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1. Εισαγωγικό Σημείωμα
Το παρόν Σημείωμα αναφέρεται στις εργασίες της 74ης Συνόδου Ολομέλειας
της Επιτροπής των Περιφερειών, που πραγματοποιήθηκε στις 9 και 10
Απριλίου 2008. Στην Σύνοδο συμμετείχε η Κυπριακή Αντιπροσωπεία στην
Επιτροπή των Περιφερειών, με Επικεφαλής το Γιώργο Γεωργίου, Δήμαρχο
Κάτω Πολεμιδιών. Την Κυπριακή Αντιπροσωπεία εκπροσώπησαν εκτός από
τον Επικεφαλής, οι κύριοι Χρίστος Μέσης, Δήμαρχος Μέσα Γειτονιάς, Σπύρος
Ελενοδώρου, Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Οροκλίνης, Σάββας
Ηλιοφώτου, Δήμαρχος Στροβόλου, Νίκος Καλλής, Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου Ζωοπηγής και η κυρία Ελένη Λουκαίδου, Δημοτικός Σύμβουλος
Λευκωσίας.
Στο επίκεντρο της Συνόδου Ολομέλειας βρέθηκε η παρέμβαση του κ.
PIEBALGS, μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιου για την ενέργεια. Ο
κ. Piebalgs καλωσόρισε την ΕτΠ ως συνεργάτη στο Σύμφωνο των Δημάρχων,
ένα δίκτυο πόλεων και περιφερειών που έχουν δεσμευθεί να καταπολεμήσουν
την
παγκόσμια
αύξηση
της
θερμοκρασίας
ξεπερνώντας
τους
προβλεπόμενους στόχους της ΕΕ.
Το Σύμφωνο περιλαμβάνει δύο κύρια στοιχεία: Μια δεσμευτική υποχρέωση
από τις πόλεις και τις περιφέρειες να υπερβούν το στόχο μείωσης κατά 20%
του CO2 και το σχεδιασμό ενός προγράμματος δράσης για την ενεργειακή
αποδοτικότητα ή για την ανανεώσιμη ενέργεια. "Ποια μέτρα θα ληφθούν
εξαρτάται από κάθε πόλη," εξήγησε ο Επίτροπος. "Μερικοί θα προωθήσουν
την ενεργειακή αποδοτικότητα, κάποιοι την ανανεώσιμη ενέργεια, κάποιοι τις
μεταφορές."
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΘΕΜΑ
1. Επανεξέταση του δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ – "Μεταρρύθμιση
του προϋπολογισμού σε μία Ευρώπη που αλλάζει"
Εισηγητές: Delebarre (FR/PSE) Δήμαρχος Δουνκέρκης και Van den Brande
(BE/PPE) Μέλος του κοινοβουλίου της Φλάνδρας
Στη γνωμοδότηση τους, ο Πρόεδρος της ΕτΠ κ. Luc Van δεν Brande και ο
πρώτος αντιπρόεδρος κ. Michel Delebarre, καλούν την ΕΕ να εξετάσει νέους
τρόπους αυτοχρηματοδότησης, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί
αποτελεσματικά στις μελλοντικές προκλήσεις, να εγγυηθεί την εδαφική
συνοχή και να ενισχύσει τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες.
Οι εισηγητές τονίζουν ότι θα πρέπει να συμφωνηθεί ένα νέο χρηματοδοτικό
σύστημα που να μπορεί να προσαρμόζει τους σημαντικότερους ευρωπαϊκούς
στόχους στις συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες. "Είναι επιτακτικό να διατηρηθεί
ένα ισχυρό πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο, που να είναι σε θέση να διαθέσει
τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους προκειμένου να επιτύχει τους
στόχους που έχουν τεθεί" προσθέτει η γνωμοδότηση.
Η γνωμοδότηση συνιστά, μεταξύ άλλων :
•
•
•
•
•

Μια πιo εύκαμπτη δημοσιονομική περίοδο προγραμματισμού (5 + 5
έτη) βασισμένη στο ευρωπαϊκό εκλογικό χρονοδιάγραμμα που να
προβλέπει μια ενδιάμεση αναθεώρηση του προϋπολογισμού.
Αποτελεσματική υποστήριξη για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες
έτσι ώστε να εξασφαλιστεί μια ισορροπημένη οικονομική, κοινωνική και
εδαφική ανάπτυξη σε όλη την ΕΕ.
Έναν προϋπολογισμό που να απεικονίζει την επέκταση των
αρμοδιοτήτων της ΕΕ έτσι όπως προβλέπονται στο πλαίσιο της
μεταρρυθμιστικής Συνθήκης της Λισσαβώνας.
