπως ο τρόπος µε τον οποίον έγιναν το
2005 οι διαβουλεύσεις για το εθνικό αναπτυξιακό πρόγραµµα της
Πολωνίας — οι εθνικές αρχές θέσπισαν λεπτοµερείς κανόνες για τη
διεξαγωγή των διαβουλεύσεων, τη σύνταξη σχετικών πρακτικών, την
κατάρτιση καταλόγου των παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν και
την αιτιολογία για την αποδοχή ή την απόρριψή τους — συνιστούν
παραδείγµατα ορθών πρακτικών και αποδεικνύουν ότι η διαδικασία
µπορεί να διεξαχθεί στο σύνολό της µε εµπεριστατωµένο και αποτελεσµατικό τρόπο.
5.5 Οι πληροφορίες από διάφορες χώρες δείχνουν επίσης ότι σε
πολλές περιπτώσεις οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών δεν
συµµετέχουν σε δραστηριότητες των οµάδων εργασίας που έχουν
αναλάβει την εκπόνηση των εγγράφων προγραµµατισµού, µε τρόπο
ώστε να µειώνεται σηµαντικά η δυνατότητά τους να διατυπώνουν
ευθύς εξαρχής παρατηρήσεις.
5.6 Η ΕΟΚΕ κρίνει, συνεπώς, ότι η θέσπιση από την Επιτροπή
ελάχιστων απαιτήσεων (ή τουλάχιστον προσανατολισµών) που
πρέπει να τηρούνται από τα κράτη µέλη για τη διεξαγωγή των διαπραγµατεύσεων, καθώς και η καθιέρωση της υποχρέωσης παροχής
πληροφοριών για τη διεξαγωγή της διαδικασίας θα µπορούσαν να
έχουν θετική επίδραση στην εξέλιξη της κατάστασης. Μια παρόµοια
δράση εκ µέρους της Επιτροπής θα µπορούσε τουλάχιστον να
µειώσει κάπως τον κίνδυνο επανάληψης µιας κατάστασης όπου ένα
καλό σχέδιο συµµετοχής της κοινωνίας των πολιτών στην εκπόνηση
του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγράµµατος σε ένα από τα κράτη
µέλη αποδεικνύεται σχεδόν άχρηστο.

6. Προβολή των διαρθρωτικών ταµείων
6.1 Η ΕΟΚΕ παρατηρεί ότι, ενώ η κατάσταση έχει βελτιωθεί
κατά τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την πρόσβαση στις πληροφορίες για τα διαρθρωτικά ταµεία, για παράδειγµα, όσον αφορά τη
δηµοσίευσή τους σε επίσηµη ιστοσελίδα στο ∆ιαδίκτυο, επιθυµεί
ωστόσο να τονίσει ότι µόνο ορισµένα κράτη χρησιµοποιούν άλλες
µορφές προβολής και ενηµέρωσης, όπως ο Τύπος, η τηλεόραση ή
τα σεµινάρια και οι διασκέψεις, που απευθύνονται σε συγκεκριµένες
οµάδες µε στοχοθετηµένο τρόπο. Φαίνεται ότι η κατάσταση αυτή
θα µπορούσε να βελτιωθεί αισθητά εάν αξιοποιούνταν οι δυνατότητες που προσφέρουν στον τοµέα αυτόν οι οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών.
6.2 Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι σε περιφερειακό επίπεδο, η κατάσταση
όσον αφορά το θέµα της προβολής των διαρθρωτικών ταµείων δεν
είναι καλύτερη. Τα σχέδια προβολής και ενηµέρωσης εκπονούνται
χωρίς την παραµικρή διαβούλευση ή γίνονται µερικές φορές τυπικά,
τη στιγµή κατά την οποία η συµµετοχή των οργανώσεων της
κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία αυτή, µε την αξιοποίηση των
γνώσεών τους για τα διάφορα θέµατα και προβλήµατα, θα
µπορούσε να συµβάλει ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στην
πραγµατικότητα οι στρατηγικές προβολής και ενηµέρωσης που
χαράσσονται.
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6.3 ∆εδοµένου ότι τα διαρθρωτικά ταµεία διαθέτουν κεφάλαια
για συγκεκριµένους κοινωνικοοικονοµικούς στόχους και επειδή οι
πόροι για δράσεις προβολής και ενηµέρωσης συνιστούν απλώς µια
µέθοδο για την εφαρµογή των δράσεων αυτών, θα πρέπει να
εξεταστεί µε ιδιαίτερη προσοχή το θέµα της αποτελεσµατικότητας
των δράσεων προβολής και ενηµέρωσης.
6.4 Είναι φυσικά δύσκολο να προσδιορισθεί µε ακρίβεια ποιος
µηχανισµός χρησιµοποίησης των πόρων για δράσεις προβολής και
ενηµέρωσης είναι ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος άµεσης ενίσχυσης
των δικαιούχων. Είναι δυνατό να εντοπισθούν καλά παραδείγµατα
τόσο δράσεων προβολής και ενηµέρωσης από µεµονωµένες οργανώσεις όσο και δράσεων που έχουν ανατεθεί σε διαφηµιστικά γραφεία
ή εταιρείες δηµοσίων σχέσεων. Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις
όπου καµία από τις λύσεις αυτές δεν είναι αποτελεσµατική για την
άµεση ενίσχυση των δικαιούχων ή όπου το προσφερόµενο προϊόν
δεν είναι προσαρµοσµένο στις ανάγκες των τελικών χρηστών.
6.5 Συνεπώς, δηµιουργούνται παράλογες καταστάσεις, στις
οποίες οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, µη έχοντας
πρόσβαση στους πόρους που προορίζονται για δράσεις προβολής,
είναι υποχρεωµένες να αναλάβουν οι ίδιες ενηµερωτικές δράσεις,
χρησιµοποιώντας προς τον σκοπό αυτό δικούς τους πόρους.
6.6 Συνεπώς, φαίνεται ότι η εξασφάλιση της ύπαρξης οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών ικανών να αναλαµβάνουν ενηµερωτικές δράσεις κατάλληλα προσαρµοσµένες στις ανάγκες των τελικών
χρηστών και συχνά προετοιµασµένων να διεξάγουν δεδοµένες
δραστηριότητες µε µικρότερο προϋπολογισµό, η πρόσβαση σε
πόρους προβολής και ενηµέρωσης αποτελεί µια από τις προϋποθέσεις αποτελεσµατικής χρησιµοποίησής τους.
6.7 Η ΕΟΚΕ έχει επίγνωση του γεγονότος ότι το θέµα της
προβολής των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και του Ταµείου Συνοχής δεν
µπορεί να περιοριστεί στον προσδιορισµό των υπεύθυνων φορέων
και των εκτελεστικών οργάνων. Πράγµατι, οι στόχοι για τους
οποίους χορηγούνται οι πόροι των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και τα
προβλήµατα στων οποίων την επίλυση πρέπει να συµβάλουν οι εν
λόγω πόροι, αποτελούν σηµαντικό θέµα. Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι το
θέµα αυτό πρέπει οπωσδήποτε να τύχει ευρείας εξέτασης και να
συζητηθεί δηµοσίως πριν να κινηθεί η διαδικασία άντλησης των
πόρων των διαρθρωτικών ταµείων και του Ταµείου Συνοχής.

7. Η εφαρµογή των δράσεων των διαρθρωτικών ταµείων
7.1 Στις προηγούµενες γνωµοδοτήσεις της, η ΕΟΚΕ είχε ήδη
τονίσει τη σηµασία των συνολικών επιδοτήσεων. Επιθυµεί δε να
επισηµάνει ότι θεωρεί ανησυχητικό το γεγονός ότι από τα 10 νέα
κράτη µέλη, µόνον η ∆ηµοκρατία της Τσεχίας εισήγαγε το σύστηµα
των συνολικών επιδοτήσεων, ενώ ακόµη και στη χώρα αυτή µια
σειρά θεσµικών εµποδίων που επέβαλε η δηµόσια διοίκηση περιόρισε αισθητά την εµβέλεια του εν λόγω συστήµατος. Η ΕΟΚΕ,
φοβούµενη µήπως η κατάσταση αυτή επαναληφθεί κατά την
επόµενη περίοδο προγραµµατισµού, επιθυµεί να τονίσει ότι η
εµπειρία των χωρών που έχουν αξιοποιήσει τη δυνατότητα αυτή
είναι ιδιαίτερα θετική, ιδίως όσον αφορά την υποστήριξη οµάδων
που βρίσκονται σε ιδιαίτερα µειονεκτική θέση λόγω π.χ. της
µακροχρόνιας ανεργίας.
7.2 Ένα δεύτερο σηµείο, που έχει ήδη επισηµάνει η ΕΟΚΕ
αφορά την πρόσβαση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών
στην τεχνική βοήθεια. Το Ηνωµένο Βασίλειο αποτελεί παράδειγµα
χώρας που χρησιµοποίησε µεγάλο µέρος του προϋπολογισµού που
προοριζόταν για τεχνική βοήθεια, συµπεριλαµβανόµενου του
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Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, προκειµένου να
συµµετάσχουν οι οργανώσεις αυτές στη διαδικασία υλοποίησης των
δράσεων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων. Η τεχνική βοήθεια χρησίµευσε
π.χ. για τη χρηµατοδότηση των δράσεων κεντρικών οργανώσεων
που παρέχουν στις ΜΚΟ συµβουλές και υπηρεσίες κατάρτισης,
ώστε να µπορέσουν στη συνέχεια να συµµετάσχουν στην υλοποίηση
προγραµµάτων και σχεδίων µε πόρους των διαρθρωτικών ταµείων.
Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί συνήθης κατάσταση σε όλες τις χώρες.
Για τον λόγο αυτό, η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι εκεί όπου δεν έχει προηγουµένως εφαρµοστεί αυτή η πρακτική, πρέπει να αναγνωριστεί
ρητά ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών είναι επιλέξιµες
για µέτρα τεχνικής βοήθειας (13).

εγγυώνται την αποτελεσµατική διαχείριση των οικονοµικών µέσων,
αλλά και την επίτευξη των προβλεπόµενων στόχων και αποτελεσµάτων της πολιτικής συνοχής. Εκτιµά ότι πρέπει να καταβληθεί
κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών να µπορούν και αυτές να εκφέρουν γνώµη σχετικά µε τη
διαδικασία εφαρµογής και τα αποτελέσµατά της, η οποία να συνεκτιµάται κατά τη λήψη αποφάσεων. Προς τον σκοπό αυτό, είναι
απαραίτητο να συµµετέχουν ο εκπρόσωποι της κοινωνίας των
πολιτών στις επιτροπές που παρακολουθούν την εφαρµογή των
εθνικών στρατηγικών πλαισίων αναφοράς και τα διάφορα
λειτουργικά προγράµµατα.

7.3 Η ΕΟΚΕ επιθυµεί επίσης να τονίσει ότι η υποχρέωση συγχρηµατοδότησης των σχεδίων µε δηµόσια κεφάλαια θέτει τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε δυσχερή θέση. Η υποχρέωση
αυτή έχει ως αποτέλεσµα να περιορίζει την πρόσβαση στους διαθέσιµους πόρους των διαρθρωτικών ταµείων, και, ως εκ τούτου, να
µειώνει τις δυνατότητες υλοποίησης των σχεδίων. Η ΕΟΚΕ επιθυµεί
να καταστεί ιδιαίτερα σαφές ότι, κατά τη γνώµη της, τα ίδια —
ιδιωτικά — κεφάλαια των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών
θα πρέπει να χρησιµοποιούνται για τη συγχρηµατοδότηση (σε
επίπεδο κρατών µελών) των σχεδίων που ενισχύονται από τα διαρθρωτικά ταµεία. Η ΕΟΚΕ απευθύνει έκκληση η διάταξη αυτή να επεκταθεί ώστε να καλύπτει και τις µη κυβερνητικές οργανώσεις, οι
οποίες σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούν ως φορείς εκτέλεσης
των σχεδίων που χρηµατοδοτούνται χάρη στα διαρθρωτικά ταµεία.

8.2 Στη γνωµοδότησή της, του 2003 σχετικά µε την αρχή της
εταιρικής σχέσεως (14), η ΕΟΚΕ είχε ήδη τονίσει ότι οι πληροφορίες
που προέρχονταν από διάφορες χώρες και αφορούσαν τη σύνθεση
των επιτροπών παρακολούθησης, διέφεραν σηµαντικά. Αν και η
ΕΟΚΕ δεν έχει πρόθεση να ασκήσει πιέσεις για τυποποίηση των
εφαρµοζόµενων εναλλακτικών λύσεων, θα επιθυµούσε να έχει
εχέγγυα ότι όλα τα κράτη µέλη εφαρµόζουν ορισµένους ελάχιστους
κανόνες.

