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Τη σύνοδο ολοµέλειας τίµησε µε την παρουσία του ο κ. Louis MICHEL, µέλος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, ο οποίος έλαβε το λόγο για  το µέλλον της πολιτικής ανάπτυξης στην ΕΕ, στο πλαίσιο της 
υιοθέτησης της γνωµοδότησης σχετικά µε την ευρωπαϊκή συναίνεση. 
 
 
1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ 

 
• Η καλύτερη εφαρµογή της νοµοθεσίας 
– Εισηγητής : Εισηγητής: ο κ. VAN IERSEL (Εργοδότες – NL) 
 
– Όνοµα αρχείου: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 1069/2005 
 
– Κύρια σηµεία: 
 
Στην παρούσα γνωµοδότηση η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ότι η βελτίωση της νοµοθεσίας και η εφαρµογή και 
επιβολή της είναι στενά συνυφασµένες: καλή νοµοθεσία είναι εκείνη που µπορεί να εφαρµοστεί και 
να τηρηθεί. Υπάρχουν διαφορές όσον αφορά τον πολιτισµό, τις αρµοδιότητες και τον βαθµό 
συµµετοχής στην αποτελεσµατική εφαρµογή της νοµοθεσίας σε όλη την επικράτεια της Ευρώπης. 
 
Η ΕΟΚΕ διακρίνει διαφορετικές δέσµες δράσεων που καλούνται να αναλάβουν τα κράτη µέλη και η 
Επιτροπή. Για τα κράτη µέλη είναι κατ' εξοχήν ζήτηµα πολιτικής βούλησης. Η στάση των εθνικών 
αρχών πρέπει να αντικατοπτρίζει την πεποίθηση ότι οι ίδιες συγκροτούν την ΕΕ και ότι επενδύουν 
ανάλογα στις αποφάσεις της Ένωσης. Αυτό συνεπάγεται αποχή από προσθήκη µη προβλεπόµενων 
διατάξεων και επιλεκτική εφαρµογή των προβλεπόµενων απαιτήσεων που περιλαµβάνουν οι οδηγίες. 
Η ΕΟΚΕ συνιστά να διαδραµατίσει η Επιτροπή ενεργό ρόλο στην ενίσχυση της αµοιβαίας 
εµπιστοσύνης µεταξύ των αρχών εφαρµογής της νοµοθεσίας και στην στήριξη των δικτύων των 
δηµοσίων αρχών, τη συστηµατική αξιολόγηση των επιδόσεών τους και τον προσδιορισµό και διάδοση 
των βέλτιστων πρακτικών.  
 
Κατά τη γνώµη της ΕΟΚΕ, απαιτείται µία πολιτιστική αλλαγή, και κυρίως ένας 
επαναπροσανατολισµός που να στοχεύει στην αποτελεσµατικότερη εφαρµογή των κανόνων και όχι 
στον πολλαπλασιασµό της κοινοτικής νοµοθεσίας. Με τον τρόπο αυτό, θα διασφαλισθεί η πλήρης 
αποτελεσµατικότητα της νοµοθεσίας και των πολιτικών της ΕΕ. 

 
–    Επικοινωνία:  κ. Jean-Pierre Faure  
                    Τηλ.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail : jeanpierre.faure@esc.eu.int) 

 
 

• "Βελτίωση της νοµοθεσίας" (ΠΕΑ) 
– Εισηγητής : ο κ. RETUREAU (Μισθωτοί - FR) 
 
– Όνοµα αρχείου: ∆ιερευνητική γνωµοδότηση – CESE 1068/2005 
 
– Κύρια σηµεία: 
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Βελτίωση της νοµοθεσίας σηµαίνει εν πρώτοις αντιµετώπιση της κατάστασης από τη θέση του χρήστη 
της νοµοθεσίας πράγµα που συνεπάγεται µια συµµετοχική προσέγγιση. Βελτίωση της νοµοθεσίας 
σηµαίνει, επίσης, µείωσή της, διότι ο υπερβολικός αριθµός νοµοθετηµάτων καθιστά τη νοµοθεσία 
δυσνόητη, παρεµποδίζοντας έτσι τις συναλλαγές. Πρέπει εξάλλου να διασφαλίζεται η απλή και 
αποτελεσµατική εφαρµογή της νοµοθεσίας (βλ. γνωµοδότηση CESE 606/2005 fin, εισηγητής ο κ van 
Iersel). Την ίδια στιγµή πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι προσδοκίες της κοινωνίας των πολιτών 
για ασφάλεια καθώς και οι ανάγκες των επιχειρήσεων για νοµική βεβαιότητα και σταθερότητα. 
 
Κάθε Γενική ∆ιεύθυνση πρέπει να προτείνει αναλογικό πρόγραµµα απλοποίησης, το οποίο θα 
προσδιορίζει τη σκοπιµότητα και τις προβλεπόµενες επιπτώσεις των προτάσεών της για τους άµεσους 
χρήστες της, τα προτεινόµενα µέτρα ανά οµάδα κειµένων και τους πόρους που κρίνονται απαραίτητοι 
για την υλοποίηση του προγράµµατος. 
 
