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Κατά τη διάρκεια τησ διαδικασίασ επίλυσησ διαφορών όσον αφορά την ιαπωνική αγορά φωτογραφικού φιλµ και
χαρτιού, η Ιαπωνία υπογράµµισε την πολιτική τησ για την εξασφάλιση µη διακριτικήσ πρόσβασησ στο σύστηµα
διανοµήσ τησ Ιαπωνίασ και τη βελτίωση τησ πρόσβασησ στην αγορά στον τοµέα φωτογραφικού φιλµ και σε άλλουσ
τοµείσ. Η Ιαπωνία δεν ανέλαβε συγκεκριµένεσ δεσµεύσεισ κατά τη διάρκεια τησ διαδικασίασ επίλυσησ διαφορών.
Για τη διασφάλιση τησ προόδου του ανοίγµατοσ τησ εν λόγω αγοράσ,καθώσ και τησ ιαπωνικήσ αγοράσ, εν γένει, η
Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί επισταµένωσ την υλοποίηση τησ προαναφερόµενησ πολιτικήσ τησ
Ιαπωνίασ για τη βελτίωση τησ πρόσβασησ στην αγορά. Η Επιτροπή συνέστησε στην Ιαπωνία να προβεί σε
ουσιαστικέσ µεταρρυθµίσεισ του συστήµατοσ διανοµήσ προκειµένου να µειωθεί το υψηλό κόστοσ των επιχειρηµατικών συναλλαγών µε την Ιαπωνία, να βελτιωθεί η πρόσβαση στην αγορά για τουσ αλλοδαπούσ εξαγωγείσ και
τουσ φορείσ παροχήσ υπηρεσιών και να παρασχεθούν ευρύτερεσ επιλογέσ στουσ καταναλωτέσ. Προσφάτωσ, η
Επιτροπή έστειλε περισσότερεσ από 200 προτάσεισ απελευθέρωσησ τησ αγοράσ στην κυβέρνηση τησ Ιαπωνίασ. Οι
προτάσεισ αυτέσ περιελάµβαναν υποδείξεισ στον τοµέα διανοµήσ. Στισ προτάσεισ τησ, η Επιτροπή ζητούσε,
επίσησ, από την Ιαπωνία την ενίσχυση των µηχανισµών εφαρµογήσ τησ πολιτικήσ ανταγωνισµού. Η υλοποίηση του
νέου τριετούσ προγράµµατοσ απελευθέρωσησ τησ αγοράσ τησ Ιαπωνίασ, που τέθηκε σε εφαρµογή τον Απρίλιο του
1998,παρέχει τη δυνατότητα λήψησ µέτρων για τη διευκόλυνση τησ πρόσβασησ των ξένων εταιρειών στο σύστηµα
διανοµήσ τησ Ιαπωνίασ.
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Θέµα: Πρωτοβουλία µείωσησ του χρόνου εργασίασ σε 35 ώρεσ εβδοµαδιαίωσ σε όλα τα κράτη µέλη τησ
Ευρωπαı̈κήσ Éνωσησ
Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Éνωση, η µείωση του χρόνου εργασίασ σε 35 ώρεσ εβδοµαδιαίωσ θα είχε, χωρίσ
αµφιβολία, ευεργετικά αποτελέσµατα στην απασχόληση, την ποιότητα ζωήσ των Ευρωπαίων πολιτών και την
ισότητα πρόσβασησ στισ θέσεισ εργασίασ.
Γι’αυτόν τον σκοπό, η ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να επιληφθεί του θέµατοσ µε σαφή και αποφασιστικό τρόπο.
Σύµφωνα µε ποιέσ µεθόδουσ και σε ποιά χρονικά πλαίσια σκοπεύει να δράσει η ευρωπαϊκή Επιτροπή προσ την
κατεύθυνση τησ εναρµόνισησ τησ κοινωνικήσ νοµοθεσίασ εκ των άνω, καθιερώνοντασ, ειδικότερα, ωσ νόµιµη
διάρκεια εργασίασ τισ 35 ώρεσ εβδοµαδιαίωσ στο σύνολο των χωρών τησ Ευρωπαϊκήσ Éνωσησ;

Απάντηση του κ. Flynn εξ ονόµατοσ τησ Επιτροπήσ
(14 Μαιłου 1998)
Η Επιτροπή πιστεύει ότι η καλύτερη προσέγγιση στα θέµατα σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό τησ οργάνωσησ τησ
εργασίασ όπωσ οι διευθετήσεισ του χρόνου εργασίασ, είναι εκείνη που εκφράζεται στο ψήφισµα του Συµβουλίου
τησ 15ησ ∆εκεµβρίου 1997 σχετικά µε τισ κατευθυντήριεσ γραµµέσ για την απασχόληση για το 1998 (1). Σύµφωνα
µε τισ κατευθυντήριεσ αυτέσ γραµµέσ «οι κοινωνικοί εταίροι καλούνται να διαπραγµατευθούν, στα κατάλληλα
επίπεδα, ιδίωσ δε σε τοµεακό επίπεδο και στο επίπεδο των επιχειρήσεων, συµφωνίεσ που θα αποσκοπούν στον
εκσυγχρονισµό τησ οργάνωσησ τησ εργασίασ, συµπεριλαµβανοµένων των ευέλικτων εργασιακών προτύπων,
προκειµένου να καταστούν οι επιχειρήσεισ παραγωγικέσ και ανταγωνιστικέσ και να επιτευχθεί η αναγκαία
ισορροπία µεταξύ ευελιξίασ και ασφάλειασ. Οι συµφωνίεσ αυτέσ µπορούν να αφορούν, π.χ., τον υπολογισµό του
χρόνου εργασίασ σε ετήσια βάση, τη µείωση του χρόνου εργασίασ, τη µείωση των υπερωριών, την ανάπτυξη τησ
εργασίασ µε µερική απασχόληση, τη διά βίου κατάρτιση και τισ διακοπέσ τησ σταδιοδροµίασ».
Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει προσπάθειεσ των κοινωνικών εταίρων σε όλα τα επίπεδα για την
επίτευξη συµφωνίασ σε ορισµένο ζήτηµα ή σε όλα τα εν λόγω ζητήµατα ωσ µέσο επίτευξησ του στόχου τησ
προσαρµοστικότητασ. Ωστόσο εκτόσ από την εξασφάλιση τησ προστασίασ τησ υγείασ και τησ ασφάλειασ των
εργαζοµένων ωσ προσ την οργάνωση του χρόνου εργασίασ, η Επιτροπή δεν προτίθεται να προτείνει περαιτέρω
µειώσεισ του προβλεπόµενου µέσου εβδοµαδιαίου χρόνου απασχόλησησ.
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