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1.

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
• Η εισερχόµενη µετανάστευση στην ΕΕ και οι πολιτικές ένταξης: Η
συνεργασία µεταξύ των περιφερειακών και τοπικών αρχών και των
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών
− Εισηγητής: ο κ. PARIZA CASTAÑOS (Μισθωτοί – ES)
− Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 1169/2006
− Κύρια σηµεία:
Η παρούσα γνωµοδότηση αποτελεί µία νέα συνεισφορά της ΕΟΚΕ που απευθύνεται κυρίως
στους κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς στο περιφερειακό και το τοπικό επίπεδο,
δεδοµένου ότι στο επίπεδο αυτό µπορούν να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικότερα οι
προκλήσεις και να επιτύχουν τα καλύτερα αποτελέσµατα οι πολιτικές.
Συµπληρωµατικά προς την κατάρτιση αυτής της γνωµοδότησης, η ΕΟΚΕ διοργάνωσε µία
ακρόαση στη Βαρκελώνη µε στόχο την ανταλλαγή ορθών πρακτικών σχετικά µε τις
πολιτικές των τοπικών και περιφερειακών αρχών. ∆ιοργάνωσε επίσης µία ακρόαση στο
∆ουβλίνο µε στόχο τη µελέτη των ορθών πρακτικών σχετικά µε την ένταξη και την
καταπολέµηση των διακρίσεων στον χώρο εργασίας, σε συνεργασία µε τη ∆ΟΕ και µε το
Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για τη Βελτίωση των Συνθηκών ∆ιαβίωσης και Εργασίας.
Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων που διαθέτουν στα
διάφορα κράτη µέλη, έχουν στη διάθεσή τους πολιτικά, νοµοθετικά και δηµοσιονοµικά
µέσα, τα οποία οφείλουν να αξιοποιούν κατάλληλα για τις πολιτικές ένταξης.
Στον εργασιακό τοµέα, η νοµοθεσία και οι δηµόσιες πολιτικές πρέπει να συµπληρώνονται µε
τη συνεργασία των κοινωνικών εταίρων, δεδοµένου ότι η ένταξη στο χώρο της εργασίας
είναι επίσης ζήτηµα κοινωνικής στάσης και συνδικαλιστικών και εργοδοτικών συναινέσεων.
−

Επικοινωνία: κ. Pierluigi Brombo
(Τηλ.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@eesc.europa.eu)

• H ευρωπαϊκή ιθαγένεια και τρόποι µε τους οποίους θα µπορούσε να
προβληθεί και να έχει αντίκρισµα στην πραγµατικότητα
−

Εισηγητής: ο κ. VEVER (Εργοδότες – FR)

− Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 1173/2006
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-2− Κύρια σηµεία:
Η επίσηµη ένταξη των δικαιωµάτων της ευρωπαϊκής ιθαγένειας στις πρόσφατες Συνθήκες
δεν στάθηκε ικανή να αναχαιτίσει την άνοδο του ευρωσκεπτικισµού στην κοινή γνώµη.
Πρέπει να προβούµε επειγόντως σε συγκεκριµένες ενέργειες, που θα επιτρέψουν την πλήρη
άσκηση των δικαιωµάτων που συνεπάγεται η ευρωπαϊκή ιθαγένεια.
Κατά πρώτο λόγο, η ΕΟΚΕ προτείνει κάλυψη των ιδιαίτερα αδικαιολόγητων ευρωπαϊκών
ελλειµµάτων, δηλαδή:
−
−
−
−
−
−

επαναδροµολόγηση και ταχεία υιοθέτηση ενός ευρωπαϊκού καταστατικού για τα
σωµατεία,
το ίδιο για τα αλληλασφαλιστικά ταµεία,
εκπόνηση ενός απλουστευµένου ευρωπαϊκού καταστατικού ανοικτού στις ΜΜΕ,
εφαρµογή του ευρωπαϊκού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας από τα κράτη µέλη που το έχουν
κυρώσει,
κατάργηση της διπλής φορολόγησης, τουλάχιστον στο πλαίσιο της ευρωζώνης,
εξασφάλιση της δυνατότητας µεταφοράς των δικαιωµάτων σε κοινωνικές παροχές, χωρίς
διακρίσεις.

Κατά δεύτερον, η ΕΟΚΕ συνιστά την ανάπτυξη µιας διακυβέρνησης της Ένωσης
περισσότερο προσανατολισµένης προς τον πολίτη, δηλαδή:
−

−
−

−

−

−
−

κάλυψη του ελλείµµατος της ευρωπαϊκής ευαισθητοποίησης στα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης µε την ενθάρρυνση των βέλτιστων πρακτικών και την ενίσχυση της
ευρωπαϊκής υπηρεσίας οπτικοακουστικών µέσων,
αναβάθµιση της φάσης των διαβουλεύσεων κατά την προετοιµασία των προγραµµάτων,
µε εξασφάλιση µεγαλύτερης προστιθέµενης αξίας τους για τους πολίτες,
εντοπισµό και δηµοσιοποίηση των λόγων για τους οποίους ακινητοποιούνται από το
Συµβούλιο ή αποσύρονται από την Επιτροπή προτάσεις που αφορούν τα ευρωπαϊκά
δικαιώµατα των πολιτών,
προώθηση των κοινωνικοεπαγγελµατικών προσεγγίσεων για την αυτορύθµιση και την
από κοινού ρύθµιση, σε όλους τους τοµείς που αφορούν άµεσα την κοινωνία των
πολιτών,
διευκρίνιση, σε συνδυασµό µε τις διάφορες υπηρεσίες υποστήριξης της ενιαίας αγοράς,
της έννοιας της ευρωπαϊκής δηµόσιας υπηρεσίας, που θα περιλαµβάνει µακροπρόθεσµα
κοινοτικοποιηµένες εξωτερικές τελωνειακές αρχές,
ανάπτυξη περισσότερο αµφίδροµων µεθόδων για την ευρωπαϊκή ενηµέρωση,
συµµετοχή των κοινωνικο-επαγγελµατικών φορέων στις επί τόπου παρεµβάσεις των
διαρθρωτικών ταµείων.
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-3Τέλος, η ΕΟΚΕ προτείνει την προώθηση κοινών πρωτοβουλιών που αφορούν άµεσα την
ταυτότητα, όπως:
−

−

−
−

−
−

να δοθεί µεγαλύτερη προτεραιότητα στη χρηµατοδότηση από τον κοινοτικό
προϋπολογισµό ιδιαίτερα σηµαντικών µεγάλων ευρωπαϊκών προγραµµάτων
(διευρωπαϊκά δίκτυα, έρευνα, υψηλή τεχνολογία),
να πραγµατοποιηθούν επενδύσεις σε φιλόδοξα ευρωπαϊκά προγράµµατα εκπαίδευσης και
κατάρτισης, µεταξύ άλλων και γλωσσικής, συµπεριλαµβανοµένης και µιας εθελοντικής
ευρωπαϊκής πολιτικής θητείας, ελκυστικής για τους νέους,
να ζητηθεί από διασηµότητες να µιλήσουν δηµόσια για τη δική τους αίσθηση της
«ευρωπαϊκής ταυτότητας»,
να πραγµατοποιηθούν επενδύσεις σε εξίσου φιλόδοξα ευρωπαϊκά προγράµµατα στον
τοµέα του πολιτισµού και της ενηµέρωσης και επικοινωνίας, µε κοινό καταστατικό για τα
ιδρύµατα και τους χορηγούς,
να προαχθεί ιδιαίτερα η οικονοµική και κοινωνική ολοκλήρωση στην ευρωζώνη,
να ληφθούν αποφάσεις µείζονος πολιτικής σηµασίας, όπως η διεξαγωγή των
ευρωεκλογών την ίδια ηµέρα, η καθιέρωση της 9ης Μαΐου ως ευρωπαϊκής επίσηµης
αργίας και η προώθηση ευρωπαϊκού δικαιώµατος λαϊκής πρωτοβουλίας.

− Επικοινωνία: κ. Alan Hick
(Τηλ.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int)

• Χάρτης πορείας για την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών
–

Εισηγήτρια: η κ. ATTARD (∆ιάφορες δραστηριότητες – MT)

− Έγγραφα αναφοράς: COM(2006) 92 τελικό – CESE 1174/2006
–

Κύρια σηµεία:
Η ΕΟΚΕ:
•
•
•
•

αναγνωρίζει ότι χρειάζονται κοινές προτεραιότητες των πολιτικών απασχόλησης,
προκειµένου να αυξηθεί το ποσοστό συµµετοχής των γυναικών·
θεωρεί ότι όλα τα εµπλεκόµενα µέρη έχουν υποχρέωση να διασφαλίζουν ότι τα
συστήµατα αµοιβής δεν εισάγουν διακρίσεις στις αµοιβές µεταξύ γυναικών και ανδρών·
συνιστά να ληφθούν µέτρα για να εξασφαλιστεί µεγαλύτερο ποσοστό γυναικών µεταξύ
των πτυχιούχων των τεχνικών κατευθύνσεων·
προτείνει να εντατικοποιηθούν οι στρατηγικές για την ισότητα των φύλων στην
κοινωνική προστασία, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι τα συστήµατα φορολογίας και
κοινωνικής ασφάλισης ανταποκρίνονται στις ανάγκες των γυναικών που αντιµετωπίζουν
τον κίνδυνο της φτώχειας και ιδιαίτερα των ανύπαντρων µητέρων·
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•
•

•
•
•
•

•

πιστεύει ότι οι εθνικές στρατηγικές για την υγεία και τη µακροχρόνια περίθαλψη θα
πρέπει να περιλαµβάνουν ολοκληρωµένες πολιτικές, οι οποίες να προβλέπουν κατάλληλα
υγειονοµικά πρότυπα για τις γυναίκες στον χώρο εργασίας·
συνιστά την πλήρη ενσωµάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων στην πολιτική
της ΕΕ σχετικά µε τη µετανάστευση·
αναγνωρίζει τη σηµασία της ανάπτυξης µέτρων, προκειµένου να εξασφαλιστεί η παροχή
υπηρεσιών φροντίδας των παιδιών, των εξαρτώµενων ηλικιωµένων και των ατόµων µε
αναπηρία·
συνιστά την καθιέρωση στόχων και προθεσµιών, προκειµένου να αυξηθεί η συµµετοχή
των γυναικών σε όλες τις µορφές λήψης αποφάσεων·
συνιστά να αναπτυχθεί ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη βία σε βάρος γυναικών·
συνιστά να εισαχθούν στα ιδρύµατα κατάρτισης στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης
µαθήµατα κατάρτισης στην ισότητα των φύλων·
θεωρεί ότι η βελτίωση της διακυβέρνησης για την ισότητα των φύλων έχει καθοριστική
σηµασία για την επιτυχία του χάρτη πορείας και συνιστά να ενισχυθούν οι µηχανισµοί
διαλόγου και διαβούλευσης µε την οργανωµένη κοινωνία των πολιτών·
ζητεί να διεξάγεται χωριστή αξιολόγηση του αντικτύπου του προϋπολογισµού της ΕΕ
στην ισότητα των φύλων σε ετήσια βάση.

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

2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ
• Ποιότητα της επαγγελµατικής ζωής, παραγωγικότητα και απασχόληση
ενόψει της παγκοσµιοποίησης και των δηµογραφικών προκλήσεων
–

Εισηγήτρια: η κ. ENGELEN-KEFER (Μισθωτοί – DE)

–

Έγγραφα αναφοράς: ∆ιερευνητική γνωµοδότηση – CESE 1172/2006

–

Κύρια σηµεία:
Η ΕΟΚΕ:
•

•

πιστεύει ότι η Ευρώπη πρέπει να εστιαστεί στα πλεονεκτήµατά της, τα οποία
εντοπίζονται στην υψηλή ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της, στο άρτια
καταρτισµένο εργατικό δυναµικό και στο κοινωνικό της µοντέλο·
παραπέµπει σε επιστηµονικές µελέτες που δείχνουν ότι η βελτίωση της ποιότητας ζωής
στο χώρο εργασίας αποτελεί παράγοντα-κλειδί για την ενίσχυση της παραγωγικότητας
και της ικανότητας καινοτοµίας των επιχειρήσεων. Η ποιότητα της εργασίας
περιλαµβάνει διάφορες πτυχές, όπως είναι η αποφυγή και ο περιορισµός των κινδύνων
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•

•

•

•

•

για την υγεία, η οργάνωση στο χώρο εργασίας, η κοινωνική ασφάλιση
συµπεριλαµβανοµένου ενός αξιοπρεπούς εισοδήµατος, η δυνατότητα περαιτέρω
ανάπτυξης των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων, καθώς και ο καλύτερος συνδυασµός
επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής·
πιστεύει ότι στις επιχειρηµατικές δοµές και στην επιχειρηµατική νοοτροπία θα πρέπει να
λαµβάνεται υπόψη ότι οι ασφαλείς θέσεις εργασίας, οι υγιεινές συνθήκες εργασίας και οι
µορφές οργάνωσης της εργασίας που παρέχουν στους εργαζοµένους µεγαλύτερη
αυτονοµία στην εργασία τους συνιστούν σηµαντικό παράγοντα για την αύξηση της
παραγωγικότητας και της καινοτοµίας. Η στρατηγική της Λισσαβώνας θα πρέπει να
εφαρµοστεί και στο επίπεδο των επιχειρήσεων, όπου συνδυάζονται οι οικονοµικοί και οι
κοινωνικοί στόχοι. Ο κοινωνικός διάλογος µπορεί να διαδραµατίσει εδώ σηµαντικό
ρόλο·
θεωρεί απαραίτητο να καθιερωθούν νέες µορφές οργάνωσης της εργασίας, προκειµένου
να ενισχυθούν η ικανοποίηση από την εργασία και η πρόθυµη συµµετοχή των
εργαζοµένων στην αύξηση της παραγωγής. Οι συµµετοχικές µορφές εργασίας µε
οριζόντια ιεραρχία και η µεγαλύτερη εργασιακή αυτονοµία επιτρέπουν την πλήρη
αξιοποίηση των γνώσεων και των ικανοτήτων των εργαζοµένων, ενώ παράλληλα
λαµβάνουν υπόψη τους την αυξανόµενη απαίτηση για ευελιξία στην οικονοµία·
υποστηρίζει την ιδέα της «ευελιξίας µε ασφάλεια», δηλαδή την ισόρροπη σχέση µεταξύ
ευελιξίας και ασφάλειας, όπως εγκρίθηκε από το Συµβούλιο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Πολιτικής στις 1 και 2 Ιουνίου 2006·
ζητεί να διενεργηθούν περαιτέρω µελέτες σχετικά µε τη σχέση ποιότητας της εργασίας
και παραγωγικότητας και θεωρεί το Ίδρυµα του ∆ουβλίνου κατάλληλο οργανισµό για
αυτό το σκοπό·
συνιστά να αναπτυχθεί, βάσει σχετικών µελετών, ένας ευρωπαϊκός δείκτης για την
ποιότητα της εργασίας, ο οποίος θα µπορούσε να συµβάλει στο να καταστούν πιο
ευδιόρατες οι αλλαγές και η πρόοδος και παράλληλα να αποτελέσει τη βάση για νέες
πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στο χώρο εργασίας.

