Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή

Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2006

ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

της 5ης και 6ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2006

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ

Τα πλήρη κείµενα των γνωµοδοτήσεων της ΕΟΚΕ διατίθενται στις επίσηµες γλώσσες στoν
δικτυακό τόπο της ΕΟΚΕ, στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://www.eesc.europa.eu/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp
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EL

-1Στη σύνοδο ολοµέλειας παρέστησαν, αφενός, η κα Paula LEHTOMÄKI, Υπουργός Εξωτερικού
Εµπορίου και Ανάπτυξης της Φινλανδίας εξ ονόµατος της Προεδρίας του Συµβουλίου, που προέβη
στην παρουσίαση των προτεραιοτήτων του προγράµµατος της Φινλανδικής Προεδρίας, και αφετέρου,
η κα Margot WALLSTRÖM, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που παρενέβη στο πλαίσιο
της υιοθέτησης της γνωµοδότησης µε θέµα «Λευκή βίβλος - Ευρωπαϊκή πολιτική επικοινωνίας».
Τέλος, ο Πρέσβης κ. Ali HACHANI, Πρόεδρος του Οικονοµικού και Κοινωνικού Συµβουλίου του
ΟΗΕ προέβη στην παρουσίαση της οργάνωσής του.

1.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
•

Λευκή Βίβλος για την πολιτική χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών

−

Εισηγητής: ο κ. IOZIA (Εργαζόµενοι – IT)

−

Σχετ.: COM(2005) 629 τελικό – CESE 954/2006

−

Κύρια σηµεία:
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να αφιερωθεί η προσεχής πενταετία
στη "δυναµική ενοποίηση" του χρηµατοπιστωτικού τοµέα.
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι δεν είναι δυνατή η 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 στις αρµόδιες ευρωπαϊκές αρχές να
υποδείξουν µια βασική εποπτική αρχή.
Επιπλέον, η ΕΟΚΕ
− τονίζει την ανάγκη συνεκτίµησης των κοινωνικών συνεπειών της ενοποίησης·
− επικροτεί τους στόχους της απλούστευσης, της κωδικοποίησης και της διασαφήνισης
ενόψει της "βελτίωσης της νοµοθεσίας"·
− συµφωνεί µε την προτεινόµενη πρωτοβουλία της Επιτροπής όσον αφορά τη
δηµοσίευση ανακοίνωσης/σύστασης σχετικά µε τους Οργανισµούς Συλλογικών
Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ).
Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει τη σκοπιµότητα µιας παρέµβασης όσον αφορά τους ΟΣΕΚΑ, τη
σηµασία της εξασφάλισης της πρόσβασης σε έναν τραπεζικό λογαριασµό και την ανάγκη
άρσης των εµποδίων που τροχοπεδούν τη διασυνοριακή κινητικότητα στην περίπτωση
των τρεχούµενων λογαριασµών.
Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει την προσπάθεια όλων των ευρωπαϊκών και εθνικών οργάνων για
την καταπολέµηση της εγκληµατικότητας και της τροµοκρατίας.
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– Επικοινωνία: κ. Luis Lobo
(Τηλ.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail : luis.lobo@eesc.europa.eu)

• Το µέλλον των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
– Εισηγητής: ο κ. HENCKS (Εργαζόµενοι – LU)
– Σχετ.: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 976/2006
– Κύρια σηµεία:
Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που ορίζονται ως τέτοιες από τις δηµόσιες αρχές, µε βάση
και σε συνάρτηση µε µια κοινωνική δράση ή δράση πολιτικής συνείδησης,
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.
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.
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.
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.
–

Επικοινωνία: κ. Raffaele Del Fiore
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•

Τελωνειακός Κώδικας

−

Εισηγητής: ο κ. BURANI (Εργοδότες – IT)

−

Σχετ.: COM(2005) 608 τελικό – 2005/0246 COD – CESE 953/2006

−

Κύρια σηµεία:
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.
Η ΕΟΚΕ εφιστά την προσοχή στο υψηλό κόστος του νέου ολοκληρωµένου συστήµατος
επεξεργασίας δεδοµένων.
Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει, ωστόσο, ότι υπάρχει µια φανερή και ζωτικής σηµασίας έλλειψη
στο σχέδιο του εν λόγω συστήµατος, κυρίως όσον αφορά τη δυνατότητα 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.

– Επικοινωνία: κ. Vaclav Navratil
(Τηλ.: 00 32 2 546 82 33 – e-mail : vaclav.navratil@eesc.europa.eu)

• Απαλλαγή ΦΠΑ για τους ταξιδιώτες
− Εισηγητής: ο κ. BURANI (Εργοδότες – IT)
− Σχετ.: COM(2006) 76 τελικό – 2006/0021 CNS – CESE 970/2006
− Κύρια σηµεία:
Λόγω της άποψης περί αναλογικότητας που έχει υιοθετήσει, η πρόταση οδηγίας δίνει
λαβή για επικρίσεις.
Όσον αφορά τα χρηµατικά όρια, η ΕΟΚΕ προτείνει να επεκταθεί γενικά το όριο των 500
EUR σε όλους τους ταξιδιώτες, χωρίς διακρίσεις και ανεξαρτήτως του µεταφορικού
µέσου που χρησιµοποιούν.
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∆εδοµένης της διαφωνίας της ως προς τον ορισµό διαφορετικών ποσοτικών ορίων η
ΕΟΚΕ συµφωνεί στη διατήρηση των ποσοτικών ορίων για τα προϊόντα καπνού και
αλκοόλης. Η ΕΟΚΕ συµφωνεί σε γενικές γραµµές µε τα προτεινόµενα µέτρα, διατυπώνει
εν τούτοις µια σαφή επιφύλαξη σε ό,τι αφορά τα ποσοτικά όρια του οίνου και της µπίρας
(δυσαναλογία µεταξύ των 4 λίτρων οίνου και των
16 λίτρων µπίρας).
Η ΕΟΚΕ προτείνει εξάλλου την κατάργηση των ποσοτικών ορίων για τα αρώµατα, τον
καφέ και το τσάι.
Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει εκ βάθρων τα πρότυπα που αφορούν τα
φορητά δοχεία. a proposta di direttiva presta talvolta il fianco a qualche critica dal punto
di vista della proporzionalità.

