
Greffe CESE 149/2007 (FR-EN) – ΟΚ/ζβ 
Rue Belliard 99 - B-1040 Βρυξέλλες - Τηλ. +32 (0)2 546 90 11 - Φαξ +32 (0)2 513 48 93 - ∆ιαδίκτυο http://www.eesc.europa.eu 

EL 

 
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή 

 
 

Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2007 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ 
 

ΤΗΣ 26ης ΚΑΙ 27ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 
 
 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ 
ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ 

 
 

Τα πλήρη κείµενα των γνωµοδοτήσεων της ΕΟΚΕ διατίθενται στις επίσηµες γλώσσες  
στην ιστοσελίδα της ΕΟΚΕ στο ∆ιαδίκτυο: 

 
 
 

http://eesc.europa.eu/activities/press/summaries_plenaries/index_fr.asp 
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1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
 
 

• Προώθηση της βιώσιµης παραγωγικότητας της εργασίας στην Ευρώπη 

− Εισηγήτρια: η κα KURKI (Μισθωτοί – FI) 
  

− Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 1257/2007 
 

− Κύρια σηµεία: 
 
Η ΕΟΚΕ 
 

− εκτιµά ότι οι παραδοσιακοί παράγοντες της οικονοµικής ανάπτυξης πρέπει να συµπληρωθούν 
µε τη δηµιουργία νέων στοιχείων ικανών να παράξουν βιώσιµη ανάπτυξη· η ανάπτυξη της 
παραγωγικότητας πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο από σήµερα· πρέπει να εξευρεθεί τρόπος 
ώστε να σταµατήσει η µείωση της προσφοράς εργατικού δυναµικού· και ο κόσµος της 
εργασίας πρέπει να γίνει πιο ελκυστικός·  

 

− θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να υποστηρίξει όλα τα κράτη µέλη και τις 
επιχειρήσεις στις προσπάθειές τους να επιτύχουν αύξηση της βιώσιµης παραγωγικότητας, ως 
βασικό στοιχείο της στρατηγικής της Λισσαβώνας. Η ιδέα ότι η ποιότητα και οι κοινωνικές 
καινοτοµίες που εφαρµόζονται στον χώρο εργασίας συµβάλλουν τα µάλα στην επιτυχία των 
επιχειρήσεων πρέπει να προωθηθεί ενεργά· 

 

− επαναλαµβάνει την πρότασή της να δηµιουργηθεί ευρωπαϊκός δείκτης που να περιγράφει την 
ποιότητα του επαγγελµατικού βίου και να χρησιµεύει ως βάση για νέες πρωτοβουλίες µε 
στόχο τη βελτίωση της ποιότητας στον επαγγελµατικό βίο. Η πλούσια και πολύπλευρη 
εµπειρία της ΕΟΚΕ µια καλή βάση για το εγχείρηµα αυτό· 

 

− καλεί την Επιτροπή να µελετήσει περαιτέρω την ποιότητα της εργασίας και την 
παραγωγικότητα· 

 

− κρίνει ότι στις πρωτοβουλίες της ΕΕ για την καινοτοµία και την κατάρτιση πρέπει να δοθεί 
έµφαση στην καινοτοµία στον χώρο εργασίας και στις νέες επαγγελµατικές δεξιότητες και 
στις πρακτικές διαχείρισης· 

 

− προτείνει στα κράτη µέλη να εφαρµόσουν προγράµµατα που να προωθούν την ποιότητα και 
την παραγωγικότητα της εργασίας ως τµήµα των προγραµµάτων τους για την απασχόληση 
και της πολιτικής τους για την καινοτοµία· 
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− θεωρεί ευτυχές το γεγονός ότι συνεχίζεται ο διάλογος και ότι αναλαµβάνονται συγκεκριµένες 
πρωτοβουλίες για τη βιώσιµη παραγωγικότητα· η ΕΟΚΕ µπορεί να συµµετάσχει σηµαντικά 
στη διαδικασία αυτή προβάλλοντας τις απόψεις της κοινωνίας των πολιτών. 

 

− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Torben Bach Nielsen  
 (Τηλ.: 00 32 2 546 96 19 – email: torben.bachnielsen@eesc.europa.eu) 

 
 

• Η εξέλιξη της ευρωπαϊκής χηµικής βιοµηχανίας 
– Εισηγητής: ο κ. ZBOŘIL (Εργοδότες – CZ) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: Ενηµερωτική Έκθεση – CESE 733/2007 
 
– Κύρια σηµεία: 
 
Η ενηµερωτική έκθεση παρέχει µια εικόνα της ανάπτυξης του χηµικού τοµέα της βιοµηχανίας για την 
περίοδο 2000 - 2005, που βασίζεται στα αποτελέσµατα της στατιστικής µελέτης που πραγµατοποίησε 
το γραφείο Συµβούλων Reckon και στη δηµόσια ακρόαση που πραγµατοποιήθηκε στη ∆ρέσδη τον 
περασµένο Μάιο. 
 
Στο πρώτο µέρος της έκθεσης εξετάζεται η θέση της βιοµηχανίας στην Ε.Ε. και στις παγκόσµιες 
αγορές. 
 
Η ευρωπαϊκή χηµική βιοµηχανία µπορεί ακόµη να θεωρείται ακµαία και εύρωστη. Οι συνέπειες της  
ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς ήταν πολύ θετικές γι' αυτήν. Ο τοµέας παρέχει υποστήριξη σε όλους 
τους τοµείς της οικονοµίας και οι στρατηγικές της επηρεάζουν άµεσα τους στα κατάντη χρήστες 
χηµικών προϊόντων. H χηµική βιοµηχανία αποτελεί πηγή απασχόλησης για 4 (τέσσερα) εκατοµµύρια 
άτοµα περίπου. Στην παγκόσµια αγορά η χηµική βιοµηχανία της ΕΕ κατέχει ακόµη πρωτεύουσα 
θέση, έχασε όµως την πρώτη θέση που κατείχε στη σειρά κατάταξης από την Ασία. 
 
Στο δεύτερο µέρος της έκθεσης εξετάζονται οι πτυχές της απασχόλησης, η Ε&Α και οι επενδύσεις, η 
ενέργεια και το περιβάλλον. 
 
Η απασχόληση στη χηµική βιοµηχανία της Ε.Ε. των 25 µειώθηκε κατά 5%, κατά τη διάρκεια µιας 
5ετίας. Η ηλικία των απασχολουµένων αυξήθηκε ελαφρά από το 2001 έως το 2005. Το πλήθος 
απασχολουµένων σε εργασίες υψηλής εξειδίκευσης όχι χειρωνακτικές αυξήθηκε. 
Οι επενδύσεις όπως και η έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) αποτελούν βασικούς παράγοντες για να 
διασφαλιστεί το µέλλον της χηµικής βιοµηχανίας. Τα χηµικά προϊόντα κατέχουν την κορυφή από 
άποψη Ε&Α στην ευρωπαϊκή µεταποίηση. 
Η ευρωπαϊκή χηµική βιοµηχανία ανήκει στους υψηλής έντασης ενέργειας βιοµηχανικούς τοµείς. 
Πράγµατι, η Ε.Ε. και η χηµική της βιοµηχανία συνορεύουν µε περιφέρειες/χώρες µε πολύ φθηνότερες 
τιµές ενέργειας· οι τελευταίες αποτελούν "κρυφή επιδότηση" για την τοπική τους χηµική βιοµηχανία. 
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Τα συµπεράσµατα της έκθεσης προσδιορίζουν τις βασικές τάσεις, τις ευκαιρίες και τους κινδύνους.. 
Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η συνεχής ανάπτυξη νέων και βελτιωµένων προϊόντων και µεθόδων, 
η διαδικασία της εµπορευµατοποίησης, τα σταθερά επίπεδα δαπανών Ε&Α, η µείωση της 
απασχόλησης και η επιβράδυνση της αύξησης της παραγωγής. 
Μια σοβαρή ανησυχία που διατυπώνεται στην έκθεση είναι η σχετικά αρνητική εικόνα και αντίληψη 
για τη χηµική βιοµηχανία. Μια πιο δραστήρια πολιτική εντυπώσεων είναι ζωτικής σηµασίας για το 
χηµικό τοµέα της Ε.Ε., που θα υποστηρίζεται όµως και από τα θεσµικά της όργανα. 
Το παρόν κανονιστικό περιβάλλον της Ε.Ε. δεν παρέχει υπερβολική υποστήριξη στην 
ανταγωνιστικότητα της χηµικής βιοµηχανίας της Ε.Ε. Η ΕΟΚΕ και η βιοµηχανία εκφράζουν την 
ικανοποίησή τους για τις πρωτοβουλίες σχετικά µε τη «βελτίωση της νοµοθεσίας» και την 
αξιολόγηση του αντίκτυπου της νοµοθεσίας Regulatory Impact Assessment (RIA). 
 