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

• Εφαρµοστέο δίκαιο στις συµβατικές ενοχές (ΡΩΜΗ Ι)
–

Εισηγητής: ο κ. von FÜRSTENWERTH (Εργοδότες – DE)

–

Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 650 τελικό – 2005/0261 (COD) – CESE 1153/2006

–

Κύρια σηµεία:
Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει την πρόταση κανονισµού της Επιτροπής, που θεσπίζει, µέσω ενός
ευρωπαϊκού κανονισµού, κανόνες για τη σύγκρουση νόµων στον τοµέα των συµβατικών
ενοχών. Ο κανονισµός είναι χρήσιµος και αναγκαίος για την ανάπτυξη ενός ενιαίου
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συµβατικές ενοχές, που διέπει επί του παρόντος αυτά τα θέµατα, χρήζει εκσυγχρονισµού.
Η ΕΟΚΕ παρατηρεί µε ικανοποίηση ότι η Ιρλανδία επιθυµεί να προσχωρήσει στον
κανονισµό σε εθελοντική βάση. Λυπάται, ωστόσο, που ο κανονισµός δεν θα εφαρµοστεί στο
Ηνωµένο Βασίλειο και τη ∆ανία, επειδή κατ' αυτόν τον τρόπο θα περιοριστεί ο αντίκτυπος
της εναρµόνισης. Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειµένου
να εξασφαλιστεί η εφαρµογή του κανονισµού ή η υιοθέτηση των διατάξεών του από τις δύο
αυτές χώρες.
− Επικοινωνία: κ. Magdalena Carabin
(Τηλ.: 00 32 2 546 83 03 – e-mail: magdalena.carabin@eesc.europa.eu)

• Ευρωπαϊκές Επιτροπές Επιχειρήσεων: ένας νέος ρόλος για την
προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
–

Εισηγητής: ο κ. IOZIA (Μισθωτοί – IT)

–

Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 1170/2006

–

Κύρια σηµεία:
Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει τον ουσιαστικό ρόλο των Ευρωπαϊκών Επιτροπών Επιχειρήσεων
(ΕΕΕ), οι οποίες ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν την κοινωνική συνοχή και αποτελούν µέσο
ενσωµάτωσης των ευρωπαίων εργαζοµένων, διευκολύνοντας τη συνειδητοποίηση της
έννοιας της ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Οι 10.000 και πλέον εκπρόσωποι ΕΕΕ που
δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη συνεισφέρουν άµεσα και ενεργά στην οικοδόµηση µιας
νέας κοινωνίας.
Η Επιτροπή όφειλε να επανεξετάσει, το αργότερο έως τις 22 Σεπτεµβρίου 1999, "σε
συνεννόηση µε τα άλλα κράτη µέλη και τους κοινωνικούς εταίρους σε ευρωπαϊκό επίπεδο",
τους όρους εφαρµογής της οδηγίας, ούτως ώστε να προτείνει στο Συµβούλιο, "εάν
χρειάζεται, τις αναγκαίες τροποποιήσεις".
Η Επιτροπή ξεκίνησε διαβούλευση µε τους κοινωνικούς εταίρους. Η UNICE (Ένωση των
Συνοµοσπονδιών της Βιοµηχανίας και των Εργοδοτών της Ευρώπης) και το CEEP
(Ευρωπαϊκό Κέντρο ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων – ΕΚ∆Ε) διαφώνησαν µε την αναθεώρηση της
οδηγίας, ενώ αντίθετα η ETUC (Ευρωπαϊκή Συνοµοσπονδία Συνδικάτων – ΕΣΣ) έχει
επανειληµµένως ζητήσει την επείγουσα αναθεώρησή της.
Η ΕΟΚΕ προέβη σε ενδελεχή εξέταση της παρούσας κατάστασης, µεταξύ των άλλων και
µέσω ευρείας ακρόασης µε εκπροσώπους του κόσµου της εργασίας, των επιχειρήσεων και
της κοινωνίας των πολιτών.
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-7Κατά τη διάρκεια των ετών που ακολούθησαν την έναρξη ισχύος της οδηγίας 94/45/ΕΚ, το
κοινοτικό νοµοθετικό πλαίσιο σχετικά µε τα δικαιώµατα ενηµέρωσης και διαβούλευσης
ενισχύθηκε, κυρίως µε τις οδηγίες 2001/86/ΕΚ, 2002/1/ΕΚ και 2003/72/ΕΚ, στις οποίες
παρέχονται πιο προηγµένες έννοιες για την ενηµέρωση και τη διαβούλευση από εκείνες που
προβλέπονται στην οδηγία 94/45/ΕΚ και καθορίζονται διαδικασίες για τη συµµετοχή των
εργαζοµένων προσανατολισµένες στην πραγµατοποίηση διαβούλευσης πριν από τη λήψη των
αποφάσεων. Οι διαδικασίες αυτές συντελούν στο να καταστούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις
πιο ανταγωνιστικές σε παγκόσµια κλίµακα.
Για την ταχεία επικαιροποίηση της οδηγίας 94/45/ΕΚ, η ΕΟΚΕ προτείνει να ληφθούν υπόψη
τα εξής τρία κύρια σηµεία:
−
−

−

η εναρµόνιση των διατάξεων περί ενηµέρωσης και διαβούλευσης της οδηγίας 94/45/ΕΚ
µε τις ανάλογες διατάξεις των προαναφερόµενων οδηγιών·
η τροποποίηση του αριθµού των εκπροσώπων των εργαζοµένων που συµµετέχουν στην
Ειδική ∆ιαπραγµατευτική Οµάδα (Ε∆Ο) και στις ΕΕΕ, συνεκτιµώντας τη διεύρυνση της
ΕΕ και το δικαίωµα συµµετοχής των εκπροσώπων κάθε ενδιαφερόµενης χώρας σε αυτές,
αριθµού ο οποίος είχε ορισθεί από την οδηγία σε 17 εκπροσώπους κατ’ ανώτατο όριο και
αντιστοιχούσε στον αριθµό των χωρών που κάλυπτε τότε η οδηγία·
η αναγνώριση του δικαιώµατος των εθνικών και ευρωπαϊκών συνδικαλιστικών
οργανώσεων να συµµετέχουν στην Ε∆Ο και στις Ευρωπαϊκές Επιτροπές Επιχειρήσεων,
µε παροχή της δυνατότητας να χρησιµοποιούν δικούς τους εµπειρογνώµονες ακόµη και
πέραν των συνεδριάσεων.

Η ΕΟΚΕ προτείνει – έπειτα από την πάροδο εύλογου χρονικού διαστήµατος για την
ενσωµάτωση των νέων κρατών µελών και σύµφωνα µε τα διδάγµατα που θα έχουν αντλήσει
οι κοινωνικοί εταίροι σχετικά µε τις ΕΕΕ από συζητήσεις σε ειδικά σεµινάρια επί του
θέµατος – την επανεξέταση της οδηγίας, προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι εν λόγω
εµπειρίες και τα ήδη διαθέσιµα στοιχεία.
Το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο, πέραν της µέριµνας για τις πιο ευάλωτες οµάδες του
πληθυσµού διαµέσου της κοινωνικής πρόνοιας (welfare), διακρίνεται για τον σεβασµό των
δικαιωµάτων που αποτελούν το θεµέλιο της ανθρώπινης αξιοπρέπειας υπό οιεσδήποτε
συνθήκες, παντού και πάντοτε. Στην Ευρώπη του σήµερα, τα δικαιώµατα που σχετίζονται µε
την ιθαγένεια πρέπει να µπορούν να ασκηθούν παντού, συµπεριλαµβανοµένου του χώρου
εργασίας, ιδίως σε διεθνικό επιχειρησιακό περιβάλλον. Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να
αναγνωρίσει τα νέα θετικά στοιχεία που προέκυψαν από την υιοθέτηση της οδηγίας
94/45/ΕΚ και να προσδιορίσει τα πλέον ενδεδειγµένα µέτρα για την ενίσχυση της αίσθησης
του "ανήκειν" στην Ένωση.
− Επικοινωνία: κ. Stefania Barbesta
(Τηλ.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@eesc.europa.eu)
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3. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
• Συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην καταπολέµηση του
οργανωµένου εγκλήµατος και της τροµοκρατίας
– Εισηγητές:

ο κ. RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO (Εργοδότες - ES)
ο κ. PARIZA CASTAÑOS (Μισθωτοί – ES)
ο κ. CABRA DE LUNA (∆ιάφορες δραστηριότητες – ES)

− Έγγραφα αναφοράς: ∆ιερευνητική γνωµοδότηση – CESE 1171/2006
– Κύρια σηµεία:
Η κοινωνία των πολιτών µπορεί να διαδραµατίσει βασικό ρόλο σε αυτόν το στόχο,
προωθώντας τις αξίες του κράτους δικαίου και συµβάλλοντας ενεργά στον δηµοκρατικό βίο. Οι
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Ευρώπη επιτελούν ιδιαίτερα θετικό έργο σε
κοινωνικό επίπεδο και προωθούν την ενεργό συµµετοχή του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά και
τη συµµετοχική δηµοκρατία. Ωστόσο, οι εν λόγω οργανώσεις ούτε µπορούν ούτε και πρέπει να
υποκαταστήσουν τις εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές στις επιχειρησιακές πολιτικές.
Η ΕΟΚΕ δεν µπορεί να δεχτεί να ξεφεύγουν από τη δικαιοσύνη οι τροµοκράτες και οι
παραβάτες του νόµου, επειδή η δράση των αστυνοµικών και των δικαστικών αρχών
εµποδίζεται από τα εσωτερικά σύνορα. Η ΕΟΚΕ ζητά από τα όργανα της ΕΕ και από τα κράτη
µέλη να χαράξουν και να εφαρµόσουν µια κοινή στρατηγική για την καταπολέµηση της
τροµοκρατίας και να ξεπεράσουν τη σηµερινή κατάσταση της λήψης αποφάσεων «εν θερµώ».
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η σηµερινή κατάσταση της απλής διακυβερνητικής συνεργασίας είναι σε
µεγάλο βαθµό ανεπαρκής και συχνά αναποτελεσµατική.
Η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ της δηµιουργίας της Ευρωπαϊκής Πλατφόρµας για τη συνεργασία
δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα που προτείνεται από την Επιτροπή και φρονεί ότι είναι αναγκαίο να
αποκτηθούν τα απαραίτητα µέσα για να αξιοποιηθούν στον µέγιστο βαθµό τα πλεονεκτήµατα
που προσφέρουν οι συνεργασίες δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα µεταξύ των κρατών µελών και
µεταξύ της ΕΕ και των κρατών µελών.
− Επικοινωνία:

κ. Pierluigi Brombo
(Τηλ.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@eesc.europa.eu)
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4.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΛΙΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΙ

ΑΛΛΑΓΗ

ΤΟΥ

• Αντιµετώπιση των προκλήσεων της αλλαγής του κλίµατος – Ο ρόλος
της κοινωνίας των πολιτών
− Εισηγητής: ο κ. EHNMARK (Εργοδότες – SE)
− Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας - CESE 455/2006
– Κύρια σηµεία:
Η αλλαγή του κλίµατος είναι µία διεργασία την οποία δεν µπορούµε να σταµατήσουµε,
τουλάχιστον όχι στα επόµενα 15-20 χρόνια. Με την προοπτική αυτή, πρέπει να µάθουµε να
ζούµε µε την αλλαγή του κλίµατος και να αναζητήσουµε τρόπους και µέσα για να µετριάσουµε
τις επιπτώσεις της και να προσαρµοστούµε.
Η συζήτηση για την αλλαγή του κλίµατος είναι υπερβολικά επικεντρωµένη στο µακροσκοπικό
επίπεδο και σε γεγονότα στο απώτερο µέλλον. Είναι σαφές ότι χρειάζεται συζήτηση σχετικά µε
το πώς η αλλαγή του κλίµατος επηρεάζει – και θα επηρεάσει – τους πολίτες στην καθηµερινή
τους ζωή. Τα ζητήµατα της αλλαγής του κλίµατος πρέπει να προσαρµοστούν κατά τρόπο ώστε
να διευκολυνθεί η κατανόηση και να ενισχυθεί η σαφήνειά τους.
Οι κοινωνικοί εταίροι και η οργανωµένη κοινωνία των πολιτών µπορούν να διαδραµατίσουν
ζωτικό ρόλο στην ενηµέρωση των πολιτών σχετικά µε τα θέµατα που συνδέονται µε την
αλλαγή του κλίµατος και στην προώθηση της συζήτησης στο τοπικό επίπεδο σχετικά µε το πώς
µπορούν οι κοινότητες να προετοιµαστούν για τη λήψη συγκεκριµένων µέτρων που θα τους
επιτρέψουν να προσαρµοστούν στην αλλαγή του κλίµατος.
Η αλλαγή του κλίµατος θα έχει αντίκτυπο σε µεγάλες µερίδες της κοινωνίας. Η ΕΟΚΕ έχει
απαριθµήσει µια σειρά συναφών παραδειγµάτων. Συνολικά συµπεραίνεται ότι οι τοπικές
κοινότητες της ΕΕ, µαζί µε τους κοινωνικούς εταίρους και την οργανωµένη κοινωνία των
πολιτών πρέπει να αναλάβουν µεγαλύτερη ευθύνη για την προετοιµασία και τον σχεδιασµό
ενόψει των συνεπειών της αλλαγής του κλίµατος.
Η ΕΟΚΕ προτείνει κάθε κράτος µέλος της ΕΕ να προσδιορίσει ή/και να συγκροτήσει µία
υπηρεσία ενηµέρωσης και συντονισµού για την αλλαγή του κλίµατος µε στόχο την προώθηση
της ανάπτυξης δεσµών µεταξύ του τοπικού, του περιφερειακού και του εθνικού επιπέδου.
Η ΕΟΚΕ εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η αλλαγή του κλίµατος εξαιρετικά συχνά
συζητείται ως ένα σενάριο που αφορά ένα µακρινό µέλλον. Η αλλαγή του κλίµατος δεν
αποτελεί πλέον κατά βάση, ή αποκλειστικά, ζήτηµα του απώτερου µέλλοντος. Η αλλαγή του
κλίµατος µας αφορά εδώ και τώρα.
CESE 135/2006 – ΜΓ/γσ

.../...

- 10 -

Μέσω της εφαρµογής του συστήµατος EMAS, οι µεµονωµένες οργανώσεις και τα θεσµικά
όργανα διερευνούν συγκεκριµένους τρόπους µέτρησης και µείωσης του περιβαλλοντικού
αντίκτυπου διαφόρων δραστηριοτήτων, όπως λόγου χάρη η χρήση ενέργειας και διαφόρων
υλικών ή το ταξίδι µε το αυτοκίνητο, το τρένο ή το αεροπλάνο. Η ΕΟΚΕ θα µπορούσε να
εξετάσει το ενδεχόµενο καθιέρωσης του συστήµατος αυτού και συγκεκριµένα να µετρήσει π.χ.
τις εκποµπές ρύπων που προκαλούνται κατά τις µετακινήσεις για τη συµµετοχή σε
συνεδριάσεις και, στη συνέχεια, να υιοθετήσει ανάλογα αντισταθµιστικά µέτρα.
− Επικοινωνία: κ. Annika Korzinek
(Τηλ.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: Annika.korzinek@eesc.europa.eu)

• Έγκριση τύπου των µηχανοκίνητων οχηµάτων/Εκποµπές
–

Εισηγητής: ο κ. RANOCCHIARI (Εργοδότες-IT)

–

Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 683 τελικό – 2005/0282 COD – CESE 1154/2006

–

Κύρια σηµεία:
Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής, που αποτελεί ένα περαιτέρω βήµα προς τη
συνεχή βελτίωση των επιπέδων εκποµπών των µηχανοκίνητων οχηµάτων. Επισηµαίνει,
ωστόσο, ότι η πρόταση κανονισµού µε τη σηµερινή της διατύπωση δηµιουργεί σηµαντικά
προβλήµατα τόσο για τη βιοµηχανία όσο και για τις αρχές των κρατών µελών που είναι
αρµόδιες για την έγκριση τύπου και τη χορήγηση αριθµού κυκλοφορίας (ταξινόµηση) των
οχηµάτων.
Η ΕΟΚΕ συνιστά να αναθεωρηθούν οι ηµεροµηνίες θέσεως σε ισχύ των νέων απαιτήσεων
που προβλέπονται στην πρόταση κανονισµού και να οριστούν αντίστοιχα η 1η Ιανουαρίου
2010 (για την έγκριση τύπου των νέων τύπων οχηµάτων) και η 1η Ιανουαρίου 2011 (για τις
νέες άδειες κυκλοφορίας) ή, εναλλακτικά, 36 και 48 µήνες αντίστοιχα µετά τη δηµοσίευση
των νέων κανονισµών στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ΕΕ. Η ΕΟΚΕ συνιστά επίσης να
διατηρηθεί η πρόσθετη περίοδος ενός έτους υπέρ των οχηµάτων κατηγορίας N κλάσεων II
και III.
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε τα όρια που προτείνονται για τα οχήµατα ντίζελ. Εκφράζει, αντιθέτως,
επιφυλάξεις όσον αφορά την ανάγκη περαιτέρω µείωσης των ορίων για τα βενζινοκίνητα
αυτοκίνητα ή για εκείνα που λειτουργούν µε αέρια καύσιµα.
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Όσον αφορά τα οχήµατα M1 που χρησιµοποιούνται για ειδικούς σκοπούς ή ως µέσα
εργασίας, η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να παράσχει ακριβέστερο και καλύτερα οριοθετηµένο
ορισµό των οχηµάτων αυτών από ό,τι στην υφιστάµενη οδηγία.
Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τα σηµεία του κειµένου της πρότασης που
ενδέχεται να προκαλέσουν αβεβαιότητες διοικητικού τύπου.
−

Επικοινωνία: κ. Magdalena Carabin
(Τηλ.: 00 32 2 546 83 03 – e-mail: magdalena.carabin@eesc.europa.eu)

•

Θεµατική στρατηγική για το αστικό περιβάλλον (ανακοίνωση)

−

Εισηγητής: o κ. RANOCCHIARI (Εργοδότες-IT)

−

Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 718 τελικό - SEC(2006) 16 – CESE 1158/2006

−

Επικοινωνία: κ. Yvette Azzopardi
(Τηλ.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu)

•

Περιορισµοί κυκλοφορίας στην αγορά και ορισµένων οργάνων
µέτρησης που περιέχουν υδράργυρο

−

Εισηγήτρια: η κ. CASSINA (Μισθωτοί – IT)

−

Έγγραφα αναφοράς: COM(2006) 69 τελικό – 2006/0018 COD – CESE 1163/2006

−

Επικοινωνία: κ. Yvette Azzopardi
(Τηλ.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu)

5. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
• Μία τοµεακή ανασκόπηση της µετεγκατάστασης
− Εισηγητής: ο κ. VAN IERSEL (Εργοδότες – NL)
− Συνεισηγητής: ο κ. CALVET CHAMBON (Εργοδότες – ES)
− Έγγραφα αναφοράς: Ενηµερωτική έκθεση – CESE 1143/2006
− Κύρια σηµεία:

1

Ως οχήµατα της κατηγορίας Μ, νοούνται τα οχήµατα 4 τροχών τουλάχιστον που προορίζονται για την µεταφορά επιβατών.
∆ιαιρούνται σε 3 κλάσεις (M1, M2 και M3) µε βάση τον αριθµό των θέσεων και τη µέγιστη µάζα τους: M1< 9 θέσεων, M2 > 9
θέσεων και < 5.000 kg, M3 > 9θέσεων και >5.000 kg.
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έκταση και οι επιπτώσεις της µετεγκατάστασης επιχειρήσεων» (CCMI/014), η οποία
υιοθετήθηκε από την ΕΟΚΕ στις 14 Ιουλίου 2005. Η έκθεση έχει ως στόχο να παρουσιάσει,
µέσω των πλέον κατάλληλων δεικτών, µια µελέτη για τις µετεγκαταστάσεις των επιχειρήσεων
σε 19 επιλεγµένους τοµείς, παρουσιάζοντας µια συνοπτική επισκόπηση των υφιστάµενων
στατιστικών και άλλων δεδοµένων για κάθε τοµέα, ώστε να δοθεί µια ακριβής εικόνα της
κατάστασης που επικρατεί στον εκάστοτε κλάδο σε ό,τι αφορά τις µετεγκαταστάσεις
επιχειρήσεων. Η µελέτη αυτή διεξήχθη από την εξωτερική εταιρεία συµβούλων Reckon LLP
υπό τη στενή επίβλεψη και µε την καθοδήγηση µιας οµάδας µελέτης της ΣΕΒΜ.
Συγκεκριµένα, η έκθεση προβαίνει σε σύντοµη περιγραφή της προσέγγισης που επέλεξε η
εταιρεία συµβούλων σε στενή συνεργασία µε την οµάδα µελέτης της ΣΕΒΜ, σχολιάζει εν
συντοµία τα κυριότερα αποτελέσµατα της µελέτης, τα τοποθετεί στο γενικότερο πλαίσιό τους
και διατυπώνει συστάσεις.
Για την ΕΟΚΕ, η κατάρτιση της ενηµερωτικής έκθεσης αποτελεί καινοτόµο µέθοδο εργασίας,
µε την έννοια ότι επέτρεψε τον συνδυασµό της εµπειρογνωµοσύνης και της τεχνογνωσίας των
µελών και των αντιπροσώπων της ΣΕΒΜ µε τα συµπεράσµατα µιας µελέτης που εκπονήθηκε
από εξωτερική εταιρεία συµβούλων, παρόλο που αυτή η εταιρεία εργάστηκε υπό τη στενή
επίβλεψη της αρµόδιας οµάδας µελέτης της ΣΕΒΜ.
Το τελικό προϊόν παρουσιάζει υψηλή προστιθέµενη αξία, δεδοµένου ότι, όπως προκύπτει από
τη βιβλιογραφία που περιέχεται στην εξωτερική µελέτη, κανένας δηµόσιος ή ιδιωτικός
οργανισµός στην Ευρώπη δεν είχε καταβάλει µέχρι σήµερα προσπάθεια να διενεργήσει µια
πλήρη µελέτη, µε βάση όλα τα διαθέσιµα στοιχεία και µε επίκεντρο αποκλειστικά και µόνο το
ζήτηµα της µετεγκατάστασης από την τοµεακή σκοπιά.
−

Επικοινωνία: κ. José Miguel Cólera Rodríguez
(Τηλ.: 00 32 2 546 96 29 – e-mail: josemiguel.colerarodriguez@eesc.europa.eu)

• Σύσταση Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση
− Εισηγητής: ο κ. VAN IERSEL (Εργοδότες – NL)
− Συνεισηγητής: ο κ. GIBELLIERI (Μισθωτοί – IT)
– Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 1147/2006
–

Κύρια σηµεία:
Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σύσταση Ευρωπαϊκού
Ταµείου Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση (εφεξής ΕΤΠ). Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε τον
στόχο της παρέµβασης µέσω του ΕΤΠ σε περιπτώσεις όπου δηµιουργούνται άµεσα και
µεγάλης έκτασης κοινωνικά προβλήµατα για τους εργαζοµένους λόγω σοβαρής και
απρόβλεπτης διαταραχής της οικονοµικής δραστηριότητας.
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Η ΕΟΚΕ συµφωνεί ότι τα ίδια τα κράτη µέλη έχουν την πρωταρχική ευθύνη και ότι το ΕΤΠ
πρέπει να παρεµβαίνει µόνο κατόπιν αίτησης ενός κράτους µέλους και µετά από σχετική
απόφαση της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής. Οι κανόνες πρέπει να είναι σαφείς.
Σε περιόδους σοβαρής διαταραχής της οικονοµικής δραστηριότητας, βασικοί παράγοντες
είναι η προληπτική πολιτική, η δυναµική επιχειρηµατικότητα, η περιφερειακή ευθύνη και τα
έγκαιρα µέτρα και η συνεργασία µεταξύ των ενδιαφερόµενων µερών – των επιχειρήσεων, των
κοινωνικών εταίρων, της κυβέρνησης, των περιφερειακών αρχών και άλλων. Το ΕΤΠ, ως
µέσο αλληλεγγύης της ΕΕ, έχει συµπληρωµατική λειτουργία. Για να είναι αξιόπιστο, οι
προσδοκίες δεν πρέπει να είναι υπερβολικές.
Οι ειδικές δράσεις που θα χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠ πρέπει να είναι σύµφωνες µε τον
γενικό σχεδιασµό όλων των ενδιαφερόµενων µερών. Το ΕΤΠ δεν πρέπει να παρεµβαίνει σε
τοµείς όπου τα κράτη µέλη έχουν αποκλειστική αρµοδιότητα. Πρέπει να καταστεί σαφές ότι
το πεδίο δράσης του Ταµείου αφορά συγκεκριµένες ευκαιρίες απασχόλησης υπό συνθήκες
έκτακτης οικονοµικής ανάγκης.
Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την ενεργό συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων
σε διαδικασίες που αποσκοπούν στη δηµιουργία απασχόλησης για τους εργαζοµένους που
έχουν απολυθεί. Ο στόχος της «ταχείας επανένταξης» στην αγορά εργασίας των εργαζοµένων
που έχουν απολυθεί είναι συνήθως δύσκολο να επιτευχθεί. Σύµφωνα µε τα στοιχεία, οι
σχετικές διαδικασίες είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες.
Πρέπει να διασφαλιστεί ο αυστηρός συντονισµός των διαφόρων υφιστάµενων µέσων και
συγκεκριµένα του ΕΤΠ και των διαρθρωτικών ταµείων, ώστε να ενισχυθεί η
αποτελεσµατικότητα και η συνεκτικότητά τους.
−