Την αποφυγή της επανεθνικοποίησης των πολιτικών που
χρηματοδοτούνται έως τώρα από την Ένωση και που θα μπορούσε να
οδηγήσει σε ανεπαρκή αντιμετώπιση των καταστάσεων.
Μια επικοινωνιακή πολιτική σχετικά με τον τρόπο διάθεσης των
πόρων.

Η γνωμοδότηση υπογραμμίζει ότι ο προϋπολογισμός οφείλει να ενισχύσει ένα
πρότυπο της ΕΕ που αναγνωρίζει τη σημασία της διατήρησης της ταυτότητας
και προωθεί τη συμμετοχή και τη δημοκρατία σε τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο. "Η πρόκληση της αναθεώρησης του προϋπολογισμού έγκειται στο να
επιτραπεί η ανάπτυξη αυτού του οικονομικού και κοινωνικού προτύπου,
στρέφοντας την προσοχή στον εδαφικό πλούτο της Ευρώπης και τη
ποικιλομορφία της, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής ποικιλομορφίας"
ολοκληρώνει.
2. Προαγωγή της πλήρους συμμετοχής των νέων στην εκπαίδευση, την
απασχόληση και την κοινωνία
Εισηγητής : κ. HALDER (Πρόεδρος του κοινοβουλίου του Vorarlberger,
AT/PPE)

Η ΕτΠ χαιρετίζει τις προτάσεις τις Επιτροπής για την ανάληψη ισχυρότερου
ρόλου υποστήριξης όσον αφορά στην πολιτική νεολαίας, αλλά επιμένει ότι η
κύρια ευθύνη για την εκπαίδευση και την κατάρτιση πρέπει να παραμείνει στα
χέρια των κρατών μελών και του περιφερειακού και τοπικού επιπέδου
διακυβέρνησης.
"Το περιφερειακό και τοπικό επίπεδο είναι σε θέση να εστιάσει στις
συγκεκριμένες ανάγκες των νέων, και, επομένως, μπορεί να λάβει
περισσότερο στοχοθετημένα μέτρα" υπογραμμίζει η γωμοδότηση του Gebhard
Halder που αποτελεί και μια απάντηση στα συμπεράσματα που προκύπτουν
από την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι πολλοί νέοι είναι
ανεπαρκώς έτοιμοι να κάνουν τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία
και απρόθυμοι να αναμιχθούν πλήρως στην κοινωνία.
Ο κ. Halder δηλώνει ότι το μέλλον της ΕΕ, των κρατών μελών και των
περιφερειακών και τοπικών αρχών της "εξαρτάται όλο και περισσότερο από το
να πετύχουμε τη δημιουργία μιας φιλικής προς τα παιδιά και τη νεολαία
κοινωνία". Οι νέοι άνθρωποι είναι καθοριστικός παράγοντας για την
οικονομική ανάπτυξη των ευρωπαϊκών περιφερειών και της δυνατότητάς τους
να επιζήσουν στην εποχή του παγκόσμιου ανταγωνισμού.
Υποστηρίζει ότι η πολιτική της ΕΕ πρέπει να είναι προσαρμόσιμη και βιώσιμη
ώστε να λαμβάνει υπόψη της τη δημογραφική αλλαγή και υπογραμμίζει ότι τα
εθνικά και περιφερειακά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης έχουν το
κοινό καθήκον να εξασφαλίσουν ότι οι νέοι διαθέτουν τις κατάλληλες
δεξιότητες για την είσοδο στην αγορά εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, δίνει
έμφαση στην επιτυχία του "διπλού συστήματος κατάρτισης", το οποίο
επιτρέπει στους μαθητευόμενους να συνδυάζουν την εκμάθηση στη δουλειά
με την ακαδημαϊκή μελέτη. "Η ελκυστικότητα αυτού του εκπαιδευτικού
συστήματος πρέπει να τονωθεί, ειδικότερα με την διευκόλυνση στην
πανεπιστημιακή πρόσβαση," λέει ο κ. Halder.
Ο κ. Halder αναφέρεται επίσης στην κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι
μειονεκτούντες νέοι. "Σχέδια κατάρτισης, όπως η επαγγελματική κατάρτιση
με ισχυρά στοιχεία ένταξης, μπορούν να είναι χρήσιμα στο να τους δοθεί η
ευκαιρία να αναπτύξουν τις δυνατότητες τους και να καθιερωθούν στην
αγορά εργασίας. Προσφέρουν στους μειονεκτούντες νέους τη δυνατότητα
να ολοκληρώσουν την κατάρτιση τους κατά τη διάρκεια μιας μακρύτερης
χρονικής περιόδου. Η εντατική κοινωνική υποστήριξη είναι σημαντική, και
αυτή μπορεί να παρασχεθεί μόνο σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο".
3. Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία i2010 για την ηλεκτρονική ένταξη
Εισηγητής : κ. SZALAY (Δημοτικός σύμβουλος του Veszprém, HU/ADLE)
Η γνωμοδότηση, σε συνέχεια της συζήτησης με την κ. Viviane Reding, την
Επίτροπο αρμόδια για την κοινωνία των πληροφοριών και τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης, καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις προσπάθειές τους για την
ανάπτυξη της κοινωνίας των πληροφοριών. Η γνωμοδοτηση του κ. Andrαs
Szalay συμφωνεί ότι η ηλεκτρονική ένταξη είναι θεμελιώδης για την επίτευξη
των στόχων της οικονομικής και κοινωνικής προόδου όπως περιγράφονται
στην πρωτοβουλία i2010 της Επιτροπής.

Ο κ. Szalay υπογραμμίζει ότι "η προώθηση της ηλεκτρονικής ένταξης σε
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο μπορεί να ενισχύσει το βιοτικό επίπεδο, να
ωθήσει τη συμμετοχή στην τοπική κοινοτική ζωή και να ενεργήσει ως
καταλύτης για την ανταγωνιστικότητα, την επιχειρησιακή ανάπτυξη και την
ανάπτυξη καλύτερων, αποτελεσματικότερων και πιο προσωποποιημένων
δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών."
Η πρωτοβουλία i2010 της Επιτροπής στοχεύει στο να εξασφαλίσει ότι οι
μειονεκτούσες ομάδες δεν αποκλείονται από τα οφέλη των τεχνολογίας
επικοινωνιών και πληροφοριών λόγω έλλειψης της ψηφιακής βασικής
εκπαίδευσης ή της πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Η ΕτΠ προωθεί τη χρήση της
τεχνολογίας επικοινωνιών και πληροφοριών για την αύξηση της
περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση των δημόσιων
υπηρεσιών.
Ο κ. Szalay υπογράμμισε το ρόλο και την ευθύνη των τοπικών και
περιφερειακών αρχών στην εξασφάλιση προσιτής ευρυζωνικής πρόσβασης,
στην ανάπτυξη δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, στην προώθηση
μαθημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που συνδέονται με τις ανάγκες των
κοινωνικά μειονεκτουσών ομάδων και στην εξασφάλιση όρων θετικών προς
την επιχείρηματικότητα και την έρευνα. "Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές
πρέπει να έχουν έναν ουσιαστικό ρόλο στα πιλοτικά έργα που βοηθούν στη
δημιουργία μιας πιο ανοικτής κοινωνίας για την καινοτομία και τη σύγχρονη
τεχνολογία," πρόσθεσε.
4. Πράσινο Βιβλίο για τις αστικές συγκοινωνίες
Εισηγητής : κ. BORE (Μέλος του δημοτικού συμβουλίου του Birmingham
UK/PSΕ)
Η γνωμοδότηση δίνει έμφαση στην ανάγκη για μια πιο ολοκληρωμένη
προσέγγιση του θέματος σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, με την ΕΕ να
αναλαμβάνει έναν σημαντικότερο ρόλο και τις τοπικές και περιφερειακές
αρχές να διατηρούν τον έλεγχο της ανάπτυξης και της εφαρμογής των
πρακτικών λύσεων.
Αποκρινόμενος στην Πράσινη Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις
αστικές συγκοινωνίες, ο κ. Bore υπογραμμίζει ότι τα περιβαλλοντικά
προβλήματα συνεχίζουν να εμποδίζουν τις προσπάθειες της ΕΕ να αυξήσει
την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και να ενθαρρύνει την
βιωσιμότητα. Παροτρύνει την ΕΕ να ενθαρρύνει τις περιφέρειες και τις πόλεις
να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα με την υιοθέτηση μακροπρόθεσμων
σχεδίων κινητικότητας που θα εξετάσουν τη συμφόρηση και τη ρύπανση και
θα αναπτύξουν εναλλακτικές μεθόδους μεταφοράς για να παρέχεται επιλογή
στους ταξιδιώτες. Αυτά τα μη υποχρεωτικά σχέδια κινητικότητας θα
μπορούσαν επίσης να αποτελέσουν τη βάση των συμφωνιών κινητικότητας.