Η εκ βάθρων τροποποίηση ή η απλοποίηση ενός νόµου που η εφαρµογή του στην πράξη αποκλίνει 
από τους επιδιωκόµενους στόχους όχι µόνο δεν εξασθενεί το κύρος του νοµοθέτη, αλλά καταδεικνύει 
πολιτική ευφυΐα και µπορεί να ενισχύσει την εµπιστοσύνη των χρηστών και την τήρηση της 
νοµοθεσίας. Εξάλλου, προκειµένου να έχει αδιαµφισβήτητη πολιτική και πρακτική νοµιµότητα, η 
προκαταρκτική και η επακόλουθη αξιολόγηση της νοµοθεσίας µπορεί να νοηθεί µόνον ως πολυµερής 
και συµµετοχική διαδικασία. 
 
Κατά την ΕΟΚΕ, το καθήκον της απλοποίησης και της µεγαλύτερης συνοχής και συνάφειας του 
συνόλου της κοινοτικής νοµοθεσίας είναι ζήτηµα βαθιά πολιτικό, το οποίο απαιτεί ευρεία διοργανική 
κινητοποίηση µε έντονη συµµετοχική υποστήριξη από πλευράς της οργανωµένης κοινωνίας των 
πολιτών. 

 
– Επικοινωνία:  κ. Jean-Pierre Faure  

              Τηλ.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail : jeanpierre.faure@esc.eu.int)  
 

• Πράσινη Βίβλος –εφαρµοστέο δίκαιο σε υποθέσεις διαζυγίου 
− Εισηγητής : ο κ. Daniel RETUREAU (Μισθωτοί – FR) 
− Αναφορές: COM(2005) 82 τελικό – CESE 1064/2005 
 
− Κύρια σηµεία:  

 
Tο εθνικό δίκαιο των κρατών µελών παρουσιάζει µεγάλη ποικιλία ως προς το δίκαιο του διαζυγίου 
και του δικαστικού χωρισµού, καθώς και ως προς τις προϋποθέσεις και τις συνέπειες της ακύρωσης 
του γάµου. Η Πράσινη Βίβλος (φρονίµως) προτείνει να µην επιλεγεί η οδός της εναρµόνισης του 
ουσιαστικού δικαίου. 

 
Η ΕΟΚΕ παραµένει ανοιχτή όσον αφορά ένα ζήτηµα σηµαντικό για τους πολίτες και την 
κινητικότητά τους. Θα παρακολουθήσει τα αποτελέσµατα των διαβουλεύσεων που έχει δροµολογήσει 
η Επιτροπή, καθώς και τις πιο συγκεκριµένες προτάσεις νοµοθετικών ρυθµίσεων που θα υποβληθούν 
ενδεχοµένως στη συνέχεια. Θα µπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόµενο προσαρµογής του Νέου 
Κανονισµού “Βρυξέλλες ΙΙ” ή έκδοσης ειδικού Κανονισµού για το διαζύγιο.  
 
− Επικοινωνία: ο κ. Pierluigi Brombo 
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                     Τηλ.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 
 

2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
 

• Κοινωνικός διάλογος και βιοµηχανικές µεταλλαγές 
– Εισηγητής : ο κ. ZÖHRER (Μισθωτοί - AT) 
   
–   Αναφορά : Γνωµοδοτήσεις πρωτοβουλίας – CESE 1073/2005 

 
– Κύρια σηµεία: 

 
Η ΕΟΚΕ επικροτεί κάθε προσπάθεια µε στόχο την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου, ίδιως στα 
νέα κράτη µέλη. Πρόκειται για ένα καίριο µέσον για τη διαχείριση των βιοµηχανικών µεταλλαγών 
διότι προωθεί την καινοτοµία και την ανταγωνιστικότητα και συµβάλλει µε αυτό τον τρόπο στην 
υλοποίηση των στόχων της Λισαβόνας. Ωστόσο, η επιτυχία των µεταβολών δεν µετράται µόνο µε 
την ανταγωνιστικότητα µιας επιχείρησης ή ενός τοµέα αλλά και µε την επιτυχή κοινωνική 
διαχείριση των επιπτώσεων τους. 
 
Η EOKE προσδίδει µεγάλη σηµασία στις τοµεακές πρωτοβουλίες και στηρίζει το σχέδιο της 
Επιτροπής να ενθαρρύνει στην έναρξη κοινού ενός κοινωνικού διαλόγου σε νέους τοµείς· επίσης 
συνιστά να µην υπάρξει περιορισµός στους οικονοµικούς τοµείς που βρίσκονται σε κρίση διότι 
εκείνο που προέχει είναι να προβλέπονται και να αντιµετωπίζονται ενεργά οι µεταλλαγές. 
Συνεπώς, τα αναλυτικά µέσα που βρίσκονται στη διάθεση των κοινωνικών εταίρων πρέπει να 
βελτιωθούν. 
 
Η EOKE υπογραµµίζει το ρόλο των ευρωπαϊκών επιτροπών επιχειρήσεων, αναµένει µε ενδιαφέρον 
την αναγγελθείσα ανακοίνωση σχετικά µε την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων και εκφράζει 
την ικανοποίησή της για την σφαιρική και εγκάρσια προσέγγιση που επέλεξε η Επιτροπή στην 
πρόσφατη ανακοίνωση της µε τίτλο «Αναδιαρθρώσεις και απασχόληση», για την οποία η EOKE 
προετοιµάζει γνωµοδότηση. 
 