7.4 Η ΕΟΚΕ επιθυµεί επίσης να επιστήσει την προσοχή στην
ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών θα συγκαταλέγονται µεταξύ των τελικών δικαιούχων στα
πλαίσια των λειτουργικών προγραµµάτων, πράγµα που δυστυχώς
δεν συµβαίνει συνήθως. Και όµως τα διδάγµατα που αντλούνται
από ορισµένες χώρες, στις οποίες οι οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών κατόρθωσαν να χρησιµοποιήσουν τους διαθέσιµους
πόρους, όπως στην Ισπανία, δείχνουν πόσο αποτελεσµατικές είναι οι
οργανώσεις αυτές ιδίως στους τοµείς της καταπολέµησης του
κοινωνικού αποκλεισµού, της ανάπτυξης του τουρισµού και της
τοπικής ανάπτυξης. Η ΕΟΚΕ είναι της γνώµης ότι η δυνατότητα
των οργανώσεων αυτών να εφαρµόζουν προγράµµατα µε χρηµατοδότηση των διαρθρωτικών ταµείων αποκτά ακόµα µεγαλύτερη
σηµασία από τη στιγµή κατά την οποία αυτό έχει σχέση µε την
επίτευξη των στόχων που έχουν οριστεί στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβώνας και των στρατηγικών προσανατολισµών για
την περίοδο 2007-2013.
7.5 Η ΕΟΚΕ έχει επίγνωση του γεγονότος ότι το είδος αυτό
σχεδίων, για τα οποία προβλέπεται συγχρηµατοδότηση, έχει καθοριστική σηµασία για την υλοποίηση της πολιτικής συνοχής. Τα σχέδια
αυτά είναι εκείνα τα οποία, στην πράξη, συµβάλλουν — ή δεν
συµβάλλουν, ανάλογα µε την περίπτωση — στην εξασφάλιση µεγαλύτερης κοινωνικοοικονοµικής συνοχής. Η ΕΟΚΕ είναι της γνώµης
ότι είναι άκρως σηµαντικό να συµµετέχουν στη διαδικασία επιλογής
των σχεδίων οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που γνωρίζουν
άριστα τις τοπικές και περιφερειακές ανάγκες και είναι ιδιαίτερα
προσεκτικές σε ενδεχόµενη εµφάνιση σύγκρουσης συµφερόντων.
8. Έλεγχος και αξιολόγηση των πόρων
8.1 Η ΕΟΚΕ είναι απόλυτα πεπεισµένη ότι ο έλεγχος και η αξιολόγηση αποτελούν τα σηµαντικότερα στοιχεία της διαδικασίας
υλοποίησης των δράσεων των διαρθρωτικών ταµείων, που όχι µόνο
(13) Γνωµοδότηση για την «Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για τη
θέσπιση γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, και το Ταµείο Συνοχής»
ΕΕ C 255 της 14ης Οκτωβρίου 2005, σελ. 79

8.3 Ορισµένες νέες χώρες, όπως η Πολωνία και η ∆ηµοκρατία
της Τσεχίας, έχουν κατορθώσει να εξασφαλίσουν τη συµµετοχή των
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε όλες σχεδόν τις επιτροπές παρακολούθησης. Οι ίδιες οι µη κυβερνητικές οργανώσεις
πρότειναν µια διαδικασία επιλογής των αντιπροσώπων που
προβλέπει την πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων από άτοµα
µε τις απαιτούµενες δεξιότητες, τη διενέργεια ψηφοφορίας µέσω
του ∆ιαδικτύου και την ανάδειξη των υποψηφίων που έλαβαν τις
περισσότερες ψήφους. Η ΕΟΚΕ έχει επίγνωση του γεγονότος ότι οι
συνθήκες αυτές δεν επικρατούν σε όλα τα κράτη µέλη. Επιπλέον,
ακόµη και αυτές οι θετικές εµπειρίες, (που είναι συχνά αποτέλεσµα
νόµιµων διαµαρτυριών) δεν εγγυώνται ότι θα επιτευχθούν παρόµοια
αποτελέσµατα κατά την επόµενη φάση προγραµµατισµού. Το εύρος
και η ποιότητα συµµετοχής των εκπροσώπων της κοινωνίας των
πολιτών εξαρτώνται, συνεπώς, σε µεγάλο βαθµό, από την καλή
θέληση της κάθε κυβέρνησης, και όχι από την ανάγκη τήρησης των
αρχών που έχουν καθοριστεί σαφώς. Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι στο
µέλλον, η συνεκτίµηση του ρόλου των οργανώσεων της κοινωνίας
των πολιτών από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές θα εξαρτηθεί,
αφενός, από την υποχρέωση τήρησης συγκεκριµένων διατάξεων (ή
προσανατολισµών) και, αφετέρου, από την ικανότητα των οργανώσεων αυτών, κυρίως µη κυβερνητικών, να οργανωθούν από µόνες
τους και να ορίσουν τους αντιπροσώπους τους. Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι
οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών δεν µπορούν να κατακτήσουν
τη θέση τους και το σεβασµό προς τον ρόλο τους εκ µέρους των
κρατικών αρχών, παρά µόνον εάν διαθέτουν αδιαµφισβήτητη αντιπροσωπευτικότητα που τις νοµιµοποιεί και, εποµένως, τις καθιστά
επιλέξιµες για τα προγράµµατα των διαρθρωτικών ταµείων που
αφορούν τις δραστηριότητές τους.
8.4 Η ΕΟΚΕ είναι επίσης της γνώµης ότι θα έπρεπε πάση θυσία
να ενισχυθεί η αποτελεσµατικότητα των επιτροπών παρακολούθησης, µε τρόπο ώστε να µην υποβαθµιστούν σε απλούς
θεσµικούς φορείς και, όπως έχει διαπιστωθεί σε πολλές περιπτώσεις,
σε όργανα όπου απλώς παρουσιάζονται οι αποφάσεις οι οποίες
έχουν ήδη ληφθεί από τη δηµόσια διοίκηση. Θα άξιζε τον κόπο να
διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω επιτροπές διαδραµατίζουν ουσιαστικό
ρόλο φόρουµ, όπου διεξάγονται συζητήσεις και αναζητούνται οι
πλέον συµφέρουσες λύσεις. Κατά τη γνώµη της ΕΟΚΕ, µια από τις
µεθόδους για την επίτευξη του στόχου αυτού θα ήταν να εξασφαλιστεί η συµµετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών
που είναι ικανές να δώσουν µια νέα διάσταση στα πράγµατα.
(14) Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ µε θέµα «Εταιρική σχέση για τη λειτουργία των
∆ιαρθρωτικών Ταµείων» ΕΕ C 10, 14.1.2004, σελ. 21.
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8.5 Η ΕΟΚΕ εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι µεταξύ των
προβληµάτων που απαντώνται συχνότερα όσον αφορά τη
συµµετοχή στην παρακολούθηση των δράσεων των διαρθρωτικών
ταµείων, συγκαταλέγονται και τα ακόλουθα: η περιορισµένη
πρόσβαση στα έγγραφα, η ανεπάρκεια των χρηµατοδοτικών πόρων,
που δεν φθάνουν στο απαραίτητο επίπεδο για την άσκηση των
καθηκόντων των φορέων, ή ακόµη η εφαρµογή ενός αδιαφανούς
συστήµατος ορισµού των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών.
Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι οι παρατηρήσεις του είδους αυτού αποτελούν
σηµαντικό µήνυµα, που καλεί να καταβληθούν προσπάθειες
προκειµένου να αλλάξει η κατανοµή κατά την επόµενη περίοδο
προγραµµατισµού. Φρονεί ότι τα εθνικά ή/ και περιφερειακά Οικονοµικά και Κοινωνικά Συµβούλια θα µπορούσαν να αναλάβουν
ρόλο σηµείου αναφοράς και συµβούλου για τις οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών που θα τους ζητούσαν τη συνδροµή τους.
8.6 Η ΕΟΚΕ είναι επίσης της γνώµης ότι οι εκπρόσωποι της
κοινωνίας των πολιτών στις επιτροπές παρακολούθησης πρέπει να
έχουν πρόσβαση σε χρηµατοδοτικούς πόρους, υπηρεσίες κατάρτισης και επιστροφές εξόδων, π.χ. για τις µετακινήσεις τους, πράγµα
που τους επιτρέπει να εκπληρώσουν αποτελεσµατικά την αποστολή
τους.
9. Οι προτάσεις της ΕΟΚΕ
9.1 Η ΕΟΚΕ έχει ήδη εκδώσει πολλές γνωµοδοτήσεις για την
πολιτική συνοχής και τα διαρθρωτικά ταµεία, στις οποίες τονίζει
τον πρωτεύοντα ρόλο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.
Για το θέµα αυτό έχουν εκφράσει άποψη και πολλές άλλες οργανώσεις. Έχοντας πάντα κατά νου τα όσα αναφέρονται στην τρίτη
έκθεση για τη συνοχή, δηλαδή ότι «προκειµένου να βελτιωθεί η
διακυβέρνηση οι κοινωνικοί εταίροι και οι εκπρόσωποι της
κοινωνίας των πολιτών πρέπει, µέσω κατάλληλων µηχανισµών, να
συµµετέχουν περισσότερο στον σχεδιασµό, στην εφαρµογή και στον
έλεγχο των παρεµβάσεων», η ΕΟΚΕ τρέφει την ελπίδα ότι η θέση
αυτή θα βρει µια πιο ολοκληρωµένη έκφραση στους οριστικούς
κανονισµούς που πρόκειται να υιοθετηθούν καθώς και στην
επόµενη περίοδο προγραµµατισµού. Ελπίζει, επίσης, ότι η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρίς να υπερβεί τις νοµοθετικές της αρµοδιότητες, θα µπορέσει να επεξεργαστεί ορισµένες κατευθυντήριες
γραµµές για τα κράτη µέλη που να αντικατοπτρίζουν τις
προσδοκίες της σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των όσων αναφέρονται στη γνωµοδότηση.
9.2 Η EOKE εκτιµά ότι θα ήταν σκόπιµο να εξεταστούν συγκεκριµένα οι λύσεις που εφαρµόζουν σήµερα τα κράτη µέλη, ώστε να
εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική εφαρµογή των αρχών της εταιρικής
σχέσης. Μελετά επίσης τη δυνατότητα σύστασης, στα πλαίσια των
εσωτερικών της δοµών, ενός παρατηρητηρίου της εταιρικής σχέσης.
9.3 Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι η συνεκτίµηση των
συστάσεων και των αιτηµάτων αυτών θα εξαρτηθεί κυρίως από τα
κράτη µέλη. Συνεπώς, καλεί τόσο τις εθνικές όσο και τις περιφερειακές αρχές να εξασφαλίσουν την αυξηµένη συµµετοχή των
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία εφαρµογής
της πολιτικής συνοχής, ανεξαρτήτως της µορφής που θα λάβουν οι
κανονισµοί που θα υιοθετηθούν.
10. Έχοντας υπόψη τις ανωτέρω παρατηρήσεις, η ΕΟΚΕ
διατυπώνει τις ακόλουθες συστάσεις προς την Επιτροπή
και το Συµβούλιο, και απευθύνει έκκληση στα κράτη
µέλη (εθνικές και περιφερειακές αρχές) και στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών:
10.1 Προγραµµατισµός σε κοινοτικό επίπεδο
— Η ΕΟΚΕ, η οποία ανέκαθεν εκτελεί συµβουλευτική αποστολή
για την Επιτροπή, το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιθυµεί να επισηµάνει ότι προσπαθεί να συµπεριλάβει
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στις εργασίες της και άλλες οργανώσεις, ούτως ώστε στις
γνωµοδοτήσεις της να λαµβάνονται όσο το δυνατό περισσότερο
υπόψη οι παρατηρήσεις και οι θέσεις των εκπροσώπων της
κοινωνίας των πολιτών.
— Στη γνωµοδότησή της σχετικά µε την αντιπροσωπευτικότητα
των ευρωπαϊκών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, η
ΕΟΚΕ παρουσίασε ορισµένα θεµελιώδη κριτήρια και κάλεσε να
αξιοποιηθούν τα αποτελέσµατα των εργασιών της (15). Με έναν
σαφή ορισµό της αντιπροσωπευτικότητας, οι οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών θα έχουν µεγαλύτερη από σήµερα νοµιµότητα, για να συµµετέχουν στις διάφορες φάσεις της διαδικασίας εφαρµογής της πολιτικής για τη συνοχή.
— Η ΕΟΚΕ προτείνει να συµπληρωθούν οι Στρατηγικοί Προσανατολισµοί 2007-2013 µε τον καθορισµό του πλαισίου που θα
καταστήσει δυνατή τη συµµετοχή των οργανώσεων της
κοινωνίας των πολιτών.
— Η ΕΟΚΕ ελπίζει στη διάταξη που προβλέπεται στους γενικούς
κανονισµούς, µε τη διατύπωση του Απριλίου 2006 σχετικά µε
τις διαβουλεύσεις σε επίπεδο Κοινότητας, να κατοχυρωθεί το
δικαίωµα συµµετοχής των άλλων ευρωπαϊκών αντιπροσωπευτικών οργανώσεων.
— Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή και το Συµβούλιο να τονίσουν
ρητά στους κανονισµούς για τη διασυνοριακή συνεργασία ότι
οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών µπορούν να
αποτελούν βασικούς εταίρους στις δράσεις που αναλαµβάνονται.
— Η ΕΟΚΕ ζητά από την Επιτροπή να προωθήσει και να τηρήσει
τις ελάχιστες προδιαγραφές όσον αφορά τις διαβουλεύσεις για
την πολιτική συνοχής, συµπεριλαµβανόµενης µιας ευρύτερης
χρησιµοποίησης των ηλεκτρονικών µέσων.
10.2 Προγραµµατισµός σε εθνικό επίπεδο
— Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να αναγγείλει τις προδιαγραφές
για τη διαδικασία διαβουλεύσεων ως προς τα έγγραφα στρατηγικής και προγραµµατισµού που καταρτίζονται στα κράτη µέλη.
Κρίνει ότι η εκπόνηση σχεδίων κοινωνικών διαβουλεύσεων δεν
είναι το µόνο αξιόλογο στοιχείο, αλλά ότι είναι εξίσου σηµαντικό να γνωστοποιούνται οι πληροφορίες σχετικά µε την
εκτέλεση των σχεδίων αυτών.
— Η ΕΟΚΕ παροτρύνει τα κράτη µέλη, και συγκεκριµένα τις
εθνικές και περιφερειακές αρχές που έχουν αναλάβει την
εκπόνηση εγγράφων προγραµµατισµού, να φέρουν σε αίσιο
πέρας τη διαδικασία διαβουλεύσεων, λαµβάνοντας υπόψη
παράγοντες όπως οι προθεσµίες που επιτρέπουν στις ενδιαφερόµενες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να διατυπώνουν
τις παρατηρήσεις τους, η δυνατότητα πρόσβασης στα προς
διαβούλευση έγγραφα, η τήρηση πρακτικών για την εφαρµογή
της διαδικασίας και η κατάρτιση καταλόγου των παρατηρήσεων
και των απόψεων που διατυπώνονται.
(15) Για να θεωρηθεί µια ευρωπαϊκή οργάνωση αντιπροσωπευτική, πρέπει
να πληροί τα εξής εννέα κριτήρια:
— να διαθέτει µόνιµη δοµή σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
— να έχει άµεση πρόσβαση στην εµπειρογνωµοσύνη των µελών της,
— να εκπροσωπεί γενικά συµφέροντα τα οποία αντιστοιχούν στα
συµφέροντα της ευρωπαϊκής κοινωνίας,
— να απαρτίζεται από οργανώσεις που αναγνωρίζονται σε εθνικό
επίπεδο ως αντιπροσωπευτικές των συµφερόντων που προασπίζονται,
— να διαθέτει οργανώσεις που να την εκπροσωπούν στα περισσότερα
κράτη µέλη,
— να υποχρεούται να λογοδοτεί στα µέλη της,
— να έχει εντολή εκπροσώπησης και δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
— να είναι ανεξάρτητη και να µην δέχεται εντολές από εξωτερικούς
φορείς
— να είναι διαφανής, ιδίως όσον αφορά τα οικονοµικά της και τις
διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
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— Η ΕΟΚΕ ενθαρρύνει τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών
να συµµετέχουν ενεργά στη διαδικασία διαβουλεύσεων.
— Η ΕΟΚΕ καλεί τα κράτη µέλη, και συγκεκριµένα τις εθνικές και
περιφερειακές αρχές που έχουν αναλάβει την εκπόνηση
εγγράφων προγραµµατισµού, να ακούσουν προσεκτικά τις
απόψεις και τις παρατηρήσεις των οργανώσεων της κοινωνίας
των πολιτών και να τις λάβουν υπόψη στα έγγραφα που
εκπονούν.
10.3 Προβολή των διαρθρωτικών ταµείων
— Η ΕΟΚΕ είναι πεπεισµένη ότι τα κράτη µέλη καθώς και οι περιφερειακές αρχές θα πρέπει να αξιοποιήσουν σε µεγαλύτερο
βαθµό το δυναµικό που διαθέτουν οι οργανώσεις της κοινωνίας
των πολιτών, εξασφαλίζοντας τη συµµετοχή τους στην επεξεργασία των σχεδίων προβολής και ενηµέρωσης, και να υποστηρίξουν τις πρωτοβουλίες που προέρχονται από τη βάση, διαθέτοντας προς τον σκοπό αυτό επαρκείς χρηµατοδοτικούς πόρους
για δράσεις προβολής και ενηµέρωσης όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταµεία.
— Η ΕΟΚΕ καλεί τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που
δρουν σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο να συµµετέχουν ενεργά
στις δραστηριότητες ενηµέρωσης των κύκλων τους όσον αφορά
τους στόχους που επιδιώκει η πολιτική συνοχής και τις δυνατότητες που παρέχουν τα διαρθρωτικά ταµεία.
10.4 Εφαρµογή των δράσεων των διαρθρωτικών ταµείων
— Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να
ενθαρρυνθούν τα κράτη µέλη να χρησιµοποιούν τον µηχανισµό
επιδοτήσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι καταλληλότερη για
το έργο αυτό, αλλά οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών
στις διάφορες χώρες θα µπορούσαν να συµµετέχουν και αυτές
στην εν λόγω διαδικασία.
— Η ΕΟΚΕ καλεί τα κράτη µέλη, ιδίως όσα δεν επέλεξαν να χρησιµοποιήσουν τον εν λόγω µηχανισµό, να αξιοποιήσουν την
πολύτιµη εµπειρία άλλων κρατών της Ένωσης στον τοµέα αυτό
και να εφαρµόσουν τον µηχανισµό αυτό κατά την περίοδο
2007-2013.
— Η ΕΟΚΕ είναι της γνώµης ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε
δυνατή προσπάθεια ώστε οι οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών, που είναι επιλέξιµες σύµφωνα µε το σηµείο 2.2 της
παρούσας γνωµοδότησης, να έχουν πρόσβαση στους πόρους
της τεχνικής βοήθειας.
— Η ΕΟΚΕ, έχοντας υπόψη τον θετικό ρόλο που µπορούν να
διαδραµατίσουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, που
είναι επιλέξιµες σύµφωνα µε το σηµείο 2.2 της παρούσας
γνωµοδότησης, καλεί τις εθνικές και περιφερειακές αρχές των
κρατών µελών να απλουστεύσουν τις διαδικασίες υποβολής
αιτήσεων χρηµατοδότησης στα πλαίσια της τεχνικής βοήθειας.
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— Η ΕΟΚΕ καλεί τα κράτη µέλη να λαµβάνουν υπόψη, κατά την
εκπόνηση των προϋπολογισµών τους, τους ίδιους πόρους των
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, που είναι επιλέξιµες
σύµφωνα µε το σηµείο 2.2 της παρούσας γνωµοδότησης, είτε
πρόκειται για κοινωνικούς εταίρους είτε για µη κυβερνητικές
οργανώσεις, στα πλαίσια της συγχρηµατοδότησης σχεδίων.
— Η ΕΟΚΕ παροτρύνει τα κράτη µέλη ώστε οι οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών, που είναι επιλέξιµες σύµφωνα µε το
σηµείο 2.2 της παρούσας γνωµοδότησης, να συγκαταλέγονται
εξ αρχής µεταξύ των τελικών δικαιούχων στα λειτουργικά
προγράµµατα. Παράλληλα, ζητά από την Επιτροπή να ελέγχει
ώστε τα έγγραφα που υποβάλλονται από τα κράτη µέλη να
εξασφαλίζουν την πρόσβαση των οργανώσεων της κοινωνίας
των πολιτών στους πόρους των διαρθρωτικών ταµείων.
— Η ΕΟΚΕ ζητά από τα κράτη µέλη να αξιοποιήσουν, κατά την
επιλογή των σχεδίων, τις γνώσεις και την εµπειρία των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, που είναι επιλέξιµες σύµφωνα
µε το σηµείο 2.2 της παρούσας γνωµοδότησης, και εφιστά την
προσοχή στην αποφυγή ενδεχόµενης σύγκρουσης συµφερόντων.
— Η ΕΟΚΕ τονίζει επίσης ότι είναι απαραίτητο να καταργηθούν ή
να µειωθούν ορισµένοι περιορισµοί τυπικής ή τεχνικής φύσεως
που εµποδίζουν τη χρησιµοποίηση των πόρων των διαρθρωτικών ταµείων από τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών,
που είναι επιλέξιµες σύµφωνα µε το σηµείο 2.2 της παρούσας
γνωµοδότησης.
10.5 Έλεγχος και αξιολόγηση της χρησιµοποίησης των πόρων
— Η ΕΟΚΕ είναι της γνώµης ότι η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει
κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις αρχές της συµµετοχής
των φορέων της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης, και, ειδικότερα,
σχετικά µε την πλήρη συµµετοχή τους στις επιτροπές παρακολούθησης, διασφαλίζοντας όµως την απαραίτητη αντικειµενικότητα και αµεροληψία σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα και τις
οργανώσεις που συµµετέχουν.
— Η ΕΟΚΕ αναµένει ότι οι εκθέσεις που υποβάλλουν τα κράτη
µέλη θα περιλαµβάνουν πληροφορίες και για τον τρόπο εφαρµογής της εταιρικής σχέσης στο πλαίσιο των επιτροπών παρακολούθησης.
— Η ΕΟΚΕ καλεί τα κράτη µέλη να εξασφαλίζουν στους εκπροσώπους των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών πρόσβαση
σε κατάρτιση για να εξασφαλισθεί η αποτελεσµατική διεκπεραίωση του ρόλου των µελών των επιτροπών παρακολούθησης.
Η ΕΟΚΕ καλεί τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να
διατηρούν τακτικές επαφές µε τους εκπροσώπους τους στις επιτροπές παρακολούθησης και να εξασφαλίζουν µια αµφίδροµη ροή
πληροφοριών.

Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2006
H Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα την Πρόταση κανονισµού
του Συµβουλίου σχετικά µε τη σύσταση µιας κοινής επιχείρησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού
συστήµατος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR)
COM(2005) 602 τελικό — 2005/0235 (CNS)
(2006/C 309/27)
Στις 4 Ιανουαρίου 2006, και σύµφωνα µε το άρθρο 171 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, το Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής µε θέµα την ανωτέρω πρόταση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Μεταφορές, ενέργεια, υποδοµές, κοινωνία των πληροφοριών», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 30 Μαΐου 2006. Εισηγητής ήταν ο
κ. McDonogh.
Κατά την 428η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 5ης και 6ης Ιουλίου 2006 (συνεδρίαση της 6ης Ιουλίου 2006), η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 37 ψήφους υπέρ, 1 ψήφο κατά και 3 αποχές, την
ακόλουθη γνωµοδότηση:
1. Εισαγωγή
1.1 Το SESAR αποτελεί το τεχνολογικό µέρος της πρωτοβουλίας «Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός» που εγκαινιάστηκε το
2004 µε σκοπό τη µεταρρύθµιση της οργάνωσης του ελέγχου
εναέριας κυκλοφορίας. Θα εισαγάγει νέες τεχνολογίες στους τοµείς
της επικοινωνίας, του ελέγχου και της πληροφορικής µεταξύ του
εδάφους και του αεροσκάφους, γεγονός που θα βελτιστοποιήσει το
έργο των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και των πιλότων. Σήµερα,
ενώ ο θάλαµος διακυβέρνησης αυτοµατοποιείται ολοένα περισσότερο, οι ελεγκτές και οι κυβερνήτες εξακολουθούν να επικοινωνούν
µέσω ασυρµάτου.
1.2 Το SESAR αποτελεί ένα σύστηµα διαχείρισης της εναέριας
κυκλοφορίας νέας γενιάς, η δε συµβολή του στη διαχείριση της
αύξησης της εναέριας κυκλοφορίας θα είναι ζωτικής σηµασίας. Το
SESAR θα ενισχύσει την ασφάλεια και την περιβαλλοντική απόδοση
των εναέριων µεταφορών και θα εξασφαλίσει την παραµονή της
Ευρώπης στο προσκήνιο της διεθνούς αεροπορικής αγοράς. Η
Επιτροπή θα αναπτύξει το µείζον αυτό βιοµηχανικό σχέδιο σε
συνεργασία µε το Eurocontrol και µε εταίρους από τον τοµέα της
βιοµηχανίας.
1.3 Με τον τρόπο αυτό, η Ευρώπη θα διαθέτει την αποτελεσµατικότερη υποδοµή στον τοµέα του ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας στον κόσµο. Εκτιµάται ότι, καθώς το SESAR θα καταστήσει
την εναέρια κυκλοφορία πιο αποτελεσµατική, η καθαρή πραγµατική
αξία του θα είναι 20 δισεκατοµµύρια ευρώ. Τα άµεσα και έµµεσα
οφέλη που θα προκύψουν από το σχέδιο προβλέπεται ότι θα
ανέλθουν σε περίπου 50 δισεκατοµµύρια ευρώ. Το σχέδιο θα
δηµιουργήσει 200.000 θέσεις απασχόλησης υψηλής εξειδίκευσης.
1.4 Οι προβλέψεις σχετικά µε τους ρυθµούς ανάπτυξης της
εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη καταδεικνύουν ότι η κυκλοφορία θα αυξηθεί σηµαντικά έως το 2025. Η ανάπτυξη αυτή δεν
θα είναι δυνατό να αντιµετωπιστεί χωρίς µία πλήρη επιθεώρηση της
σχετικής υποδοµής, µε σκοπό την βελτιστοποίηση των αεροδιαδρόµων και την εξάλειψη της συµφόρησης. Το SESAR θα βελτιώσει
επίσης την ασφάλεια των εναέριων µεταφορών, η οποία σήµερα
συναντά εµπόδια εξαιτίας των απηρχαιωµένων τεχνολογιών και του
κατακερµατισµένου συστήµατος ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας.
1.5 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Eurocontrol έχουν χρηµατοδοτήσει από κοινού τη σχετική σύµβαση ύψους 43 εκατοµµυρίων
ευρώ (50,5 εκατοµµύρια δολάρια), η οποία ανατέθηκε σε µία
κοινοπραξία 30 αεροπορικών εταιρειών, οργανώσεων αεροναυτιλίας
και κατασκευαστών αεροσκαφών. Η σύµβαση καλύπτει την φάση
καθορισµού της Έρευνας για τη ∆ιαχείριση Εναέριας Κυκλοφορίας
του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, η οποία παλαιότερα ήταν
γνωστή µε την ονοµασία SESAME, σήµερα όµως καλείται SESAR.