− Επικοινωνία: κα Imola Bedö
(Τηλ. : 00 32 2 546 83 62 – e-mail : imola.bedo@eesc.europa.eu)

2.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
•

Ρύθµιση του ανταγωνισµού και καταναλωτές

−

Εισηγήτρια: η κα SÁNCHEZ MIGUEL (Εργαζόµενοι – ES)

−

Σχετ.: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 949/2006

−

Κύρια σηµεία:
Ο ελεύθερος ανταγωνισµός αντιπροσωπεύει όφελος για όλους εκείνους που συµµετέχουν
στην αγορά, και ιδιαίτερα για τους καταναλωτές.
Εντούτοις, στους σηµαντικότερους κλάδους που έχουν απελευθερωθεί, έχει σταδιακά
προκύψει πραγµατικός περιορισµός του ελεύθερου ανταγωνισµού (παρατηρείται ιδίως
επιστροφή στον εθνικό προστατευτισµό των επιχειρήσεων), µε επιδράσεις αποκλεισµού
ορισµένων ανταγωνιστών και µε σαφή περιορισµό των οικονοµικών δικαιωµάτων των
καταναλωτών.
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.
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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 του έργου του
µέσα, και η Γ∆ Υγεία και Προστασία των καταναλωτών (SANCO) θα πρέπει να
µεριµνήσει για τη συµµετοχή των οργανισµών που διαθέτει. Το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο
Ανταγωνισµού θα µπορούσε να προσαρµόσει 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.
−

Επικοινωνία: κ. João Pereira dos Santos
(Τηλ. : 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu)

•
–

Φάρµακα προηγµένων θεραπειών

–

Σχετ.: COM(2005) 567 τελικό – 2005/0227 COD – CESE 951/2006

–

Κύρια σηµεία:

Εισηγητής: ο κ. BEDOSSA (∆ιάφορες δραστηριότητες – FR)

Η παρούσα πρόταση είναι σηµαντική, ιδίως στον τοµέα της γονιδιακής θεραπείας και της
σωµατοκυτταρικής θεραπείας. Η δεοντολογική πτυχή όσον αφορά τα προϊόντα που
προέρχονται από την µηχανική ιστών δεν έχει διασαφηνιστεί ακόµη. 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. ΄
Η συγκεκριµένη πρόταση µπορεί να συµβάλει στην αποφυγή του κανονιστικού χάσµατος
που υφίσταται µεταξύ της πρότασης οδηγίας για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και του
υπό εξέταση κανονισµού.
Η EOKE τάσσεται υπέρ της εν λόγω πρότασης κανονισµού.
– Επικοινωνία: κα Magdalena Bêlařová-Carabin
(Τηλ. : 00 32 2 546 83 03–e-mail:magdalena.belarovacarabin@eesc.europa.eu)

• Ευρωπαϊκό σύστηµα ολοκληρωµένων στατιστικών κοινωνικής
προστασίας (ESSPROS)
− Εισηγήτρια: η κα SCIBERRAS (Εργοδότες – MT)
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− Κύρια σηµεία:
Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι τα κράτη µέλη θα πρέπει, στο νέο πλαίσιο, να δώσουν
µεγαλύτερη πολιτική βαρύτητα στον στόχο του εκσυγχρονισµού και της βελτίωσης της
κοινωνικής προστασίας, δεδοµένου ότι η κοινωνική διάσταση είναι βασική για την
αντιµετώπιση των προκλήσεων της παγκοσµιοποίησης και της γήρανσης του πληθυσµού.
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.
Απαιτείται µια αναλυτική προσέγγιση, η οποία να βασίζεται σε αξιόπιστους και
συγκρίσιµους δείκτες.
Μερικά κράτη µέλη ίσως να αντιµετωπίσουν δυσκολίες όσον αφορά τη χρηµατοδότηση
της συλλογής των απαραίτητων στατιστικών δεδοµένων. Η ΕΟΚΕ χαίρεται που η
Επιτροπή προβλέπει χρηµατοδοτική βοήθεια προς τα κράτη µέλη για την εξέλιξη του
σηµερινού τους συστήµατος.
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.
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.
− Επικοινωνία: κα Ewa Kaniewska
(Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail : ewa.kaniewska@eesc.europa.eu)

3.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ
• Κοινωνική συνοχή : να δοθεί περιεχόµενο σ' ένα ευρωπαϊκό
πρότυπο
− Εισηγητής: ο κ. EHNMARK (Εργαζόµενοι – SE)
− Σχετ.: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 973/2006
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− Κύρια σηµεία:
•