Όσον αφορά τον κανονισµό REACH, στην έκθεση συµπεραίνεται ότι αυτός θα συντελέσει ώστε ο 
κίνδυνος αύξησης µη παραγωγικών δαπανών αλλά και οι κίνδυνοι συµφωνιών για καρτέλ και 
δυσανάλογης επιβάρυνσης των Μ.Μ.Ε, να ελαχιστοποιηθούν. Το κόστος εφαρµογής του REACH 
φαίνεται να είναι προσιτό. Με βάση µε τα αποτελέσµατα µελετών που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του 
κανονισµού REACH η ΕΟΚΕ φρονεί ότι θα επιτευχθεί περαιτέρω µείωση των επιπτώσεων των 
επαγγελµατικών κινδύνων και  ασθενειών στο άµεσο µέλλον  και κατά συνέπεια µείωση του κόστους 
για την οικονοµία και την κοινωνία. 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες:  
 (Τηλ.: 00 32 2 546 86 28 – e-mail: ccmi@eesc.europa.eu) 
 
 

2. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

 

• Σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση 
– Εισηγητής: ο κ. IOZIA (Μισθωτοί – IT) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2006) 545 τελικό – CESE 1243/2007 
 

– Κύρια σηµεία: 
 
Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή συµφωνεί µε τα µέτρα που προτείνει η Επιτροπή, 
κρίνει δε απαραίτητο να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να µειωθεί η κατανάλωση και να 
καταστεί τεχνικώς εφικτή η εξοικονόµηση ενέργειας σε ποσοστό άνω του 20%. Η επιδίωξη αυτή θα 
πρέπει να συνδυαστεί µε εθνικά σχέδια δράσης, ώστε να διασφαλιστεί µία δίκαιη κατανοµή των 
στόχων µεταξύ των κρατών µελών, ανάλογη µε το δυναµικό του καθενός τους. 
Η ΕΟΚΕ διατυπώνει συγκεκριµένες υποδείξεις και συστάσεις σε διάφορα επίπεδα δράσης:  
 

− Σε πιο οριζόντιο και γενικό επίπεδο, προτείνεται να ξεκινήσει ειδική συζήτηση για τους 
«τρόπους ζωής», την «υπεύθυνη κατανάλωση ενέργειας» και την «ποιότητα ζωής» για να 
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αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού. Περαιτέρω θέµατα τα οποία χρήζουν µεγαλύτερης 
προσοχής και περαιτέρω ενίσχυσης είναι τα εξής: η εκπαίδευση σε όλα τα στάδια και τα 
επίπεδα, η Ε&Α και η διεθνής διάσταση (εταιρικές σχέσεις, συµφωνίες-πλαίσιο, 
προγράµµατα ΕΠΓ και δράση ως συνέχεια του Κυότο). 

 

− Σε πιο πολιτικό και κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο επίπεδο, συνιστάται η σταδιακή 
καθιέρωση ευνοϊκών φορολογικών καθεστώτων, η χρηµατοδότηση και η δηµιουργία ειδικών 
ταµείων για την παροχή ενεργειακώς αποδοτικών κινήτρων, η προαγωγή ορθών πρακτικών 
κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων, κλπ. Ο κοινωνικός διάλογος µε τη συµµετοχή τόσο 
της κοινωνίας των πολιτών και των επαγγελµατικών, συνδικαλιστικών και περιβαλλοντικών 
οργανώσεων όσο και των τοπικών διοικήσεων έχει ουσιώδη σηµασία. Ο συντονισµός µεταξύ 
των πολιτικών µεταφορών και ενέργειας εξακολουθεί να είναι καταφανώς ανεπαρκής. 

 

− Σε περισσότερο τεχνικό επίπεδο, διατυπώνεται µια σειρά συστάσεων και προτάσεων που 
αφορούν τα εξής: 

 

− την παροχή προτεραιότητας στην υλοποίηση περιφερειακών δικτύων θέρµανσης και 
ψύξης, προωθώντας τη διάδοση της τριπλής συνδυασµένης παραγωγήςκαι της 
συµπαραγωγής πολύ µικρής κλίµακας, 

− την ανάπτυξη νέων ολοκληρωµένων υπηρεσιών και επαγγελµάτων στον τοµέα της 
ενεργειακής απόδοσης, 

− την επέκταση του οικολογικού σχεδιασµού στις κατοικία, στις µεταφορές, κλπ., 

− την καθιέρωση συστηµάτων ευφυούς µέτρησης, την τηλεδιαχείριση της διανοµής της 
ενέργειας και τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης του φορτίου του δικτύου, 

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

 
 

• Αειφόρος παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιµα 

– Εισηγητής: ο κ. ZBOŘIL (Εργοδότες – CZ) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2006) 843 τελικό – CESE 1246/2007 

 
– Κύρια σηµεία:  

 
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την ανάλυση και την περιγραφή που περιλαµβάνονται στο έγγραφο της 
Επιτροπής. Οι προοπτικές για την ανάπτυξη και εµποριοποίηση παρόµοιων τεχνολογιών άνθρακα 
σχεδόν µηδενικών εκποµπών (ZET) κατά τις επόµενες δύο δεκαετίες είναι θετικές. Ωστόσο, τούτο 
δεν θα πρέπει να οδηγήσει στο να υιοθετούνται ήδη από τώρα στρατηγικές και στόχοι ενεργειακής 
πολιτικής ως «δεσµευτικό µέτρο» µε βάση την ευρεία παρουσία τεχνολογιών CCS, δεδοµένου ότι δεν 
υφίστανται επί του παρόντος εµπορικά µέσα µε αποδεδειγµένα καλή σχέση κόστους/οφέλους για την 
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κατακράτηση και αποµόνωση των περισσότερων από τις εκποµπές CO2 από µονάδες 
ηλεκτροπαραγωγής µε καύση άνθρακα (εφόσον το χρονοδιάγραµµα της Επιτροπής για τις 
τεχνολογίες CCS θεωρείται υπερβολικά αισιόδοξο). Ένα πρόσθετο σηµαντικό ζήτηµα είναι η 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Η Επιτροπή καλείται να διαµορφώσει ένα πλαίσιο για τις 
τεχνολογίες CCS το οποίο να καλύπτει τους κυριότερους κινδύνους, να είναι αξιόπιστο και, 
συγχρόνως, όχι υπερβολικά περιοριστικό. Αν συνεχιστεί η αύξηση της απόδοσης στον τοµέα των 
µονάδων παραγωγής ενέργειας και της ανάπτυξης τεχνολογιών σχεδόν µηδενικών εκποµπών, ο 
άνθρακας θα συµβάλει στην ικανοποίηση των απαιτήσεων της προληπτικής προστασίας του κλίµατος 
και θα διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην κάλυψη των µελλοντικών αναγκών ενέργειας. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Siegfried Jantscher  

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

3. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ – ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

• Απλούστευση του ρυθµιστικού περιβάλλοντος στον τοµέα των 
µηχανηµάτων - ΠΕΑ 

– Εισηγητής: ο κ. IOZIA (Μισθωτοί – IT) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: ∆ιερευνητική γνωµοδότηση – CESE 1238/2007 
 
– Κύρια σηµεία:  
 
Η κυρία Wallström και ο κ. Verheugen, µέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ζήτησαν από την ΕΟΚΕ να 
συντάξει διερευνητική γνωµοδότηση για την απλούστευση του ρυθµιστικού περιβάλλοντος του 
βιοµηχανικού τοµέα των µηχανηµάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορηγεί ειδική προτεραιότητα στην 
απλούστευση και τη βελτίωση του ευρωπαϊκού κεκτηµένου.  
 
Για την Επιτροπή, η ΕΟΚΕ αποτελεί τον εγγυητή διαφάνειας για την ανάλυση της γενικής συνοχής 
του ρυθµιστικού πλαισίου του βιοµηχανικού τοµέα των µηχανηµάτων πέραν της σχετικής τοµεακής 
νοµοθεσίας. 
 