Η διετής φάση καθορισµού θα περιλαµβάνει όχι µόνο τον
σχεδιασµό του µελλοντικού συστήµατος ∆ΕΚ αλλά και το χρονοδιάγραµµα µέχρι το 2020 που θα αφορά την εισαγωγή του.
1.6 Το συνολικό κόστος της φάσης καθορισµού, συµπεριλαµβανοµένης της σύµβασης των 43 εκατοµµυρίων ευρώ, θα είναι 60
εκατοµµύρια ευρώ. Το κόστος αυτό θα καλύψουν κατά 50 % η
Επιτροπή και κατά 50 % το Eurocontrol, η δε συµβολή του Eurocontrol θα συνίσταται σε πόρους σε µετρητά, σε εµπειρογνωµοσύνη
και σε έρευνα. Η Επιτροπή αναφέρει ότι η φάση ανάπτυξης θα απαιτήσει περίπου 300 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως, οι δε σχετικοί πόροι
θα προέρχονται από την Επιτροπή, τη βιοµηχανία και το Eurocontrol. Σήµερα δαπανώνται ήδη 200 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως υπέρ
της έρευνας και της ανάπτυξης στον τοµέα της ∆ΕΚ και τα ποσά
αυτά θα διοχετευθούν στο SESAR.
1.7 Η φάση καθορισµού χρηµατοδοτείται εξολοκλήρου από την
Επιτροπή και το Eurocontrol. Σε ό,τι αφορά τη φάση ανάπτυξης, η
βιοµηχανία προβλέπεται ότι θα χρηµατοδοτήσει το ένα τρίτο του
προγράµµατος, ήτοι θα συνεισφέρει περίπου 100 εκατοµµύρια
ευρώ ετησίως για διάστηµα 7 ετών. Η ΕΕ θα συνεισφέρει άλλα 100
εκατοµµύρια ευρώ ετησίως, όπως επίσης και το Eurocontrol, το
οποίο και αυτό θα συνεισφέρει 100 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως.
1.8 ∆εν είναι ακόµη σαφές ποιοι θα χρηµατοδοτήσουν και σε τι
ποσοστό τα 100 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως που καλείται να
καλύψει η βιοµηχανία. Η συνεισφορά της βιοµηχανίας αποµένει να
προσδιοριστεί, πρώτα όµως θα χρειαστεί να επιλυθούν δύσκολα
θέµατα που αφορούν τα δικαιώµατα πνευµατικής και βιοµηχανικής
ιδιοκτησίας, τις ρήτρες περί ανταγωνισµού, κλπ.
1.9 Μία ένδειξη του ύψους του ποσού που θα συνεισφέρει η
βιοµηχανία στο σχέδιο SESAR παρέχεται από το τρέχον επίπεδο
των δαπανών Ε&Α υπέρ της ∆ΕΚ, το ύψος των οποίων ανέρχεται σε
200 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως, 75 εκατοµµύρια περίπου από τα
οποία καλύπτουν οι Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας.
Ένα ουσιαστικό µέρος, εάν όχι το σύνολο, αυτών των πόρων θα
διατεθεί υπέρ του σχεδίου SESAR αντί να χρησιµοποιηθεί κατά
τρόπο κατακερµατισµένο.
1.10 Στους εταίρους του σχεδίου περιλαµβάνονται: τα Κέντρα
Έρευνας και Ανάπτυξης στον Τοµέα της ∆ιευθέτησης της Εναέριας
Κυκλοφορίας (ATE R&D Centres), ο Στρατιωτικός Τοµέας του
Eurocontrol (EURAMID), η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του
Ηνωµένου Βασιλείου (UK CAA), µη ευρωπαϊκές βιοµηχανίες
(Boeing, Honeywell, Rockwell-Collins) και επαγγελµατικές
οργανώσεις, η ∆ιεθνής Οµοσπονδία Ενώσεων Ελεγκτών Εναερίου
Κυκλοφορίας (IFATCA), η Ευρωπαϊκή Ένωση Χειριστών Αεροσκαφών (ECA) και η Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Εργαζοµένων στις
Μεταφορές (ETF).
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1.11 Οι εταιρείες που θα λάβουν µέρος στην φάση καθορισµού
είναι οι εξής:
ΧΡΗΣΤΕΣ: Air France, Iberia, KLM, Lufthansa, Ένωση Ευρωπαϊκών
Αερογραµµών (AEA), Ευρωπαϊκή Ένωση Αεροµεταφορέων των
Περιφερειών της Ευρώπης (ERAA), ∆ιεθνής Ένωση Αεροπορικών
Μεταφορών (IATA), ∆ιεθνής Ένωση Κατόχων και Χειριστών Αεροσκαφών (IAOPA).
ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ANSP): Ισπανικοί Αερολιµένες και Αεροναυτιλία (AENA), Austrocontrol,
(DFS), ∆ιεύθυνση Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας (Γαλλία) (DSNA),
Ιταλική Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας (ENAV), Luftfartsverket (Σουηδικός Αεροµεταφορέας) (LFV), Luchtverkeersleidins (Ολλανδικός Φορέας ∆ιαχείρισης της Εναέριας Κυκλοφορίας)
(LVNL), Εθνικές Υπηρεσίες Εναέριας Κυκλοφορίας (ΗΒ) (NATS),
NAV.
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΑ: Aéroports de Paris, BAA, Fraport, Amsterdam,
Münich, AENA, LFV.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Airbus, BAE Systems, Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αεροναυπηγικής Άµυνας και ∆ιαστήµατος (EADS), Indra, Selex, Thales
ATM, Thales Avionics, και Air Traffic Alliance.
2. Συστάσεις και παρατηρήσεις
2.1 Κάθε πρωτοβουλία η οποία έχει ως αποτέλεσµα τον εκσυγχρονισµό του ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη θα
πρέπει να επιδοκιµάζεται ως εποικοδοµητική δράση.
2.2 Πρέπει να οδηγεί σε αποτελεσµατικότερη δροµολόγηση,
στην εξοικονόµηση καυσίµων και στον περιορισµό της διάρκειας
των πτήσεων των ταξιδιωτών.
2.3 Η καθιέρωση λειτουργικών τµηµάτων εναέριου χώρου (FAB)
προβλέπεται ότι θα επιτρέψει, τη βέλτιστη χρήση του εναέριου
χώρου ενώ ταυτόχρονα θα γίνονται σεβαστές οι περιφερειακές
συµφωνίες και θα λαµβάνονται υπόψη οι συνθήκες διαβίωσης και
τα συµφέροντα των τοπικών κοινοτήτων (πόλεων, κωµοπόλεων και
χωριών) που βρίσκονται κάτω από τα λειτουργικά τµήµατα εναέριου
χώρου (FAB).
2.4 Καθώς µε το σχέδιο SESAR αποφεύγεται η επικάλυψη των
δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης, δεν αναµένεται αύξηση
του συνολικού όγκου της συµβολής των χρηστών του εναέριου
χώρου στις προσπάθειες έρευνας και ανάπτυξης
2.5 Ύστερα από την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
στο Eurocontrol, η Επιτροπή και το Eurocontrol υπέγραψαν
συµφωνία-πλαίσιο για την ανάπτυξη συνεργασίας στον τοµέα της
εφαρµογής του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού και των δραστη-
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ριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης στον τοµέα ελέγχου της εναέριας
κυκλοφορίας. Με τον τρόπο αυτό προβλέπεται ότι θα βελτιωθεί
τόσο η ασφάλεια όσο και η αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας
των φορέων παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας (ANSP).
2.6 Η Κοινή Επιχείρηση πρέπει να υιοθετήσει µία ολοκληρωµένη
προσέγγιση, την δε απρόσκοπτη µετάβαση από την «φάση καθορισµού» στην «φάση εφαρµογής» και από την «έρευνα και ανάπτυξη»
στην «εφαρµογή» θα διασφαλίσουν οι συνδυασµένες προσπάθειες
της εταιρικής σχέσης δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα σε όλους τους
τοµείς (τον τεχνικό, τον λειτουργικό, τον ρυθµιστικό και τον
θεσµικό τοµέα).
2.7 Η έκταση της χρηµατοδότησης της Κοινής Επιχείρησης
πρέπει να αναθεωρηθεί όταν θα έχει ολοκληρωθεί η «φάση καθορισµού». Όλα τα µέρη θα χρειαστεί να εξετάσουν τον αντίκτυπο
που θα έχει το τυχόν επιπλέον κόστος που θα κληθεί να καλύψει ο
ιδιωτικός τοµέας µέσω του µηχανισµού επιβολής τελών στους
χρήστες, δεδοµένου ότι αυτό θα έχει επιπτώσεις στο ταξιδεύον
κοινό.
2.8 Ο δηµόσιος προϋπολογισµός για τη φάση εφαρµογής του
σχεδίου SESAR πρέπει να συµπληρωθεί µε εισφορές από τον ιδιωτικό τοµέα.
2.9 Λόγω του πλήθους των ενδιαφεροµένων που θα χρειαστεί
να λάβουν µέρος στη διαδικασία αυτή, καθώς και των χρηµατοδοτικών µέσων και της τεχνικής εµπειρογνωµοσύνης που θα
απαιτηθούν, επιβάλλεται να συσταθεί µία νοµική οντότητα η οποία
να µπορέσει να εξασφαλίσει τη συντονισµένη διαχείριση των
κονδυλίων που θα διατεθούν στο σχέδιο SESAR κατά τη διάρκεια
της φάσης εφαρµογής του.
2.10 Οι εταιρείες που θα συµµετάσχουν στην φάση καθορισµού
είναι περιορισµένες και δεν αντιπροσωπεύουν το σύνολο της ευρωπαϊκής αεροπορικής βιοµηχανίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να
διευρύνει τη συµµετοχή στη φάση αυτή ώστε να µπορούν να
λαµβάνουν µέρος και φορείς µικρότερων διαστάσεων, ιδιαίτερα δε
από τα νέα κράτη µέλη της ΕΕ.
2.11 Η θέση σε εφαρµογή του SESAR θα είναι σταδιακή. Το
τελευταίο στάδιο, η λεγόµενη «φάση εφαρµογής», πρέπει να τεθεί
πλήρως σε ισχύ το ταχύτερο δυνατό. Είναι σκόπιµο η Επιτροπή να
προβλέψει ένα σαφές χρονοδιάγραµµα ώστε να επιταχυνθεί η
υλοποίηση του σχεδίου και να περιοριστεί στο ελάχιστο το
διάστηµα που θα µεσολαβήσει µέχρι την πλήρη εφαρµογή του.
2.12 Τα τέλη εναερίου κυκλοφορίας στην Ευρώπη αναµένεται
να περιοριστούν, δεδοµένου ότι το σχέδιο SESAR θα οδηγήσει σε
αύξηση της αποτελεσµατικότητας.

Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2006
Η Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής καιΚοινωνικής Επιτροπής
Anne-Marie SIGMUND
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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής επιτροπής µε θέµα: «Το µέλλον των
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας»
(2006/C 309/28)
Στις 14 Ιουλίου 2005, και σύµφωνα µε το άρθρο 29, παράγραφος 2, του Εσωτερικού της Κανονισµού, η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή αποφάσισε να καταρτίσει γνωµοδότηση πρωτοβουλίας µε θέµα:
«Το µέλλον των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας».
Το ειδικευµένο τµήµα «Μεταφορές, ενέργεια, υποδοµές, κοινωνία των πληροφοριών», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία των σχετικών εργασιών, επεξεργάστηκε τη γνωµοδότησή του στις 30 Μαΐου 2006 µε βάση εισηγητική
έκθεση του κ. HENCKS.
Κατά τη 428η σύνοδο ολοµέλειάς της, της 5ης και 6ης Ιουλίου 2006 (συνεδρίαση της 6ης Ιουλίου), η Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε µε 46 ψήφους υπέρ, 9 ψήφους κατά και 7 αποχές, την ακόλουθη
γνωµοδότηση:
1. Συµπεράσµατα
1.1 Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που ορίζονται ως τέτοιες από
τις δηµόσιες αρχές, µε βάση και σε συνάρτηση µε µια κοινωνική
δράση ή δράση συµµετοχής των πολιτών στα κοινά, ανταποκρίνονται σε θεµελιώδεις ανάγκες και διαδραµατίζουν καθοριστικό
ρόλο για την προώθηση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της
Ένωσης, και για την ευόδωση της στρατηγικής της Λισσαβώνας.
1.2 ∆εδοµένου ότι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο όρισε περίοδο
προβληµατισµού σχετικά µε τα µεγάλα ευρωπαϊκά ζητήµατα, θα
πρέπει η κοινωνία των πολιτών να αναδειχθεί σε αποφασισµένο και
«επιθετικό» παράγοντα, προκειµένου να διασφαλιστεί η ύπαρξη
αποτελεσµατικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και να καταστούν
αυτές θεµελιώδης συνιστώσα της Ένωσης.
1.3 Εποµένως, η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει το αίτηµά της να
οριστούν σε κοινοτικό επίπεδο οι κοινές βασικές αρχές που θα
πρέπει να συναντώνται σε όλες τις ΥΚΩ, να περιληφθούν σε µια
οδηγία πλαίσιο και, σε περίπτωση ανάγκης, να διαφοροποιηθούν
ανά τοµέα µέσω τοµεακών οδηγιών.
1.4 ∆υνάµει της αρχής της επικουρικότητας, κάθε κράτος µέλος
πρέπει να µπορεί να ορίσει, µέσω επίσηµης πράξης, τα είδη των
υπηρεσιών που εµπίπτουν στα κυριαρχικά του δικαιώµατα ή που
θεωρούνται εθνικού, περιφερειακού ή τοπικού συµφέροντος, και οι
οποίες δεν υπάγονται στις ΥΓΟΣ και δεν εντάσσονται στο πεδίο
εφαρµογής των κανόνων για τον ανταγωνισµό και για τις κρατικές
ενισχύσεις.
1.5 Για τις λοιπές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, η οδηγία πλαίσιο
και οι ανά τοµέα νόµοι θα πρέπει να διατηρούν σαφώς την ελευθερία των κρατών µελών ή των τοπικών αρχών για τον ορισµό των
τρόπων διαχείρισης και χρηµατοδότησής τους, τις αρχές και τα
όρια της δράσης της Κοινότητας, την αξιολόγηση των επιδόσεών
τους, τα δικαιώµατα των καταναλωτών και των χρηστών, καθώς και
ένα ελάχιστο όριο αποστολών και υποχρεώσεων δηµόσιας
υπηρεσίας.
1.6 Προκειµένου να καταστούν αποδεκτές οι διαδικασίες από
όλους εκείνους στους οποίους απευθύνονται οι ΥΚΩ, θα πρέπει
όλοι οι φορείς -κρατικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, κοινωνικοί εταίροι, οργανώσεις καταναλωτών και προστασίας του
περιβάλλοντος, οργανισµοί κοινωνικής οικονοµίας και καταπολέµησης του αποκλεισµού κ.λ.π.- να έχουν τη δική τους θέση σε
εθνικό περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, δίπλα στους ρυθµιστές και
στους φορείς, για τη λειτουργία των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
και να καλούνται να συµµετάσχουν σε όλες τις φάσεις, δηλαδή και