•

•

•

•

•

•

Η ΕΟΚΕ έχει εντοπίσει τρία βασικά στοιχεία του ευρωπαϊκού κοινωνικού πρότυπου
µε αφετηρία το κράτος ως θεµατοφύλακας και, συχνά, πηγή δράσης για την
προώθηση της κοινωνικής συνοχής και δικαιοσύνης
Το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο αποτελεί πραγµατικότητα η οποία βασίζεται στην
ενότητα των βασικών αρχών και την ποικιλότητα όσον αφορά την εφαρµογή τους και
αντικατοπτρίζεται σε µια Ευρώπη εδραζόµενη στη συνοχή, στην αλληλεγγύη και
στην ανταγωνιστικότητα. 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·
συγχρόνως, το πρότυπο είναι ένα όραµα για το µέλλον το οποίο δεν µπορεί, όµως, να
θεωρηθεί ποτέ "τελικό"· θα πρέπει να είναι, ανοικτό στις προκλήσεις, τις αλλαγές,
και τις µεταρρυθµίσεις·
οι προκλήσεις του µέλλοντος είναι σηµαντικές και περιλαµβάνουν την
ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση, τον κοινωνικό αποκλεισµό και την
καταπολέµηση της φτώχειας, την παγκοσµιοποίηση, το θέµα της ισότητας των δυο
φύλων, τη µετανάστευση και τις δηµογραφικές εξελίξεις·
το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο θα είναι έγκυρο µόνο εάν έχει την υποστήριξη των
ευρωπαίων πολιτών· η ανάλυση και τα βασικά θέµατα του ευρωπαϊκού κοινωνικού
πρότυπου πρέπει να αποτελέσουν βάση συζήτησης και διαλόγου στα κράτη µέλη·
τα επιτεύγµατα του ευρωπαϊκού κοινωνικού πρότυπου δεν µπορούν να αποκρύψουν
τις αδυναµίες του όπως είναι, για παράδειγµα, ο συνεχιζόµενος κοινωνικός
αποκλεισµός, οι εµµένοντες θύλακες φτώχειας, και τα σταθερά υψηλά επίπεδα
ανεργίας, ιδιαίτερα µεταξύ των νέων·
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.

− Επικοινωνία: κ. Torben Bach Nielsen
(Tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail : torben.bachnielsen@eesc.europa.eu)

• Ο ρόλος των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην
εφαρµογή της κοινοτικής πολιτικής για τη συνοχή πολιτική συνοχής
− Εισηγήτρια: η κα MENDZA-DROZD (∆ιάφορες δραστηριότητες – PL)
− Σχετ.: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 974/2006
− Κύρια σηµεία:
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Στόχος της γνωµοδότησης πρωτοβουλίας είναι να δοθεί στην Επιτροπή και το Συµβούλιο
ένα µέσο το οποίο να συµβάλει στην καλύτερη χρήση της αρχής της εταιρικής σχέσης
κατά την θέση σε εφαρµογή της πολιτικής συνοχής.
Για το σκοπό αυτό, η ΕΟΚΕ διευκρινίζει κυρίως τα κριτήρια εκείνα που κατά τη γνώµη
της είναι απαραίτητα και τα οποία πρέπει να πληρούν οι οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών για να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και επιλέξιµες µε βάση τις απαιτήσεις
µιας σοβαρής εταιρικής σχέσης (επίσηµο και νοµικό καθεστώς, επαρκής αριθµός µελών,
πολιτική και οικονοµική ανεξαρτησία, εξειδίκευση σε συγκεκριµένους τοµείς, κλπ).
Συνεπώς η ΕΟΚΕ προσδιορίζει το πλαίσιο που θα πρέπει να ισχύει για τη συµµετοχή των
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο της διαδικασίας θέσης σε εφαρµογή
της πολιτικής συνοχής, σε κοινοτικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, τόσο σε ό,τι
αφορά την προώθηση των πόρων των διαρθρωτικών ταµείων, όσο και τις διάφορες
φάσεις της αξιοποίησής τους.
Με βάση τα πιο πάνω, η ΕΟΚΕ διατυπώνει µία σειρά συστάσεων στην Επιτροπή, το
Συµβούλιο και τις αρχές των κρατών µελών µε σκοπό τη λήψη διαφόρων µέτρων ώστε ο
ρόλος των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην θέση σε εφαρµογή της
πολιτικής συνοχής να αξιοποιείται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
− Επικοινωνία: κ. Roberto Pietrasanta
(Τηλ. : 00 32 2 546 93 13 – e-mail : roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu)

4.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
• Το µέλλον της Βόρειας ∆ιάστασης
− Εισηγητής: ο κ. HAMRO-DROTZ (Εργοδότες – FI)
− Σχετ.: ∆ιερευνητική γνωµοδότηση – CESE 967/2006
− Κύρια σηµεία:
− 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.
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•
•
•
•
•
•

•

•
•

υφιστάµενα σχέδια συνεργασίας στους τοµείς του περιβάλλοντος και της εθνικής
υγείας·
υποδοµές, µεταφορές και διοικητική µέριµνα·
ενέργεια και ασφάλεια·
ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και των δικτύων συνεργασίας καθώς και
βελτίωση της δηµόσιας ενηµέρωσης·
ανάπτυξη ανοικτών και εποικοδοµητικών σχέσεων καθώς και ενός αποτελεσµατικού
κοινωνικού διαλόγου µε την κοινωνία των πολιτών της Ρωσίας·
Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι πρέπει η χρηµατοδότηση των σχεδίων της Β∆ να είναι
επαρκής και σαφής και η διαδικασία σχετικά µε την εφαρµογή των σχεδίων ταχεία
και απλή·
Η ΕΟΚΕ προτείνει να θεσπιστούν ισχυροί και κοινοί µηχανισµοί για τη διαχείριση
της Β∆ και να ληφθεί απόφαση για το πού θα βρίσκονται τα επιχειρησιακά της
κέντρα·
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι τα υφιστάµενα περιφερειακά όργανα πρέπει 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.