Ο Sir Albert Bore αναγνωρίζει την ανάγκη για αυξημένες δαπάνες και
συστήνει η ΕΕ να συνεργάζεται πιο στενά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων προκειμένου να αναπτυχθούν καινοτόμα οικονομικά μέσα ικανά
να χρηματοδοτήσουν τις απαραίτητες υποδομές βιώσιμης κινητικότητας και
την επένδυση σε οχήματα χαμηλής έκκλυσης άνθρακα.

Μια ιδέα είναι η εισαγωγή των "Καθαρών Ζωνών", περιοχών με χαμηλά
επίπεδα ρύπανσης και συμφόρησης, που στοχεύουν να ενθαρρύνουν το
καινοτόμο αστικό σχέδιο, τα μέτρα μείωσης της κυκλοφορίας και τη βιώσιμη
μεταφορά. Επικροτείται επίσης η θέσπιση του βραβείου της "Καθαρής
Ζώνης", ανάλογο με αυτό του συστήματος των μπλε σημαιών.
5. Το μέλλον του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου
Πράσινη Βίβλος
Εισηγητής : κ. SANTARELLA (Δήμαρχος του Candella, IT/UEN-ΑE)
Ο εισηγητής κ. Savino SANTARELLA υπενθυμίζει ότι το θέμα απαιτεί "μια
κοινή προσέγγιση εκ μέρους του συνόλου των παραγόντων". Εκτιμά ότι "ένα
κοινό σύστημα ασύλου, σύμφωνα με το οποίο κάθε κράτος μέλος θα είναι από
κοινού υπεύθυνο, θα διευκολύνει το έργο των τοπικών και περιφερειακών
αρχών. Αυτή την περίοδο, σε κάποιες χώρες, οι τοπικές και περιφερειακές
αρχές αναλαμβάνουν μια δυσανάλογη ευθύνη: η επικουρικότητα σε αυτήν την
περίπτωση σημαίνει ότι οι εθνικές αρχές δεν πρέπει να αφήνουν μόνες τους τις
τοπικές κοινότητες."
Η ΕτΠ συμφωνεί ως προς την ανάγκη μιας προσέγγισης που να επιτρέπει την
αποτελεσματική προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Προτείνει "τη
δημιουργία, μέσα σε κάθε κράτος μέλος, ενός δικτύου τοπικών κοινοτήτων που
να λαμβάνει μέτρα υπέρ της κοινωνικής συνοχής, με στόχο τη συνειδητή
ένταξη των προσφύγων στο πλαίσιο της υλοποίησης των τοπικών
προγραμμάτων" επειδή, "ελλείψει προγραμμάτων υποδοχής και ένταξης
ακόμα και οι αιτούντες ασύλου δύναται να πέσουν στην παγίδα της
εκμετάλλευσης και της εγκληματικότητας". Συνιστά τη λήψη μέτρων που να
διευκολύνουν την πρόσβαση των αιτούντων ασύλου και των προσφύγων στις
κοινωνικές υπηρεσίες καθώς επίσης στην κατοικία, προετοιμάζοντας
ταυτόχρονα προγράμματα συμμετοχής στις τοπικές κοινότητες.
Η ΕτΠ εκτιμά επίσης ότι είναι απαραίτητο, για μια καλή ένταξη των
προσφύγων, "να έχουν το συναίσθημα ότι είναι παράγοντες των συνοικιών,
των πόλεων, των χωρών και της ΕΕ όπου και ζουν. Η συμμετοχή στην τοπική
πολιτική ζωή, ξεκινώντας από το δικαίωμα ψήφου και εκλεξιμότητας στις
τοπικές εκλογές, έχει πρακτική και συμβολική σημασία."
Η ΕτΠ συστήνει τη δημιουργία σε εθνικό επίπεδο ενός "μηχανισμού
συντονισμού ανάμεσα στα κεντρικά, περιφερειακά και τοπικά ιδρύματα". Ένα
συγκεκριμένο μέτρο που προτείνεται είναι να οργανώνονται τακτικά ενέργειες
συνεχούς κατάρτισης και ελέγχου των αρχών που αναλαμβάνουν την εξέταση
των αιτημάτων διεθνούς προστασίας, όπως και συναντήσεις, ανταλλαγές και
διάλογοι.