κατά την οργάνωση, αλλά και κατά τον καθορισµό, την επιτήρηση
και την εφαρµογή των προτύπων ποιότητας.
1.7 Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάθε φορά που οι ανά τοµέα οδηγίες
για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας έχουν κοινωνικές συνέπειες επί
της ειδίκευσης και των συνθηκών εργασίας και απασχόλησης των
εργαζοµένων, πρέπει να πραγµατοποιούνται διαβουλεύσεις µε τις
οργανώσεις εργαζοµένων και εργοδοτών στα πλαίσια των νέων
τοµεακών επιτροπών για τον ευρωπαϊκό διαρθρωµένο διάλογο.
1.8 Ο εξελικτικός χαρακτήρας των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
και η σηµασία που έχουν για την υλοποίηση της στρατηγικής της
Λισσαβώνας, καθιστούν απαραίτητη µια τακτική αξιολόγηση, όχι
µόνο των υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος για τις
οποίες υφίστανται κοινοτικές ρυθµίσεις, αλλά και των υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας, σε σχέση µε τους στόχους της Ένωσης. Η ΕΟΚΕ
προτείνει τη δηµιουργία ενός παρατηρητηρίου για την αξιολόγηση
των οικονοµικών και µη οικονοµικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας,
το οποίο θα απαρτίζεται από πολιτικούς εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και από εκπροσώπους της οργανωµένης
κοινωνίας των πολιτών από την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή.
1.9 Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι οι αρχές που αναπτύσσονται παραπάνω
θα πρέπει να διέπουν επίσης και τις θέσεις της Ένωσης στις εµπορικές διαπραγµατεύσεις, ειδικότερα δε στα πλαίσια του ΠΟΕ και
της GATS. Θα ήταν απαράδεκτο να αναλάβει η Ένωση, στις
διεθνείς εµπορικές διαπραγµατεύσεις, δεσµεύσεις για την απελευθέρωση τοµέων ή δραστηριοτήτων, οι οποίες δεν θα έχουν αποφασιστεί στα πλαίσια των ειδικών κανόνων της εσωτερικής αγοράς για
τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Η ανάγκη να διαφυλαχθεί η
ικανότητα των κρατών µελών να νοµοθετούν για τις οικονοµικές
και µη οικονοµικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας αποβλέποντας στην
επίτευξη των κοινωνικών στόχων και των στόχων ανάπτυξης που
έχει θέσει η Ένωση απαιτεί να εξαιρεθούν οι υπηρεσίες γενικού
οικονοµικού συµφέροντος από τις προαναφερόµενες διαπραγµατεύσεις.

2. Αντικείµενο της γνωµοδότησης πρωτοβουλίας
2.1 Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας βρίσκονται στο επίκεντρο του
ευρωπαϊκού προτύπου κοινωνίας και διαδραµατίζουν καθοριστικό
ρόλο στην προώθηση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της
Ένωσης. Συµπληρώνουν την ενιαία αγορά και προχωρούν πέρα απ'
αυτήν και συνιστούν απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονοµική
και κοινωνική ευηµερία των πολιτών και των επιχειρήσεων.
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2.2 Οι οικονοµικές και µη οικονοµικές υπηρεσίες κοινής
ωφέλειας ανταποκρίνονται σε θεµελιώδεις ανάγκες και αποτελούν
συστατικό στοιχείο ενός δεσµού που συνδέει τους πολίτες µε την
κοινότητα στην οποία ανήκουν, ενώ αντιπροσωπεύουν ένα από τα
στοιχεία της πολιτισµικής ταυτότητας για όλες τις ευρωπαϊκές
χώρες, µέχρι και στις κινήσεις της καθηµερινής ζωής.
2.3 Στο επίκεντρο όλων αυτών των θεωρήσεων, λοιπόν,
βρίσκεται το συµφέρον του πολίτη, η προάσπιση του οποίου
απαιτεί την εξασφάλιση της πρόσβασης σε υπηρεσίες που κρίνονται
θεµελιώδεις και στην επιδίωξη στόχων προτεραιότητας.
2.4 Οι κοινές αυτές αξίες πραγµατώνονται µέσα από τρόπους
οργάνωσης των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που ποικίλουν από τη
µία χώρα στην άλλη, από τη µία περιφέρεια στην άλλη και ανάλογα
µε τους διαφόρους τοµείς. Ο ορισµός των υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας είναι εκείνος που θεσπίζουν οι εθνικές αρχές, µε βάση και
σε συνάρτηση µε µια κοινωνική δράση και δράση συµµετοχής των
πολιτών στα κοινά.
2.5 Αυτή η ποικιλία καταστάσεων αντιπροσωπεύει πρόκληση για
την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Εντούτοις, όχι µόνον δεν συνιστά
ανυπέρβλητο εµπόδιο, αλλά αποτελεί και ευκαιρία για τη
δηµιουργία ενός πλαισίου ικανού να εξυπηρετεί το κοινό συµφέρον,
µέσα σε µια οικονοµική και κοινωνική συγκυρία που διαρκώς
µεταβάλλεται και µέσω της προσαρµογής ενός συνόλου αρχών που
ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.
2.6 Η επίτευξη µιας ευεργετικής αλληλεπίδρασης µεταξύ της
µεγάλης ευρωπαϊκής αγοράς, µε τις απαιτήσεις ελεύθερης κυκλοφορίας, ελεύθερου ανταγωνισµού, αποτελεσµατικότητας, ανταγωνιστικότητας και οικονοµικού δυναµισµού, από τη µία πλευρά, και
του συνυπολογισµού των στόχων κοινής ωφέλειας, από την άλλη,
έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί µακρόπνοη και πολυσύνθετη διαδικασία. Στον τοµέα αυτόν, έχουν σηµειωθεί πολλές επιτυχίες, παρότι
παραµένουν ακόµη προς επίλυση ορισµένα προβλήµατα.

3. Ιστορικό
3.1 Η Συνθήκη της Ρώµης αναφέρεται στις δηµόσιες υπηρεσίες
µόνο στο άρθρο 77 (που, στη σηµερινή Συνθήκη, έχει γίνει άρθρο
73), όπου γίνεται λόγος για δηµόσια υπηρεσία για τον κλάδο των
µεταφορών, και στο άρθρο 90, παράγραφος 2 (που έχει γίνει άρθρο
86, παράγραφος 2, στη σηµερινή Συνθήκη), όπου γίνονται δεκτές
παρεκκλίσεις από τους κανόνες του ανταγωνισµού, υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις, για τις υπηρεσίες γενικού οικονοµικού
συµφέροντος.
3.2 Το άρθρο 86, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ παρέχει στα
κράτη µέλη τη δυνατότητα θέσπισης νοµικού καθεστώτος που θα
παρεκκλίνει από το κοινό δίκαιο, και ειδικότερα από τους κανόνες
του ανταγωνισµού, υπέρ των επιχειρήσεων που διαχειρίζονται
υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος: «Οι επιχειρήσεις που
είναι επιφορτισµένες µε τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος ή που έχουν χαρακτήρα δηµοσιονοµικού µονοπωλίου υπόκεινται στους κανόνες της παρούσας συνθήκης, ιδίως
στους κανόνες ανταγωνισµού, κατά το µέτρο που η εφαρµογή των
κανόνων αυτών δεν εµποδίζει νοµικά ή πραγµατικά την εκπλήρωση της ιδιαίτερης αποστολής που τους έχει ανατεθεί. Η
ανάπτυξη των συναλλαγών δεν πρέπει να επηρεάζεται σε βαθµό
ο οποίος θα αντέκειτο προς το συµφέρον της Κοινότητας.» (1)
( ) Το άρθρο III-166, παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης αναπαράγει σχεδόν αυτολεξεί το άρθρο 86, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ.
1
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3.3 Με βάση το τελευταίο αυτό άρθρο, το ∆ικαστήριο των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αναγνωρίζει (από το 1993) ότι, για την
εκπλήρωση της ιδιαίτερης αποστολής που του έχει ανατεθεί, ο
φορέας που έχει αναλάβει καθήκοντα δηµόσιας υπηρεσίας µπορεί
να απολαµβάνει συγκεκριµένων ελευθεριών σε συνάρτηση µε τους
κανόνες ανταγωνισµού της Συνθήκης, οι οποίες µπορούν να
φθάνουν µέχρι και την εξαίρεση από κάθε ανταγωνισµό, στο βαθµό
που οι περιορισµοί αυτοί είναι αναγκαίοι ώστε η επιχείρηση να
δύναται να εξασφαλίζει την υπηρεσία γενικού οικονοµικού συµφέροντος υπό συνθήκες οικονοµικά αποδεκτές (2).

3.4 Έτσι, το ∆ικαστήριο έχει διαπιστώσει τη συµβατότητα µε τη
Συνθήκη της χορήγησης ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων για
αποδοτικές δραστηριότητες, προκειµένου να αντισταθµιστούν
απώλειες που υφίσταται η επιχείρηση από δραστηριότητες µη
αποδοτικές, αλλά κοινής ωφέλειας (3).

3.5 Με το ίδιο σκεπτικό, το ∆ικαστήριο αποφάνθηκε ότι, στο
βαθµό που η χρηµατοδοτική υποστήριξη εκ µέρους του κράτους
πρέπει να θεωρείται ως αντιστάθµιση για παροχές που προσφέρει η
δικαιούχος επιχείρηση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δηµόσιας υπηρεσίας, η παρέµβαση αυτού του είδους, υπό συγκεκριµένες
προϋποθέσεις, δεν υπάγεται στις διατάξεις της Συνθήκης που
αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις (4). Συγχρόνως, το ∆ικαστήριο
διευκρινίζει ότι οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας -τόσο οικονοµικές
όσο και µη οικονοµικές- πρέπει να σέβονται τις γενικές αρχές της
Συνθήκης: διαφάνεια, αναλογικότητα, µη άσκηση διακρίσεων,
ισότητα µεταχείρισης.

3.6 Η ευρωπαϊκή οικοδόµηση άρχισε να παρεµβαίνει στο πεδίο
των υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος από την Ενιαία
Πράξη του 1986, µε τη δηµιουργία ενιαίας αγοράς, κυρίως µέσω
της αµφισβήτησης των ιδιαίτερων δικαιωµάτων που εκχωρούνται
στους (ιδιωτικούς ή δηµόσιους) φορείς παροχής υπηρεσιών στα
κράτη µέλη και της δροµολόγησης µιας ευρύτατης απελευθέρωσης
των µεγάλων δικτύων δηµοσίων υπηρεσιών.

3.7 Η Συνθήκη του Άµστερνταµ του 1997 τονίζει, στο άρθρο
16, τη θέση που κατέχουν οι υπηρεσίες γενικού οικονοµικού
συµφέροντος (ΥΓΟΣ) µεταξύ των κοινών αξιών της Ένωσης, καθώς
και το ρόλο τους για την προώθηση της κοινωνικής και εδαφικής
συνοχής. Ζητά από τις εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές να µεριµνούν
ούτως ώστε «οι υπηρεσίες αυτές να λειτουργούν βάσει αρχών και
προϋποθέσεων οι οποίες να επιτρέπουν την εκπλήρωση του
σκοπού τους», ενώ παράλληλα θα υπόκεινται ευρέως στις αρχές του
ανταγωνισµού.