− Επικοινωνία: κ. Gatis Eglitis
(Tel.: 00 32 2 546 81 69 – e-mail : gatis.eglitis@eesc.europa.eu)

• Ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας
− Εισηγήτρια: η κα CASSINA (Εργαζόµενοι – IT)
− Σχετ.: ∆ιερευνητική γνωµοδότηση – CESE 968/2006
− Κύρια σηµεία:
Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας (ΕΠΓ) είναι µια πολιτική µε
τεράστια στρατηγική σηµασία, της οποίας οι δυνατότητες να συµβάλει στην ειρήνη,
σταθερότητα, στις κοινές αξίες και πολιτικές, στην προαγωγή των ανταλλαγών σε όλες
τις βαθµίδες µε τις γειτονικές χώρες θα πρέπει να αξιοποιηθούν µε την συνεπή και
υπεύθυνη εφαρµογή της.
Ιδιαίτερα, η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί συνέπεια µεταξύ:
− των εξωτερικών πολιτικών των κρατών-µελών και της ΕΠΓ,
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- 10 − 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 διευθύνσεων 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,
− της εφαρµογής της αρχής της διαφοροποίησης και της δυνατότητας δηµιουργίας
συνεργιών εντός των περιφερειών και µεταξύ τους·
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 για την 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 για το σκοπό αυτό,
− δυνατότητες κατάρτισης που θα επιτρέψουν στους οργανισµούς αυτούς να
συµβάλλουν στην υλοποίηση της ΕΠΓ αποτελεσµατικά και µε τη βοήθεια της
πρόσβασής τους στους κοινοτικούς πόρους και προγράµµατα,
− δυνατότητες για την δηµιουργία δικτύων διαλόγου, συνεργασίας και
παρακολούθησης της εφαρµογής της ΕΠΓ, µεταξύ οργανώσεων διαφόρων χωρών και
διαφόρων περιφερειών.
Η ΕΟΚΕ αναλαµβάνει τη δέσµευση να δηµιουργήσει, διατηρήσει και αναπτύξει σχέσεις
µε τους συµβουλευτικούς οργανισµούς και τις κοινωνικο-επαγγελµατικές οργανώσεις
των χωρών εταίρων και και να συνεργαστεί µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την
Επιτροπή των Περιφερειών για να συµβάλει στην υλοποίηση µιας κοινής,
αποτελεσµατικής και συνεκτικής ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας.
− Επικοινωνία: κ. Gatis Eglitis
(Tel.: 00 32 2 546 81 69 – e-mail : gatis.eglitis@eesc.europa.eu)

•

Σχέσεις ΕΕ-Κοινότητας των Άνδεων

− Εισηγητής: ο κ. MORENO PRECIADO (Εργαζόµενοι – ES)
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− Κύρια σηµεία:
Η ΕΟΚΕ παρουσιάζει τη θέση της όσον αφορά τις σχέσεις µε την Κοινότητα των
Άνδεων, σύµφωνα µε τις προτάσεις των Συναντήσεων της οργανωµένης κοινωνίας των
πολιτών ΕΕ-Λατινικής Αµερικής και Καραϊβικής, που πραγµατοποιούνται τακτικά από
το 1999 και στις οποίες η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει ότι είναι αναγκαίο να συµβάλει η ΕΕ
στην ενίσχυση των διαδικασιών ολοκλήρωσης στη Λατινική Αµερική. Πράγµατι, µέχρι
σήµερα, οι χώρες της ΕΕ δεν έχουν αξιοποιήσει τις οικονοµικές και εµπορικές
δυνατότητες της Κοινότητας των Άνδεων, παρότι η ΕΕ είναι ο δεύτερος εµπορικός της
εταίρος µετά τις ΗΠΑ. Οι προσπάθειες των χωρών της Κοινότητας των Άνδεων να
εµβαθύνουν την ολοκλήρωσή τους (ακόµη και µετά την πρόσφατη αποχώρηση της
Βενεζουέλας) ενισχύουν την προοπτική µιας συµφωνίας σύνδεσης, η οποία θα µπορούσε
να συµβάλει σηµαντικά στην αύξηση των εµπορικών συναλλαγών ΕΕ-CAN, όπως έχει
ήδη συµβεί µε άλλες περιοχές του κόσµου.
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την πολιτική βούληση, που έχουν εκφράσει οι αρχηγοί κρατών και
κυβερνήσεων της ΕΕ και της Κοινότητας των Άνδεων, να αρχίσουν διαπραγµατεύσεις
για µια συµφωνία σύνδεσης. 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
περισσότερες δυνατότητες συµµετοχής των κοινωνικών φορέων και της κοινωνίας των
πολιτών.
Στη γνωµοδότηση συνιστάται να αποτελέσουν η ΕΟΚΕ και τα δύο Συµβουλευτικά
Συµβούλια των Άνδεων (το Εργατικό και το Εργοδοτικό) τους πυλώνες της κοινής αυτής
δράσης της κοινωνίας των πολιτών των Άνδεων και της Ευρώπης και της συµµετοχής
της στις διαπραγµατεύσεις των δύο περιοχών και στις µελλοντικές δοµές διαβούλευσης
και συµµετοχής.
− Επικοινωνία: κα Beatriz Porres de Mateo
(Tel: 00 32 2 546 91 31 – e-mail : beatriz.porresdemateo@eesc.europa.eu)