    –   Επικοινωνία : κ. José Miguel Cólera 
                Τηλ.: 00 32 2 546 96 29 – e-mail : josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
 
• Κοινωνική πολιτική/Εσωτερική ναυσιπλοΐα  
– Εισηγητής : ο κ. ETTY (Μισθωτοί - NL) 
–   Συνεισηγητής : ο κ. SIMONS (Εργοδότες – NL) 

 
 –    Αναφορά : Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 1071/2005 

 
–  Κύρια σηµεία: 

 
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι είναι πλέον η κατάλληλη στιγµή για την ανάπτυξη κοινοτικής κοινωνικής 
πολιτικής για την εσωτερική ναυσιπλοΐα, κατά προτίµηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Μια τέτοια 
πολιτική θα πρέπει να ισχύει για όλες τις ευρωπαϊκές πλωτές οδούς. Η νοµοθεσία στον κλάδο αυτό 
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είναι κατακερµατισµένη και θα πρέπει να εναρµονιστεί και να ενοποιηθεί καταλλήλως, ιδίως τώρα 
που η διεύρυνση της ΕΕ θα µπορούσε να προκαλέσει ακόµη περισσότερες περιπλοκές. Προς το 
παρόν, οι κανονισµοί πληρωµάτων και οι ώρες εργασίας και ξεκούρασης φαίνεται να αποτελούν 
τοµείς προτεραιότητας, όπως επίσης και η καθιέρωση γνήσιου και ενεργού κοινωνικού διαλόγου. 
Τούτο είναι σηµαντικό ιδίως ενόψει της αναµενόµενης αύξησης του ανταγωνισµού – τόσο στον 
τοµέα της εσωτερικής ναυσιπλοΐας όσο και µεταξύ της εσωτερικής ναυσιπλοΐας και άλλων µέσων 
µεταφορών. Κατά την κατάρτιση ενός νέου σχεδίου κοινωνικής πολιτικής στην εσωτερική 
ναυσιπλοΐα της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να συνεργαστεί στενά µε τους κοινωνικούς 
εταίρους, την ΚΕΝΡ (Κεντρική Επιτροπή για τη Ναυσιπλοΐα στο Ρήνο) και την Ε∆ (Επιτροπή 
∆ουνάβεως) και τις διεθνείς συνδικαλιστικές οργανώσεις. Η προσέγγιση αυτή απαιτεί από τα 
κράτη µέλη της ΚΕΝΡ και της Ε∆ να διευρύνουν τις αρµοδιότητες τους στον τοµέα της 
κοινωνικής πολιτικής, ενισχύοντας έτσι την εµβέλειά τους. Ο κοινωνικός διάλογος στον τοµέα 
αυτό (σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο) αποτελεί το σηµαντικότερο µέσο για την γεφύρωση 
των διαφορετικών απόψεων των εργοδοτών, των απασχολούµενων για ίδιο λογαριασµό και των 
εργαζοµένων, και για την επίτευξη των στόχων της κοινοτικής πολιτικής. Ακόµη η EOKE συνιστά 
ότι πρέπει επειγόντως να δοθεί µεγαλύτερη προσοχή στην εκπαίδευση και την επαγγελµατική 
κατάρτιση στον εν λόγω κλάδο. Τέλος, επισηµαίνεται ότι, λόγω των ιδιαιτεροτήτων του τοµέα, θα 
πρέπει να πραγµατοποιηθούν συµφωνίες µεταξύ των κοινωνικών εταίρων σχετικά µε τις 
ενδεχόµενες προσθήκες στα ελάχιστα πρότυπα που προβλέπει το Συµβούλιο. 
 

–   Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Siegfried Jantscher  
                      Τηλ.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int)  
 

 

• Κοινωνική ασφάλιση των µισθωτών και των µη µισθωτών 
− Εισηγητής : Εισηγητής: ο κ. RODRIGUEZ GARCIA CARO (Εργοδότες – ES) 

 
− Αναφορές: COM(2004) 830 τελικό – 2004/0284 (COD) – CESE 1065/2005 
 
− Κύρια σηµεία:  
 

Σε γενικές γραµµές, η ΕΟΚΕ αξιολογεί θετικά την πρόταση του κανονισµού µε την επιφύλαξη των 
παρατηρήσεων που διατυπώνονται στην παρούσα γνωµοδότηση. Θεωρεί θετικό ότι απλοποιείται 
και βελτιώνεται το κείµενο των κανονισµών 1408/71 και 574/72, προκειµένου να διευκολυνθεί η 
ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της Ένωσης. Ωστόσο, πιστεύει ότι θα ήταν πιο θετικό ακόµη 
να αρχίσει να ισχύει ο κανονισµός 883/2004, που αποτελεί αφ' εαυτού συνολική και µεγαλύτερης 
εµβέλειας απλούστευση στα θέµατα του συντονισµού των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης. 
 
∆εδοµένου ότι η ΕΟΚΕ δεν µπόρεσε να εκφραστεί για το τελικό κείµενο της µακρόχρονης 
νοµοθετικής διαδικασίας που χρειάστηκε ο κανονισµός 883/2004, θεωρεί ότι θα πρέπει το 
συντοµότερο δυνατό να καταρτίσει σχετική γνωµοδότηση πρωτοβουλίας, πριν αρχίσει η 
νοµοθετική διαδικασία του νέου κανονισµού εφαρµογής που ολοκληρώνει η Επιτροπή. 
 
Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να ολοκληρώσει το συντοµότερο δυνατόν την πρόταση κανονισµού 
εφαρµογής. Καλεί το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ενεργήσουν µε γρήγορους 
ρυθµούς κατά τη διάρκεια της νοµοθετικής διαδικασίας για την υιοθέτηση του εν λόγω 
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κανονισµού, ούτως ώστε να µην επαναληφθεί η εµπειρία της καθυστερήσεως που σηµειώθηκε 
κατά τη διαδικασία υιοθέτησης του κανονισµού 883/2004, κυρίως ενόψει του εορτασµού του 
έτους κινητικότητας των εργαζοµένων το 2006. 
 