3.8 Το εν λόγω άρθρο 16 δεν έχει λειτουργική εµβέλεια επί της
πολιτικής της Επιτροπής έναντι των φορέων δηµοσίων υπηρεσιών.
Ωστόσο, τον Μάρτιο του 2000, στη Λισσαβώνα, το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο αποφάσισε να προωθήσει «µια πλήρη και εντελώς
λειτουργική εσωτερική αγορά», και συνέστησε την αύξηση της
απελευθέρωσης των δικτύων δηµοσίων υπηρεσιών και την επέκταση
του πεδίου του ανταγωνισµού στις εθνικές αγορές, όσον αφορά τις
σιδηροδροµικές υπηρεσίες, τις ταχυδροµικές υπηρεσίες, τις
υπηρεσίες ενέργειας και τις τηλεπικοινωνίες.
(2) Βλ. Αποφάσεις «Ιταλικό ταχυδροµείο», «Corbeau», «Κοινότητα του
Almelo», «Glöckner» και «Altmark».
(3) Βλ. Απόφαση «Glöckner» της 25.10.2001.
(4) Απόφαση «Altmark» της 24.07.2003.
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3.9 Ο Χάρτης των θεµελιωδών δικαιωµάτων, που θεσπίστηκε
στη Νίκαια το 2000, συνδέει για πρώτη φορά τις υπηρεσίες κοινής
ωφέλειας µε τα θεµελιώδη δικαιώµατα. Έτσι, στα άρθρα ΙΙ-34 και
ΙΙ-36 του Χάρτη των θεµελιωδών δικαιωµάτων, αναγνωρίζονται η
πρόσβαση στις ΥΓΟΣ και τα δικαιώµατα που αφορούν συγκεκριµένες συνιστώσες των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ΥΚΩ)
(κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική ενίσχυση, προστασία της υγείας,
προστασία του περιβάλλοντος κ.λπ.).

3.10 Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης, της 15ης και
16ης Μαρτίου 2002, είχε ζητήσει ρητά «να προσδιοριστούν επακριβώς εντός πρότασης για οδηγία-πλαίσιο οι αρχές οι σχετικές µε
τις υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος που διαπνέουν το
άρθρο 16 της Συνθήκης, δίχως να θίγονται οι ιδιαιτερότητες των
διαφόρων τοµέων που εµπίπτουν σε αυτές και λαµβάνοντας
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 86 της Συνθήκης.»
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εκπόνησης της οδηγίας πλαίσιο για τις υπηρεσίες γενικού οικονοµικού και µη οικονοµικού συµφέροντος, την οποία εδώ και χρόνια
ζητά στις γνωµοδοτήσεις της (5).
4.5 Η νοµική βάση δεν µπορεί, σήµερα, να είναι άλλη από
εκείνη της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς, ενώ εννοείται ότι
η βάση αυτή πρέπει να συµπληρωθεί µε τον συνυπολογισµό άλλων
διατάξεων της Συνθήκης, οι οποίες παρέχουν συγκεκριµένο περιεχόµενο στη µορφή που πρέπει να λάβει η εσωτερική αγορά των
υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος, όπως οι εξής:
— το άρθρο 16, που αναθέτει στην Ένωση να µεριµνά ώστε οι
ΥΓΟΣ να µπορούν να εκπληρώνουν το σκοπό τους·
— το άρθρο 36 του Χάρτη θεµελιωδών δικαιωµάτων, που ζητά
από την Ένωση να σέβεται την πρόσβαση όλων στις ΥΓΟΣ·
— το άρθρο 86, που διευκρινίζει ότι, σε περίπτωση σύγκρουσης
µεταξύ των κανόνων του ανταγωνισµού και της αποστολής
γενικού συµφέροντος, εκείνοι που προέχουν είναι οι δεύτεροι·

4. Σηµερινή κατάσταση

— το άρθρο 5 που αφορά την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας·

4.1 Παρότι έχει πραγµατοποιηθεί σχετική πρόοδος, πολλοί
εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών την έχουν κρίνει ως
ανεπαρκή, σε σύγκριση µε τη σηµασία που κατέχουν οι υπηρεσίες
κοινής ωφέλειας στη ζωή των ευρωπαίων πολιτών, και, στα πλαίσια
της εκπόνησης του µελλοντικού ευρωπαϊκού συντάγµατος,
ανέπτυξαν πολυάριθµες πρωτοβουλίες προκειµένου να εδραιωθούν
οι αρχές των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στους κοινούς στόχους
της Ένωσης, ώστε να προωθηθεί και να εξασφαλιστεί η ασφάλεια
και η κοινωνική δικαιοσύνη µέσω ποιοτικών υπηρεσιών που θα
στηρίζονται στις αρχές της καθολικότητας, της ισότητας
πρόσβασης, της ουδετερότητας έναντι του καθεστώτος ιδιοκτησίας,
και των προσιτών τιµών.

— το άρθρο 295 που θεσπίζει την ουδετερότητα της Ένωσης
έναντι του καθεστώτος ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων·
— ο Τίτλος VIII που αφορά την απασχόληση, λόγω του αριθµού
θέσεων απασχόλησης που συνδέονται µε τις ΥΓΟΣ, άµεσα ή
έµµεσα·
— ο Τίτλος XIV για την προστασία των καταναλωτών, ο οποίος
συνεπάγεται ιδιαίτερη αντιµετώπιση για τις ΥΓΟΣ·
— ο Τίτλος XV για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, που παρέχει αρµοδιότητες στην Ένωση·

4.2 Το άρθρο ΙΙΙ-122 του σχεδίου συνταγµατικής συνθήκης θα
θέσπιζε τις βάσεις του θετικού παράγωγου δικαίου σχετικά µε τις
υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος ορίζοντας ότι πρέπει
να υπάρχει µέριµνα «ώστε οι υπηρεσίες αυτές να λειτουργούν
βάσει αρχών και προϋποθέσεων, ιδίως οικονοµικών και δηµοσιονοµικών, οι οποίες επιτρέπουν την εκπλήρωση του σκοπού τους» και
ότι, µε την επιφύλαξη της αρµοδιότητας των κρατών µελών, «ευρωπαϊκός νόµος καθιερώνει τις εν λόγω αρχές και καθορίζει τις εν
λόγω προϋποθέσεις».

— ο Τίτλος XVI για την ανταγωνιστικότητα της βιοµηχανίας, ο
οποίος προϋποθέτει την ύπαρξη σύγχρονων, αποτελεσµατικών
και ποιοτικών ΥΓΟΣ·

4.3 Επιπλέον, το εν λόγω άρθρο ΙΙΙ-122 θα αναγνώριζε την
αρχή της ελεύθερης διοίκησης των τοπικών αρχών και θα ανήγαγε
σε συνταγµατική αρχή τη δυνατότητα των αρχών αυτών να
παρέχουν οι ίδιες υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος,
δίδοντας έτσι συγκεκριµένη µορφή στην αρχή της επικουρικότητας
στο πεδίο των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων της Ένωσης και των
κρατών µελών σχετικά µε τις ΥΓΟΣ.

4.6 Ένας συνδυασµός των άρθρων αυτών θα επέτρεπε τη θεµελίωση ειδικού δικαίου για τις ΥΓΟΣ, µε συνυπολογισµό και της
ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς, αλλά και των ιδιαιτεροτήτων
των ΥΓΟΣ, στα πλαίσια εκπλήρωσης των στόχων της Συνθήκης.

4.4 Λόγω της αναβολής της διαδικασίας επικύρωσης της
συνταγµατικής συνθήκης, η ΕΟΚΕ κρίνει αναγκαίο να κινηθεί χωρίς
άλλη καθυστέρηση, µε βάση τις ισχύουσες συνθήκες, η διαδικασία

— ο Τίτλος XVII για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή, ο
οποίος προϋποθέτει την αντιστάθµιση των υφιστάµενων ανισορροπιών·
— ο Τίτλος XIX για την προστασία του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα
σηµαντικός για τις ΥΓΟΣ, λόγω του εξωτερικού κόστους τους.

(5) Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής:
«Οι υπηρεσίες γενικού συµφέροντος», γνωµοδότηση πρωτοβουλίας,
ΕΕ C 241 της 07/10/2002, σ. 0119-0127· γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για το «Πράσινο Βιβλίο
για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας» COM(2003) 270 τελικό, ΕΕ C 80
της 30/3/2004, σ. 0066-0076· γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για το «Λευκό Βιβλίο σχετικά µε τις
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας» COM(2004) 374 τελικό, ΕΕ C 221 της
08/09/2005, σ. 0017-0021.
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5. ∆ιάκριση µεταξύ υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος

και

5.1 Σε αντίθεση προς τις υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος (ΥΓΟΣ), οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (ΥΚΩ) στο σύνολό
τους δεν αναφέρονται ως τέτοιες στις Συνθήκες.
5.2 Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας µη οικονοµικής φύσης δεν
διέπονται από ειδικούς κοινοτικούς κανόνες και δεν υπάγονται
στους κανόνες που αφορούν την εσωτερική αγορά, τον ανταγωνισµό και τις κρατικές ενισχύσεις. Εντάσσονται, ωστόσο, σε µια
σειρά στόχων της ΕΕ (σεβασµός των θεµελιωδών δικαιωµάτων,
προαγωγή της ευηµερίας των πολιτών, κοινωνική δικαιοσύνη,
κοινωνική συνοχή κ.τ.λ.), που είναι απαραίτητοι για την κοινωνία.
Αποτέλεσµα τούτου είναι ότι η Ένωση, η οποία έχει ευθύνες σε ό,τι
αφορά την προώθηση του επιπέδου και της ποιότητας διαβίωσης σε
ολόκληρο το έδαφος της ΕΕ, έχει επίσης ορισµένες ευθύνες σε
σχέση µε τα µέσα άσκησης των θεµελιωδών δικαιωµάτων και
υλοποίησης της κοινωνικής συνοχής που συνιστούν οι υπηρεσίες
κοινής ωφέλειας. Συνεπώς, ελάχιστη υποχρέωσή της είναι να
λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα ώστε οι λόγω υπηρεσίες κοινής
ωφέλειας να υφίστανται, να έχουν οι πολίτες πρόσβαση σε αυτές,
και να είναι οικονοµικά προσιτές και καλής ποιότητας για όλους.
5.3 Όµως, η διάκριση µεταξύ οικονοµικού και µη οικονοµικού
χαρακτήρα παραµένει ασαφής και αόριστη. Σχεδόν οποιαδήποτε
παροχή κοινής ωφέλειας, ακόµη κι εκείνη που προσφέρεται αφιλοκερδώς ή εθελοντικά, αντιπροσωπεύει κάποια οικονοµική αξία,
χωρίς ωστόσο να πρέπει να διέπεται από το δίκαιο περί ανταγωνισµού. Επιπλέον µία και η αυτή υπηρεσία µπορεί να έχει ταυτόχρονα εµπορευµατικό και µη εµπορευµατικό χαρακτήρα. Όπως
επίσης, µία υπηρεσία µπορεί να έχει εµπορευµατικό χαρακτήρα,
χωρίς ωστόσο να έχει η αγορά τη δυνατότητα να εξασφαλίζει την
παροχή της σύµφωνα µε το πνεύµα και τις αρχές που διέπουν τις
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.
5.4 Προκύπτουν, εποµένως, κάποιες ασάφειες και αντιφάσεις
µεταξύ ανταγωνισµού και ΥΚΩ, των οποίων ο οικονοµικός ή µη
οικονοµικός χαρακτήρας εξακολουθεί να εξαρτάται από τις νοµικές
ερµηνείες και µεταστροφές του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, και το γεγονός αυτό:
— οδηγεί σε επισφαλή κατάσταση πολλούς φορείς δηµοσίων
υπηρεσιών, κυρίως εκείνους που δρουν στον κοινωνικό τοµέα ή
σε µη εµπορευµατικούς κλάδους ή που ασκούν τις δραστηριότητές τους σε τοπικό επίπεδο·
— εκθέτει τους φορείς εκµετάλλευσης στον κίνδυνο επιβολής
κυρώσεων από την Επιτροπή ή το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων·
— προκαλεί την ανησυχία των πολιτών/καταναλωτών, οι οποίοι
φοβούνται ότι οι δηµόσιες υπηρεσίες θα εξαφανιστούν.
5.5 Επιπλέον, υπάρχει ασάφεια ορολογίας µεταξύ των διαφόρων
ευρωπαϊκών οργάνων. Για την Επιτροπή, η έννοια της κοινής
ωφέλειας καλύπτει όλες τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, είτε είναι
εµπορευµατικές είτε όχι, ενώ για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η
έννοια των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας καλύπτει µόνο τις µη οικονοµικές. Η ΕΟΚΕ ζητά, εποµένως, να αναληφθεί µεταξύ των
διαφόρων ευρωπαϊκών οργάνων πρωτοβουλία προκειµένου να εξευρεθεί µια κοινή γλώσσα.
6. Μελλοντικοί προσανατολισµοί
6.1 ∆εδοµένου ότι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, µετά από τα
δηµοψηφίσµατα για τη Συνταγµατική Συνθήκη, όρισε περίοδο
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προβληµατισµού σχετικά µε τα µεγάλα ευρωπαϊκά ζητήµατα, θα
πρέπει η κοινωνία των πολιτών να αναδειχθεί σε αποφασισµένο και
«επιθετικό» παράγοντα, προκειµένου να διασφαλιστεί η ύπαρξη
αποτελεσµατικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και να καταστούν
αυτές θεµελιώδης συνιστώσα της Ένωσης.
6.2 Με το ίδιο σκεπτικό, πρέπει να διερωτηθούµε ποιες πρωτοβουλίες πρέπει να αναληφθούν στην Ευρώπη προκειµένου να καταλήξουµε σε έναν αρµονικό συνδυασµό των µηχανισµών της αγοράς
και των αποστολών δηµόσιας υπηρεσίας, σε τοµείς όπου η συµπληρωµατικότητα αυτή είναι συµβατή µε τους στόχους των υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας και µπορεί να προσφέρει προστιθέµενη αξία προς
όφελος της βελτίωσης της ποιότητας διαβίωσης των ευρωπαίων
πολιτών, στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου που
θα στηρίζεται στην οικονοµική µεγέθυνση, τη δηµιουργία απασχόλησης και τη βιώσιµη ευηµερία.
6.3 Μία από τις µεγάλες ιδιαιτερότητες του κοινωνικού
προτύπου είναι ο κοινωνικός διάλογος. Η ενηµέρωση, η διαβούλευση και η συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων και των φορέων
της κοινωνίας των πολιτών συνιστούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις
για τη διατήρηση και τον επιτυχηµένο εκσυγχρονισµό του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου. Το ζητούµενο είναι να προκύψει µία
κοινωνική Ευρώπη, που θα στηρίζεται σε µια εποικοδοµητική
αλληλεπίδραση µεταξύ των νοµοθετικών ρυθµίσεων και του κοινωνικού διαλόγου.
6.4 Όλοι οι φορείς -κρατικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές,
κοινωνικοί εταίροι, οργανώσεις καταναλωτών και προστασίας του
περιβάλλοντος, οργανισµοί κοινωνικής οικονοµίας και καταπολέµησης του αποκλεισµού κ.λ.π.- έχουν τη δική τους θέση, δίπλα
στους ρυθµιστές και στους φορείς, για τη λειτουργία των
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.
6.5 Πρέπει, λοιπόν, να εξασφαλιστεί ότι, σε εθνικό, περιφερειακό
και τοπικό επίπεδο, κατά τη ρύθµιση των υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας, οι προαναφερόµενοι φορείς θα συµµετάσχουν σε όλες τις
φάσεις, δηλαδή και κατά την οργάνωση, και κατά τον καθορισµό,
την επιτήρηση, τη σχέση κόστους/αποτελεσµατικότητας και την
εφαρµογή των προτύπων ποιότητας.
6.6 Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάθε φορά που οι ανά τοµέα οδηγίες
έχουν κοινωνικές συνέπειες επί της ειδίκευσης και των συνθηκών
εργασίας και απασχόλησης των εργαζοµένων, ο διαρθρωµένος
κοινωνικός διάλογος πρέπει να προηγείται των νοµοθετικών πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
6.7 Με άλλα λόγια, το πνεύµα του άρθρου 139 της Συνθήκης
ΕΚ, που αναθέτει στην Επιτροπή να µεριµνά ώστε να πραγµατοποιούνται διαβουλεύσεις µε τις οργανώσεις εργαζοµένων και εργοδοτών σχετικά µε την κοινωνική διάσταση των πολιτικών που η ίδια
προτείνει, πρέπει να εφαρµόζεται επίσης και σε τοµεακό επίπεδο,
όταν τίθεται θέµα ρύθµισης των υπηρεσιών γενικού οικονοµικού
συµφέροντος.
6.8 Έτσι, οι επιτροπές τοµεακού κοινωνικού διαλόγου θα καταστούν οι εγγυητές της προώθησης του κοινωνικού διαλόγου σε
τοµεακό ή δια-τοµεακό επίπεδο, ο οποίος θα πρέπει να οδηγεί στην
υπογραφή ευρωπαϊκών συλλογικών συµβάσεων που θα εφαρµόζονται για την προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων και
της απασχόλησής τους, έναντι του κοινωνικού ντάµπιγκ και της
απασχόλησης µη ειδικευµένου προσωπικού.
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6.9 Αυτό δεν πρέπει να απαλλάσσει την Επιτροπή από την υποχρεωτική διεξαγωγή αναλύσεων αντικτύπου σχετικά µε τη λειτουργία
των υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος µε την ευκαιρία
της κάθε πρότασής της που θα αποβλέπει στην τροποποίηση µίας
από τις τοµεακού χαρακτήρα πράξεις του κοινοτικού δικαίου, ή
στη θέσπιση νέας ανάλογης πράξης στον τοµέα των υπηρεσιών
γενικού οικονοµικού συµφέροντος.