5.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
• Κοινή επιχείρηση - SESAR
– Εισηγητής: ο κ. McDONOGH (Εργοδότες – IE)
– Σχετ.: COM(2005) 602 τελικό – 2005/0235 CNS – CESE 975/2006
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Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει αυτήν την πρωτοβουλία η οποία έχει ως αποτέλεσµα τον
εκσυγχρονισµό του ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη και µπορεί να
οδηγήσει σε αποτελεσµατικότερη δροµολόγηση, εξοικονόµηση καυσίµων και
περιορισµό της διάρκειας των πτήσεων των ταξιδιωτών.Η καθιέρωση λειτουργικών
τµηµάτων εναέριου χώρου (FAB) προβλέπεται ότι θα επιτρέψει την βέλτιστη χρήση του
εναέριου χώρου, ενώ ταυτόχρονα θα γίνονται σεβαστές οι περιφερειακές συµφωνίες.
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ωστόσο ότι:
•
•
•

•

η έκταση της χρηµατοδότησης της Κοινής Επιχείρησης πρέπει να αναθεωρηθεί όταν
θα έχει ολοκληρωθεί η «φάση καθορισµού»·
επιβάλλεται να συσταθεί µία νοµική οντότητα η οποία να µπορέσει να εξασφαλίσει
τη συντονισµένη διαχείριση των κονδυλίων που θα διατεθούν στο σχέδιο SESAR·
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να διευρύνει τη συµµετοχή στη «φάση καθορισµού»
ώστε να µπορούν να λαµβάνουν µέρος και φορείς µικρότερων διαστάσεων, ιδιαίτερα
δε στα νέα κράτη µέλη της ΕΕ·
η τελική φάση εφαρµογής θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί πλήρως το ταχύτερο
δυνατό.

– Επικοινωνία: κα Anna Wagner
(Τηλ. : 00 32 2 546 83 06 – e-mail : anna.wagner@eesc.europa.eu)

• Κανόνες ανταγωνισµού - ενδοµεταφορές µε ελεύθερα φορτηγά
– Εισηγήτρια: η ∆ρ. ΜΠΡΕ∆ΗΜΑ-ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ (Εργοδότες – EL)

πλοία

– Σχετ.: COM(2005) 651 τελικό/2 – 2005/0264 CNS – CESE 958/2006
– Κύρια σηµεία:
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 στους τοµείς αυτούς. 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.
Όσον αφορά τον τοµέα των τακτικών γραµµών θαλάσσιων µεταφορών, η ΕΟΚΕ συνιστά
στην Επιτροπή:
• να λάβει υπόψη της τόσο την πτυχή της ασφάλειας (απώλεια ποιοτικών θαλάσσιων
µεταφορών ως αποτέλεσµα της εγκατάλειψης των νηολογίων της ΕΕ και της
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•
•
•

καταχώρησης των κοινοτικών πλοίων σε νηολόγια του εξωτερικού) όσο και την
πτυχή των ανθρώπινων πόρων (τον αντίκτυπο στην απασχόληση των ευρωπαίων
ναυτικών)·
να καταρτίσει τις κατευθυντήριες γραµµές σε στενή συνεννόηση µε όλα τα
ενδιαφερόµενα µέρη και να ενηµερώσει σχετικά τα αρµόδια όργανα της ΕΕ·
να συµπεριλάβει στις κατευθυντήριες γραµµές µία διάταξη για την αντιµετώπιση
πιθανών συγκρούσεων δικαίου στο µέλλον εξαιτίας των νόµων άλλων χωρών·
να λάβει επίσης υπόψη της, κατά την κατάργηση του κανονισµού 4056/86, τα
συµφέροντα των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων δεδοµένου ότι οι ΜΜΕ
αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονοµίας της ΕΕ.

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.
– Επικοινωνία: κα Anna Wagner
(Τηλ. : 00 32 2 546 83 06 – e-mail : anna.wagner@eesc.europa.eu)

• Ασφάλεια των αεροπορικών µεταφορών
– Εισηγητής: ο κ. McDONOGH (Εργοδότες – IE)
– Σχετ. : Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 959/2006
– Κύρια σηµεία:
Για να έχει το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα η µαύρη λίστα, που υιοθετήθηκε από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον περασµένο ∆εκέµβριο, απαιτείται συνοχή και εναρµόνιση
µεταξύ των κρατών µελών όσον αφορά τα πρότυπα λειτουργίας των αεροπορικών
εταιρειών. Η ΕΟΚΕ συνιστά
•
•

•

να υπάρχει ένας και µοναδικός φορέας θέσπισης των κανόνων και αυτός να είναι ο
Ευρωπαϊκός Οργανισµός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)·
τα µέλη του πληρώµατος θαλάµου επιβατών να πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό ή
άδεια αρµόδιας αρχής, η οποία να εγγυάται την επαγγελµατική τους επάρκεια για τα
καθήκοντά τους·
να επανεξεταστούν η πολιτική και οι διαδικασίες για τη χορήγηση της άδειας
χειριστή αεροσκαφών γενικής αεροπορίας και την πιστοποίηση των αεροσκαφών
γενικής αεροπορίας·
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να διασφαλίσει ο EASA τη θέσπιση µιας ευρωπαϊκής άδειας γενικής αεροπορίας, µε
θεωρήσεις και διαβαθµίσεις αντίστοιχες προς το εγκεκριµένο προς πλοήγηση
αεροσκάφος.