Όσον αφορά τις µεταρρυθµίσεις που αναφέρονται στα διάφορα παραρτήµατα του κανονισµού 
1408/71, η ΕΟΚΕ ζητά να καταργηθεί το ταχύτερο δυνατόν η µεταρρύθµιση που περιέχεται στο 
τµήµα ΙΙ του παραρτήµατος ΙΙ για τα ειδικά επιδόµατα τοκετού και υιοθεσίας, βάσει συµφωνίας 
των κρατών µελών που εξακολουθούν να διατηρούν την εξαίρεση. 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Alan Hick 

                     Τηλ.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail : alan.hick@esc.eu.int) 
 
 

3. ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 
• Οι γυναίκες και η φτώχια στην Ευρώπη 
− Εισηγητής : κα KING (Εργοδότες – UK) 
 
− Αναφορά Αίτηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – CESE 1074/2005 
 
Τον Απρίλιο του 2005 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε, να ζητήσει από την ΕΟΚΕ την 
επεξεργασία διερευνητικής γνωµοδότησης µε θέµα "Οι γυναίκες και η φτώχια στην Ευρώπη" 
παράλληλα µε την έκθεση του ιδίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη γνωµοδότηση της 
Επιτροπής των Περιφερειών. 
 
− Κύρια σηµεία: 

 
• Η ΕΟΚΕ επικροτεί την κοινή έκθεση της Επιτροπής και του Συµβουλίου για την κοινωνική 

ένταξη που εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2004, αλλά πιστεύει ότι υπάρχει µια σηµαντική 
πολιτική παράλειψη, ήτοι ο προσδιορισµός και η παρακολούθηση των δεικτών που 
αναλύονται κατά φύλο.  

 
• Η αντιµετώπιση της φτώχειας κατά φύλο θα διευκολυνθεί αν τηρηθεί η δέσµευση για την 

εξάλειψη της φτώχειας που αναλήφθηκε στη ∆ιάσκεψη Κορυφής για την Κοινωνική 
Ανάπτυξη που πραγµατοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη το 1995. 

 
• Παρόλο που πολλά κράτη µέλη έχουν ενισχύσει σηµαντικά τις θεσµικές τους ρυθµίσεις για 

την ενσωµάτωση των ζητηµάτων της φτώχειας και της κοινωνικής ένταξης στο σχεδιασµό 
των εθνικών τους πολιτικών, πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες µέσω της 
προώθησης της συµµετοχής των κοινωνικών εταίρων, καθώς και των ΜΚΟ, στην ανάπτυξη 
και εφαρµογή των πολιτικών.  

 
• Οι στόχοι της στρατηγικής της Λισαβόνας σχετικά µε την ενίσχυση της γυναικείας 

απασχόλησης πρέπει να συνοδευτούν από κατάλληλες στρατηγικές που να διασφαλίζουν ότι 
οι γυναίκες που αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας θα αναπτύξουν αξιοποιήσιµες στην 
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αγορά δεξιότητες··επιπροσθέτως, απαιτείται η ενισχυµένη ανάληψη πρωτοβουλιών και 
δράσεων για τη διασφάλιση των µέσων διαβίωσης για τις γυναίκες σε όλα τα στάδια της ζωής. 

 
• Τα κράτη µέλη µπορούν να αποκοµίσουν πολλά οφέλη από την ανταλλαγή εµπειριών στους 

τοµείς που έχουν αντίκτυπο στις γυναίκες και τη φτώχεια (παροχή συντάξεων, συστήµατα 
κοινωνικής προστασίας, διακίνηση γυναικών,  κλπ).  

 
• Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων πρόκειται να αρχίσει να λειτουργεί το 

2007 και για το λόγο αυτό πρέπει να εξασφαλισθούν για το συγκεκριµένο ινστιτούτο οι 
απαιτούµενοι δηµοσιονοµικοί πόροι. 

 
–     Επικοινωνία : κ. Torben Bach Nielsen 

                     Τηλ.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail : torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
           
      

• Ίδρυση Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων  
–    Εισηγήτρια: κα Štechová (Μισθωτοί – CZ) 

 
−  Όνοµα αρχείου: COM(2005) 81 τελικό - 2005/0017 (COD) – CESE 1066/2005 
 
−  Κύρια σηµεία:   
 

− Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την πρόταση για ίδρυση Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα 
των Φύλων, επειδή έχει την πεποίθηση ότι θα αποτελέσει αποτελεσµατικό µέσο – µε 
σπουδαίο δυναµικό – στη στήριξη των προσπαθειών της ΕΕ και των κρατών µελών για 
την πραγµατοποίηση προόδου σε ό,τι αφορά την προώθηση της ισότητας των φύλων, 
τόσο στη νοµοθεσία όσο και στην πράξη. 

 
− Το Ινστιτούτο δεν πρέπει να αντικαταστήσει ή να αποδυναµώσει τους σηµερινούς 

δοκιµασµένους και ειδικευµένους οργανισµούς ή εκείνους που πρόκειται να ιδρυθούν σε 
κοινοτικό επίπεδο. Ούτε θα πρέπει η ίδρυση του Ινστιτούτου να αποδυναµώσει την 
υλοποίηση της ένταξης της διάστασης του φύλου στα µέσα και σε όλες τις πολιτικές και 
τα προγράµµατα της Κοινότητας. 