Επικοινωνία: κ. Amelia Muñoz Cabezón
(Τηλ.: 00 32 2 546 83 73 – e-mail: amélia.munozcabezon@eesc.europa.eu)

• Βιώσιµη ανάπτυξη και βιοµηχανικές µεταλλαγές
−
−

Εισηγητής: ο κ. SIECKER (Μισθωτοί – NL)
Συνεισηγητής: ο κ. ČINCERA (∆ιάφορες δραστηριότητες – CZ)

– Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 1142/2006
–

Κύρια σηµεία:
Στόχος της παρούσας γνωµοδότησης πρωτοβουλίας είναι να εξετάσει πώς µπορεί η βιώσιµη
ανάπτυξη να λειτουργήσει ως καταλύτης για σταδιακές και πρωτόβουλες βιοµηχανικές
µεταλλαγές. Στη γνωµοδότηση παρέχονται παραδείγµατα κυρίως από τον τοµέα της ενέργειας
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- 14 και τους συναφείς τοµείς, όµως οι ίδιες διεργασίες µπορούν να εφαρµοστούν και σε άλλους
τοµείς.
Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει ότι οι τρεις πυλώνες της στρατηγικής της Λισσαβώνας είναι εξίσου
σηµαντικοί και τονίζει ότι η βιωσιµότητα δεν είναι απλώς µία από τις επιλογές ενός καταλόγου·
αντιθέτως, είναι η µόνη δυνατή πορεία δράσης για την εξασφάλιση ενός βιώσιµου µέλλοντος. Η
έννοια της «βιωσιµότητας» είναι σφαιρική και άρα δεν περιορίζεται µόνο στο περιβάλλον, αλλά
καλύπτει και τα οικονοµικά και κοινωνικά ζητήµατα. Η Ευρώπη µπορεί να συµβάλει στη
βιωσιµότητα ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα µέσω της καινοτοµίας και ενθαρρύνοντας την
έρευνα και την ανάπτυξη µε ένα συνδυασµό ενεργητικών πολιτικών και ενός µίγµατος
στοχοθετηµένων µέτρων.
Η οικολογική βιοµηχανία προσφέρει µεγάλες δυνατότητες για οικονοµική ανάπτυξη. Η Ευρώπη
έχει ισχυρή θέση σε πολλούς τοµείς αυτής της βιοµηχανίας. Για να διατηρήσει και να αναπτύξει
τα ισχυρά της σηµεία και να επιτύχει παρόµοια θέση και σε άλλους τοµείς, η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι
η Ευρώπη πρέπει να επιδείξει µεγαλύτερη φιλοδοξία
Μια βιοµηχανική πολιτική που είναι προσανατολισµένη προς τη βιώσιµη ανάπτυξη µπορεί να
συµβάλει στην ανταγωνιστικότητα ολόκληρης της ευρωπαϊκής οικονοµίας. Η ΕΟΚΕ θα ήθελε
να υποστηρίξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µια τέτοια πολιτική. Τα παραδείγµατα που παρατίθενται
στη γνωµοδότηση δείχνουν ότι τα καλοσχεδιασµένα και σωστά εφαρµοζόµενα καθεστώτα
στήριξης κατά την εισαγωγή των νέων περιβαλλοντικών τεχνολογιών µπορούν να βοηθήσουν
να δηµιουργηθεί µια αγορά για αυτές τις τεχνολογίες, η οποία θα µπορέσει έπειτα να αναπτυχθεί
περαιτέρω χωρίς στήριξη. Όποιος µηχανισµός στήριξης εφαρµοστεί πρέπει σαφώς να µειώνει
προοδευτικά αυτή τη στήριξη, διότι το κόστος των κρατικών ενισχύσεων δεν θα πρέπει να
περιορίζει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα άλλων βιοµηχανικών κλάδων.
Η ΕΟΚΕ σηµειώνει ότι οι επιδοτήσεις και τα κίνητρα δεν είναι πάντοτε αποτελεσµατικά και ότι
µια λανθασµένη χρήση τους µπορεί να έχει µεγάλο οικονοµικό κόστος µε µικρό οικονοµικό
αποτέλεσµα. Οι επιδοτήσεις και οι ρυθµίσεις θα πρέπει να βοηθούν την αγορά να ξεκινήσει και
να αναπτυχθεί στο αρχικό στάδιο, µέχρι να ωριµάσει η τεχνολογία και να µπορεί να επιβιώσει
χωρίς στήριξη.
Η βιώσιµη ανάπτυξη δεν πρέπει να περιορίζεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, διότι έχει παγκόσµιες
διαστάσεις. Η ευρωπαϊκή πολιτική για τη βιωσιµότητα θα πρέπει να διαθέτει µέσα για να
αποτρέπει τη µετεγκατάσταση της απασχόλησης σε άλλες περιοχές του κόσµου. Για να
εξασφαλιστούν ισότιµοι όροι ανταγωνισµού, απαιτείται διττή προσέγγιση: αφενός, εντός της ΕΕ
και, αφετέρου, εκτός αυτής.
−

Επικοινωνία: κ. José Miguel Cólera Rodríguez
(Τηλ.: 00 32 2 546 96 29 – e-mail: josemiguel.colerarodriguez@eesc.europa.eu)
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• Η διακυβέρνηση σε τοπικό επίπεδο των βιοµηχανικών µεταλλαγών
− Εισηγητής: ο κ. PEZZINI (Εργοδότες – IT)
− Συνεισηγητής: ο κ. GIBELLIERI (Μισθωτοί – IT)
− Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 1144/2006
− Κύρια σηµεία:
Η ΕΟΚΕ είναι πεπεισµένη ότι:
•

∆εν υπάρχουν λύσεις διακυβέρνησης δυνάµενες να εφαρµοστούν σε όλες τις
περιπτώσεις. Κάθε περιοχή πρέπει να αναζητήσει τις λύσεις που ανταποκρίνονται
καλύτερα στις απαιτήσεις της σε σχέση µε τη διακυβέρνηση σε τοπικό επίπεδο και που
είναι συµβατές µε το εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο αναφοράς.

•

Αναπόσπαστο µέρος αυτής της ολοκληρωµένης τοπικής πολιτικής πρέπει να είναι ένας
οργανωµένος κοινωνικός διάλογος, µεταξύ άλλων και µέσω της δηµιουργίας τοπικών
οικονοµικών και κοινωνικών συµβουλίων όπου θα συµµετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι
και οι εκπρόσωποι της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών, καθώς και η δηµιουργία
αποτελεσµατικών µορφών οικονοµικής και κοινωνικής εταιρικής σχέσης µε στόχο τη
σαφή διάκριση των ισχυρών και των αδύναµων σηµείων και τη δυνατότητα εντοπισµού
νέων δυνατοτήτων στην εσωτερική και τη διεθνή αγορά.

•

Μόνο µια συµµετοχική ολοκληρωµένη τοπική προσέγγιση θα είναι σε θέση να
εξασφαλίσει ότι οι γνώσεις που έχουν συσσωρευτεί χάρη στις επενδύσεις στην έρευνα
και την ανάπτυξη, την καινοτοµία και την εκπαίδευση θα µπορέσουν να αναπτύξουν τις
ικανότητες καινοτοµίας οι οποίες προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην
ευρωπαϊκή βιοµηχανική βάση και µπορούν να προσελκύσουν ανθρώπινο και
χρηµατοοικονοµικό κεφάλαιο στο τοπικό επίπεδο.

•

Το νέο πρόγραµµα-πλαίσιο για την καινοτοµία και την ανταγωνιστικότητα (ΠΑΚ) 20072013 πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασµό µε τις άλλες πολιτικές και τα κοινοτικά
προγράµµατα παρέµβασης επιτόπου.

•

Είναι αναγκαίος ο συντονισµός του ΠΑΚ µε τις παρεµβάσεις της περιφερειακής
πολιτικής, της πολιτικής συνοχής και της πολιτικής διακρατικής, διαπεριφερειακής και
διασυνοριακής συνεργασίας καθώς και µε το 7ο πρόγραµµα-πλαίσιο δραστηριοτήτων
έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (ΕΤΑ).

•

Τέλος, η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει τα όσα έχει εκφράσει σε ορισµένες πρόσφατες
γνωµοδοτήσεις της σχετικά µε τη σύγχρονη βιοµηχανική πολιτική: "Αυτό που λείπει
είναι µια σαφής σύνδεση ανάµεσα στις προσπάθειες που καταβάλλονται στο επίπεδο της
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- 16 Ένωσης και στην απαραίτητη συµµετοχή των κυβερνήσεων, της βιοµηχανίας και των
ενδιαφερόµενων µερών στο εθνικό και το περιφερειακό επίπεδο".
−

Επικοινωνία:

κ. Paul GERAADS
(Τηλ.: 00 32 2 546 82 15 – e-mail: pol.liemans@eesc.europa.eu)

• Η διά βίου µάθηση µε τη χρήση των ΤΠ και οι βιοµηχανικές
µεταλλαγές
− Εισηγητής: ο κ. KRZAKLEWSKI (Μισθωτοί – PL)
− Συνεισηγητής: ο κ. SZÜCS (∆ιάφορες δραστηριότητες – HU)
− Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 1145/2006
− Κύρια σηµεία:
Η ΕΟΚΕ έχει την πεποίθηση ότι η µάθηση µε τη βοήθεια των ΤΠΕ (ηλεκτρονική µάθηση) θα
αποτελέσει ένα αποτελεσµατικό µέσο βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων
και ιδιαίτερα των ΜΜΕ, οι οποίες διαδραµατίζουν καίριο ρόλο ως κινητήριες δυνάµεις της
οικονοµικής ανάπτυξης και ως δηµιουργοί θέσεων εργασίας.
Η ΕΟΚΕ είναι πεπεισµένη ότι στην ΕΕ απαιτείται µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση ως προς τις
ΤΠΕ και ειδικότερα ως προς τον τρόπο µε τον οποίο οι τεχνολογίες αυτές µπορούν να
υποστηρίξουν την κατάρτιση στον τοµέα της βιοµηχανίας και τη διά βίου µάθηση, π.χ. µέσω:
−

−

δράσεων κατάρτισης οι οποίες θα παρέχονται κατά κύριο λόγο στον τόπο εργασίας και
θα προσανατολίζονται προς την επίλυση των προβληµάτων που τίθενται σε δεδοµένο
πλαίσιο·
µεθόδων και προσεγγίσεων οι οποίες θα αναγνωρίζουν την ήδη αποκτηθείσα εκπαίδευση
και κατάρτιση – συµπεριλαµβανοµένης εκείνης που έχει αποκτηθεί κατά την εργασία και
την πρακτική – και θα ενθαρρύνουν την ενεργό συµµετοχή των εργαζοµένων σε
δραστηριότητες κατάρτισης, τόσο ατοµικές, όσο και συλλογικές.

Η ΕΟΚΕ προτείνει να ακολουθηθεί το παράδειγµα των όρων που χρησιµοποιούνται ήδη στην
ΕΕ – όπως: e-Europa (ηλεκτρονική Ευρώπη), e-learning (ηλεκτρονική µάθηση), e-skills
(ηλεκτρονικές δεξιότητες) κλπ. – και στην περίπτωση της διά βίου µάθησης µε τη χρήση
ΤΠΕ και να υιοθετηθεί ο όρος e-lifelong learning (eLL), τονίζοντας έτσι τον ρόλο αυτής της
µορφής µάθησης και την ανάγκη να αναπτυχθεί και να επεκταθεί στο πρόγραµµα e-Europa
και στα µεταγενέστερα προγράµµατα.
Η ΕΟΚΕ τονίζει εκ νέου τη σηµασία που έχει η αποφυγή κάθε µορφής αποκλεισµού στο
τοµέα αυτό (αγροτικές περιφέρειες, µικρές πόλεις, τυφλοί, ηλικιωµένοι κλπ).
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- 17 Η ΕΟΚΕ καλεί την ΕΕ να αναγνωρίσει ότι η ευρυζωνική πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο αποτελεί
µέρος µιας ευρύτερης στρατηγικής, η οποία θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η πρόσβαση στα
ηλεκτρονικά µέσα θα αντιµετωπίζεται ως υπηρεσία κοινής ωφέλειας.
Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να τονίσει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει, εξάλλου, να δώσει ιδιαίτερη
σηµασία στο ζήτηµα των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας στο πλαίσιο της διδασκαλίας
της πληροφορικής.
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί το ταχύτερο δυνατό ο νέος ρόλος που
θα πρέπει να διαδραµατίσουν η κοινωνία των πολιτών και ο διάλογος µεταξύ των κοινωνικών
εταίρων για την προώθηση και την καθιέρωση της διά βίου µάθησης µε τη χρήση ΤΠΕ στις
αγορές εργασίας της ΕΕ.
−

Επικοινωνία: κ. Amelia Muñoz Cabezón
(Τηλ.: 00 32 2 546 83 73 – e-mail: amélia.munozcabezon@eesc.europa.eu)

• Η αλληλεπίδραση των υπηρεσιών και της ευρωπαϊκής µεταποιητικής
βιοµηχανίας
− Εισηγητής: ο κ. CALLEJA (Εργοδότες – MT)
− Συνεισηγητής: ο κ. ROHDE (Μισθωτοί – DE)
− Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 1146/2006
− Κύρια σηµεία:
Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει τη θετική συµβολή των υπηρεσιών που παρέχονται στις επιχειρήσεις
στην αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας τόσο του µεταποιητικού
τοµέα όσο και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών στην Ευρώπη. Στη γνωµοδότησή της
επισηµαίνει ότι οι υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων είναι δυνατόν να βελτιωθούν και
να αναπτυχθούν σε µεγαλύτερη κλίµακα και αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις εξελίξεις
που παρατηρούνται στον νέο κλάδο που είναι γνωστός ως «µηχανική των υπηρεσιών», καθώς
και στον αντίκτυπο της εξωτερικής ανάθεσης των υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων.
Η ΕΟΚΕ προτείνει σειρά ειδικών µέτρων για τον σκοπό αυτό. Στο επίπεδο της ΕΕ, η ΕΟΚΕ
συνιστά ιδιαιτέρως τις εξής ενέργειες:
•
•
•

ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς για τις υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων,
ιδίως µε την άρση των εµποδίων για την εύρυθµη λειτουργία του τοµέα·
άµεση αναγνώριση των υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων ως αναπόσπαστου
τµήµατος οποιασδήποτε βιοµηχανικής πολιτικής·
ίδρυση Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών·
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ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου για την παρακολούθηση και µελέτη των αλλαγών
στις συνθήκες εργασίας και τις δυνατότητες απασχόλησης που απορρέουν από τις
διαρθρωτικές αλλαγές.