– Επικοινωνία: κα Anna Wagner
(Τηλ. : 00 32 2 546 83 06 – e-mail : anna.wagner@eesc.europa.eu)

6.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
• Θεµατική στρατηγική - χρήση των φυσικών πόρων
– Εισηγητής: ο κ. RIBBE (∆ιάφορες δραστηριότητες – DE)
– Σχετ.: COM(2005) 670 τελικό – CESE 962/2006
– Κύρια σηµεία:
Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει καταρχήν την ανακοίνωση της επιτροπής 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.
Μια βασική κριτική που ασκεί η ΕΟΚΕ είναι ακριβώς ότι το έγγραφο της Επιτροπής δεν
περιλαµβάνει το θέµα αυτό.
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.
Εξάλλου, πρέπει να αναγνωριστεί ότι για να διασφαλισθούν ορισµένοι φυσικοί πόροι
(π.χ. αλιευτικά αποθέµατα), δεν είναι δυνατόν να σπαταλάται πλέον πολύτιµος χρόνος
διότι απαιτείται άµεση συγκεκριµένη δράση.
Θα αναζητήσει κανείς µάταια στο έγγραφο της Επιτροπής σαφείς στόχους και
συγκεκριµένα µέσα. 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
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- 15 εµπειρογνωµόνων που πρόκειται να συσταθούν. Αντίθετα, αυτό που χρειάζεται είναι
εξατοµικευµένες κλαδικές στρατηγικές, µε τις οποίες η Επιτροπή θα ασχολείται σε
ορισµένο βαθµό.
–

Επικοινωνία: κα Maarit Laurila
(Tel.: 00 32 2 546 97 39 – e-mail : maarit.laurila@eesc.europa.eu)

• Θεµατική Στρατηγική – πρόληψη και ανακύκλωση
– Εισηγητής: ο κ. BUFFETAUT (Εργοδότες – FR)

των αποβλήτων

– Σχετ.: COM(2005) 667 τελικό – 2005/0281 COD – CESE 960/2006
– Κύρια σηµεία:
Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει τη βούληση της Επιτροπής να εκσυγχρονίσει, να απλουστεύσει
και να προσαρµόσει τη νοµοθεσία για τα απόβλητα. ∆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.
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.
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 για µια νοµοθεσία που θα εφαρµόζεται κατά τρόπο γενικό και
εναρµονισµένο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ζητά εµµόνως όπως 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. Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι το κείµενο όπως είναι διατυπωµένο σήµερα δεν
παρέχει επαρκείς εγγυήσεις.
Τονίζει ότι η ανακύκλωση που πρέπει να ενθαρρυνθεί είναι εκείνη που δεν έχει
αρνητικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο και καθιστά δυνατή την πραγµατική ανάκτηση των
υλικών.
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- 16 Αµφισβητεί σαφώς την καταλληλότητα της διαδικασίας της επιτροπολογίας για τον
καθορισµό ορισµένων ειδικών κριτηρίων προκειµένου να καθορίζεται πότε ένα
απόβλητο παύει να είναι απόβλητο.
Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, ορισµένοι ορισµοί εξακολουθούν να προκαλούν
αβεβαιότητες (όπως, π.χ., οι ορισµοί για τον "παραγωγό" και την "ανάκτηση"). Στην
περίπτωση αυτή η αποτέφρωση των αποβλήτων θα έπρεπε να θεωρείται ως ανάκτηση
µόνο όταν επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο ενεργειακής απόδοσης.
Εκφράζει έντονα τη λύπη της για το γεγονός ότι στο έγγραφο της Επιτροπής δεν
περιλαµβάνεται καµία πρόταση σχετικά µε τα ενοποιηµένα χρηµατοδοτικά µέσα για το
σύνολο της Ένωσης.
Εκφράζει, επίσης, τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι το κείµενο δεν περιλαµβάνει
καµία υποχρέωση όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας και υγείας των εργαζοµένων του
κλάδου.
–

Επικοινωνία: κα Maarit Laurila
(Tel. : 00 32 2 546 97 39 – e-mail : maarit.laurila@eesc.europa.eu)

• Η ψείρα του Αγίου Ιωσήφ
– Εισηγητής: ο κ. SIECKER (Εργαζόµενοι – NL)
– Σχετ.: COM(2006) 123 τελικό– 2006/0040 CNS – CESE 963/2006
– Επικοινωνία: κα Yvette Azzopardi
(Tel. : 00 32 2 546 98 18 – e-mail : yvette.azzopardi@eesc.europa.eu)