6. Ευρωπαϊκή λιμενική πολιτική
Εισηγητής : κ. HARLINGHAUSEN (Μέλος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων του Κοινοβουλίου του Αμβούργου, DE/PPE)
Ο κ. Harlinghausen υπογραμμίζει ότι η λιμενική πολιτική πρέπει να εξεταστεί
στα πλαίσια των πολιτικών για τη θάλασσα και τις μεταφορές και όχι
μεμονωμένα. Η γνωμοδότηση του δίνει έμφαση σε ένα σύστημα λιμένων που
υποφέρει από σοβαρά προβλήματα, όπως η απουσία μιας πραγματικής

εσωτερικής αγοράς για τις θαλάσσιες μεταφορές. Χαιρετίζει "οποιαδήποτε
απλοποίηση στις διοικητικές διαδικασίες, την πρόοδο που σημειώνεται στον
εκσυγχρονισμό των τελωνειακών διατυπώσεων και την πρωτοβουλία της
Επιτροπής, που αναγγέλλεται για το 2008, να καθιερώσει ένα ευρωπαϊκό
χώρο θαλάσσιων μεταφορών χωρίς εμπόδια".
Οι λιμένες είναι ύψιστης σημασίας για την ευημερία και την ανταγωνιστικότητα
της Ευρώπης. Η ΕτΠ υποστηρίζει το συνδυασμό των οικονομικών και
περιβαλλοντικών συμφερόντων. Αναγνωρίζει το γεγονός ότι πολλά έχουν γίνει
υπερ της προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά πολλά περισσότερα πρέπει
να επιτευχθούν: η αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος πρέπει να ληφθεί
υπόψη.
Άλλες προκλήσεις αφορούν στην υποδομή και στην απασχόληση. Ο
εισηγητής ανέδειξε τις πολλές δυσχέρειες και τόνισε την ανάγκη "να
προστατευθούν οι ειδικευμένες εργασίες" και να διασφαλισθούν καλές
συνθήκες εργασίας και βελτιωμένη δια βίου μάθηση.
Η ΕτΠ αναφέρει επίσης ότι ο ανταγωνισμός δεν υφίσταται αποκλειστικά
μεταξύ συγκεκριμένων λιμένων: αφορά επίσης ολόκληρες αλυσίδες
μεταφορών. Απαιτούνται στρατηγικές αλληλοπροσαρμοστικότητας και
πολυπροσαρμοστικότητας που να λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά των περιοχών.
7. Μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση
Εισηγήτρια : κα KALEV Saima (Δήμαρχος του Jõgeva, EE/UEN-AE)
Η γνωμοδότηση της ΕτΠ σχετικά με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για "μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή
Ένωση", συμμερίζεται το στόχο δημιουργίας ενός θαλάσσιου πολιτικού
πλαισίου, αλλά καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο προτεινόμενος συντονισμός
δεν αρκεί.
Η εισηγήτρια κ. Saima Kalev τόνισε τη σημασία μιας διατομεακής και
διασυνοριακής προσέγγισης που να περιλαμβάνει τα διαφορετικά επίπεδα
λήψης αποφάσεων. Η Επιτροπή υπογραμμίζει την ανάγκη για μια θαλάσσια
πλατφόρμα που να επιτρέπει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.
Η γνωμοδότηση εκφράζει την ανησυχία της για το ότι οι τρέχουσες οδηγίες
είναι ανοικτές στην παρερμηνεία. Επισημαίνει επίσης ότι η Επιτροπή απέτυχε
να εξετάσει τη χρήση και την προστασία των βυθών και αγνόησε τις
σημαντικές πτυχές της θαλάσσιας εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Η ΕτΠ προσθέτει ότι η χρηματοδότηση της θαλάσσιας πολιτικής πρέπει να
γίνεται από ένα ενιαίο απλουστευμένο ευρωπαϊκό Ταμείο.
Η γνωμοδότηση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μια ολοκληρωμένη θαλάσσια
πολιτική πρέπει να βοηθήσει στη λύση των προβλημάτων σχετικά με την
παγκοσμιοποίηση, την ανταγωνιστικότητα, την κλιματική αλλαγή, την
υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη ναυτιλιακή ασφάλεια. Η
ΕτΠ ζητά σαφείς προθεσμίες για να επιτύχει τους στόχους.

8. Λευκή Βίβλος - Μαζί για την υγεία: Στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ για
την περίοδο 2008 -2013
Εισηγητής : κ. PETERSEN (Μέλος του περιφερειακού συμβουλίου της
περιφέρειας Νότια Δανία, DK/PSE )
Η γνωμοδότηση του κ. Petersen τονίζει ότι σε πολλά κράτη μέλη οι
περιφερειακές και τοπικές αρχές είναι αρμόδιες για την παράδοση της
υγειονομικής περίθαλψης. Πρέπει επομένως να περιληφθούν πλήρως στην
εφαρμογή της στρατηγικής στο έδαφος. Ο εισηγητής σχολιάζει ότι "η
συνεργασία μεταξύ των χωρών της ΕΕ στα διαφορετικά ζητήματα υγείας είναι
πολύ σημαντική. Εντούτοις πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η δομή και η
οργάνωση της υγειονομικής περίθαλψης παραμένουν μια εθνική ευθύνη ".