Γενικότερα, άλλα µέτρα που πρέπει να ληφθούν στο επίπεδο της αγοράς και να ενθαρρυνθούν
από τη δηµόσια διοίκηση είναι τα ακόλουθα:
•

•
•

•

−

προώθηση των υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων ως µέσου βελτίωσης της
επιχειρηµατικής και της βιοµηχανικής παραγωγικότητας, καθώς και για την επίτευξη
ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων·
προώθηση της περισσότερο αποτελεσµατικής και αποδοτικής χρήσης των υπηρεσιών
υποστήριξης των επιχειρήσεων από τις ΜΜΕ·
προαγωγή της απασχόλησης και της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στον κλάδο των
υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων µε απώτερο στόχο την αύξηση της
παραγωγικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών, αλλά και τη βελτίωση του βιοτικού
επιπέδου·
ενίσχυση της προσαρµοστικότητας και βελτίωση της απασχολησιµότητας των
εργαζοµένων που πλήττονται από τις διαρθρωτικές αλλαγές.

Επικοινωνία: κ. José Miguel Cólera Rodríguez
(Τηλ.: 00 32 2 546 96 29 – e-mail: josemiguel.colerarodriguez@eesc.europa.eu)

• ∆ιαρθρωτικές στατιστικές για τις επιχειρήσεις
– Εισηγήτρια: η κ. FLORIO (Μισθωτοί – IT)
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2006) 66 τελικό – 2006/0020 (COD) – CESE 1156/2006
− Κύρια σηµεία:
Η ΕΟΚΕ επικροτεί σε γενικές γραµµές την πρόταση αναδιατύπωσης του κανονισµού
ΕΚ/Ευρατόµ αριθ. 58/97 σχετικά µε τις βιοµηχανικές στατιστικές και υπογραµµίζει τον
θεµελιώδη ρόλο της Eurostat.
Η ΕΟΚΕ διατυπώνει, ωστόσο, τις εξής παρατηρήσεις:
−

−

οι συλλογές στατιστικές δεδοµένων θα πρέπει να βασίζονται, ει δυνατόν, σε
ενηµερωµένα και ήδη διαθέσιµα στοιχεία και το διοικητικό τους βάρος θα πρέπει να είναι
ανάλογο µε το µέγεθος της επιχείρησης·
είναι σηµαντικό να υπάρχει ένα καλό σύστηµα διαβούλευσης και συζήτησης µεταξύ της
Eurostat, των κοινωνικών εταίρων, του ακαδηµαϊκού κόσµου και των ενώσεων. Ο
µηχανισµός αυτός θα πρέπει να τελειοποιηθεί και να επεκταθεί στους κόλπους της
CEIES (Ευρωπαϊκή Συµβουλευτική Επιτροπή Στατιστικής Πληροφόρησης στον
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−

−

−

−

−

−

Οικονοµικό και Κοινωνικό Τοµέα) και της Eurostat (ένας εκπρόσωπος των χρηστών ανά
κράτος µέλος)·
όσον αφορά τις δαπάνες της κοινωνικής ασφάλισης, η καλύτερη συνεννόηση µεταξύ της
Eurostat και των κοινωνικών εταίρων θα επέτρεπε καλύτερο προσδιορισµό των
υποχρεώσεων των επιχειρήσεων σε αυτόν τον τοµέα·
αναλυτικότερα στοιχεία για την απασχόληση θα έδιναν σαφέστερη εικόνα της
κατάστασης των δραστηριοτήτων µιας επιχείρησης. Η ΕΟΚΕ παρατηρεί ότι οι
στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων δεν µπορούν να διαχωριστούν από την
ανάλυση για την ποιότητα της απασχόλησης·
λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα των τοµέων της υγείας και της εκπαίδευσης και της
θεµελιώδους σηµασίας τους για όλους τους ευρωπαίους πολίτες, η ΕΟΚΕ θεωρεί άτοπη
την ενσωµάτωση των τοµέων αυτών στις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων. Η
ΕΟΚΕ θεωρεί σκόπιµο να προβλέψει η Επιτροπή τη συλλογή ειδικών στατιστικών
στοιχείων για αυτούς τους τοµείς·
όσον αφορά τις αγορές ενεργειακών προϊόντων και τις επενδύσεις σε ανθρώπινους
πόρους στον τοµέα της έρευνας και της ανάπτυξης, θα ήταν χρήσιµο να αξιολογηθεί
ποιοτικά και ποσοτικά το βάρος τους στη ζωή των επιχειρήσεων·
η ΕΟΚΕ τονίζει τη σηµασία που έχει η συγκέντρωση στοιχείων αναφορικά µε την
διάθεση των βιοµηχανικών αποβλήτων, τον καθαρισµό των λυµάτων και τον καθαρισµό
των µολυσµένων περιοχών·
τέλος, θα πρέπει να δοθεί µεγαλύτερο βάρος στις περιφερειακές στατιστικές, οι οποίες θα
έδειχναν σε ποιες περιοχές έχουν αναπτυχθεί βιοµηχανικές και επιχειρηµατικές
δραστηριότητες, ποιες εξ αυτών υπερισχύουν, σε ποιες περιοχές συγκεντρώνονται οι
επενδύσεις για την έρευνα και, τέλος, ποιες περιοχές παρουσιάζουν µεγαλύτερη
γεννητικότητα ή θνησιµότητα επιχειρήσεων.

− Επικοινωνία: κ. Magdalena Carabin
(Τηλ.: 00 32 2 546 83 03 – e-mail: magdalena.carabin@eesc.europa.eu)

6. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
• Ενεργειακό µείγµα
– Εισηγήτρια: η κ. SIRKEINEN (Εργοδότες – FI)
– Έγγραφα αναφοράς: ∆ιερευνητική γνωµοδότηση – CESE 1176/2006
–

Κύρια σηµεία:
Αφού εξέτασε εκτενώς τον τοµέα της ενέργειας, η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι ο στρατηγικός στόχος
θα πρέπει να είναι ένα διαφοροποιηµένο ενεργειακό µείγµα, το οποίο να περιλαµβάνει όλες
τις δυνατές πηγές και χρήσεις της ενέργειας. Η ενεργειακή αποδοτικότητα,
συµπεριλαµβανοµένης της συνδυασµένης παραγωγής θέρµανσης και ενέργειας, αποτελεί την
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αποδοτικότητα υποστηρίζει όλους τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής –
ανταγωνιστικότητα, ασφάλεια εφοδιασµού και κλιµατικές αλλαγές. Οι ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας έχουν µεγάλες δυνατότητες στην ΕΕ και χρειάζονται ειδική στήριξη. Οι πολιτικές
πρέπει να καταρτίζονται προσεκτικά, ώστε να µην συµβάλλουν στην ήδη έντονη αυξητική
τάση των τιµών ενέργειας. Στον τοµέα των µεταφορών, οι στόχοι της ενεργειακής πολιτικής
µπορούν να εφαρµοστούν καλύτερα µέσω µιας πολύµορφης δέσµης µέτρων (εναλλακτικά
καύσιµα, ευφυής σχεδιασµός των µεταφορών, υβριδικά οχήµατα κ.ά.). Η πυρηνική ενέργεια
παραµένει µεταξύ των επιλογών µας για το προβλέψιµο µέλλον και για όσο καιρό η ζήτηση
δεν µπορεί να ικανοποιηθεί από άλλες τεχνολογίες και πηγές (σύντηξη, ανανεώσιµες πηγές
κλπ.). Απαιτείται ακόµη περισσότερη στήριξη για την πυρηνική ασφάλεια και την εφαρµογή
µιας υπάρχουσας, πρακτικής λύσης για το πρόβληµα των καταλοίπων των πυρηνικών
καυσίµων. Νέες τεχνολογίες θα επιτρέψουν την ευρύτερη και πιο οικολογική χρήση
παραδοσιακών πηγών όπως ο άνθρακας και το φυσικό αέριο στο µέλλον (τεχνολογίες
«καθαρού» άνθρακα, υγροποιηµένο φυσικό αέριο κ.ά.). Τέλος, ο καλύτερος συντονισµός της
ενεργειακής πολιτικής εντός της ΕΕ και η αύξηση των προσπαθειών Ε&Α είναι εξίσου
ουσιώδεις για µια βέλτιστη ευρωπαϊκή ενεργειακή στρατηγική. Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ότι
πρέπει να εκτιµηθεί προσεκτικά.ο αντίκτυπος του παρόντος και του µελλοντικού κλίµατος και
των µέτρων περιβαλλοντικής πολιτικής στους άλλους στόχους της ενεργειακής πολιτικής –
ανταγωνιστικότητα και ασφάλεια εφοδιασµού – καθώς και σε ένα διαφοροποιηµένο
ενεργειακό µείγµα.
–

Επικοινωνία: κ. Siegfried Jantscher
(Τηλ.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu)

7. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
• Η κοινωνία των πολιτών στη Λευκορωσία
− Εισηγητής: o κ. STULIK (∆ιάφορες δραστηριότητες – CZ)
– Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 1167/2006
– Κύρια σηµεία:
Τα όργανα της ΕΕ και τα κράτη µέλη πρέπει να τηρήσουν σθεναρή στάση έναντι της
Λευκορωσίας και να συντονίσουν και να εναρµονίσουν, τόσο µεταξύ τους όσο και µε την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους διεθνείς χορηγούς, τις στρατηγικές τους για τη στήριξη της
κοινωνίας των πολιτών.
Πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο ιδιαίτερα εµπεριστατωµένης µελέτης τα δυνητικά υπέρ
και κατά της εφαρµογής οικονοµικών και άλλων κυρώσεων. ∆εδοµένου ότι ο Πρόεδρος
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παρουσιαστεί στους Λευκορώσους ως εχθρική δύναµη.
Πρέπει να γίνει διάκριση µεταξύ των κυρώσεων που έχουν άµεσες επιπτώσεις στον
πληθυσµό και εκείνων που πλήττουν του ιθύνοντες. Η διάκριση αυτή πρέπει να ληφθεί
υπόψη κατά τη διαµόρφωση των κυρώσεων σε περίπτωση που αποφασιστεί η εφαρµογή
τους. Οι κυρώσεις δεν πρέπει να πλήξουν άµεσα τον πληθυσµό της Λευκορωσίας.
Η συµµετοχή της Λευκορωσίας στο πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας πρέπει
να εξαρτηθεί από το αν η Λευκορωσία θα επιδείξει πολιτική βούληση να προβεί σε ζωτικές
µεταρρυθµίσεις και αν θα επιλέξει µε σαφήνεια να ακολουθήσει τον «δρόµο της Ευρώπης».
Η Ρωσία θα συνεχίσει να αποτελεί βασικό ενδιαφερόµενο για την κατάσταση της
Λευκορωσίας. ∆εδοµένου ότι η Ρωσία είναι δεδηλωµένος στρατηγικός εταίρος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί διάλογος µε τη Ρωσία και τους
πολιτικούς της σχετικά µε την κατάσταση στη Λευκορωσία.
Βασικός παράγοντας ανάπτυξης της Λευκορωσίας ήταν και θα είναι η Ρωσία. ∆εδοµένου ότι
η Ρωσία είναι δεδηλωµένος στρατηγικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι απαραίτητο
να αναπτυχθεί διάλογος µε τη Ρωσία και τους Ρώσους πολιτικούς σχετικά µε τη
Λευκορωσία.
–

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

• Στήριξη των νέων στις χώρες εταίρους της Μεσογείου
– Εισηγητής: ο κ. CALLEJA (Εργοδότες – MT)
– Έγγραφα αναφοράς: Ενηµερωτική έκθεση – CESE 1168/2006
– Κύρια σηµεία:
Στην ενηµερωτική της έκθεση, η ΕΟΚΕ καλεί τις ευρωµεσογειακές αρχές και τις
κυβερνήσεις των χωρών εταίρων της Μεσογείου να καταστήσουν προτεραιότητα την
εκπαίδευση και την ένταξη των νέων στην οικονοµική και κοινωνική ζωή. Η ΕΟΚΕ τονίζει,
επίσης, ότι είναι σηµαντικό να υιοθετηθεί µια πολιτική διαβούλευσης µε τους κοινωνικούς
εταίρους, την κοινωνία των πολιτών και, ειδικότερα, τις οργανώσεις νέων κατά την
κατάρτιση και υλοποίηση των εθνικών σχεδίων δράσης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής
πολιτικής γειτονίας.
Πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την ενίσχυση και το συντονισµό της
προβολής των ευκαιριών που υπάρχουν για τους νέους στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής
πολιτικής γειτονίας.
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Συνιστάται να συνεργαστούν στενότερα η ΕΕ και οι χώρες εταίροι της Μεσογείου στους
τοµείς της εκπαίδευσης και του πολιτισµού, αναπτύσσοντας γνωστικά πρότυπα και αµοιβαία
αναγνώριση των επαγγελµατικών δεξιοτήτων και προσόντων. Είναι εξίσου σηµαντικό να
προαχθεί η κατανόηση και η µεγαλύτερη ανοχή της πολυµορφίας των πολιτισµών και των
θρησκειών, ιδίως µε ανταλλαγές νέων και δραστηριότητες αδελφοποίησης.
−