9.2 Επειδή, από τη µία πλευρά, είναι δύσκολο να οριστεί η
έννοια αυτή κατά τρόπο εξαντλητικό και, από την άλλη, µια περιοριστική προσέγγιση εγκυµονεί κινδύνους, ο ορισµός αυτός θα
πρέπει να επικεντρώνεται στην ιδιαίτερη αποστολή των εν λόγω
υπηρεσιών και στις απαιτήσεις (υποχρεώσεις δηµόσιας υπηρεσίας)
που τους επιβάλλονται για την εκπλήρωση των λειτουργιών τους,
και οι οποίες θα πρέπει να καθορίζονται σαφώς.

7. Οικοδόµηση µιας ευρωπαϊκής έννοιας για τις υπηρεσίες
κοινής ωφέλειας

9.3 Σύµφωνα µε το άρθρο 86, παράγραφος 2, της Συνθήκης
ΕΚ, η πραγµατική εκπλήρωση µιας αποστολής κοινής ωφέλειας, σε
περίπτωση σύγκρουσης, προέχει της εφαρµογής των κανόνων για
τον ανταγωνισµό, σύµφωνα και µε την κοινοτική νοµολογία.

7.1 Η Ευρώπη στην οποία προσβλέπουν οι πολίτες είναι µια
Ευρώπη που θα είναι χώρος κοινής διαβίωσης, µε έµφαση στα
ζητήµατα ποιότητας ζωής, αλληλεγγύης, απασχόλησης και
δηµιουργίας πλούτου όχι µόνον υλικού. Οι ΥΚΩ συνιστούν
απαραίτητο µέσον για την επίτευξή της.
7.2 Εποµένως, πρέπει να οριστούν σε κοινοτικό επίπεδο οι
κοινές βασικές αρχές που θα πρέπει να συναντώνται σε όλες τις
ΥΚΩ, να περιληφθούν σε µια οδηγία πλαίσιο και, κατά περίπτωση,
να διαφοροποιηθούν ανά τοµέα µέσω τοµεακών οδηγιών.
7.3 Η υιοθέτηση µιας οδηγίας πλαίσιο, οριζόντιου χαρακτήρα,
είναι αναγκαία προκειµένου οι φορείς στους οποίους έχει ανατεθεί
η διαχείριση των οικονοµικών και µη οικονοµικών υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας και οι δηµόσιες αρχές να διαθέτουν όλη την επιθυµητή
νοµική ασφάλεια, και οι χρήστες και καταναλωτές τις απαραίτητες
εγγυήσεις.

8. Στόχοι των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
8.1 Σύµφωνα µε το ρόλο που κατέχουν ως πυλώνες του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου και της κοινωνικής οικονοµίας της
αγοράς, οι ΥΚΩ θα πρέπει, µέσω αλληλεπιδράσεων και ενσωµάτωσης της οικονοµικής και κοινωνικής προόδου:
— να εγγυώνται το δικαίωµα του κάθε κατοίκου στην πρόσβαση
σε θεµελιώδη αγαθά ή υπηρεσίες (δικαίωµα στην παιδεία, στην
υγεία, στην ασφάλεια, στην απασχόληση, στην παροχή ενέργειας
και ύδατος, στις µεταφορές, στις επικοινωνίες κ.λπ.)·
— να εξασφαλίζουν την οικονοµική, κοινωνική και πολιτισµική
συνοχή·
— να µεριµνούν για την κοινωνική δικαιοσύνη και ενσωµάτωση, να
οικοδοµούν δεσµούς αλληλεγγύης, να προωθούν το γενικό
συµφέρον της εκάστοτε κοινότητας·

10. Ο ρόλος των εθνικών δηµοσίων αρχών

10.1 ∆υνάµει της αρχής της επικουρικότητας, το κάθε κράτος
µέλος πρέπει να είναι ελεύθερο να προβαίνει το ίδιο στη διάκριση
µεταξύ υπηρεσιών γενικού συµφέροντος οικονοµικής και µη οικονοµικής φύσεως. Σε περίπτωση προφανώς εσφαλµένης εκτίµησης,
εντούτοις, θα πρέπει να µπορεί να παρέµβει η Επιτροπή.

10.2 Ως εκ τούτου, τα κράτη µέλη θα πρέπει να µπορούν να
ορίσουν µέσω επίσηµης πράξης, που θα κοινοποιείται στα
ευρωπαϊκά όργανα, τα είδη υπηρεσιών που εµπίπτουν στα
κυριαρχικά τους δικαιώµατα και καλύπτονται από απαράβατες απαιτήσεις δηµόσιου συµφέροντος ή εθνικού, περιφερειακού ή τοπικού
συµφέροντος, και οι οποίες δεν υπάγονται στις ΥΓΟΣ και δεν
εντάσσονται στο πεδίο εφαρµογής των κανόνων για τον ανταγωνισµό και για τις κρατικές ενισχύσεις.

10.3 Με την επιφύλαξη της ελευθερίας επιλογής των εθνικών
αρχών, η ΕΟΚΕ φρονεί ότι, µεταξύ των εν λόγω υπηρεσιών εθνικού,
περιφερειακού ή τοπικού συµφέροντος, θα πρέπει να περιλαµβάνονται οι υπηρεσίες που υπάγονται στο σύστηµα υποχρεωτικής
εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής προστασίας, οι πολιτισµικές και
φιλανθρωπικές δραστηριότητες, οι δραστηριότητες κοινωνικού
χαρακτήρα ή οι δραστηριότητες που στηρίζονται στην αλληλεγγύη
ή σε δωρεές, καθώς και οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες και οι
υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης.

9. Ορισµός της κοινής ωφέλειας

10.4 Για τις λοιπές υπηρεσίες, η οδηγία πλαίσιο για τις
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και οι ανά τοµέα νόµοι θα πρέπει να
ορίζουν σαφώς τις αρχές και τις διαδικασίες ρύθµισης, οι οποίες θα
συµπληρώνουν το κοινό δίκαιο του ανταγωνισµού. Ο νοµοθετικός
αυτός ορισµός θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα προσαρµογής
των απαιτήσεων σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των αναγκών και των
µεληµάτων των χρηστών και των καταναλωτών, καθώς και µε τις
µεταβολές του οικονοµικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος.

9.1 Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να χαραχτεί ένα θεσµικό πλαίσιο
που θα συνιστά µια στέρεη βάση για τη δηµιουργία νοµικής σταθερότητας όσον αφορά τη διάκριση, σύµφωνα µε τον Χάρτη, µεταξύ
υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος και µη οικονοµικών
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, δεδοµένου ότι, σύµφωνα µε τον Χάρτη,
για τις τελευταίες δεν ισχύουν οι κανόνες σχετικά µε τον ανταγωνισµό και µε τις κρατικές ενισχύσεις.

10.5 Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι το ειδικό καθεστώς του ύδατος, η
συνέχεια και η αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών που συνδέονται
µε την υδροδότηση, η πολιτική επενδύσεων και η δασµολογική
πολιτική έχουν ως αποτέλεσµα ο τοµέας του ύδατος να υπάγεται
στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και να µην προσφέρεται για συστηµατική απελευθέρωση σε επίπεδο ΕΕ.

— να δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για βιώσιµη ανάπτυξη.
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10.6 Το ρυθµιστικό αυτό πλαίσιο θα πρέπει, συνεπώς, να διασφαλίζει την ύπαρξη των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, την ελευθερία
των κρατών µελών ή των τοπικών αρχών για τον ορισµό και την
οργάνωσή τους, την ελεύθερη επιλογή των τρόπων διαχείρισης (6)
και χρηµατοδότησής τους, τις αρχές και τα όρια της δράσης της
Κοινότητας, την αξιολόγηση των επιδόσεών τους, τα δικαιώµατα
των καταναλωτών και των χρηστών, καθώς και ένα ελάχιστο όριο
αποστολών και υποχρεώσεων δηµόσιας υπηρεσίας.

ρύθµισης των υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος, µε
σεβασµό της αρχής της επικουρικότητας και της αρχής της ουδετερότητας έναντι του δηµόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα της µορφής
διαχείρισης των υπηρεσιών αυτών.

10.7 Οι εν λόγω υποχρεώσεις δηµόσιας υπηρεσίας, δηλ. οι
υποχρεώσεις που τα κράτη µέλη επιβάλλουν στον εαυτό τους ή
στους φορείς παροχής υπηρεσιών, συνίστανται κατά κύριο λόγο
στην ισότιµη και καθολική πρόσβαση, την απουσία οποιουδήποτε
είδους διακρίσεων, τη συνεχή παροχή της υπηρεσίας, την ποιότητα,
τη διαφάνεια, την ασφάλεια και τη δυνατότητα προσαρµογής στις
απαραίτητες εξελίξεις.