Η ΕτΠ υποστηρίζει τους τρεις πρωταρχικούς στόχους της στρατηγικής: να
ενθαρρύνει την καλή υγεία σε μια γηράσκουσα Ευρώπη, να προστατεύσει
τους πολίτες από τις απειλές ενάντια στην υγεία και να ενισχύσει δυναμικά τα
συστήματα υγείας και τις νέες τεχνολογίες. Εντούτοις, ο κ. Petersen θεωρεί ότι
η Λευκή Βίβλος θα έπρεπε να έχει αντιμετωπίσει τα φαρμακευτικά ζητήματα
ως μέρος της στρατηγικής υγείας και όχι μόνο ως μέρος της βιομηχανικής
πολιτικής.
Πιέζει τέλος την Επιτροπή να καταστήσει τη μείωση των ανισοτήτων ως στόχο
προτεραιότητας, με περισσότερη υποστήριξη για τα κράτη μέλη που
καθυστερούν στην ανάπτυξη της πολιτικής υγείας τους. Ο κ. Petersen, τονίζει
ότι η "διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη θα είναι η επόμενη μεγάλη
πρόκληση για την ΕΕ".
9. Στρατηγική για τη διεύρυνση και κυριότερες προκλήσεις για την
περίοδο 2007 2008 – Υποψήφιες χώρες (Τουρκία, Κροατία, ΠΓΔΜ)
Εισηγητής : κ. NICA (Δήμαρχος Dudeştii Noi, RO/ADLE)
Η ΕτΠ τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συνεχίσει την πολιτική
“ανοιχτών θυρών” όσον αφορά τη διεύρυνση· υπενθυμίζει ότι η τήρηση των
κριτηρίων της Κοπεγχάγης και των απαιτήσεων της διαδικασίας σταθερότητας
και σύνδεσης διαμορφώνει μια θεμελιώδη υποχρέωση που επιβάλλεται στα
κράτη μέλη, με ιδιαίτερη έμφαση στην αρχή των ιδίων αξιών, η οποία κατείχε
καθοριστική θέση και κατά τις προηγούμενες διευρύνσεις.
Σημειώνει ότι έχει μεγάλη σημασία να υποστηρίζονται, μέσω προενταξιακών
προγραμμάτων και πολιτικών, οι πρωτοβουλίες και οι προσπάθειες
συνεργασίας (κυρίως: 2008 – έτος διαπολιτισμικού διαλόγου) και ανταλλαγής
εμπειριών και ορθών πρακτικών μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών
αρχών των κρατών μελών και των υποψηφίων χωρών· θα πρέπει να ληφθεί
ιδιαίτερα υπόψη η εμπειρία των νέων κρατών μελών της ΕΕ, τα οποία
προσχώρησαν το 2004 και το 2007, κυρίως λόγω της εδαφικής γειτνίασης
μερικών εξ αυτών με τις τρεις νέες υποψήφιες για προσχώρηση στην ΕΕ
χώρες.
Όσον αφορά στην Τουρκία, η ΕτΠ τονίζει ότι είναι προς το συμφέρον όλων να
απολαύει η Τουρκία υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της μακράς και
επίπονης διαδικασίας μεταρρυθμίσεων την οποία έχει δρομολογήσει.
Επισημαίνει ότι δεν πρέπει να ανακοπεί η ευρωπαϊκή δυναμική της Τουρκίας

και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε
όταν αποφάσισε την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Η ΕΤΠ συμφωνεί
ωστόσο με την Επιτροπή, ότι οι διαπραγματεύσεις με την Τουρκία είναι μια
ανοικτή διαδικασία, το αποτέλεσμα της οποίας δεν είναι εξασφαλισμένο εκ
των προτέρων. Επομένως, η τήρηση των προϋποθέσεων για την ένταξη που
έχει επιβάλει η Ένωση πρέπει να αποτελεί το μοναδικό κριτήριο που θα
ληφθεί υπόψη για να αποφασιστεί εάν η Τουρκία μπορεί να προσχωρήσει
στην ΕΕ. Επιπλέον, είναι σημαντικό να δεσμευτεί η Τουρκία να προωθήσει τις
σχέσεις καλής γειτονίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προσδιορίζονται στο
διαπραγματευτικό πλαίσιο. Ωστόσο, αναμένει από την Τουρκία να τερματίσει
κάθε οικονομικό αποκλεισμό και κλείσιμο συνόρων και να απόσχει από
απειλές ή στρατιωτικές δραστηριότητες σε σχέση με γειτονικές χώρες.