Επικοινωνία: κ. Laila Wold
(Τηλ.: 00 32 2 546 91 58 – e-mail: laila.wold@eesc.europa.eu)

8. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΓΟΡΑ,

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ,

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ

• ∆ικαιώµατα ψήφου των µετόχων – Μετοχές εισηγµένες προς
διαπραγµάτευση
− Εισηγητής: ο κ. CASSIDY (Εργοδότες – UK)
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 685 τελικό – CESE 1148/2006
− Κύρια σηµεία:
Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής, επειδή τα εµπόδια στη διασυνοριακή άσκηση
δικαιωµάτων ψήφου προκαλούν στρεβλώσεις στην ενιαία αγορά. Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει
ιδιαίτερα τις προτάσεις για ψηφοφορία µέσω πληρεξουσίου που αναφέρονται στο άρθρο 10.
Η ΕΟΚΕ θα επιθυµούσε να γίνεται ευρύτερη χρήση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για τη
βελτίωση της διαφάνειας και την ενθάρρυνση της συµµετοχής των µετόχων. Αναµένει
ευρύτερη χρήση της ασφαλούς ψηφοφορίας µέσω του ∆ιαδικτύου, ενδεχοµένως µέσω SMS.
Η ΕΟΚΕ θα επιθυµούσε να βελτιωθεί το άρθρο 5 σχετικά µε την παροχή πληροφοριών στους
µετόχους πριν από τη γενική συνέλευση.
− Επικοινωνία: κ. Imola Bedő
(Τηλ.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@eesc.europa.eu)

• Πληροφορίες: Iσοτιµίες αγοραστικής δύναµης
– Εισηγητής: ο κ. SANTILLÁN CABEZA (Μισθωτοί – ES)
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2006) 135 τελικό – 2005/0042 (COD) – CESE 1149/2006
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Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόταση κανονισµού, που θεσπίζει νοµικές βάσεις για τον
καθορισµό των ισοτιµιών αγοραστικής δύναµης (ΙΑ∆).
Λόγω του κόστους, η Επιτροπή (Eurostat) υπολογίζει τις ΙΑ∆ ανά χώρες και όχι ανά
περιφέρειες. Ωστόσο, οι υπολογισµοί αυτοί χρησιµεύουν, µεταξύ άλλων, για την αξιολόγηση
των οικονοµικών επιδόσεων των περιφερειών. Ως εκ τούτου, θα ήταν σκόπιµο να
καταβάλουν τα κράτη µέλη κάθε δυνατή προσπάθεια, ανάλογα µε τις τεχνικές και τις
οικονοµικές τους δυνατότητες, προκειµένου οι χωρικοί διορθωτικοί συντελεστές να
αντανακλούν µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ακρίβεια τις γεωγραφικές διαφορές των τιµών.
Η ελάχιστη προθεσµία των έξι ετών για την αναθεώρηση των χωρικών διορθωτικών
συντελεστών φαίνεται υπερβολικά µεγάλη και συνιστάται η µείωσή της. Οµοίως, κρίνεται
σκόπιµο οι πληροφορίες για τις τιµές να παρέχονται ανά διετία (στην πρόταση ορίζεται
ελάχιστη συχνότητα ανά τριετία).
–

Επικοινωνία: κ. Gilbert Bros
(Τηλ.: 00 32 2 546 93 58 – e-mail: gilbert.marchlewitz@eesc.europa.eu)

• Περιβάλλον χωρίς χαρτί για τα τελωνεία και το εµπόριο
– Εισηγητής: ο κ. BURANI (Εργοδότες – IT)
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 609 τελικό – 2005/0247 COD – CESE 1151/2006
–

Κύρια σηµεία:
Η υιοθέτηση του προτεινόµενου συστήµατος των ηλεκτρονικών τελωνείων προϋποθέτει την
καταβολή συντονισµένων προσπαθειών εκ µέρους όλων των κρατών µελών και των αρχών
που είναι υπεύθυνες για την εφαρµογή των εννοιών της µονοαπευθυντικής διαδικασίας και
της ενιαίας ηλεκτρονικής θυρίδας.
Η ΕΟΚΕ επικροτεί τις κύριες καινοτοµίες που προτείνονται υπό τον όρο ότι το κόστος θα
είναι λογικό, τόσο για το κοινωνικό σύνολο όσο και για τους σχετικούς φορείς, και
προσθέτει ορισµένες παρατηρήσεις σχετικά µε την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών
συστηµάτων και τη συµπληρωµατικότητά τους.

− Επικοινωνία: κ. Magdalena Carabin
(Τηλ.: 00 32 2 546 83 03 – e-mail: magdalena.carabin@eesc.europa.eu)
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• Υπηρεσίες πληρωµών
– Εισηγητής: ο κ. von FÜRSTENWERTH (Εργοδότες – DE)
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 603 τελικό 2005/0245 (COD) – CESE 1152/2006
–

Κύρια σηµεία:
Η ΕΟΚΕ είναι υπέρ της δηµιουργίας του ενιαίου χώρου πληρωµών σε ευρώ (Single Euro
Payments Area - SEPA), τον οποίο θεωρεί ουσιώδη για τη δηµιουργία µιας εσωτερικής
αγοράς χωρίς εσωτερικά σύνορα, γι’ αυτό και υποστηρίζει τις σχετικές προσπάθειες της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η ΕΟΚΕ ανησυχεί, ωστόσο, µήπως δεν επιτευχθεί ο στόχος της δηµιουργίας του ενιαίου
χώρου πληρωµών σε ευρώ το 2008, διότι το νοµικό πλαίσιο θα είναι υπερβολικά επαχθές.
Πιστεύει, κατά συνέπεια, ότι απαιτείται επικέντρωση στις πτυχές που χρήζουν πραγµατικά
ρύθµισης, πράγµα που συνάδει µε την προσέγγιση της «βελτίωσης της νοµοθεσίας». Ως εκ
τούτου, το βασικό σκεπτικό της πρότασης οδηγίας θα πρέπει να είναι να προωθηθούν και να
διευκολυνθούν οι πληρωµές προς το συµφέρον των χρηστών και των παρόχων υπηρεσιών
πληρωµών και όχι να γίνουν δυσχερέστερες εξαιτίας γραφειοκρατικών µέτρων που τελικά
αυξάνουν τις δαπάνες των συστηµάτων και µειώνουν ως εκ τούτου την αποδοχή εκ µέρους
των χρηστών.
Τέλος, σε συνάρτηση µε τη δηµιουργία µιας εσωτερικής αγοράς για τις υπηρεσίες πληρωµών
τίθενται και περαιτέρω ερωτήµατα που δεν κατέστη ακόµα δυνατόν να απαντηθούν, όπως:
το θέµα της ασφάλειας των ηλεκτρονικών πληρωµών και οι σχετικές πτυχές και τα θέµατα
της πρόσβασης σε έναν τρέχοντα λογαριασµό.

− Επικοινωνία: κ. Magdalena Carabin
(Τηλ.: 00 32 2 546 83 03 – e-mail: magdalena.carabin@eesc.europa.eu)

• Έλεγχος της απόκτησης και της κατοχής όπλων
– Εισηγητής: ο κ. PEGADO LIZ (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – PT)
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2006) 93 τελικό – 2006/0031 (COD) – CESE 1157/2006
– Κύρια σηµεία:
Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής, επί της οποίας, εντούτοις,
διατυπώνει τις παρακάτω παρατηρήσεις:
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−

−

−

∆εν κρίνεται σκόπιµη η πρόβλεψη µεγάλης προθεσµίας µεταξύ της υιοθέτησης της
οδηγίας και της µεταφοράς της στα εθνικά δίκαια· µία προθεσµία 12-18 µηνών κρίνεται
επαρκής.
Το συγκριτικό δίκαιο των κρατών µελών µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στον
καθορισµό των παράνοµων ενεργειών. Οι λεπτοµέρειες όσον αφορά τις κυρώσεις θα
µπορούσαν να συζητηθούν συγκεκριµένα το συντοµότερο δυνατόν στο Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο.
Η έννοια «παράνοµη διακίνηση» που περιλαµβάνεται στην πρόταση πρέπει να νοείται
στο πλαίσιο της καταπολέµησης της διεθνούς οργανωµένης εγκληµατικότητας,
προκειµένου να περιοριστεί η εφαρµογή των ποινικών κυρώσεων στις περιπτώσεις που
σχετίζονται αποκλειστικά µε το ειδικό αντικείµενο του σχετικού Πρωτοκόλλου του
ΟΗΕ.
Ο προσδιορισµός των όπλων που θεωρούνται αντίκες ή αντίγραφά τους (Παράρτηµα Ι,
παράγραφος 3, εδάφιο γ) της οδηγίας) θα πρέπει να συντονιστεί από την Επιτροπή.

Τέλος, θα ήταν πιθανόν σκόπιµο να προβλεφθεί διάταξη σχετικά µε τη χρήση όπλων στο
πλαίσιο κυνηγητικών και αθλητικών δραστηριοτήτων ή για τη δηµιουργία συλλογών, επειδή
η πρωτεύουσα σηµασία της ασφάλειας πρέπει να υπερισχύει και σε αυτούς τους τοµείς,
εξαιτίας της φύσης ή µάλλον του θανατηφόρου χαρακτήρα αυτών των αντικειµένων.
– Επικοινωνία: κ. Luís Lobo
(Τηλ.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@eesc.europa.eu)

• Γλυκόζη και λακτόζη
–

Εισηγητής: ο κ. DONNELLY (∆ιάφορες δραστηριότητες – IE)

–

Έγγραφα αναφοράς: COM(2006) 116 τελικό– 2006/0038 (CNS) – CESE 1165/2006

–

Επικοινωνία: κ. Yvette Azzopardi
(Τηλ.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu)

9. ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
• Γεωργία στις περιοχές µε ειδικά φυσικά µειονεκτήµατα
– Εισηγητές: ο κ. BROS (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – FR)
ο κ. CABALL i SUBURANA (∆ιάφορες δραστηριότητες – ES)
– Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 1159/2006
–

Κύρια σηµεία:
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- 26 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η ύπαρξη των περιοχών µε ειδικά φυσικά µειονεκτήµατα (ορεινές,
νησιωτικές και εξόχως απόκεντρες περιοχές) πρέπει να αναγνωρισθεί τόσο δηµοσίως όσο και
σε πολιτικό επίπεδο, έτσι ώστε να µπορέσουν να εφαρµοσθούν συνεκτικές και
στοχοθετηµένες πολιτικές που να ανταποκρίνονται στις πραγµατικές ανάγκες αυτών των
περιοχών.
Έχοντας υπόψη αυτά τα µειονεκτήµατα, τη σηµασία και τις ανάγκες της γεωργίας σε
περιοχές που πάσχουν από ειδικά φυσικά µειονεκτήµατα (ορεινές, νησιωτικές και εξόχως
απόκεντρες περιοχές), η ΕΟΚΕ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για
την ανάπτυξη ειδικών µέσων για τις ορεινές και τις άλλες περιοχές µε µειονεκτήµατα,
προκειµένου να συντονιστούν οι διάφορες πολιτικές που εφαρµόζονται σε αυτές επί του
παρόντος και να επιτευχθούν συνέργειες µεταξύ των υφιστάµενων µέτρων.
Παρόλο που ο δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ – αγροτική ανάπτυξη – συνιστά βασικό πολιτικό
µέσο και, κατά συνέπεια, προτεραιότητα, πρέπει να λεχθεί ότι αυτή ήταν µία από τις
σηµαντικές παραµέτρους που µπορούσαν να προσαρµοστούν για να επιτευχθεί συµφωνία σε
σχέση µε τις δηµοσιονοµικές προοπτικές. Σηµειώνοντας αυτήν την περικοπή
δηµοσιονοµικών πόρων, η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή και το Συµβούλιο να προσανατολίσουν
κατά προτεραιότητα τις πιστώσεις για την αγροτική ανάπτυξη προς τις ασθενέστερες
περιοχές που έχουν µεγαλύτερη ανάγκη, δηλαδή τις περιοχές που πάσχουν από διαρθρωτικά
φυσικά µειονεκτήµατα.
Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη, όταν καταρτίζουν προγράµµατα για την
αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη στα πλαίσια των διαρθρωτικών ταµείων, να µεριµνούν
για τη συµπληρωµατικότητα και τη συνοχή των προγραµµάτων αυτών στις περιοχές που
πάσχουν από φυσικά µειονεκτήµατα.
Η ΕΟΚΕ προτείνει να εκληφθούν ως παράδειγµα οι πλατφόρµες που λειτουργούν ήδη στις
ορεινές περιοχές, όπως η πλατφόρµα EUROMONTANA, για να προωθηθεί ένα παρόµοιο
είδος συνεργασίας στις νησιωτικές και τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, ιδιαιτέρως σε ό,τι
αφορά θέµατα αγροτικής πολιτικής, και να υπάρξει µέριµνα για την ενεργό συµµετοχή της
κοινωνίας των πολιτών στην προσπάθεια αυτή. Επιπροσθέτως, δεδοµένου του επισφαλούς
χαρακτήρα και της σηµασίας της γεωργίας στις περιοχές αυτές, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η
σύσταση ευρωπαϊκού κέντρου παρακολούθησης για τις ορεινές, τις νησιωτικές και τις εξόχως
απόκεντρες περιοχές έχει εξαιρετική σηµασία.
–