12.1 Ο εξελικτικός χαρακτήρας των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας,
οι στόχοι που τους ανατίθενται, και η σηµασία που κατέχουν για
την υλοποίηση της στρατηγικής της Λισσαβώνας, καθιστούν
αναγκαία την τακτική αξιολόγηση, όχι µόνο των υπηρεσιών γενικού
οικονοµικού συµφέροντος, για τις οποίες υφίστανται κοινοτικοί
κανόνες, αλλά και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, οι οποίες
συµβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων της Ένωσης (σεβασµός
των θεµελιωδών δικαιωµάτων, προώθηση της ευηµερίας των
πολιτών, κοινωνική δικαιοσύνη, κοινωνική συνοχή κ.λπ.).

10.8 Σεβόµενη το άρθρο 295 της Συνθήκης, που δεν
προδικάζει τον δηµόσιο ή ιδιωτικό χαρακτήρα του τρόπου διαχείρισης των υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος και δεν
προτρέπει τα κράτη µέλη σε απελευθέρωση των υπηρεσιών, η ΕΟΚΕ
ενθαρρύνει τις πλέον ποικίλες µορφές διαχείρισης και εταιρικής
σχέσης µεταξύ των δηµοσίων αρχών, των φορέων στους οποίους
έχουν ανατεθεί οι υπηρεσίες αυτές, των κοινωνικών εταίρων, καθώς
και των χρηστών και καταναλωτών.

11. Ρύθµιση
11.1 Η ρύθµιση αποτελεί δυναµική διαδικασία, που εξελίσσεται
µε την ανάπτυξη της αγοράς και µε τις τεχνολογικές µεταλλαγές.
11.2 Ο τρόπος κατά τον οποίο θα πρέπει να λειτουργεί ο ανταγωνισµός µέσα σε µια απελευθερωµένη αγορά εξαρτάται από τα
χαρακτηριστικά του κλάδου: µπορεί να λειτουργεί µε τη µορφή
πρόσκλησης για υποβολή προσφορών, εταιρικών σχέσεων δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα, ελέγχου των τιµών, πρόληψης της ενδεχόµενης διακριτικής µεταχείρισης της πρόσβασης στο δίκτυο, ή µε τη
δηµιουργία ανταγωνισµού µεταξύ δικτύων.
11.3 Από τη σύγκριση µεταξύ των διαφόρων συστηµάτων
ρύθµισης των κρατών µελών, προκύπτει ότι κανένα πρότυπο δεν
µπορεί να θεωρηθεί ως υποδειγµατικό, δεδοµένου ότι αυτό
εξαρτάται πάντοτε από την ιστορία, από τους θεσµούς και τις παραδόσεις της εκάστοτε χώρας, από την κατάσταση του τοµέα ή τη
γεωγραφική θέση, καθώς και από την τεχνολογική ανάπτυξη του
εκάστοτε συγκεκριµένου τοµέα.
11.4 Πρέπει, λοιπόν, ο σεβασµός της ποικιλίας των τρόπων
ρύθµισης, που συνδέονται µε τη διαφορετική ιστορία, παράδοση
και θεσµούς, καθώς και µε τα είδη των υπηρεσιών, να συνδυαστεί
µε τους συγκεκριµένους κοινοτικούς στόχους και περιορισµένους
κοινούς κανόνες, ώστε να καταλήξουµε σε διαφοροποιηµένες
λύσεις, προκειµένου να προωθηθεί η µεγαλύτερη δυνατή αποτελεσµατικότητα σε διευρωπαϊκό, διασυνοριακό, εθνικό, περιφερειακό ή
τοπικό επίπεδο.

12. Αξιολόγηση

12.2 Η ΕΟΚΕ δεν συµφωνεί, εποµένως, µε την άποψη της Επιτροπής (7), σύµφωνα µε την οποία οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας µη
οικονοµικού χαρακτήρα θα πρέπει να εξαιρούνται από την
οριζόντια αξιολόγηση των επιδόσεων των υπηρεσιών γενικού
συµφέροντος.
12.3 Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να χρησιµεύει για να
αυξάνεται η αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
και η προσαρµογή τους στις εξελίξεις των αναγκών των πολιτών και
των επιχειρήσεων και για να παρέχονται στις δηµόσιες αρχές τα
απαραίτητα στοιχεία ώστε να προβαίνουν στις πλέον πρόσφορες
επιλογές.
12.4 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ζητήσει από την
Επιτροπή (8) να διοργανώσει τη συζήτηση µεταξύ των διαφόρων
υφιστάµενων χώρων παρατήρησης (Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή, Επιτροπή των Περιφερειών, οργανώσεις κοινωνικού
διαλόγου, ενώσεις πρωτοβουλιών για τις ΥΚΩ και ενώσεις καταναλωτών). Τα αποτελέσµατα της συζήτησης αυτής προβλέπεται να
ληφθούν υπόψη και να χρησιµεύσουν για τον καθορισµό των
προσανατολισµών για την ετήσια οριζόντια αξιολόγηση, ενώ η ίδια
η αξιολόγηση θα πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο συζήτησης.
12.5 Τούτο σηµαίνει ότι η δέσµευση που ανέλαβε η Επιτροπή
στην ανακοίνωσή της COM(2002) 331, να καλέσει την κοινωνία
των πολιτών να συµµετάσχει στην οριζόντια αξιολόγηση των επιδόσεων των ΥΚΩ, κυρίως µέσω της δηµιουργίας ενός «µόνιµου µηχανισµού για την παρακολούθηση της άποψης των πολιτών και της
εξέλιξής τους» θα πρέπει να εκπληρωθεί και ότι, πάντοτε κατά την
Επιτροπή, «θα πραγµατοποιούνται επίσης διαβουλεύσεις µε τα
ενδιαφερόµενα µέρη, συµπεριλαµβανοµένων των κοινωνικών
εταίρων, για συγκεκριµένα θέµατα σε βάση ad-hoc.»
12.6 Εποµένως, η Ένωση θα οφείλει να προωθεί τη δυναµική
της αξιολόγησης, σεβόµενη την αρχή της επικουρικότητας, µέσω
της κατάρτισης, ύστερα από συνεννόηση µε τους εκπροσώπους των
ενδιαφεροµένων φορέων, µιας µεθόδου αξιολόγησης εναρµονισµένης σε ευρωπαϊκή κλίµακα, µε βάση κοινούς δείκτες.

11.5 Ενώ θα πρέπει, βέβαια, να προωθηθούν οι ανταλλαγές και
οι συντονισµοί σε κοινοτικό επίπεδο, δεν θα πρέπει να επιβληθεί
καµία ενιαία λύση σε ευρωπαϊκή κλίµακα, και ανήκει στην αρµοδιότητα των κρατών µελών να ορίσουν τον προσφορότερο τρόπο

12.7 Αυτή η µέθοδος αξιολόγησης θα πρέπει να λαµβάνει
υπόψη όχι µόνο τα καθαρά οικονοµικά αποτελέσµατα, αλλά και
τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο, καθώς και τη µακροπρόθεσµη προάσπιση του γενικού συµφέροντος.

(6) Το άρθρο 295 της Συνθήκης ΕΚ θεσπίζει την αρχή της ουδετερότητας
όσον αφορά την δηµόσια ή ιδιωτική ιδιοκτησία των επιχειρήσεων.
COM(2004) 374 τελικό της 12.05.2004.

(7) COM(2002) 331, σηµείο 3.2.
(8) Έκθεση του ΕΚ Α5/0361/2001· έκθεση Werner Langen· 17
Οκτωβρίου 2001.
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12.8 Αυτό προϋποθέτει ότι οι χρήστες στους οποίους απευθύνονται οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας θα διαθέτουν τα µέσα ώστε να
εκφράζουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους, κυρίως µε τη
συµµετοχή τους, µέσω των εκπροσώπων τους, στο σχεδιασµό των
µεθόδων αξιολόγησης και στην εκτίµηση των αποτελεσµάτων.
12.9 Με το ίδιο σκεπτικό, η ΕΟΚΕ προτείνει τη δηµιουργία ενός
παρατηρητηρίου για την αξιολόγηση των οικονοµικών και µη οικονοµικών υπηρεσιών γενικού συµφέροντος, το οποίο θα απαρτίζεται
από πολιτικούς εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
της Επιτροπής των Περιφερειών, και από εκπροσώπους της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών από την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή.
12.10 Το παρατηρητήριο θα πρέπει να περιλαµβάνει Οργανωτική Επιτροπή που θα προσδιορίζει τους στόχους και τη
συγγραφή υποχρεώσεων σε ό,τι αφορά τις αξιολογήσεις, επιλέγοντας τους οργανισµούς στους οποίους θα ανατίθενται οι µελέτες,
θα εξετάζει τις εκθέσεις και θα εκδίδει σχετικές γνωµοδοτήσεις.
Συνδεδεµένο µε την επιτροπή αυτή θα είναι ένα επιστηµονικό
συµβούλιο, ο ρόλος του οποίου θα είναι να εξετάζει την επιλεγόµενη µεθοδολογία και να διατυπώνει σχετικές συστάσεις. Η οργανωτική επιτροπή θα λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου οι
εκθέσεις αξιολόγησης να αποτελούν αντικείµενο παρουσιάσεων και
δηµόσιων συζητήσεων σε όλα τα κράτη µέλη µε το σύνολο των
ενδιαφεροµένων µερών. Τούτο προϋποθέτει να είναι οι εκθέσεις
αξιολόγησης διαθέσιµες στις διάφορες γλώσσες εργασίας της
Ένωσης.
13. Χρηµατοδότηση
13.1 Η ασφάλεια της µακροπρόθεσµης χρηµατοδότησης των
επενδύσεων και των υποχρεώσεων δηµόσιας υπηρεσίας παραµένει
κεντρικό ζήτηµα προκειµένου να εξασφαλιστεί σε όλους, σε
ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης, η πρόσβαση σε υπηρεσίες
κοινής ωφέλειας ποιοτικές και σε προσιτές τιµές.
13.2 Το γενικό συµφέρον και οι υποχρεώσεις δηµόσιας
υπηρεσίας που η δηµόσια αρχή επιβάλλει σε έναν ή περισσότερους
φορείς παροχής µιας υπηρεσίας γενικού οικονοµικού συµφέροντος,
υπό συγκεκριµένες συνθήκες και διευκρινίσεις, απαιτούν κατάλληλες µεθόδους χρηµατοδότησης.
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13.3 Εποµένως, τα κράτη µέλη είναι εκείνα που οφείλουν να
εγγυηθούν τη µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση, αφενός των επενδύσεων που απαιτούνται για τη συνέχεια και τη βιωσιµότητα των
υπηρεσιών, και αφετέρου της κατάλληλης αντιστάθµισης για τις
υποχρεώσεις δηµόσιας υπηρεσίας ή καθολικής υπηρεσίας· οι κοινοτικοί κανόνες πρέπει να ευνοούν και όχι να περιορίζουν τους
τρόπους εξασφάλισης αυτής της χρηµατοδότησης.
13.4 Η απουσία ευρωπαϊκής οδηγίας που να αφορά τον ορισµό,
την οργάνωση και τη χρηµατοδότηση των υποχρεώσεων δηµόσιας
υπηρεσίας, αφήνει στα κράτη µέλη όλα τα περιθώρια να επιλέξουν
τις δικές τους µεθόδους χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε την αρχή
της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.
13.5 Τα κράτη µέλη θα πρέπει να µπορούν να προσφεύγουν σε
ευρύ φάσµα τρόπων χρηµατοδότησης των αποστολών και υποχρεώσεων δηµόσιας υπηρεσίας: αντιστάθµιση από τον εθνικό προϋπολογισµό ή από τον προϋπολογισµό των τοπικών αρχών, χρηµατοδότηση µε βάση κοινωνικά ή περιφερειακά στοιχεία
αλληλεξάρτησης και συµπληρωµατικότητας µεταξύ χρήσεων ή
χρηστών, εισφορές των φορέων και των χρηστών, πιστώσεις φόρων,
αποκλειστικά δικαιώµατα κ.λπ., συνδυασµένα µέσα δηµόσιας και
ιδιωτικής χρηµατοδότησης (εταιρική σχέση δηµόσιου-ιδιωτικού
τοµέα), κυρίως για τις δηµόσιες υποδοµές που δηµιουργούν έσοδα
προερχόµενα από την εκµετάλλευση.
13.6 ∆εδοµένου ότι οι τρόποι χρηµατοδότησης εξαρτώνται
κατά µεγάλο µέρος από τα κράτη ή τους τοµείς, που βρίσκονται σε
διαρκή µεταλλαγή λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης, η ΕΟΚΕ κρίνει
ότι δεν είναι σκόπιµο, σε κοινοτικό επίπεδο, να περιοριστούν οι
πιθανές πηγές χρηµατοδότησης ή να δοθεί προτεραιότητα σε
κάποια από αυτές, αλλά είναι καλύτερο να αφεθεί στα κράτη µέλη,
σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, η ευελιξία να αποφασίζουν, µε βάση τις πολιτικές τους προτεραιότητες και τις εκτιµήσεις
τους σχετικά µε την οικονοµική απόδοση, µε ποιον τρόπο
επιθυµούν να χρηµατοδοτούν τις υπηρεσίες των οποίων έχουν την
ευθύνη.
13.7 Ωστόσο, λόγω των περιορισµένων δυνατοτήτων χρηµατοδότησης ενός µέρους των νέων κρατών µελών, η Ένωση θα έπρεπε
να θέσει στη διάθεσή τους τα αναγκαία µέσα για την προώθηση της
ανάπτυξης αποτελεσµατικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.
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