7.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
• Εφοδιασµός µε πρώτες ύλες
– Εισηγητής: ο κ. VOSS (∆ιάφορες δραστηριότητες – DE)
– Συνεισηγητής: ο κ. GIBELLIERI ((Αντιπρόσωπος ΣΕΒΜ))
– Σχετ.: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 964/2006
– Κύρια σηµεία:
Στο µέλλον µπορεί να προκύψουν προβλήµατα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον
εφοδιασµό σε ορισµένα είδη πρώτων υλών. Οι µεταβολές που παρατηρούνται στην
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- 17 παγκόσµια αγορά απαιτούν την άσκηση µιας προορατικής πολιτικής στο χώρο της
οικονοµίας εκ µέρους της ΕΕ και των κρατών µελών της.
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, επεκτείνονται και στην εξέλιξη
των τιµών των πρώτων υλών.
Παρόλο που τα προαναφερόµενα ισχύουν για πολλές πρώτες ύλες, στη συνέχεια της
γνωµοδότησης, εν είδει παραδείγµατος, αναλύεται κυρίως η κατάσταση των
ενεργειακών πόρων.
Εκτίθεται επίσης η κατάσταση των µεταλλικών πρώτων υλών µε ιδιαίτερη αναφορά
στις ανάγκες της ευρωπαϊκής σιδηρουργικής βιοµηχανίας.
Στη γνωµοδότηση, εξετάζονται επίσης ορισµένα εναλλακτικά σενάρια για τις πρώτες
ύλες και τις τεχνολογικές τάσεις, δεδοµένου ότι, 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.
Η γνωµοδότηση εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να αυξηθούν οι ενισχύσεις στην
έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. Επιπλέον, 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.
Η µεταστροφή προς τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και βιοµηχανικές πρώτες ύλες δεν
λύνει παρά µόνο ένα µέρος του προβλήµατος. Το θέµα είναι ότι, για να επιτευχθεί ένα
συγκρίσιµο µε το σηµερινό επίπεδο υπηρεσιών, πρέπει να χρησιµοποιηθούν τεχνολογίες
οι οποίες να καταναλώνουν σαφώς λιγότερη ενέργεια και πρώτες ύλες.
Οι 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 σε ό,τι αφορά την εξάρτηση από τις
εισαγωγές πρώτων υλών.
Εκτός από την άµεση εξοικονόµηση ενέργειας στη βιοµηχανία, πρέπει να ληφθεί υπόψη
ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες να εξοικονοµηθεί ενέργεια στα νοικοκυριά και τις
µεταφορές.
− Επικοινωνία: κα Munoz
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• Έρευνα και καινοτοµία
– Εισηγήτρια: η κα FUSCO (∆ιάφορες δραστηριότητες – IT)
– Σχετ.: COM(2005) 488 τελικό – CESE 950/2006
– Κύρια σηµεία:
Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να παράσχει ενδεικτικά δηµοσιονοµικά στοιχεία όσο το
δυνατόν συντοµότερα, περιλαµβάνοντας και ένα σαφές σύστηµα παρακολούθησης και
αξιολόγησης της υπό εξέταση ανακοίνωσης µε συγκεκριµένη προθεσµία, παραδείγµατος
χάρη το 2008.
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι θα έπρεπε να ορίζονται οι βασικές έννοιες (έρευνα, καινοτοµία,
γνώση και τεχνολογία) και 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.
Η ΕΟΚΕ τονίζει τη σηµασία της κοινωνικής διάστασης της καινοτοµίας και της
αξιοποίησης του ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου ως συντελεστή παραγωγής
έρευνας και καινοτοµίας.
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
αντιµετωπίσει τη δηµιουργία απασχόλησης ως επένδυση για έρευνα και καινοτοµία.
− Ένας σηµαντικός παράγοντας καινοτοµίας είναι η ύπαρξη κατάλληλων ανθρώπινων
πόρων σε όλα τα επίπεδα.
– Επικοινωνία: κ. Luís Lobo
(Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail : luis.lobo@eesc.europa.eu)

•

Συµµετοχή των επιχειρήσεων – 7ο πρόγραµµα-πλαίσιο (Ευρατόµ)

– Εισηγητής: ο κ. PEZZINI (Εργοδότες – IT)
– Σχετ.: COM(2006) 42 τελικό – 2006/0014 CNS – CESE 957/2006
– Κύρια σηµεία:
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- 19 Η ΕΟΚΕ επικροτεί τις προτάσεις της Επιτροπής.
Ειδικότερα, η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι το ευρωπαϊκό πρόγραµµα πυρηνικής σύντηξης πρέπει
να θεωρηθεί ως πρότυπο πραγµατικής ολοκλήρωσης των κοινοτικών προσπαθειών.
Η ΕΟΚΕ είναι πεπεισµένη ότι η πυρηνική ενέργεια συµβάλλει στην ανεξαρτησία και
στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού καθώς και στην αειφορία της ευρωπαϊκής
οικονοµικής ανάπτυξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της συµφωνίας του Κυότο· 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
Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει την ανάγκη να προωθηθεί η έρευνα και η εφαρµογή καθαρών
και ασφαλών τεχνολογιών 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.
Η ΕΟΚΕ θεωρεί θεµελιώδες να διασφαλιστεί, για τη συµµετοχή στο 7ΠΠ EURATOM
και στα ειδικά προγράµµατά του, ένα πλαίσιο κανόνων που να είναι απλό,
ευανάγνωστο, κατανοητό, σαφές και διαφανές.
Η ΕΟΚΕ 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.
Η ΕΟΚΕ εκτιµά, τέλος, ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθεί το ∆ΠΙ-HELPDESK.
– Επικοινωνία: κα Magdalena Bêlařová-Carabin
(Τηλ. : 00 32 2 546 83 03 – e-mail : magdalena.belarovacarabin@eesc.europa.eu)

Συµµετοχή των επιχειρήσεων – 7ο πρόγραµµα-πλαίσιο (2007-2013)
– Εισηγητής: ο κ. WOLF (∆ιάφορες δραστηριότητες – DE)
– Σχετ.: COM(2005) 705 τελικό – 2005/0277 COD – CESE 956/2006
– Κύρια σηµεία:
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- 20 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.
Η ΕΟΚΕ συνιστά να παραχωρηθεί περισσότερη ελευθερία στους µελλοντικούς
συµµετέχοντες σε ό,τι αφορά την διαµόρφωση των συµβάσεων, αλλά και την επιλογή
των µέσων.
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.
Τέλος, η ΕΟΚΕ χαιρετίζει την πρόταση να χορηγηθεί στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων οικονοµική ενίσχυση για την κάλυψη πιστωτικών κινδύνων, για την
εξυπηρέτηση των ερευνητικών στόχων του 7ου προγράµµατος πλαισίου ΕΤΑ.
Επικοινωνία: κα Magdalena Bêlařová-Carabin
(Τηλ. : 00 32 2 546 83 03 – e-mail : magdalena.belarovacarabin@eesc.europa.eu)

–

8.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
• Προώθηση της επιχειρηµατικής
εκπαίδευσης και της µάθησης
−

Εισηγήτρια: η κα JERNECK (Εργοδότες – SE)

−

Σχετ.: CESE 971/2006

νοοτροπίας

µέσω

της

− Κύρια σηµεία:
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:
− ξεκίνηµα ήδη από το δηµοτικό σχολείο µε την κατάρτιση και εκπαίδευση στις
βασικές αρχές της επιχειρηµατικότητας,
−

συµπληρωµατικά προγράµµατα επιχειρηµατικότητας στο εθνικό
σπουδών, από το δηµοτικό σχολείο έως την τριτοβάθµια εκπαίδευση,
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−

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 από τα 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.