Επικοινωνία: κ. Filipa Pimentel
(Τηλ.: 00 32 2 546 84 – e-mail: filipa.pimentel@eesc.europa.eu)
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• Χρήση ζωικών υποπροϊόντων
– Εισηγήτρια: η κ. SANTIAGO (Εργοδότες – PT)
– Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 1161/2006
–

Επικοινωνία: κ. Filipa Pimentel
(Τηλ.: 00 32 2 546 84 – e-mail: filipa.pimentel@eesc.europa.eu)

• Ειδικά µέτρα - εκτροφή µεταξοσκωλήκων
– Εισηγήτρια: η κ. LE NOUAIL (Μισθωτοί – FR)
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2006) 4 τελικό – 2006/0003 CNS – CESE 1162/2006
–

Επικοινωνία: κ. Filipa Pimentel
(Τηλ.: 00 32 2 546 84 – e-mail: filipa.pimentel@eesc.europa.eu)

• Οικονοµική κατάσταση του κλάδου της αλιείας
– Εισηγητής: ο κ. SARRÓ IPARRAGUIRRE (∆ιάφορες δραστηριότητες – E)
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2006) 103 τελικό – CESE 1164/2006
– Κύρια σηµεία:
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε τη διάγνωση της Επιτροπής όσον αφορά την κρίσιµη οικονοµική
κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήµερα ο κλάδος της αλιείας και πιστεύει ότι είναι
απαραίτητο να ληφθούν µέτρα για τη βελτίωσή της. Ωστόσο, η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι τα µέτρα
που προτείνονται για τη διάσωση του κλάδου δεν είναι ούτε ρεαλιστικά ούτε επαρκή, επειδή η
µεγάλη πλειονότητα των επιχειρήσεων είναι ΜΜΕ ή επιχειρήσεις µε ένα µόνο σκάφος στην
κατοχή τους, που εργάζονται σε ιχθυότοπους µε περιορισµένους πόρους και διαθέτουν πολύ
µικρό πλήρωµα, ενώ οι κανόνες διαχείρισης των αλιευµάτων είναι πολύ αυστηροί και υπάρχει
πολύ µικρό περιθώριο ελιγµών για να µπορέσουν να ληφθούν µέτρα που θα επιτρέψουν την
αναδιάρθρωση και την εξασφάλιση της βραχυπρόθεσµης βιωσιµότητάς τους.
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι χωρίς νέα κονδύλια, διαφορετικά από εκείνα του ΧΜΠΑ/ΕΑΤ
(Χρηµατοδοτικό Μέσο Προσανατολισµού της Αλιείας/Ευρωπαϊκό Αλιευτικό Ταµείο), οι
δυνατότητες να τεθούν σε εφαρµογή αυτά τα νέα µέτρα είναι πολύ περιορισµένες και,
εποµένως, η ανακοίνωση θα έχει ελάχιστα πρακτικά αποτελέσµατα για την πλειονότητα των
επιχειρήσεων.
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- 28 Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι, για να µπορέσουν να αµβλυνθούν οι σοβαρές επιπτώσεις που έχουν οι
υψηλές τιµές των καυσίµων στις αλιευτικές επιχειρήσεις και τα πληρώµατά τους, θα πρέπει να
εφαρµοστεί µια περαιτέρω σειρά µέτρων, µεταξύ των οποίων:
−
−

−

−

−

αύξηση του ορίου των ενισχύσεων de minimis σε 100.000 € ανά επιχείρηση,
προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων σε περίπτωση «απρόβλεπτου
συµβάντος», όπως µπορεί να θεωρηθεί η κρίση που προκαλούν οι υψηλές τιµές των
καυσίµων,
σύσταση ειδικού κοινοτικού ταµείου για την οριστική παύση των αλιευτικών
δραστηριοτήτων, µε ειδικό προϋπολογισµό, το οποίο να δίδει προτεραιότητα σε εκείνα
τα τµήµατα του στόλου που αντιµετωπίζουν τα περισσότερα προβλήµατα και να παρέχει
στους πλοιοκτήτες, που επιθυµούν να εγκαταλείψουν εθελουσίως την αλιευτική
δραστηριότητα, τη δυνατότητα να το πράττουν υπό αξιοπρεπείς συνθήκες,
στήριξη, µέσω ενισχύσεων Ε+Α+Κ (έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας),
των σχεδίων που υποβάλλει ο αλιευτικός κλάδος για την αύξηση της ενεργειακής
απόδοσης της αλιείας, για την αναζήτηση ενεργειών εναλλακτικών ή συµπληρωµατικών
ως προς το πετρέλαιο και για την ανάπτυξη των τεχνολογικών αλιευτικών πλατφορµών.

Επικοινωνία: κ. Yvette Azzopardi
(Τηλ.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu)

10. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
• Οι πανευρωπαϊκοί διάδροµοι µεταφορών
− Εισηγήτρια: η κ. ALLEWELDT (Μισθωτοί – DE)
− Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 1175/2006
− Κύρια σηµεία:
Η ΕΟΚΕ θεωρεί καταρχήν επιτυχείς τις προσπάθειες που καταβάλλονται στα πλαίσια της
νέας πολιτικής µεταφορών (ορίστηκαν νέα έργα προτεραιότητας, προσδιορίστηκαν νέοι
κεντρικοί άξονες µεταφορών µε τα γειτονικά κράτη κλπ.). Ταυτόχρονα, όµως, οι νέες αυτές
προσπάθειες παρέµειναν ενταγµένες στην παλαιά αντίληψη: το ενδιαφέρον επικεντρώνεται
σχεδόν αποκλειστικά στον σχεδιασµό αξόνων µεταφοράς. Τα θέµατα της
διαλειτουργικότητας, ο αντίκτυπος στο περιβάλλον και τα τοπικά κοινωνικά και οικονοµικά
συµφέροντα δεν συνεκτιµώνται σχεδόν καθόλου στις συζητήσεις. Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι πρέπει
να αξιοποιηθούν καλύτερα οι δυνατότητες συγχρηµατοδότησης κατά 20% µε κοινοτικούς
πόρους για τα έργα στο εσωτερικό της ΕΕ, στα οποία θα πρέπει ταυτόχρονα να διατυπωθούν
µε πιο δεσµευτικό τρόπο οι στόχοι που επιδιώκονται σε σχέση µε το περιβάλλον ή την
ασφάλεια. Πρέπει να ενισχυθεί ο συντονισµός των διασυνοριακών επιτροπών (όπως οι
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- 29 επιτροπές καθοδήγησης για τους διαδρόµους) και των αντίστοιχων επιτροπών που έχει
συστήσει η Επιτροπή σε αυτόν τον τοµέα. Παράλληλα µε τις περιφερειακές προσεγγίσεις, στο
µέλλον θα πρέπει να συνεκτιµηθούν περισσότερο και να αξιολογηθούν και θέµατα που
σχετίζονται µε τα µέσα µεταφοράς στους κύριους άξονες, καθώς και τα έργα προτεραιότητας
εντός του δικτύου των ∆Ε∆-Μ.
–

Επικοινωνία: κ. Siegfried Jantscher
(Τηλ.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu)

• Ασφάλεια στη θάλασσα – Erika III
– Εισηγητής: ο κ. RETUREAU (Μισθωτοί – FR)
− Συνεισηγήτρια: η κ. ΜΠΡΕ∆ΗΜΑ-ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ (Εργοδότες – EL)
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 586-587-588-589-590-592-593 τελικό – CESE 1177/2006
– Κύρια σηµεία:
Η ΕΟΚΕ τάσσεται σε γενικές γραµµές υπέρ της τρίτης δέσµης µέτρων για την ασφάλεια στη
θάλασσα, η οποία αποτελεί ένα περαιτέρω εποικοδοµητικό και δυναµικό βήµα προς τη
βελτίωση της ασφάλειας στη θάλασσα. Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ευρέως τις προτάσεις σχετικά
µε την τήρηση των υποχρεώσεων των κρατών σηµαίας, µε τον έλεγχο των πλοίων από το
κράτος λιµένα, µε την παρακολούθηση από τους οργανισµούς επιθεώρησης και εξέτασης
πλοίων, µε τη διερεύνηση των ατυχηµάτων και µε την παρακολούθηση της κυκλοφορίας των
πλοίων και ενηµέρωσης (σύστηµα διαχείρισης της κυκλοφορίας των πλοίων/Vessel Traffic
Management-VTM, πλοία που διατρέχουν κίνδυνο και καταφύγια).
Η ΕΟΚΕ διατυπώνει ορισµένες ανησυχίες για την πρόταση σχετικά µε την ευθύνη στις
θαλάσσιες µεταφορές επιβατών, η οποία βασίζεται στη Σύµβαση των Αθηνών του ∆ιεθνούς
Ναυτιλιακού Οργανισµού, και για την πρόταση σχετικά µε την αστική ευθύνη.
Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει την έκκληση, που είχε διατυπώσει ήδη στις παρατηρήσεις για τις
δέσµες Erika I και ΙΙ, να αναφέρεται πιο συγκεκριµένα η ανθρώπινη διάσταση στην επόµενη
δέσµη µέτρων για την ασφάλεια στη θάλασσα και εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι
αυτή η τρίτη δέσµη για την ασφάλεια στη θάλασσα δεν αποδίδει επαρκή προσοχή στον
ανθρώπινο παράγοντα. Προτείνει να ληφθεί ως βάση για την επεξεργασία των κατάλληλων
διατάξεων η Σύµβαση για τον Κώδικα για τη Ναυτική Εργασία, που υιοθετήθηκε από τη
Ναυτιλιακή ∆ιάσκεψη της ∆ΟΕ το 2006.
–

Επικοινωνία: κ. Anna Wagner
(Τηλ.: 00 32 2 546 83 06 – e-mail: anna.wagner@eesc.europa.eu)
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• Galileo-Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή
– Εισηγητής: ο κ. BUFFETAUX (Μισθωτοί – FR)
– Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 1179/2006
– Κύρια σηµεία:
H κοινή επιχείρηση GALILEO (GALILEO Joint Undertaking) συστάθηκε τον Μάρτιο του
2002 για τέσσερα έτη, προκειµένου να διασφαλισθεί η συντονισµένη διαχείριση των πόρων
για την υλοποίηση της φάσης ανάπτυξης και επικύρωσης του προγράµµατος GALILEO.
Το τέλος της κοινής επιχείρησης προβλέπεται για τις 28 Μαΐου 2006. Το σύνολο των
στοιχείων ενεργητικού της θα πρέπει τότε να µεταβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή
(GSA).
Η γνωµοδότηση πρωτοβουλίας προτείνει να εξεταστούν οι όροι αυτής της µεταβίβασης πριν
από το τέλος της κοινής επιχείρησης, να επισηµανθούν τα προβλήµατα που συνδέονται µε τη
µετάβαση και να διατυπωθούν συστάσεις που θα διευκολύνουν την υλοποίηση αυτής της
µεταβατικής φάσης, που είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τη µελλοντική επιτυχία του
προγράµµατος GALILEO.
Η ΕΟΚΕ συνιστά:
− να εκπονηθεί ένα σχέδιο για τη µεταβίβαση των δραστηριοτήτων της κοινής
επιχείρησης στην Εποπτική Αρχή, προκειµένου να διασφαλιστεί η νοµική ασφάλεια
αυτής της µεταβίβασης·
− να ρυθµιστεί σε νοµικό και πρακτικό επίπεδο το ζήτηµα της µεταβίβασης στην
Εποπτική Αρχή των δραστηριοτήτων που ασκούν φορείς τρίτων χωρών (Κίνα και
Ισραήλ), οι οποίοι συνδέονται µε την κοινή επιχείρηση·
− να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική µεταφορά του υπολοίπου των πιστώσεων της κοινής
επιχείρησης στην Εποπτική Αρχή·
− να ληφθεί µέριµνα ώστε να αποφευχθεί η επικάλυψη αρµοδιοτήτων µεταξύ της κοινής
επιχείρησης και της Εποπτικής Αρχής µέχρι την ηµεροµηνία παύσης λειτουργίας της
κοινής επιχείρησης·
− να αποφευχθεί πάσα διακοπή των διαπραγµατεύσεων της σύµβασης παραχώρησης·
− να διασφαλιστεί το καθεστώς διεθνούς ευθύνης των κρατών εκτόξευσης για τους
δορυφόρους του αστερισµού Galileo.
–

Επικοινωνία: κ. Maria José Lopez Grancha
(Τηλ.: 00 32 2 546 87 13 – e-mail: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu)
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• Πρόγραµµα δράσης για την εσωτερική ναυσιπλοΐα – NAIADES
– Εισηγητής: ο κ. SIMONS (Εργοδότες – NL)
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2006) 6 τελικό – CESE 1180/2006
–

Κύρια σηµεία:
Παρότι το προτεινόµενο πρόγραµµα µπορεί να θεωρηθεί στέρεη βάση για την ανάπτυξη της
εσωτερικής ναυσιπλοΐας, η ΕΟΚΕ επικρίνει την Επιτροπή επειδή δεν έλαβε υπόψη τις
παρατηρήσεις που είχε διατυπώσει στη γνωµοδότησή της για την κοινωνική πολιτική στην
εσωτερική ναυσιπλοΐα.
Θα πρέπει να αναπτυχθεί, µέσω εποικοδοµητικού κοινωνικού διαλόγου σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, µια στρατηγική για τον εντοπισµό ατόµων που επιθυµούν να εργαστούν στην
εσωτερική ναυσιπλοΐα και για τη δηµιουργία ισότιµων κοινωνικών και εργασιακών
συνθηκών σε όλα τα κράτη µέλη. Παράλληλα, χρειάζονται επενδύσεις στην κατάρτιση και
την πρακτική άσκηση στην εσωτερική ναυσιπλοΐα, προκειµένου να παρασχεθούν στο
µελλοντικό προσωπικό προοπτικές και δυνατότητες σταδιοδροµίας.
Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να µην υποβάλει σε νέο καθεστώς την ευθύνη των µεταφορέων
επιβατών µέσω των εσωτερικών πλωτών οδών, όπως προτείνεται στην πρόταση κανονισµού
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την ευθύνη των µεταφορέων
στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές µεταφορές επιβατών σε περίπτωση ατυχήµατος
(COM(2005) 592).