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής που αποβλέπει στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας του τοµέα, στη βελτίωση του νοµοθετικού πλαισίου αναφοράς, µέσω καλύτερης 
και πιο αποτελεσµατικής νοµοθετικής ρύθµισης η οποία λαµβάνει υπόψη το γεγονός ότι ο τοµέας 
αποτελείται από δεκάδες χιλιάδων µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. 
 
Η ΕΟΚΕ συνιστά να ενισχυθούν οι υπηρεσίες της Επιτροπής που είναι αρµόδιες για τον συντονισµό, 
την παρακολούθηση και σε ορισµένες περιπτώσεις τον έλεγχο της διαχείρισης των όρων 
διαπίστευσης, των δραστηριοτήτων των οργάνων κοινοποίησης και της ποιότητας των πιστοποιήσεών 
τους. 
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Η ΕΟΚΕ ζητά να µπορούν να συµµετέχουν εκ των προτέρων όλοι οι ενδιαφερόµενοι για την 
τυποποίηση φορείς στον ορισµό των κανόνων. 
 
Όσον αφορά την εναρµονισµένη τυποποίηση, η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ότι πρέπει να είναι διαθέσιµη µε 
µηδενικό κόστος ή το πολύ µε συµβολικό κόστος, ιδιαίτερα στη µικρή και µεσαία επιχείρηση. 
 
Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ότι πρέπει να καταργηθεί κάθε διοικητικό κόστος που δεν είναι 
αιτιολογηµένο, ώστε να µειωθούν αισθητά οι επιβαρύνσεις του παραγωγικού συστήµατος. 
 
Η ΕΟΚΕ εύχεται να λάβει η Επιτροπή σοβαρά υπόψη της την ανάγκη να προωθηθεί η σταθερότητα 
της τυποποίησης, δεχόµενη τις προτάσεις που προέρχονται από τους φορείς και τα κύρια 
ενδιαφερόµενα µέρη. Όσον αφορά το νοµικό πλαίσιο και την νοµική βάση αναφοράς, η ΕΟΚΕ 
συνιστά στην Επιτροπή να εξετάζει πριν καταρτίσει έναν κανονισµό εάν οι ίδιοι στόχοι µπορούν να 
επιτευχθούν µε διαφορετικούς τρόπους, όπως είναι η αυτορύθµιση ή η συρρύθµιση. 
 
Η ΕΟΚΕ ζητά να καταργηθούν τα τεχνικά εµπόδια για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. 
 
Η ΕΟΚΕ συνιστά στο µέλλον να προηγείται πάντοτε η δέουσα και προσεκτική εξέταση του εκ των 
προτέρων αντίκτυπου πριν την εκπόνηση της νοµοθεσίας, λαµβάνοντας υπόψη το βαθµό 
αναλογικότητας, αλλά και την εκ των υστέρων αυστηρή παρακολούθηση. 
 
Ο ευρωπαϊκός τοµεακός κοινωνικός διάλογος θα διαδραµατίσει ουσιαστικό ρόλο για τον εντοπισµό 
όλων των κοινών πρωτοβουλιών που σκοπό έχουν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη της απασχόλησης 
και της ανταγωνιστικότητας του τοµέα, ενώ ταυτόχρονα σέβονται την επιτακτική αρχή της 
προστασίας των εργαζοµένων, των πολιτών και του περιβάλλοντος. 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Jean-Pierre Faure 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 

 
Συµπληρωµατική γνωµοδότηση:  

• CCMI 042 Απλούστευση του ρυθµιστικού πλαισίου στον υποτοµέα των µηχανών 

− Εισηγητής: ο κ. van IERSEL (Εργοδότες – NL) 

− Έγγραφα αναφοράς: Συµπληρωµατική γνωµοδότηση – CESE 694/2007 fin 

− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Pol Liemans (τηλ.: 00 32 2 546 82 15 – e-mail: 
pol.liemans@eesc.europa.eu) 

 
 

• CARS 21 
– Εισηγητής: ο κ. DAVOUST (Εργοδότες – FR) 

 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2007) 22 τελικό – CESE 1239/2007 
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– Κύρια σηµεία: 
 
Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την έκδηλη βούληση να χαραχθεί µια σφαιρική 
προσέγγιση η οποία να καλύπτει τόσο τις διάφορες διαστάσεις της ανάπτυξης της βιοµηχανίας και 
της ανταγωνιστικότητάς της όσο και τα διάφορα ενδιαφερόµενα µέρη. Η ΕΟΚΕ χαιρετίζει επίσης τη 
µείωση του διοικητικού φόρτου λόγω της αντικατάστασης 38 κοινοτικών οδηγιών από αντίστοιχους 
κανονισµούς της Οικονοµικής Επιτροπής των ΗΕ για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΟΗΕ). 
 
Λαµβανοµένων υπόψη των δυσκολιών εφαρµογής της προσέγγισης αυτής που συνίστανται στα εξής: 
 

− η επιδίωξη συναίνεσης τείνει στην αναβολή των διαφόρων συµβιβασµών που πρέπει να 
γίνουν· 

 

− το περιεχόµενο της ανάλυσης και των συστάσεων εξαρτάται ιδιαίτερα από τα εκάστοτε 
ενδιαφερόµενα µέρη· 

 

− η επιλογή µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης µπορεί να έχει ως συνέπεια την ανάλυση των 
ερωτηµάτων που τίθενται, πράγµα που κατακερµατίζει τις ευθύνες. 

 
Η ΕΟΚΕ συνιστά: 
 

− να δοθεί στη βιοµηχανία χρόνος να αναπτύξει τις απαραίτητες τεχνολογίες προκειµένου να 
αντιµετωπίσει τις αυστηρότερες απαιτήσεις χωρίς να αυξηθεί σηµαντικά η τιµή των 
προϊόντων και, κατά συνέπεια, να επιβραδυνθεί ο ρυθµός ανανέωσης των κυκλοφορούντων 
οχηµάτων· 

 

− να µην περιοριστεί η προσέγγιση των περιβαλλοντικών θεµάτων στο πρόβληµα του 
διοξειδίου του άνθρακα και να µην περιοριστεί το ενδιαφέρον στις τεχνολογικές λύσεις 
προκειµένου να αναπτυχθεί µια πιο ολιστική προσέγγιση η οποία να λαµβάνει υπόψη τη 
θέση του αυτοκινήτου και των οδικών µεταφορών στις ευρωπαϊκές κοινωνίες· 

 

− να υιοθετηθεί η ολοκληρωµένη προσέγγιση της οµάδας υψηλού επιπέδου CARS 21 ως 
σηµείο αφετηρίας του φόρουµ αναδιαρθρώσεων που προβλέπεται για το 2009 και τις 
εκτιµήσεις αντίκτυπου όπου θα βασίζεται, ενισχύοντας την αξιοπιστία της προσέγγισης τόσο 
ανάντι (κατά την επιλογή των ενδιαφεροµένων µερών) όσο και κατάντι (λαµβάνοντας υπόψη 
τις συστάσεις των οµάδων εργασίας)· 

 

− να εξασφαλισθεί η αµεσότερη και εγκυρότερη συµµετοχή της ΕΟΚΕ, της οποίας η φύση και 
η σύνθεση µπορούν να καταστήσουν δυνατή τη µορφή αυτή συµµετοχής των διάφορων 
παραγόντων της ευρωπαϊκής κοινωνίας στις πολιτικές που εφαρµόζει η Επιτροπή προς 
όφελος αυτών. 
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– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Luís Lobo 

 (Τηλ.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@eesc.europa.eu) 
 

• Μηχανοκίνητα οχήµατα - Κατά νόµο πινακίδες και επιγραφές 

 Γνωµοδότηση – Κατηγορία Γ 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2007) 344 τελικό – CESE 1242/2007 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. João Pereira dos Santos 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: Joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 
 

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 
 

• Ενίσχυση της ζώνης ευρώ 

− Εισηγητής: ο κ. BURANI (Εργοδότες – IT) 

− Συνεισηγητής: ο κ. DERRUINE (Employees – BE) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2006) 714 τελικό (SEC(2006) 1490) – CESE 1261/2007 
 

− Κύρια σηµεία: 
 
Όσον αφορά την ολοκλήρωση των χρηµατοοικονοµικών αγορών, θα απαιτηθούν κάποιοι κανόνες για 
τη διασφάλιση της αρτιότερης προστασίας των συµφερόντων των καταναλωτών. 
 