 
− Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ότι οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων της Ευρώπης και των 

σχετικών ΜΚΟ πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώµατα µε τα άλλα µέλη στο διοικητικό 
συµβούλιο – δηλ. να έχουν δικαίωµα ψήφου.  

 
− Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η χρηµατοδότηση του Ινστιτούτου πρέπει να είναι ανάλογη του 

έργου που θα επιτελέσει, δίπλα στους υφιστάµενους οργανισµούς και τα κοινοτικά 
προγράµµατα που, επίσης, πραγµατεύονται το θέµα της ισότητας των φύλων. 

 
− Επικοινωνία: κα Ewa Kaniewska 

                     Τηλ.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail : ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
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4. Ε∆ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ 
 

• Η συµβολή του τουρισµού στην κοινωνικοοικονοµική ανάκαµψη των ζωνών σε παρακµή 
(πρωτοβουλία) 

– Εισηγητής : ο κ. MENDOZA CASTRO (Μισθωτοί - ES) 
 
– Αναφορά: Γνωµοδοτήσεις πρωτοβουλίας – CESE 1057/2005 
 
– Κύρια σηµεία: 

 
Η ΕΟΚΕ, στη γνωµοδότησή της, προτείνει: 
 
− την κατάρτιση, µε βάση επιτυχείς εµπειρίες, ενός πειραµατικού σχεδίου στα πλαίσια του οποίου 

να µελετηθεί στην πράξη η καλύτερη δυνατή µεθοδολογία για την εφαρµογή των διαρθρωτικών 
ταµείων για την προώθηση του τουρισµού στις ζώνες σε κοινωνικοοικονοµική παρακµή· 

− την προώθηση του συντονισµού των δράσεων των διαφόρων επιπέδων διοίκησης: κρατικού, 
περιφερειακού και τοπικού· 

− τη σύσταση Παρατηρητηρίων του Τουρισµού που να µελετούν τις δυνατότητες του κλάδου και να 
χαράσσουν τις διάφορες ολοκληρωµένες στρατηγικές και πολιτικές για την τουριστική ανάπτυξη· 

− την καθιέρωση ευρωπαϊκών πολιτικών γύρω από τον άξονα της διαµόρφωσης ενός Ευρωπαϊκού 
Τουριστικού Προτύπου που δεν θα βασίζεται απαραίτητα σε κανονιστικές ρυθµίσεις, αλλά σε 
αξίες και αρχές βιωσιµότητας, προστασίας του περιβάλλοντος ποιότητας υπηρεσιών, προϊόντων 
και απασχόλησης, ασφάλειας για τους καταναλωτές, συνεργασίας δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα, 
πρόσβασης για όλα τα άτοµα, ενίσχυσης των τοπικών παραδοσιακών και πολιτισµικών αξιών και 
άλλων αξιών που θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι ο τουρισµός στην Ευρώπη και σε όλες τις χώρες 
θα σέβεται και θα στηρίζεται σε σταθερές αρχές βραχυπρόθεσµα, µεσοπρόθεσµα και 
µακροπρόθεσµα. 

 
Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι ο τουρισµός αντιπροσωπεύει πιθανά, για πολύ ποικίλες καταστάσεις παρακµής, 
µια κατάλληλη εναλλακτική δυνατότητα για την επίτευξη µιας πηγής οικονοµικής δραστηριότητας µε 
σηµαντικές προοπτικές κοινωνικής και επιχειρησιακής ανάπτυξης και ανάπτυξης της απασχόλησης. 
Εποµένως, είναι σηµαντικό να δηµιουργηθούν προϊόντα και προσφορές ικανές να δηµιουργήσουν 
ζήτηση στις περιοχές αυτές.  
 
Υποδεικνύει τα εµπόδια που εµφανίζονται για την εναλλακτική λύση του τουρισµού στις ζώνες σε 
παρακµή. Προκειµένου ο τουρισµός να αποτελέσει βιώσιµη εναλλακτική λύση για τις ζώνες σε 
παρακµή, θα πρέπει να πληροί ορισµένες προϋποθέσεις. 
 
Υπογραµµίζει τέλος ότι για να διασφαλιστεί η βιωσιµότητα των τουριστικών επιχειρήσεων που 
δηµιουργούνται ως εναλλακτική δυνατότητα στις ζώνες σε παρακµή, έχει ζωτική σηµασία να 
δηµιουργούνται στο περιβάλλον τους διάφορες συµπληρωµατικές δραστηριότητες που να µπορούν να 
συµβάλουν στην εκπλήρωση ενός κοινού στόχου, αναπτύσσοντας µία αυθεντική "τουριστική 
συµµαχία" στα πλαίσια της οποίας κάθε επιχείρηση πρέπει να νοείται ως µέρος µιας συνολικής 
προσφερόµενης τουριστικής δέσµης. Η έννοια του "τουριστικού κυκλώµατος", στο οποίο 
παρεµβαίνουν διάφοροι οικονοµικοί παράγοντες, είναι ένας τρόπος να λάβει συγκεκριµένη µορφή η 
συµµαχία αυτή. 
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– Επικοινωνία: ο κ. Nemesio Martinez  

               Τηλ.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail : nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 
5. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

 
• Η αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης -  "Η ευρωπαϊκή συναίνεση"  
− Εισηγητής : κ. ZUFIAUR (Μισθωτοί – ES) 

 
−  Όνοµα αρχείου: COM(2005) 311 τελικό – CESE 1072/2005 

 
− Κύρια σηµεία:  
 

• Η ΕΟΚΕ προτείνει η ευρωπαϊκή αναπτυξιακή πολιτική να έχει θέση ίσης σηµασίας µε την 
πολιτική ασφαλείας. 