–

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

•

Τροποποίηση – Εσπευσµένη καθιέρωση των απαιτήσεων διπλού
κύτους

–

Εισηγητής: ο κ. SIMONS (Εργοδότες – NL)

–

Έγγραφα αναφοράς: COM(2006) 111 τελικό – 2006/0046 (COD) – CESE 1182/2006

–

Επικοινωνία: κ. Siegfried Jantscher
(Τηλ.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu)
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11. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
• Τηλεόραση χωρίς σύνορα
–

Εισηγητής: ο κ. HERNANDEZ BATALLER (∆ιάφορες δραστηριότητες – ES)

–

Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 646 τελικό – 2005/0260 COD – CESE 1178/2006

–

Κύρια σηµεία:
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την επικαιροποίηση της ευρωπαϊκής οδηγίας του 1989
«Τηλεόραση χωρίς σύνορα», προκειµένου να προσαρµοστεί στις ραγδαίες εξελίξεις της
τεχνολογίας και της αγοράς του ευρωπαϊκού τηλεοπτικού τοµέα. Ο εκσυγχρονισµός των
κανόνων της ΕΕ για το περιεχόµενο των οπτικοακουστικών µέσων επικοινωνίας εντάσσεται
στη στρατηγική i2010, στόχος της οποίας είναι η επίτευξη µιας ευρωπαϊκής κοινωνίας της
πληροφορίας που θα αποβλέπει στη στήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης.
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι ο ορισµός της «οπτικοακουστικής εµπορικής ανακοίνωσης» που προτείνει
η Επιτροπή είναι υπερβολικά περιοριστικός και αναπαράγει µηχανικά τον ορισµό των
«υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων επικοινωνίας». Θα ήταν προτιµότερο να οριστούν οι
«οπτικοακουστικές εµπορικές ανακοινώσεις» ως «εικόνες ή/και ήχοι που συνοδεύουν τις
υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων επικοινωνίας µε στόχο την άµεση ή έµµεση προώθηση των
προϊόντων, των υπηρεσιών ή της συµβολικής εικόνας ενός φυσικού ή νοµικού προσώπου που
ασκεί οικονοµική δραστηριότητα».
Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι θα πρέπει να οριστεί ρητώς η έννοια των «τεχνικών που απευθύνονται
στο υποσυνείδητο στις οπτικοακουστικές εµπορικές ανακοινώσεις» µε αναφορά στη χρήση
οπτικών ή ηχητικών ερεθισµάτων που µεταδίδονται σε συχνότητες που βρίσκονται στα όρια
της αισθητηριακής αντίληψης και γίνονται αντιληπτά υποσυνείδητα.
Όσον αφορά την προστασία των παιδιών, ειδικότερα, η ΕΟΚΕ λυπάται που η Επιτροπή δεν
έλαβε υπόψη της τα συστήµατα προστασίας που έχουν αποδείξει ότι λειτουργούν
ικανοποιητικά σε ορισµένα κράτη µέλη, όπως π.χ. τον «κανόνα των πέντε λεπτών», που
απαγορεύει οποιαδήποτε διαφήµιση πριν και µετά τις εκποµπές που απευθύνονται σε παιδιά.
Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει τον ρόλο των οργανώσεων των καταναλωτών και των χρηστών στο
πλαίσιο της συρρύθµισης και της αυτορύθµισης. Τέλος, η ΕΟΚΕ επιθυµεί µια υπεύθυνη
διαχείριση, κατά την οποία η ηθική και η συµµετοχή των υποκειµένων του δικαίου αποτελούν
επίσης εχέγγυα της ποιότητας τόσο της νοµοθεσίας όσο και των υπηρεσιών.
– Επικοινωνία: κ. Maria José Lopez Grancha
(Τηλ.: 00 32 2 546 87 13 – e-mail: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu)
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• Γεφύρωση του ευρυζωνικού χάσµατος
–

Εισηγητής: o κ. MCDONOGH (Εργοδότες – IE)

–

Έγγραφα αναφοράς: COM(2006) 129 τελικό – CESE 1181/2006

–

Κύρια σηµεία:
Η ΕΟΚΕ θεωρεί πως η ανακοίνωση της Επιτροπής – COM(2006) 129 «Γεφύρωση του
ευρυζωνικού χάσµατος» – δεν είναι αρκετά φιλόδοξη και δεν περιλαµβάνει αρκετά
συγκεκριµένες συστάσεις για να καταδείξει µια σοβαρή δέσµευση για τη γεφύρωση του
ευρυζωνικού χάσµατος.
Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι, λόγω της αυξανόµενης σηµασίας των ευρυζωνικών υπηρεσιών για
την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη, η ευρυζωνική σύνδεση θα πρέπει να περιληφθεί
στο πεδίο του ορισµού της καθολικής υπηρεσίας, ως ζωτική υπηρεσία δηµόσιου
συµφέροντος. Η Επιτροπή οφείλει να λάβει όλα τα απαιτούµενα µέτρα προκειµένου να
διασφαλιστεί ότι τα κράτη µέλη εφαρµόζουν αυστηρά το ρυθµιστικό πλαίσιο για τις
ηλεκτρονικές επικοινωνίες και να εξετάσει τη σκοπιµότητα της υιοθέτησης ειδικών
κυρώσεων για την επίσπευση της διαδικασίας της αποτελεσµατικής αποδέσµευσης του
τοπικού βρόχου στα κράτη µέλη.
Για να διασαφηνιστεί η πραγµατικότητα της ευρυζωνικής διαθεσιµότητας στην Ευρώπη, η
Επιτροπή οφείλει να ορίσει την ελάχιστη αποδεκτή ταχύτητα τηλεφόρτωσης µιας
διαδικτυακής σύνδεσης προκειµένου να ονοµάζεται η σύνδεση αυτή ευρυζωνική. Ωστόσο η
Επιτροπή πρέπει να εντείνει την υποστήριξη των προσπαθειών Ε&Α ώστε να εξευρεθούν
ευρυζωνικές τεχνολογίες για αποτελεσµατικές λύσεις του προβλήµατος παροχής
ευρυζωνικής συνδετικότητας υψηλής ταχύτητας σε περιοχές που δεν εξυπηρετούνται από
κατάλληλες υποδοµές τηλεπικοινωνιών.
Τέλος, οι αρµόδιοι για τη χάραξη της πολιτικής θα πρέπει να θεσπίσουν κατευθυντήριες
γραµµές για την προστασία των καταναλωτών στις ευρυζωνικές υπηρεσίες, οι οποίες να
απλουστεύουν την ορολογία και να εξηγούν τις παρεχόµενες υπηρεσίες και τα οφέλη σε
εύκολα κατανοητή γλώσσα. Τούτο θα βοηθούσε τους καταναλωτές να λαµβάνουν ορθές
αποφάσεις στις αγορές τους.

– Επικοινωνία: κ. Maria José Lopez Grancha
(Τηλ.: 00 32 2 546 87 13 – e-mail: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu)
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12. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
• Νέοι διεθνείς πόροι για την ανάπτυξη και για την καταπολέµηση της
φτώχειας
– Εισηγητής: ο κ. ZUFIAUR (Μισθωτοί – ES)
− Έγγραφα αναφοράς: Ενηµερωτική έκθεση – CESE 1166/2006
− Κύρια σηµεία:
−

−

−

−
−

Τα σηµερινά επίπεδα της Επίσηµης Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΕΑΒ) είναι ανεπαρκή και
χρειάζονται νέοι πόροι προκειµένου να ενισχυθεί η σταθερότητα και η προβλεψιµότητα της
αναπτυξιακής βοήθειας και να εκπληρωθούν οι δεσµεύσεις των Αναπτυξιακών Στόχων
της Χιλιετίας (ΑΣΧ).
Κατά την εξέταση των διάφορων δυνατοτήτων για την εξεύρεση νέων πόρων θα πρέπει να
ληφθούν υπόψη ορισµένες αρχές και κριτήρια για τη νέα διεθνή χρηµατοδότηση, µεταξύ
των οποίων: η προσθετικότητα (οι νέοι πόροι θα πρέπει να είναι συµπληρωµατικοί της
ΕΑΒ), η προοδευτικότητα (να ζητείται µεγαλύτερη συνεισφορά από εκείνους που έχουν
περισσότερα), η διαφάνεια, η λογοδοσία και ο δηµόσιος έλεγχος, το οικονοµικώς εφικτό
κλπ.
Οι περισσότερες από τις υφιστάµενες προτάσεις για νέους διεθνείς πόρους είναι τεχνικώς
εφικτές. Τέτοιες προτάσεις είναι: οι φόροι επί των χρηµατιστηριακών συναλλαγών, τα τέλη
επί των αεροπορικών εισιτηρίων, η θέσπιση ειδικού ευρωπαϊκού λαχείου κ.ά.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υιοθετήσει πιο αποφασιστική στάση και να αναλάβει
ηγετικό πολιτικό ρόλο σε τι αφορά τις διάφορες προτάσεις.
Η συµβολή της κοινωνίας των πολιτών στη συζήτηση έχει καθοριστική σηµασία, επειδή
µπορεί, για παράδειγµα, να κάνει ευρύτερη γνωστή την ανάγκη καθιέρωσης νέων πόρων,
να ευαισθητοποιήσει τους αρµόδιους γύρω από τα θέµατα που συνδέονται µε την ανάπτυξη
και να απευθύνει έκκληση στις κυβερνήσεις της ΕΕ να προβούν στην καθιέρωση νέων
πηγών χρηµατοδότησης.

− Επικοινωνία: κ. Σουζάννα ΜΠΑΪΖΟΥ
(Τηλ.: 00 32 2 546 98 45 – e-mail: susanna.baizou@eesc.europa.int)

13.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
• Ο κοινωνικός τουρισµός στην Ευρώπη
– Εισηγητής: ο κ. MENDOZA CASTRO (Μισθωτοί – ES)
− Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 1155/2006
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− Κύρια σηµεία:
Ο κοινωνικός τουρισµός στην Ευρώπη, είναι σήµερα δραστηριότητα βιώσιµη από
περιβαλλοντική, οικονοµική και κοινωνική άποψη· µπορεί επίσης να αποτελέσει µηχανισµό
µεγάλης αξίας για την οικοδόµηση της Ευρώπης των πολιτών, καθώς και δραστηριότητα που
προσφέρει ορισµένες από τις αξίες που µπορούν να διαµορφώσουν το ευρωπαϊκό τουριστικό
πρότυπο.
Για τους λόγους αυτούς, η ΕΟΚΕ συνιστά:
−
−

−

−

−

στους ενδεχόµενους χρήστες προγραµµάτων κοινωνικού τουρισµού, να συµµετέχουν
σε µια δραστηριότητα όπως ο τουρισµός, την οποία δικαιούνται ως άνθρωποι·
στους φορείς που συµµετέχουν στη διαχείριση των διαφόρων προγραµµάτων
κοινωνικού τουρισµού, να προωθούν τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων και των
υπηρεσιών που προσφέρουν και να επενδύουν στη βελτίωση των υποδοµών και στην
καινοτοµία σε νέα προϊόντα, ιδίως διεθνικού χαρακτήρα ·
στις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, να συµµετέχουν σε δραστηριότητες
κοινωνικού τουρισµού, επειδή είναι συµβατές µε την ορθή επιχειρηµατική διαχείριση και
συµβάλλουν στην εξασφάλιση της απασχόλησης πολλών εργαζοµένων·
στους εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς φορείς, να προωθούν την καθιέρωση
προγραµµάτων κοινωνικού τουρισµού, λόγω του κοινωνικού, αλλά και του οικονοµικού
τους οφέλους·
στα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα, να λαµβάνουν υπόψη τον κοινωνικό τουρισµό ως
σηµαντική δραστηριότητα µε στόχους που άπτονται ταυτόχρονα και του τουρισµού και
της κοινωνικής δράσης. Η προώθηση, ο τεχνικός συντονισµός, η διάδοση εµπειριών και
η διοργάνωση συναντήσεων για τη σύναψη διεθνικών συµφωνιών είναι µερικές από τις
δραστηριότητες που θα µπορούσε να αναλάβει ειδικότερα η Επιτροπή, µε δικά της µέσα,
για την επίτευξη µιας ισχυρής ευρωπαϊκής πλατφόρµας κοινωνικού τουρισµού.

Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λόγω της πολιτικής του διάστασης, θα πρέπει να
αναλάβει πρωτοβουλίες για την έναρξη συζήτησης και την έκδοση ψηφισµάτων υπέρ του
κοινωνικού τουρισµού στην Ευρώπη.
− Επικοινωνία: κ. Luís Lobo
(Τηλ.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@eesc.europa.eu)
___________________
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