Η ΕΟΚΕ εύχεται να καταστεί δυνατή η επίτευξη σύγκλισης µεταξύ των οικονοµικών και 
νοµισµατικών πολιτικών και των πολιτικών για την απασχόληση δια της καθιέρωσης µεικτών 
συνεδριάσεων της Ευρωοµάδας και του Συµβουλίου Απασχόλησης. 
 
Η ζώνη ευρώ θα πρέπει να προαχθεί συνειδητά από τις µεµονωµένες κυβερνήσεις. Εξάλλου ευκταίο 
θα ήταν οι χώρες οι οποίες δεν προσχώρησαν στη ζώνη ευρώ εξ αρχής να καταστήσουν σαφείς τις 
προθέσεις τους για το µέλλον. 
 
Η σηµασία που έχει αποκτήσει το ευρώ ως διεθνές νόµισµα θα πρέπει να ευνοήσει την εκ νέου 
σθεναρή υποβολή υποψηφιότητας περί συµµετοχής στους κόλπους του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού 
Ταµείου (∆ΝΤ). Αυτό δεν σηµαίνει ότι προτείνεται η αποχώρηση ενός από τα υφιστάµενα µέλη, αλλά 
η προσθήκη ενός νέου µέλους. 
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Μια σχετικά αµφισβητούµενη ιδέα συνίσταται στη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού ταµείου 
σταθεροποίησης µε προϋπολογισµό τροφοδοτούµενο από το πλεόνασµα των φορολογικών εσόδων 
κατά τις ευνοϊκές συγκυρίες και µε στόχο τη χρηµατοδότηση έργων κοινοτικού ενδιαφέροντος. 
 

− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Gilbert Marchlewitz 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 93 58 – e-mail: gilbert.marchlewitz@eesc.europa.eu) 
 

 

• Εξέλιξη των χρηµατοπιστωτικών αγορών 

− Εισηγητής: ο κ. DERRUINE (Μισθωτοί – BE) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας CESE 1262/2007 
 

− Κύρια σηµεία: 
 
Οι συστάσεις αφορούν διάφορους τοµείς: 
 
Είναι σηµαντικό να επινοηθούν στατιστικά εργαλεία τα οποία θα καθιστούν δυνατή µια καλύτερη 
απεικόνιση της αγοράς των αντισταθµιστικών κεφαλαίων (hedge funds) και των ιδιωτικών µετοχικών 
κεφαλαίων. Απαιτείται τροποποίηση της οδηγίας ΟΣΕΚΑ, ώστε να καλύπτει, επίσης, τους εν λόγω 
φορείς και να τους επιβάλλει υποχρεώσεις µεγαλύτερης διαφάνειας. Η Επιτροπή θα όφειλε να 
ενθαρρύνει και να συνεχίσει τις πρωτοβουλίες για τη βελτίωση του επιπέδου πληροφόρησης και 
κυρίως κατανόησης εκ µέρους των καταναλωτών χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. Εισηγµένες 
επιχειρήσεις οι οποίες αποτέλεσαν αντικείµενο εξαγοράς, θα έπρεπε να επιβάλλεται πάντοτε η 
υποχρέωση να δηµοσιεύουν ορισµένες τουλάχιστον πληροφορίες, όταν αποσύρονται από το 
Χρηµατιστήριο. 
 
Η χορήγηση φορολογικών ελαφρύνσεων θα µπορούσε να ενθαρρύνει τα συνταξιοδοτικά ιδρύµατα να 
εντάξουν την ποιότητα και την κοινωνική ευθύνη στην επενδυτική τους πολιτική. Η Επιτροπή και τα 
κράτη µέλη οφείλουν να µεριµνήσουν ώστε η αρχή της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων να 
εφαρµόζεται στις εταιρείες επενδύσεων. Στις στατιστικές που αφορούν τους µισθούς (ίσως µάλιστα 
και τα εισοδήµατα) θα πρέπει το δείγµα να κατανέµεται τουλάχιστον σε πεµπτηµόρια. 
 
∆εδοµένου ότι µεγάλος αριθµός αποφάσεων για ιδιαίτερα βραχυπρόθεσµες επενδύσεις λαµβάνονται 
σε φορολογικούς παραδείσους (εξωχώρια), η ΕΟΚΕ καλεί το Συµβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΚΤ 
να εξετάσουν το ενδεχόµενο δράσης βάσει του άρθρου 59 της συνθήκης. Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι πρέπει 
να ενισχυθεί ο συντονισµός των φορολογικών πολιτικών µε τον ορισµό ελαχίστων ορίων, ιδιαίτερα 
για τις διάφορες µορφές φορολόγησης των κεφαλαίων. 
 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Gilbert Marchlewitz 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 93 58 – e-mail: gilbert.Marchlewitz@eesc.europa.eu) 
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• Οικονοµικές πολιτικές και βιοµηχανική στρατηγική 
− Εισηγήτρια: η κα FLORIO (Μισθωτοί – IT) 

  

− Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας CESE 1263/2007 
 

− Κύρια σηµεία: 
 
Οι Γενικές Κατευθύνσεις της Οικονοµικής Πολιτικής (ΓΚΟΠ) πρέπει να συνδυάζονται καλύτερα µε 
τις πρωτοβουλίες που προβλέπει η στρατηγική της Λισσαβώνας και να προβλέπουν την 
πραγµατοποίηση επενδύσεων στην καινοτοµία και στις νέες τεχνολογίες, στον βιοµηχανικό τοµέα. 
 
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) πρέπει να συµβάλλει κατά τρόπο καθοριστικό, 
παρέχοντας κίνητρα για την προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης. 
 
Είναι σκόπιµο να περιοριστούν οι διοικητικές δαπάνες, ιδιαίτερα αυτές που βαρύνουν τις ΜΜΕ, και 
να χρησιµοποιηθεί η παροχή φορολογικών κινήτρων που θα παροτρύνουν τις επιχειρήσεις να 
πραγµατοποιούν επενδύσεις στον τοµέα της έρευνας και ανάπτυξης. 
 
Είναι απαραίτητο να υιοθετηθούν µέτρα που να ρυθµίζουν, κατά τρόπο αποτελεσµατικό, τη 
διείσδυση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα στη 'ζωή' των επιχειρήσεων. 
 
Η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει την οικονοµική της δέσµευση στον τοµέα της έρευνας και της 
ανάπτυξης. Ο σεβασµός των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας πρέπει να διασφαλιστεί µε τα 
κατάλληλα µέσα στο κοινοτικό επίπεδο. 
 
Τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα  οφείλουν να αντιληφθούν την ανάγκη να αποκτήσουν οι σπουδαστές 
προσόντα τα οποία να είναι χρήσιµα για τις επιχειρήσεις. Ένας τρόπος για να βελτιωθούν οι 
διασυνδέσεις αυτές είναι να δηµιουργηθούν βιοµηχανικά πάρκα κοντά στις πανεπιστηµιουπόλεις και 
να αξιοποιηθούν τόσο τα ευρωπαϊκά κέντρα αριστείας όσο και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας 
(ΕΙΤ). 
 

− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Gilbert  Marchlewitz 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 93 58 – e-mail: gilbert.marchlewitz@eesc.europa.eu) 
 
 

• Κατάσχεση τραπεζικών λογαριασµών (Πράσινη Βίβλος) 
– Εισηγητής: ο κ. PEGADO LIZ (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – PT) 

 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2006) 618 τελικό – CESE 1237/2007 

   

– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. João Pereira dos Santos 

 (Τηλ.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: Joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
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5. ∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ 
 
 

• Ολοκλήρωση του παγκόσµιου εµπορίου και υπεργολαβία 
– Εισηγητής: ο κ. ZÖHRER (Μισθωτοί – AT) 
– Συνεισηγητής: ο κ. LAGERHOLM (Κατ. 1 – SE) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας– CESE 1255/2007 
 
– Κύρια σηµεία: 
 
Οι µετατοπίσεις των ροών εµπορικών συναλλαγών και η αυξανόµενη ενσωµάτωση των εθνικών 
οικονοµιών στο παγκόσµιο εµπορικό σύστηµα οφείλονται σε ευρύ φάσµα παραγόντων. Μεταξύ 
αυτών των παραγόντων, ένας από τους σηµαντικότερους είναι η ανάπτυξη της διεθνούς κατανοµής 
της παραγωγής που προκάλεσε την αύξηση του όγκου των συναλλαγών ενδιάµεσων προϊόντων 
(αγαθών και υπηρεσιών) στις διάφορες φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας. Το εµπόριο ενδιάµεσων 
προϊόντων αποτελεί έναν από τους κύριους φορείς των βιοµηχανικών µεταλλαγών και αντιστοιχεί σε 
µία ιδιαίτερη µορφή της διεθνούς κατανοµής της εργασίας. 
 