• Η ΕΟΚΕ προτείνει να αποτελέσει η προαγωγή του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου, 
κεντρικό άξονα της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ στο νέο πλαίσιο της οικονοµικής 
παγκοσµιοποίησης. 

• Προτείνει τη µείωση των επιδοτήσεων (µεταξύ των άλλων και των γεωργικών) που 
συνδέονται µε τις τιµές εξαγωγής, που θα συµβάλει σηµαντικά στη µείωση της φτώχειας. 

• Η ΕΟΚΕ προτείνει να ενσωµατωθεί µια κοινωνική διάσταση στις συµφωνίες εταιρικής 
σχέσης µεταξύ της ΕΕ και διαφόρων χωρών και περιφερειών του κόσµου. Η ΕΟΚΕ προτείνει, 
ως εκ τούτου, να καθιερωθεί η αξιοπρεπής εργασία ως 9ος Αναπτυξιακός Στόχος της 
Χιλιετίας. 

• Επιπροσθέτως, συνιστά να ενσωµατωθούν στην πολιτική αυτή µέτρα για την αποτελεσµατική 
προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην εργασία, στις περιοχές του κόσµου που καλύπτονται από την 
αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ. 

• Θεωρεί ότι πρέπει να συµπεριληφθεί η περιβαλλοντική διάσταση στους δείκτες µέτρησης της 
αποτελεσµατικότητας της εφαρµογής των αναπτυξιακών στρατηγικών. 

• Η αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ πρέπει να συµβάλει στην ενσωµάτωση των µεταναστευτικών 
ροών, συµπεριλαµβάνοντας την νοµιµοποίηση και τα δικαιώµατα των µεταναστών. 

• Η ΕΟΚΕ ζητεί τη συνοχή όλων των πολιτικών της ΕΕ µε την αναπτυξιακή στρατηγική, αλλά 
και την απαραίτητη ανεξαρτησία και ιδιαιτερότητα της αναπτυξιακής πολιτικής σε σχέση µε 
άλλες πολιτικές. 

• Η ΕΟΚΕ επίσης ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υποστηρίξουν τη διεύρυνση του ρόλου της ΕΟΚΕ σε σχέση µε 
τους οικονοµικούς και κοινωνικούς κύκλους της ΑΚΕ και σε άλλες περιοχές του κόσµου, 
όπως η Λατινική Αµερική ή οι ευρω-µεσογειακές χώρες. 

• Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι αποτελούν ουσιώδεις στόχους της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής πολιτικής, 
η καθιέρωση σταθερών και δηµοκρατικών πλαισίων για τις εργασιακές σχέσεις και τον 
κοινωνικό διάλογο και η προώθηση της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων. 

• Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η ευρωπαϊκή αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ θα πρέπει να δώσει 
µεγαλύτερη προσοχή στις χώρες µεσαίου εισοδήµατος, αλλά µε µεγάλα εσωτερικά 
προβλήµατα φτώχειας και ανισότητας. 
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• Η ΕΟΚΕ προτείνει να γενικευθούν σε όλες τις φτωχές χώρες τα µέτρα παραγραφής του 
χρέους, που συµφωνήθηκαν από τις χώρες µέλη της G8, και να χρηµατοδοτηθούν µε 
πραγµατικά πρόσθετους πόρους. 

• Η ΕΟΚΕ είναι υπέρ της πρόβλεψης συµπληρωµατικών πηγών χρηµατοδότησης για την 
επίτευξη των στόχων της ανάπτυξης και την προστασία των διεθνών δηµόσιων αγαθών. 

• Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η αποσύνδεση της βοήθειας πρέπει να αποτελεί έναν από τους κεντρικούς 
στόχους της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής στρατηγικής. 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κα Σουζάννα ΜΠΑΪΖΟΥ  

                    Τηλ.: 00 32 2 546 98 45 – e-mail : susanna.baizou@esc.eu.int) 
 

 

• «Ο ρόλος των συµβουλευτικών οργάνων και των κοινωνικο-επαγγελµατικών οργανώσεων κατά 
την εφαρµογή των συµφωνιών σύνδεσης και της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας» 

–    Εισηγήτρια: κα CASSINA (Μισθωτοί – IT) 
 

− Αναφορά: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας - CESE 520/2005 fin 
 
− Κύρια σηµεία:  
 

Η ενηµερωτική έκθεση του τµήµατος εξωτερικών σχέσεων προσδιορίζει το πεδίο εφαρµογής, τους 
όρους και τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της νέας «ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας» (ΕΠΓ) που 
ακολουθείται για τις γειτονικές χώρες, συµπεριλαµβανοµένων των µεσογειακών χωρών. Προτείνει 
έναν ειδικό ρόλο για τα συµβουλευτικά όργανα και προσδιορίζει τη θέση της συµβουλευτικής 
λειτουργίας. Η έκθεση διευκρινίζει τις ευθύνες των ενδιαφερόµενων τρίτων χωρών, καθώς και των 
ευρωπαϊκών οργάνων. Τέλος, διατυπώνει ορισµένες υποδείξεις προς τις κυβερνήσεις των 
µεσογειακών χωρών εταίρων (ΜΧΕ) και προς τα θεσµικά όργανα της ΕΕ για τη διασφάλιση της 
συµµετοχής των συµβουλευτικών οργανισµών και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών στην 
υλοποίηση των πολιτικών εταιρικής σχέσης και της ΕΠΓ. Ειδικότερα, η έκθεση συνιστά: 
 