10. Η αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας και της ξηρασίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Εισηγητής : κ. CAMPS ORTIZ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης της Αυτόνομης
Περιφέρειας της Βαλένθια, Ισπανία, PPE)
Ο εισηγητής κ. Francisco Camps Ortiz σύστησε στις περιφέρειες της
Ευρώπης "να διαφυλάξουν και να εξοικονομήσουν τον πόρο του νερού",
καθώς " το νερό είναι ένα σπάνιο αγαθό και ένα δικαίωμα".
Οι περιφέρειες, λόγω της εγγύτητάς τους με τον τελικό χρήστη, πρέπει να
αντιμετωπίσουν προκλήσεις όπως "η κλιματική αλλαγή, τα μεταναστευτικά
ρεύματα, οι προσαρμογές του νομοθετικού πλαισίου, οι αλλαγές της
νοοτροπίας των χρηστών και η ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα σε
περιφέρειες συσπειρωμένες ανά υδρογραφικές λεκάνες, παραδείγματος
χάριν".
Η ΕτΠ συστήνει "οι πλεονασματικές μεταφορές των πόρων και άλλες
συστημικές ανταλλαγές νερού" να οργανώνονται σε κάθε κράτος μέλος. Σε
ό,τι αφορά στις ευρωπαϊκές υποδομές εφοδιασμού σε νερό, η ΕτΠ μοιράζεται
την άποψη της Επιτροπής ότι μια τέτοια ευρωπαϊκή αλληλεγγύη πρέπει να
υπάρξει μόνο σαν τελευταία επιλογή και εφόσον οι πολιτικές της
εξοικονόμησης, της λογικής χρήσης και της αποτελεσματικής διαχείρισης του
νερού γίνονται σεβαστές στις περιφέρειες της ΕΕ.
Η ΕτΠ αναγνωρίζει το ρόλο περιφερειακών και τοπικών κοινοτήτων στην
προώθηση της οικολογικής αποτελεσματικότητας, με την εξοικονόμηση και
την ανακύκλωση του νερού στις υποδομές και στα αστικά κτίρια. Ο εισηγητής
υπογραμμίζει ότι "οι περιφέρειες έχουν τη δυνατότητα, μέσα από επενδύσεις
και την υιοθέτηση συμπληρωματικών κανόνων ως προς την οδηγία για τα
κτήρια, να ενθαρρύνουν την ανάκτηση των νερών της βροχής και των νερών
που προέρχονται από τα συστήματα κλιματισμού των κτιρίων και να τα
χρησιμοποιούν για τον καθαρισμό και το πότισμα".
Έχουν επίσης ρόλο να διαδραματίσουν στην εγγύηση πρόσβασης σε νερό
καλής ποιότητας για όλους πολίτες, στον καθορισμό των τελικών τιμών, στην
προστασία των μαζών του νερού, στον εξορθολογισμένο προγραμματισμό
της χρήσης του, και στην πρόληψη των καταστάσεων της σπανιότητας του
πόρου και την αναζήτηση λύσεων.

Στη γνωμοδότηση του, ο κ. Ortiz σημειώνει ότι "η τιμολόγηση του νερού είναι
ένα ιδιαίτερα κρίσιμο θέμα". Πράγματι, πρέπει να υπολογιστούν τέσσερις
ουσιαστικές παραμέτροι: η παρακίνηση σε μια αποτελεσματική χρήση του
νερού από τους χρήστες, η επίπτωση των τιμολογήσεων στις οικονομίες, οι
γεωγραφικές διαφορές, καθώς επίσης και η ποικιλία της κατάστασης των
υποδομών και των μεθόδων της οργάνωσης της δημόσιας υπηρεσίας.
11. Ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου: 3 η
νομοθετική δέσμη
Εισηγητής : κ. LEBRUN (Μέλος του κοινοβουλίου της Βαλλονίας, BE/PPE)
Με τη γνωμοδότηση του Μichel Lebrun, η ΕτΠ αναγνωρίζει τις θετικές
πλευρές των προτεινόμενων μέτρων, κρίνει εντούτοις την απελευθέρωση της
αγοράς υπερβολική.