Η υπεργολαβία στο εξωτερικό δεν αποτελεί καινοφανές φαινόµενο. Πρόκειται για µία οργάνωση της 
παραγωγής βασιζόµενη στον καταµερισµό της εργασίας στο πλαίσιο της οποίας οι επιχειρήσεις 
ειδικεύονται στις δραστηριότητες στις οποίες έχουν τις καλύτερες επιδόσεις και το χαµηλότερο 
κόστος. Οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών χαµηλού κόστους επιταχύνουν αυτή την 
εξέλιξη και καθιστούν δυνατές τις διεθνείς συναλλαγές σε πολυάριθµους νέους τοµείς, και κυρίως 
στον τοµέα των υπηρεσιών. 
 
Η υπεργολαβία στο εξωτερικό οφείλεται σε µία σειρά αιτιών, εκ των οποίων η σηµαντικότερη είναι 
το χαµηλό κόστος εργασίας (χαµηλοί µισθοί ή/και περιορισµένη κοινωνική ασφάλεια Επιπλέον, η 
τιµή των πρώτων υλών ή η εγγύτητα προς τις νέες αναπτυσσόµενες αγορές αποτελούν επίσης 
καθοριστικούς παράγοντες. Η ύπαρξη ενός ελάχιστα δαπανηρού και αποτελεσµατικού δικτύου 
µεταφορών αποτελεί θεµελιώδη προϋπόθεση για την υπεργολαβία στο εξωτερικό. 
 
Συνολικά, η ΕΕ πέτυχε να διατηρήσει την ηγετική θέση της στο παγκόσµιο εµπόριο, τόσο στον τοµέα 
των αγαθών όσο και των υπηρεσιών. Η ευρωπαϊκή οικονοµία καταλαµβάνει την πρώτη θέση σε ευρύ 
φάσµα βιοµηχανιών µέσης τεχνολογίας και σε αγαθά υψηλής έντασης κεφαλαίου. Εντούτοις, το 
αυξανόµενο εµπορικό της έλλειµµα προς την Ασία και οι µάλλον αδύναµες επιδόσεις της σε τοµείς 
σχετικούς µε τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών είναι ανησυχητικές. 
 
Η ΕΕ οφείλει να υπερασπιστεί ένα παγκόσµιο εµπόριο που εγγυάται ισότιµους όρους και οικονοµική, 
κοινωνική και περιβαλλοντική βιώσιµη ανάπτυξη. Η ΕΕ θα πρέπει να έχει επίγνωση των ισχυρών 
σηµείων της και να τα επεκτείνει. Ειδικότερα, οι προαναφερόµενοι τοµείς µέσης τεχνολογίας συχνά 
απαιτούν ιδιαίτερα µεγάλο δυναµικό καινοτοµίας. Ωστόσο, είναι επίσης απαραίτητο να 
πραγµατοποιούνται επενδύσεις και σε νέους τοµείς τόσο από υλική άποψη όσο και από άποψη ιδεών. 
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Λαµβανοµένης υπόψη της ανάπτυξης που προϋποθέτει η υπεργολαβία στο εξωτερικό, απαιτούνται 
περισσότερες και περισσότερο διαφοροποιηµένες αναλύσεις. Η ΕΟΚΕ συνιστά στην Επιτροπή να 
αναθέσει τη δροµολόγηση αναλύσεων που θα συµπεριλαµβάνουν και δυνητικά σενάρια, µε 
µεσοπρόθεσµο και βραχυπρόθεσµο ορίζοντα, και να εµπλέξει σε αυτές και τους ενδιαφερόµενους 
παράγοντες. Οι εν λόγω αναλύσεις θα µπορούσαν να αποτελούν µέρος τοµεακών ερευνών 
πραγµατοποιούµενων εντός του πλαισίου της νέας βιοµηχανικής πολιτικής και θα µπορούσαν επίσης 
να χρησιµοποιηθούν ως βάση για συζητήσεις στο πλαίσιο του τοµεακού κοινωνικού διαλόγου. 
 
Από την άποψη αυτή, η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ότι τα παρακάτω σηµεία είναι αποφασιστικής σηµασίας 
για να καταστεί η Ευρώπη ανταγωνιστική και να µπορέσει να προσαρµοστεί στην παγκοσµιοποίηση: 
η ολοκλήρωση και η ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς, η προώθηση της καινοτοµίας και η 
ενθάρρυνση της απασχόλησης. 
 

− Για περισσότερες πληροφορίες: κα Muñoz 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 8373 – e-mail: amelia.munozcabezon@eesc.europa.eu) 

 
 

6. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 
 

• Φορολογικά κίνητρα υπέρ της Ε&Α 
− Εισηγητής: ο κ. MORGAN (Εργοδότες – UK) 
 

− Έγγραφα αναφοράς: COM (2006) 728 τελικό – CESE 1260/2007 
 

− Κύρια σηµεία: 
 
Η ΕΟΚΕ συνιστά να κάνει κάθε κράτος µέλος χρήση ενός βέλτιστου συνδυασµού δυνατών 
φορολογικών κινήτρων για τη διευκόλυνση της επιβίωσης και της ανάπτυξης των ΜΜΕ στην 
οικονοµία του. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΟΚΕ εκπλήσσεται που η ανακοίνωση δεν περιλαµβάνει καµία 
αναφορά σε φορολογικές εκπτώσεις µε σκοπό τη διευκόλυνση της εξασφάλισης του παγίου 
κεφαλαίου των νέων επιχειρήσεων. 
 
Η ΕΟΚΕ συνιστά, µεταξύ άλλων, να επεκταθεί η ανακοίνωση έτσι ώστε να καλύπτει και το ζήτηµα 
των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και των αδειών, να βελτιώσουν τα κράτη µέλη τη χρήση φορολογικών 
κινήτρων υπέρ της Ε&Α στην περίπτωση των βιοµηχανιών που συµµετέχουν σε διακρατικά 
ερευνητικά σχέδια, να διερευνήσουν τρόπους µείωσης των επιβεβληµένων από το κράτος δαπανών 
στην περίπτωση νέων επιχειρήσεων Ε&Α, να µπορούν οι δωρεές και τα ερευνητικά κεφάλαια να 
ρέουν ελεύθερα στο εσωτερικό της ΕΕ, να ενθαρρυνθεί η διασυνοριακή κινητικότητα των ερευνητών, 
να αναπτύξει η Επιτροπή µια κοινή διάρθρωση για την αµοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών 
Ε&Α, να αναζητηθεί ένας φορολογικός ορισµός της Ε&Α και της καινοτοµίας ο οποίος να ισχύει σε 
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ολόκληρη την ΕΕ και να αυξηθούν οι δηµόσιες επενδύσεις για πανεπιστήµια και επιδοτούµενα από 
το κράτος ερευνητικά ιδρύµατα. 

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

 
 

• Συντονισµός της άµεσης φορολογίας 

− Εισηγητής: ο κ. NYBERG (Μισθωτοί – SE) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2006)823 τελικό  
    COM(2006)824 τελικό – {SEC(2006) 1690} – CESE 1264/2007 
    COM(2006)825 τελικό  

− Κύρια σηµεία: 
 
 
Όσον αφορά τους στόχους και την προσέγγιση των προσπαθειών στους τοµείς της φορολογίας και 
της εσωτερικής αγοράς η ΕΟΚΕ επικροτεί την άποψη της Επιτροπής ότι οι στόχοι της φορολογίας 
µπορεί να επιτευχθούν και να προστατευθεί η φορολογική βάση µε τον συντονισµό και τη 
συνεργασία των κρατών µελών. 
 
Όσον αφορά τις διασυνοριακές φορολογικές ελαφρύνσεις, η ΕΟΚΕ κρίνει ότι τα διάφορα 
προβλήµατα θα µπορούσαν να επιλυθούν µακροπρόθεσµα µέσω µιας κοινής ενοποιηµένης βάσης 
φορολογίας επιχειρήσεων (ΚΕΒΦΕ). Η εφαρµογή των συστηµάτων φορολογικής ελάφρυνσης για τις 
εγχώριες ζηµίες σε διασυνοριακές περιπτώσεις δεν αποτελεί ιδανική λύση τόσο από νοµικής όσο και 
από κοινωνικοοικονοµικής άποψης. 
 