- να υποστηριχθεί η ανάπτυξη της αντιπροσωπευτικότητας των κοινωνικών εταίρων στις ΜΧΕ, 
- να αξιολογηθούν, σε συνεργασία µε τα συµβουλευτικά όργανα, οι πτυχές των εθνικών 

σχεδίων δράσης που µπορούν ή οφείλουν να τεθούν σε εφαρµογή µε τη βοήθεια των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και να ευνοηθεί η κινητοποίηση των οργανισµών 
αυτών σε κάθε πρόσφορο επίπεδο, 

- να θεωρηθεί η συµβουλευτική λειτουργία, πυλώνας της συµµετοχικής δηµοκρατίας, 
- να υπάρξει ενηµέρωση, διαβούλευση, και πρόσκληση για συµµετοχή των κοινωνικών 

εταίρων, των ΜΚΟ καθώς και των άλλων κοινωνικοοικονοµικών φορέων όσον αφορά την 
επεξεργασία µέτρων που θα εφαρµοστούν στο πλαίσιο των σχεδίων δράσης. 

 
− Επικοινωνία:  κ. Jacques Kemp 
                   Τηλ.: 00 32 2 546 98 10 – e-mail : jacques.kemp@esc.eu.int) 
 

• Η Βόρεια διάσταση και το σχετικό σχέδιο δράσης  
–    Εισηγητής : HAMRO-DROTZ (Μισθωτοί – FI) 

 



- 10 - 

CESE 137/2005 – Τ/ΒΛ/γσ   …/… 

−  Αναφορά γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 1067/2005 
 
−  Κύρια σηµεία:  

 
Η ΕΕ ζητά τη συµβολή της ΕΟΚΕ στην εφαρµογή του σχεδίου δράσης για τη Βόρεια ∆ιάσταση 
(Σ∆Β∆). Η EOKE θα προσκληθεί να συµµετάσχει στην 4η υπουργική διάσκεψη που οργανώνει η 
βρετανική προεδρία το Νοέµβριο του 2005.  
 
Η γενική ενηµέρωση σχετικά µε την Β∆ και το Σ∆Β∆ ΙΙ παραµένει σε πολύ χαµηλά επίπεδα και οι 
κυβερνήσεις ή ενώσεις έχουν αναλάβει πολύ λίγες πρωτοβουλίες για την ενηµέρωση και 
συµµετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στο Σ∆Β∆ ΙΙ.  
 
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει σχέδια για τη σύνδεση της Β∆ µε τη συνεργασία ΕΕ-Ρωσίας και τους 
τέσσερις κοινούς χώρους. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να εξεταστούν κατάλληλοι µηχανισµοί 
συνεργασίας, π.χ., ένα κοινό διοικητικό συµβούλιο. 
 
Χρειάζεται να αναβαθµιστούν τα ζητήµατα της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο των οδικών 
χαρτών ΕΕ-Ρωσίας ώστε να συµπεριλάβουν τις διαρθρωµένες διαβουλεύσεις των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών στους µελλοντικούς µηχανισµούς της Β∆. 
 
Τα υφιστάµενα περιφερειακά όργανα στην περιοχή της Βαλτικής, κυρίως το Συµβούλιο των 
Χωρών της Βαλτικής, πρέπει να διαδραµατίσουν κεντρικό ρόλο στην επικείµενη εφαρµογή της 
Β∆. 
 
Πρέπει να ενισχυθεί η διάδοση πληροφοριών στο κοινό σχετικά µε τη Β∆. Για τον σκοπό αυτό, 
είναι απαραίτητη η αναβάθµιση του συστήµατος πληροφόρησης για τη Βόρεια ∆ιάσταση.  
 
Η χρηµατοδότηση εταιρικών σχέσεων στα πλαίσια της Β∆ πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση 
και οι κυβερνήσεις και οι διεθνείς χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί πρέπει να διαδραµατίσουν 
κεντρικό ρόλο στο εγχείρηµα αυτό.  
 

− Επικοινωνία: ο κ. Gatis Eglitis 
                   Τηλ.: 00 32 2 546 81 69 – e-mail : gatis.eglitis@esc.eu.int) 
 
 
6. ΥΓΕΙΑ 

 

• Η παχυσαρκία στην Ευρώπη – Ρόλος και ευθύνες των εταίρων της κοινωνίας των πολιτών  
–   Εισηγήτρια : κα SHARMA (Εργοδότες – UK) 

 
− Αναφορά γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 1070/2005 
 
− Κύρια σηµεία:  
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− Τα 30 τελευταία χρόνια η συχνότητα εµφάνισης της παχυσαρκίας έχει αυξηθεί δραµατικά. Το 
2000, η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας δήλωσε ότι είναι «η µεγαλύτερη απειλή για την υγεία 
που αντιµετωπίζει η ∆ύση». 

 
− Η ΕΟΚΕ προτείνει τη µείωση της παχυσαρκίας µέσω της προώθησης, σε όλη την Ευρώπη, 

µιας εκστρατείας για τον έλεγχο της παχυσαρκίας - Obesity Check - η οποία θα αυξήσει τη 
συνειδητοποίηση των οφελών ενός υγιεινού τρόπου ζωής και της ευθύνης όλων των µερών 
για την πρόληψη της παχυσαρκίας. 