Ο βαλλώνος βουλευτής αναφέρει ότι "ο καταναλωτής είναι στο κέντρο των
διαβουλεύσεων σχετικά με την απελευθέρωση. Θέλουμε να εγγυηθούμε στους
νέους παραγωγούς μια αμερόληπτη πρόσβαση στα δίκτυα των μεταφορών.
Επιμένουμε στην ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια του εφοδιασμού και τη
διάρκεια."
Η ΕτΠ επιθυμεί να ενθαρρυνθεί η τοπική και περιφερειακή παραγωγή
ενέργειας, που να βασίζεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτές είναι
σύμφωνες με τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας και έχουν μειωμένα
έξοδα μεταφοράς. Είναι επομένως απαραίτητο να ενθαρρυνθεί η επεξεργασία
σχεδίων ενέργειας σε περιφερειακό επίπεδο.
Για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η συγκέντρωση των αγορών, η ΕτΠ
υπενθυμίζει ότι είναι απαραίτητη μια στρατηγική υποστήριξης των μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων που ενεργοποιούνται στον τομέα της ενέργειας; η ΕτΠ
θεωρεί θετικό ως προς αυτό το γεγονός ότι η σημερινή εξαίρεση που αφορά
τους μικρούς διαχειριστές του δικτύου διανομής (με λιγότερους των 100.000
πελατών), διατηρείται.
Βασιζόμενη σε διαβουλεύσεις που οργανώνονται από το δίκτυο
παρακολούθησης της επικουρικότητας της ΕτΠ, η ΕτΠ απέρριψε την ιδέα
δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού μέσου συνεργασίας των ρυθμιστών της
ενέργειας και αντιπρότεινε τη βελτίωση της υπάρχουσας δομής της διεθνούς
συνεργασίας των ρυθμιστών που εφαρμόζεται στους κόλπους της αρχής
ERGEG (ομάδα των ευρωπαϊκών ρυθμιστών στον τομέα της ηλεκτρικής
ενέργειας και του αερίου).
12. Στρατηγική διεύρυνσης και βασικές προκλήσεις 2007-2008 –
υποψήφιες για προσχώρηση χώρες (Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη,
Σερβία, Μαυροβούνιο)
Εισηγητής : κ. HEATLEY (Μέλος του Κομητειακού Συμβουλίου του
Warwickshire, UK/PPE)
Η ΕτΠ επικροτεί τη σαφή βελτίωση της γενικής οικονομικής μεγέθυνσης, τη
γενική μακροοικονομική σταθερότητα και την άνοδο του επιπέδου ζωής στις
δυνάμει υποψήφιες για προσχώρηση χώρες. Ωστόσο, φρονεί ότι απαιτείται

μεγαλύτερη προσπάθεια για την ενίσχυση του κράτους δικαίου και τον
εκσυγχρονισμό των κοινωνικών δομών. Ειδικότερα, ζητά η ενίσχυση του
κράτους δικαίου – κυρίως διαμέσου της δικαστικής μεταρρύθμισης – και η
καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος,
συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων, να καταστούν βασικές
προτεραιότητες σε όλες τις δυνάμει υποψήφιες για προσχώρηση χώρες.
13. Στρατηγική για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες:
απολογισμός και προοπτικές
Εισηγητής : κ. RIVERO BAUTE (Πρόεδρος της Αυτόνομης Κοινότητας των
Καναρίων Νήσων, ES/ALDE)
Η ΕτΠ παρατηρεί ότι επτά ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες – Αζόρες,
Κανάριοι Νήσοι, Γουαδελούπη, Γαλλική Γουιάνα, Μαδέρα, Μαρτινίκα, Ρεϋνιόν
(Reunión) – αποτελούν καθ΄ολοκληρία μέρος της ΕΕ, ενώ παράλληλα
παρουσιάζουν μία μοναδική και ιδιαίτερη κατάσταση, διαφορετική από εκείνη
άλλων περιοχών εντός της Κοινότητας.
Ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση
επαρκούς υποστήριξης των παραδοσιακών τομέων των ΙΑΠ, οι οποίοι είναι
ζωτικής σημασίας για την οικονομική βιωσιμότητα αυτών των περιφερειών.
Καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει μεγαλύτερη προστασία των γεωργικών
προϊόντων των ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιφερειών ενόψει των ισχυρών
απειλών που οφείλονται στη βαθμιαία ελευθέρωση των εισαγωγών στην ΕΕ
διαμέσου της θέσπισης μέτρων, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος
υπονόμευσης της γεωργικής δραστηριότητας στις εν λόγω περιφέρειες από το
άνοιγμα της κοινοτικής αγοράς.