Αναφορικά µε τη µεταφορά µη αντληθέντων εταιρικών κερδών µεταξύ κρατών µελών, η ΕΟΚΕ 
διερωτάται κατά πόσο είναι ορθό να στηριχθεί η πρόταση αποκλειστικά στην περίπτωση των 
µεταφορών για λογαριασµό ιδιωτών και εφιστά την προσοχή στην απαραίτητη συνεργασία των 
αρχών για να διασφαλιστεί ότι τα κράτη µέλη λαµβάνουν το µερίδιο του φόρου που δικαιούνται. 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κα Imola Bedı 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@eesc.europa.eu) 
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7. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 
 
 

• Τα δικαιώµατα των ασθενών 
 

− Εισηγητής: ο κ. BOUIS (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – FR) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 1256/2007 
 

− Κύρια σηµεία: 
 
Λαµβάνοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων, την ανακοίνωση της 
Επιτροπής µε τίτλο «∆ιαβουλεύσεις για την ανάληψη κοινοτικής δράσης στον τοµέα των υπηρεσιών 
υγείας», τη δήλωση του Συµβουλίου Υγείας της 1ης Ιουνίου 2006 µε θέµα «Οι κοινές αξίες και αρχές 
των συστηµάτων υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης», τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων σχετικά µε την κινητικότητα των ασθενών, την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
όσον αφορά την κινητικότητα των ασθενών και την εξέλιξη της υγειονοµικής περίθαλψης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και το ψήφισµα του Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2007, η ΕΟΚΕ καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει τις πρωτοβουλίες που θα επιτρέψουν την εφαρµογή µιας πολιτικής 
υγείας που σέβεται τα δικαιώµατα των ασθενών και η οποία απαιτεί: 
 

− τη συλλογή και συγκριτική ανάλυση των κανονιστικών και δεοντολογικών υποχρεώσεων 
που ισχύουν σε κάθε χώρα της ΕΕ, 

 

− τη διατύπωση, µε την πιο κατάλληλη µορφή, µεταθετού τρόπου κοινοτικής 
συµπεριφοράς, 

 

− την προγραµµατισµένη αξιολόγηση της εφαρµογής των κειµένων που προωθούνται και 
των πολιτικών που αποφασίζονται, 

 

− τη διάδοση των συµπερασµάτων των εργασιών αυτών στους εθνικούς αρµοδίους και 
στους εκπροσώπους των διαφόρων κοινωνικο-επαγγελµατικών κατηγοριών και 
ενδιαφεροµένων χρηστών, 

 

− τη θέσπιση ευρωπαϊκής ηµέρας των δικαιωµάτων του ασθενούς. 
 
Η πραγµατική άσκηση των ατοµικών δικαιωµάτων θα εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό από τις συλλογικές 
αποκρίσεις που θα δοθούν για την υποστήριξη της εν λόγω διαδικασίας και, για το λόγο αυτό, είναι 
ανάγκη να καταβληθούν προσπάθειες για την καθιέρωση της δηµοκρατίας στον υγειονοµικό τοµέα, 
πράγµα που συνεπάγεται τη συλλογική κινητοποίηση των χρηστών και την εκπροσώπησή τους στις 
διάφορες βαθµίδες του συστήµατος. 
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Τα δικαιώµατα του ασθενούς αποτελούν µία από τις εκφάνσεις των δικαιωµάτων του ανθρώπου, σε 
καµία όµως περίπτωση µια ξεχωριστή κατηγορία· εκδηλώνουν τη βούληση κάθε ασθενούς να µην 
θεωρείται ως διαφορετικό άτοµο και ιδίως να µην τίθεται εκτός κοινωνίας. 
 
Πρέπει να αναγνωρισθεί ότι οι χρήστες του συστήµατος υγειονοµικής περίθαλψης εκφράζουν όλο και 
πιο έντονα τις απόψεις τους όσον αφορά τις συνθήκες παροχής της περίθαλψης, λόγω της 
προσωπικής τους πείρας, αλλά και της αυξηµένης ενηµέρωσής τους. 
 
Πρέπει συνεπώς να εξεταστεί ποια είναι η θέση του ασθενούς στο σύστηµα λήψης αποφάσεων που 
τον αφορούν, λαµβάνοντας µέριµνα για τη διαφάνεια των διαδικασιών και το σεβασµό της 
ατοµικότητας του καθενός. 
 
Το θέµα δεν είναι να υιοθετηθεί µια νοµικίστικη καταναλωτική συµπεριφορά, αλλά να αναγνωριστεί 
ότι ο ασθενής είναι αρκετά ώριµος για να συµµετέχει στις αποφάσεις που τον αφορούν µε βάση τον 
σεβασµό των δικαιωµάτων του. 
 
Είναι πλέον απαραίτητο να δίδεται ο λόγος στους χρήστες και στους αντιπροσώπους τους εφόσον οι 
προβληµατισµοί για την υγεία υπεισέρχονται και σε άλλους τοµείς: τρόπος παραγωγής, τρόπος ζωής, 
συνθήκες εργασίας, προστασία του περιβάλλοντος κλπ. Συνεπάγονται δηλαδή κοινωνικές, 
οικονοµικές, δεοντολογικές επιλογές, οι οποίες βαίνουν πέραν της ευθύνης των επαγγελµατιών της 
υγείας και µόνον. 
 

− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Alan Hick 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@eesc.europa.eu) 
 
 

• Όρια καταλοίπων στα τρόφιµα ζωικής προέλευσης 
– Εισηγητής: ο κ. COUPEAU (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – FR) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2007) 194 τελικό – 2007/0064 COD – CESE 1251/2007 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κα Yvette Azzopardi 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
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8. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
 

• Συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών σε τοπικό επίπεδο στη θέση σε 
εφαρµογή των σχεδίων δράσης που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή 
Πολιτική Γειτονίας µε στόχο µία ισόρροπη και βιώσιµη ανάπτυξη 

− Εισηγητής: ο κ. IULIANO (Μισθωτοί – IT) 
 

− Έγγραφα αναφοράς: Ενηµερωτική ΄Εκθεση – CESE 504/2007 fin 
 

− Κύρια σηµεία: 
 
Η ενηµερωτική έκθεση η οποία θα υποθληθεί στην επόµενη σύνοδο κορυφής EUROMED των 
Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιτροπών και παρεµφερών οργανισµών που θα πραγµατοποιηθεί 
στην Αθήνα στις 15-16 Οκτωβρίου 2007 προετοιµάστηκε σε συνεργασία µε εκπροσώπους των 
Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιτροπών Ελλάδος, Γαλλίας, Τυνησίας, Ισραήλ και Παλαιστίνης. 
 
Η έκθεση εστιάζεται στις νότιες γειτονικές χώρες και δίδει έµφαση στην ανάγκη συµµετοχής της 
οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών, στο περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στις χώρες εταίρους 
κατά την εφαρµογή της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ). Ο στόχος της οικονοµικής και 
κοινωνικής συνοχής πρέπει να ενσωµατωθεί και στα εθνικά σχέδια δράσης (ΕΣ∆) και οι εθνικές και 
τοπικές αρχές θα πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να στηριχθεί και να 
αναπτυχθεί η συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων και των κοινωνικοεπαγγελµατικών οργανώσεων 
στο περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η εν λόγω συµµετοχή θα πρέπει να ξεκινά ήδη από το στάδιο 
της διατύπωσης των ΕΣ∆ σε ολόκληρο το φάσµα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και να 
συνεχίζεται κατά τη φάση τόσο της εφαρµογής τους όσο και της αξιολόγησης των αποτελεσµάτων 
των µεταρρυθµίσεων. 
 
Ο ρόλος των συµβουλευτικών οργάνων είναι αποφασιστικής σηµασίας, τόσο στο εθνικό όσο και στο 
περιφερειακό και στο τοπικό επίπεδο, για την προώθηση της εν λόγω συµµετοχής και για τη 
διασφάλιση µιας ισόρροπης και κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιµης τοπικής ανάπτυξης. Η 
συµµετοχή των προαναφερθέντων οργάνων θα επιτρέψει να αισθανθούν οι πολίτες των χωρών 
εταίρων ότι η εφαρµογή της ΕΠΓ τους αφορά και θα επιφέρει ακόµη µεγαλύτερη συνολική επιτυχία 
όσον αφορά την εν λόγω πολιτική. 
 