 
− Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι χρειάζεται µια προσέγγιση συµπερίληψης όλων των παραγόντων σε µια 

στρατηγική για την από κοινού καταπολέµηση του προβλήµατος, όπου ο καθένας θα 
αναλάβει κάποια δέσµευση σε οικονοµικό επίπεδο, σε χρόνο, ή σε είδος. 

 
− Μπορεί να ζητηθεί από κάθε σχετική οργάνωση ή οργανισµό, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

έως το κάθε µέλος της οικογένειας, να λάβει µέρος στην εκστρατεία για να εξετάσει τις δικές 
του δραστηριότητες και να δει πώς θα µπορούσαν να τροποποιηθούν για να αποτραπεί ο 
κίνδυνος παχυσαρκίας. 

 
− Ο στόχος είναι να δηµιουργηθεί ένα περιβάλλον που θα υποστηρίζει την υγιεινή διατροφή µε 

ισορροπηµένη δίαιτα, τη σωµατική δραστηριότητα σε όλη την Ευρώπη, χωρίς δηµιουργία 
ενοχών. 

 
−  Επικοινωνία: κα Ewa Kaniewska 
                    Τηλ.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail : ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
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• Γρίπη των πτηνών  
–  Εισηγητής : κ. DONNELLY (∆ιάφορες δραστηριότητες – IE) 

 
–    Αναφορές : COM(2005) 171 final – 2005/0062-63 CNS – CESE 1061/2005 

 
–    Κύρια σηµεία: 

 
Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόταση σχετικά µε κοινοτικά µέτρα για την καταπολέµηση της γρίπης 
των πτηνών διότι αποτελεί σηµαντική απάντηση στα αυξανόµενα κρούσµατα γρίπης των πτηνών. 
Η ΕΟΚΕ θεωρεί τον νέο ορισµό της γρίπης των πτηνών και την απαίτηση παρακολούθησης, ένα 
σηµαντικό βήµα στη µάχη κατά του ιού της ΓΠ και των δυνητικών αρνητικών του επιπτώσεων. Η 
ΕΟΚΕ αναγνωρίζει τις γνώσεις που έχουν αποκτηθεί σε σχέση µε τον εµβολιασµό και επικροτεί 
την καθιέρωση πολιτικής επείγοντα και προληπτικού εφοδιασµού ως πρόσθετου εργαλείου για τον 
έλεγχο της γρίπης των πτηνών. Ακόµη, επικροτεί την πρόταση που αφορά την υποχρεωτική 
κοινοποίηση της γρίπης των πτηνών στις αρχές δηµόσιας υγείας. Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει τους 
δυνητικούς κινδύνους για την υγεία των ζώων, ιδίως ως συνέπεια των νέων συνόρων της ΕΕ µετά 
τη διεύρυνση· συνιστά, συνεπώς, να διαθέσει η Επιτροπή επαρκείς πόρους για την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο της µεταφοράς των σχετικών οδηγιών στο εθνικό δίκαιο και της 
εφαρµογής τους. Η ΕΟΚΕ αντιλαµβάνεται τις διεθνείς διαστάσεις της γρίπης των πτηνών και 
ζητεί από την Επιτροπή να επιδιώξει ισοδύναµο επίπεδο ελέγχου της γρίπης των πτηνών σε όλο 
τον κόσµο. 

 
– Επικοινωνία: κα Yvette Azzopardi   

              Τηλ.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail : yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 
 
7. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 

 
• Ενηµέρωση των επιβατών για την ταυτότητα του αεροµεταφορέα 
– Εισηγητής: o κ. MCDONOGH (Εργοδότες – IE) 

 
 –   Αναφορές : COM(2005) 48 τελικό - 2003/0008 (COD) – CESE 1060/2005 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες: ο κ. Luis Lobo  

             Τηλ.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 
 

 
• ∆ικαιώµατα των ατόµων µειωµένης κινητικότητας στις αεροπορικές µεταφορές 
– Εισηγητής : ο κ. CABRA DE LUNA (∆ιάφορες δραστηριότητες – ES) 

 
 –   Αναφορές: COM(2005) 47 τελικό - 2005/0007 (COD) – CESE 1059/2005 

  
– Για περισσότερες πληροφορίες: ο κ Luis Lobo  

              Τηλ.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 
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8. ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 
 

• ΚΟΑ / Ακατέργαστος καπνός 
–   Εισηγητής : κ. ΦΑΚΑΣ (∆ιάφορες δραστηριότητες – EL) 

 
–   Αναφορές : COM(2005) 235 τελικό 2005/0105 CNS – CESE 1062/2005 
 
– Επικοινωνία: κα Eleonora DI  NICOLANTONIO 

               Τηλ.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

 
• ∆ιαβίβαση αιτήσεων αδειών αλιείας στις τρίτες χώρες 
–   Εισηγητής: κ. SARRO IPARRAGUIRRE (∆ιάφορες δραστηριότητες – ES) 

 
–   Αναφορές: COM(2005) 238 τελικό -2005/0110 CNS – CESE 1063/2005 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κα Yvette Azzopardi  

              Τηλ.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail : yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 
9. ΑΓΟΡΕΣ 

 
• ∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών 
– Εισηγητής : ο κ. PETRINGA (∆ιάφορες δραστηριότητες – IT) 
 
– Αναφορά: COM (2005) 214 τελικό - 2005/0100 (COD) – CESE 1058/2005 
 
–    Επικοινωνία: κα Aleksandra Klenke 
          Τηλ.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
  

 
  