− Επικοινωνία: κα Anna Redstedt
(Tel.: 00 32 2 546 92 33 – e-mail : anna.redstedt@eesc.europa.eu)

9.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ
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•

Καταχώριση των βιοµηχανικών σχεδίων και υποδειγµάτων –
Προσχώρηση της Κοινότητας στην Πράξη της Γενεύης
(προσ. µετ.)

– Εισηγητής: ο κ. CASSIDY (Εργοδότες –UK)
– Σχετ.: COM(2005) 687 τελικό – 2005/0273 CNS – CESE 955/2006
– Επικοινωνία: κ. Vaclav Navratil
(Τηλ.: 00 32 2 546 82 33 – e-mail : vaclav.navratil@eesc.europa.eu)

•

Καταχώριση των βιοµηχανικών σχεδίων και υποδειγµάτων –
Μέτρα (προσ. µετ.)

– Εισηγητής: ο κ. CASSIDY (Εργοδότες – UK)
– Σχετ.: COM(2005) 689 τελικό – 2005/0274 CNS – CESE 955/2006
– Επικοινωνία: κ. Vaclav Navratil
(Tel.: 00 32 2 546 82 33 – e-mail : vaclav.navratil@eesc.europa.eu)

10.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

• Λευκή Βίβλος για µια ευρωπαϊκή πολιτική επικοινωνίας
– Εισηγήτρια: η κα van TURNHOUT (∆ιάφορες δραστηριότητες – IE)
– Σχετ.: COM(2006) 35 τελικό – SC/027 – CESE 837/2006 fin – CESE 972/2006
– Κύρια σηµεία:
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. Η ΕΟΚΕ είναι έτοιµη και πρόθυµη να συνεργαστεί µε τα άλλα
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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.
– Επικοινωνία: κ. Martin Westlake
(Τηλ. : 00 32 2 546 92 26 – e-mail : martin.westlake@eesc.europa.eu)

11.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ
• Στρατηγική για την απλούστευση
– Εισηγητής: ο κ. CASSIDY (Εργοδότες – UK)
– Σχετ.: COM(2005) 535 τελικό – CESE 952/2006
– Κύρια σηµεία:
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 παρέχει
στα κράτη µέλη ένα δεοντολογικό κώδικα για την ορθή µεταφορά και εφαρµογή των
οδηγιών της ΕΕ.
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).
Η ΕΟΚΕ θα επιθυµούσε περισσότερες διαβουλεύσεις της Επιτροπής µε τα
ενδιαφερόµενα µέρη· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη της για την έλλειψη οποιασδήποτε
αναφοράς στην "αυτορρύθµιση", πράγµα που η ΕΟΚΕ ζητά εδώ και πολύ καιρό.
Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει τη σηµασία αυτής της πρότασης της Επιτροπής για την εφαρµογή
του προγράµµατος της Λισσαβώνας, η πρόοδος του οποίου είναι θλιβερά αργή ως
αποτέλεσµα της απροθυµίας των κυβερνήσεων των κρατών µελών να υλοποιήσουν τις
δεσµεύσεις που ανέλαβαν στη Λισσαβώνα.
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προηγούµενες γνωµοδοτήσεις, σχετικά µε τη σηµασία της µείωσης των ρυθµιστικών
και οικονοµικών επιβαρύνσεων για τις επιχειρήσεις, ειδικά για τις ΜΜΕ.
– Επικοινωνία: κ. Jean-Pierre Faure
(Τηλ.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail : jean-pierre.faure@eesc.europa.eu)
• Απλούστευση της ΚΑλΠ
– Εισηγητής: ο κ. SARRÓ IPARRAGUIRRE (∆ιάφορες δραστηριότητες – ES)
– Σχετ.: COM(2005) 647 τελικό – CESE 961/2006
– Επικοινωνία: κα Yvette Azzopardi
(Tel. : 00 32 2 546 98 18 – e-mail : yvette.azzopardi@eesc.europa.eu)

12.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΕ
• Σύστηµα ιδίων πόρων
− Εισηγήτρια: η κα CSER (Εργαζόµενοι – HU)
− Σχετ.: COM(2006) 99 τελικό – 2006/0039 CNS – CESE 969/2006
− Κύρια σηµεία:
Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει τα συµπεράσµατα της προηγούµενης γνωµοδότησής της
(ECO/148), δεδοµένου ότι η τροποποιηµένη πρόταση, η οποία αποτελεί προϊόν
πολιτικού συµβιβασµού, δεν περιλαµβάνει ουσιαστικές αλλαγές.
Η ΕΟΚΕ συµµερίζεται την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύµφωνα µε την οποία
κάθε µηχανισµός διόρθωσης θα πρέπει να συνδυάζει την απλότητα και τη διαφάνεια
του συστήµατος των ίδιων πόρων.
Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, είναι το σύστηµα των ίδιων πόρων που µπορεί να
διασφαλίσει την αυτονοµία του κοινού προϋπολογισµού.
Για κάθε αλλαγή του συστήµατος των ίδιων πόρων, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι
αρχές της διαφάνειας, της αποτελεσµατικότητας, της ευελιξίας και της αναλογικής
χρηµατοδότησης.
− Επικοινωνία: κα Imola Bedö
(Τηλ. : 00 32 2 546 83 62 – e-mail : imola.bedo@eesc.europa.eu)
____________
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