Η ΕΟΚΕ, σε συντονισµό µε τις Ευρωµεσογειακές Οικονοµικές και Κοινωνικές Επιτροπές, θα θέσει 
στη διάθεση των κοινωνικών εταίρων και των κοινωνικοεπαγγελµατικών ενώσεων των χωρών 
εταίρων την πραγµατογνωµοσύνη και την εµπειρία της όσον αφορά την προώθηση της οικονοµικής 
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και κοινωνικής συνοχής και θα συνεργαστεί στενά µε την Επιτροπή των Περιφερειών µε σκοπό την 
ανάπτυξη όλων των απαιτούµενων συνεργειών µεταξύ διοικήσεων και οργανωµένης κοινωνίας των 
πολιτών στο περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 
 

− Για περισσότερες πληροφορίες: κα Laila Wold 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 91 58 – e-mail: laila.wold@eesc.europa.eu) 
 
 

9. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ 
 

 

• Εναρµόνιση των δεικτών αναπηρίας 
– Εισηγητής: ο κ. JOOST (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – EE) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: ∆ιερευνητική γνωµοδότηση – CESE 1259/2007 

 
– Κύρια σηµεία: 
 
Η θέσπιση ενός οδικού χάρτη, µε την ανάπτυξη ενός συνόλου δεικτών και ποσοτικών στόχων προς 
εκπλήρωση από τα κράτη µέλη σε µια σειρά συµφωνηθέντων τοµέων προτεραιότητας, θα ήταν ο 
σωστός τρόπος για να σηµειωθεί πρόοδος προκειµένου να καταστεί πραγµατικότητα η ισότητα 
ευκαιριών για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 
 
Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη θα πρέπει να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στον καθορισµό 
αξιόπιστων και συνεκτικών δεικτών, καθώς και ποσοτικών στόχων σε καθέναν από τους σχετικούς 
στατιστικούς τοµείς και τους τοµείς πολιτικής ,τους οποίους κάθε κράτος µέλος θα πρέπει να 
εκπληρώσει εντός συγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος. 
 
Η ΕΟΚΕ καλεί την Η οµάδα υψηλού επιπέδου για την αναπηρία θα πρέπει να υιοθετήσει έναν 
κατάλογο προτεραιοτήτων για τη συλλογή δεδοµένων µε βάση τον υφιστάµενο κατάλογο του 
Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής της Ιταλίας (ISTAT). 
 
Τα κράτη µέλη θα πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για τη συλλογή δεδοµένων σχετικά µε 
την αναπηρία µε βάση έρευνες οι οποίες θα πρέπει να δηµοσιεύονται σε τακτική βάση, για 
παράδειγµα κάθε δύο χρόνια. 
 
Η έρευνα για το εργατικό δυναµικό της ΕΕ θα πρέπει να αξιολογεί τη σχετική πρόοδο σε πιο τακτική 
βάση. 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ενσωµατώσει στις έρευνες της Eurostat µια συνεκτική ενότητα 
για την αναπηρία, συµπεριλαµβανοµένων των προαναφερθέντων στοιχείων, µε τακτικές εκθέσεις για 
την ορθή αξιολόγηση των πολιτικών, καθώς και για τον εντοπισµό των προτεραιοτήτων. 
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Οι εθνικοί οργανισµοί αναπηρίας θα πρέπει να συµµετέχουν στην κατάρτιση δεικτών προτεραιότητας 
για το εκάστοτε κράτος µέλος. 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κα Ewa Kaniewska 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@eesc.europa.eu) 

 
 

10. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 

• Προστασία του περιβάλλοντος µέσω του ποινικού δικαίου 
– Εισηγητής: ο κ. RETUREAU (Μισθωτοί – FR) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2007) 51 τελικό – 2007/0022 COD – CESE 1248/2007 
 
–  Κύρια σηµεία: 
 
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί ότι πρέπει να επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις για τα σοβαρά αδικήµατα εις 
βάρος του περιβάλλοντος. Επαναβεβαιώνει την άποψή της ότι η Επιτροπή πρέπει να είναι αρµόδια 
για να υποχρεώνει στα κράτη µέλη να επιβάλουν αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις 
όταν χρειάζεται για να διασφαλισθεί η εφαρµογή των κοινοτικών πολιτικών, ιδιαίτερα στον τοµέα της 
προστασίας του περιβάλλοντος κατά των σοβαρών αδικηµάτων, οι κυρώσεις αυτές πρέπει να 
εφαρµόζονται στα πλαίσια του ποινικού συστήµατος κάθε κράτους µέλους. Τέλος, η Επιτροπή πρέπει 
να διαθέτει εξουσία ώστε να ελέγχει την αποτελεσµατικότητα των ποινών  που επιβάλλονται στον 
σχετικό τοµέα και να την ασκεί ενεργώς. 

 
Η ΕΟΚΕ δεν αρνείται ότι παραβάσεις που διαπράττονται στο πλαίσιο εγκληµατικών οργανώσεων. 
πρέπει να επισύρουν κυρώσεις ή ακόµη και την προσέγγιση της ποινικής νοµοθεσίας των κρατών 
µελών, όµως η Συνθήκη και η νοµολογία είναι σαφείς σε ό, τι αφορά το εν λόγω θέµα: η προσέγγιση 
των κανόνων του ποινικού δικαίου των κρατών µελών επιτρέπεται µόνο στα πλαίσια της αστυνοµικής 
και δικαστικής συνεργασίας για τις ποινικές υποθέσεις που περιλαµβάνονται στον Τίτλο VI της 
Συνθήκης για την ΕΕ, και όχι στο πλαίσιο της Συνθήκης για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, όπως προτείνεται από την Επιτροπή. 

 
Η ΕΟΚΕ είναι της άποψης ότι οι κοινοτικές αρµοδιότητες πρέπει να περιορίζονται στον ορισµό των 
υποχρεώσεων που θα πρέπει να τηρούνται και στην πρόβλεψη των ποινικών κυρώσεων. Για να 
προχωρήσουν περισσότερο τα πράγµατα και για να προβλεφθεί ένα σύστηµα κυρώσεων, θα 
χρειαζόταν απόφαση - πλαίσιο µε βάση τον τίτλο VI της Συνθήκης για την ΕΕ. 

 
Η ΕΟΚΕ διερωτάται κατά πόσον η κοινοτική νοµοθεσία µπορεί να επεκταθεί στον καθορισµό 
ανωτάτου ορίου κυρώσεων. 
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Η ΕΟΚΕ θεωρεί ευκταίο, όπως οι σαφείς πολιτικές πτυχές που τίθενται λόγω της κατανοµής 
αρµοδιοτήτων όπως και ο ρόλος που επιθυµεί να δει να διαδραµατίζει το Κοινοβούλιο σε όλη τη 
νοµοθεσία να περιέχουν µια ποινική πτυχή, προκειµένου να αποτελέσουν αντικείµενο µιας πιο 
σαφούς νοµολογίας του ∆ικαστηρίου, ή µιας διοργανικής συµφωνίας, ή µιας µεταρρύθµισης που θα 
µπορεί να ενσωµατωθεί από την παρούσα ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη στη µεταρρύθµιση των 
Συνθηκών· προτιµά την τελευταία αυτή δυνατότητα διότι αποτελεί επείγουσα ανάγκη να υιοθετηθούν 
αποτελεσµατικές κυρώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. 
 

− Για περισσότερες πληροφορίες: κα Yvette Azzopardi 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 9 818 –  e-mail: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
 
 

• Ουσίες µε ορµονική ή θυρεοστατική δράση στη ζωική παραγωγή 
– Εισηγητής: ο κ. JIROVEČ (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – CZ) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2007) 292 τελικό – 2007/0102 COD – CESE 1253/2007 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κα Yvette Azzopardi   
 (Τηλ.: 00 32 2 546 98 18 –  e-mail: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
 
 

• Ισχυρισµοί διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιµα 
 Γνωµοδότηση – Κατηγορία Γ 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2007) 368 τελικό – CESE 1254/2007 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κα Eleonora Di Nicolantonio  
 (Τηλ.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@eesc.europa.eu) 

 
 

11. ΑΛΙΕΙΑ 
 
 

• ∆ιαχείριση δεδοµένων στον τοµέα της αλιείας 
– Εισηγητής: ο κ. SARRÓ IPARRAGUIRRE (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – ES) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2007) 196 τελικό – 2007/0070 CNS – CESE 1252/2007 
 
– Κύρια σηµεία: 
 
Εν γένει, η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόταση κανονισµού. Εντούτοις, παρατηρεί µε ανησυχία τη συνεχή 
αύξηση του αριθµού των κοινοτικών κανονισµών που συνεπάγεται αύξηση και του διοικητικού 
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φόρτου. Στην περίπτωση αυτή, η ΕΟΚΕ έχει ορισµένες αµφιβολίες κατά πόσον η πρόταση 
κανονισµού αντιπροσωπεύει όντως την απλοποίηση της ισχύουσας νοµοθεσίας, επιτρέποντας τον 
περιορισµό του διοικητικού φόρου προς όφελος τόσο των κρατών µελών όσο και των 
ενδιαφεροµένων. 
 
H EOKE εκφράζει τις εξής απόψεις: 
 

− ο ορισµός των "τελικών χρηστών" που δίδει η Επιτροπή είναι ασαφής, επειδή αναφέρεται 
σε "φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή οργανισµούς που ενδιαφέρονται για την επιστηµονική 
ανάλυση των δεδοµένων που αφορούν τον τοµέα της αλιείας" και µπορεί, συνεπώς, να 
ισχύει για οποιονδήποτε ιδιώτη. Για το λόγο αυτό, η ΕΟΚΕ προτείνει στην Επιτροπή την 
τροποποίησή του, προκειµένου να καταστεί περισσότερο ακριβής· 

 

−  η Επιτροπή θα έπρεπε να διευκρινίσει µε µεγαλύτερη σαφήνεια τις περιπτώσεις µη 
συµµόρφωσης που προκαλούν την επιβολή κυρώσεων στα κράτη µέλη, όπως επίσης θα 
πρέπει να τροποποιήσει τις δηµοσιονοµικές διορθώσεις· 

 

−  η Επιτροπή θα πρέπει να προβλέπει ρητώς τη χρηµατοδότηση εκ µέρους των κρατών µελών 
προγραµµάτων παρατηρητών στη θάλασσα και τον περιορισµό στο ελάχιστο των 
προγραµµάτων δειγµατοληψίας εκ µέρους των πληρωµάτων, επειδή αυτό θα προκαλούσε 
υπερβολικό φόρτο εργασίας για αυτά· 

 

−  όσον αφορά την αξιολόγηση του αντίκτυπου της αλιείας επί του περιβάλλοντος, η Επιτροπή 
πρέπει να ορίσει σαφώς τόσο τα δεδοµένα που απαιτούνται, όσο και τους παράγοντες που 
θα τα συλλέγουν· 

 

−  όσον αφορά τη διαχείριση και τη χρήση των πρωτογενών δεδοµένων που συλλέγονται, η 
ΕΟΚΕ θα επιθυµούσε να τονίσει τη σηµασία του εµπιστευτικού χαρακτήρα αυτών των 
δεδοµένων και τον περιορισµό της διάθεσής τους µόνο στους παράγοντες που δικαιούνται 
πρόσβασης σε αυτά, σύµφωνα µε την πρόταση κανονισµού· 

 

−  η Επιτροπή πρέπει να διαγράψει την αναφορά στην ελεύθερη πρόσβαση των 
δειγµατοληπτών οικονοµικών δεδοµένων σε εγκαταστάσεις επιχειρήσεων, εξαιτίας των 
νοµικών προβληµάτων που µπορεί να συνεπάγεται κάτι τέτοιο. 

 
Η ΕΟΚΕ σηµειώνει, επίσης, µε ικανοποίηση το γεγονός ότι η πρόταση αποδίδει µεγάλη προσοχή στις 
περιβαλλοντικές πτυχές των αλιευτικών δραστηριοτήτων και ότι θα επιτρέψει τη διάθεση των 
απαραίτητων δεδοµένων για την εφαρµογή µίας φιλικής προς το περιβάλλον προσέγγισης στη 
διαχείριση της αλιείας. 
 

− Για περισσότερες πληροφορίες: κα Yvette Azzopardi 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
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12. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
 

 

• Αερολιµενικά τέλη 

– Εισηγητής: ο κ. McDONOGH (Employeurs – IE) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2006) 820 τελικό – 2007/013 COD – CESE 1244/2007 
 
– Κύρια σηµεία: 
 
Η Επιτροπή πρέπει να καθορίσει κριτήρια σχεδιασµού για διάφορους τύπους αερολιµένων και να 
διασφαλίσει ότι τα κριτήρια είναι πρακτικά, λειτουργικά και δικαιολογούνται από εµπορική άποψη 
στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το κόστος ανακτάται µέσω των αερολιµενικών τελών. 
 
Η κάλυψη των δαπανών για την ασφάλεια των αερολιµένων πρέπει να βαρύνει το κράτος. Πρόκειται 
για πρόβληµα εθνικής ασφαλείας. 
 
Πρέπει να ενθαρρυνθεί η κατασκευή και λειτουργία περιφερειακών αερολιµένων. Οι εν λόγω 
αερολιµένες διαδραµατίζουν ζωτικό ρόλο στην οικονοµία των περιφερειών. Συντελούν, επίσης, στην 
αποσυµφόρηση των µεγάλων αερολιµένων και συχνά παρέχουν αξιόλογη βοήθεια κατά τις 
επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. 
 
Οι αερολιµένες πρέπει να θεωρούνται βασική υπηρεσία κοινής ωφέλειας που δεν είναι κατ' ανάγκη 
κερδοφόρος και για την οποία, ανάλογα µε τις περιστάσεις, ενδέχεται να απαιτείται χρηµατοδοτική 
ενίσχυση. 
 
Η Επιτροπή πρέπει να αναγνωρίσει την κλίµακα τελών που απαιτούνται για τη συµµόρφωση του πιο 
µικρού αερολιµένα, όπου ο αριθµός επιβατών δεν επαρκεί για την οικονοµική βιωσιµότητα της 
επιχείρησης. 
 
Οι αερολιµένες οφείλουν να τηρούν ένα ελάχιστο επίπεδο συµµόρφωσης µε τις ειδικές κανονιστικές 
απαιτήσεις. ∆εδοµένου του κόστους που συνεπάγεται η κανονιστική συµµόρφωση, δεν είναι πάντα 
δυνατό να ληφθούν υπόψη οι πιέσεις που ασκούν οι αεροπορικές εταιρείες χαµηλού κόστους, οι 
οποίες ζητούν χαµηλότερο επίπεδο υπηρεσιών και, κατά συνέπεια, χαµηλότερα αεροπορικά τέλη. Ως 
εκ τούτου, οι αερολιµένες πρέπει να δικαιούνται να προσαρµόζουν και να ανακτούν το κόστος των 
αερολιµένων στην διάρθρωση των χρεώσεών τους, ανεξάρτητα από το επίπεδο των υπηρεσιών που 
απαιτούν οι αεροπορικές εταιρείες. 
 
Πρέπει να καθιερωθεί η βιοµετρική ασφάλεια, ώστε να είναι δυνατή η ταχύτερη εξυπηρέτηση των 
τακτικών επιβατών. Εάν είναι αναγκαίο, για το σκοπό αυτό θα µπορούσε να επιβληθεί κάποιο τέλος. 
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Σύµφωνα µε την ισχύουσα ευρωπαϊκή νοµοθεσία στον εν λόγω τοµέα, οι αερολιµένες πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι διατίθενται κατάλληλες υλικές υποδοµές και υπηρεσίες για τις ιδιαίτερες ανάγκες 
των ατόµων µε αναπηρίες και των ατόµων µε κινητικές δυσκολίες. 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Sven Dammann   
 (Τηλ.: 00 32 2 546 93 66 – e-mail: sven.dammann@eesc.europa.eu) 
 
 

• Πρόσβαση στην αγορά µεταφορών µε πούλµαν και λεωφορεία 
(Αναδιατύπωση  

– Εισηγητής: ο κ. ALLEN (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – IE) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2007) 264 τελικό – 2007/0097 COD – CESE 1247/2007 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Sven Dammann 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 93 66 – e-mail: sven.dammann@eesc.europa.eu) 
 
 

13. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
 
 

• Γεωργικοί ελκυστήρες - ∆ιατάξεις προστασίας 
 Γνωµοδότηση – Κατηγορία Γ 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2007) 310 τελικό – CESE 1240/2007 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. João Pereira dos Santos 

 (Τηλ.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: Joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 

 
 

• Γεωργικοί ελκυστήρες - ∆ιατάξεις ρυµούλκησης 

 Γνωµοδότηση – Κατηγορία Γ 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2007) 319 τελικό – 2007/0117 COD – CESE 1241/2007 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. João Pereira dos Santos 

 (Τηλ.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: Joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 

_____________ 


