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Τη σύνοδο ολοµέλειας τίµησε µε την παρουσία της η κα Danuta HÜBNER, µέλος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, η οποία µίλησε σχετικά µε µια νέα προσέγγιση της πολιτικής για τη συνοχή και την 
πρόταση της Επιτροπής για την περίοδο προγραµµατισµού 2007-2013. 
 
 
1. ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
 

• Περίοδος προβληµατισµού: η δοµή, τα θέµατα και το πλαίσιο αξιολόγησης 
της συζήτησης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

–    Εισηγήτρια: η κα VAN TURNHOUT (∆ιάφορες δραστηριότητες – IE) 
 
–    Έγγραφα αναφοράς: SC/025 – CESE 1144/2005 fin – CESE 1249/2005 
  
–   Κύρια σηµεία: 
 

Ως ευρωπαϊκό θεσµικό βήµα για τη διαβούλευση, την εκπροσώπηση, την πληροφόρηση και την 
προβολή των απόψεων της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών, η ΕΟΚΕ τονίζει τα εξής: 

 

ￚ η λογική και οι αναλύσεις στις οποίες στηρίζεται η Συνταγµατική Συνθήκη εξακολουθούν να 
ισχύουν· 

ￚ η απουσία της Συνταγµατικής Συνθήκης, µε την οποία καταβάλλεται µια προσπάθεια για την 
αντιστάθµιση των ανησυχιών που οδήγησαν στη σηµερινή κατάσταση, είναι ένα παράδοξο 
γεγονός· 

ￚ η συµµετοχική δηµοκρατία, που προβλέπεται στη Συνταγµατική Συνθήκη, εξακολουθεί να 
αποτελεί ουσιαστικής σηµασίας µέσο για την ενίσχυση της δηµοκρατικής νοµιµότητας της 
ΕΕ· 

ￚ ένα κοινό όραµα που στηρίζεται στη συµµετοχική δηµοκρατία µπορεί να συµβάλει στην 
επανενεργοποίηση της διαδικασίας ολοκλήρωσης· 

ￚ για το λόγο αυτό, τα όργανα της ΕΕ και τα κράτη µέλη πρέπει να φροντίσουν για την άµεση 
εγκαθίδρυση της συµµετοχικής δηµοκρατίας, εφαρµόζοντας τα ίδια τις διατάξεις της 
Συνταγµατικής Συνθήκης σχετικά µε τον δηµοκρατικό βίο στην Ένωση· 

ￚ η ΕΕ πρέπει να συλλάβει τη φαντασία του κοινού και να παρουσιάσει αποτελέσµατα όσον 
αφορά τη διαδικασία της Λισαβόνας· 

ￚ παρότι έχει σηµειωθεί αρκετή πρόοδος, πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω η επικοινωνία και ο 
διάλογος· 

ￚ ωστόσο, η εκτεταµένη συζήτηση που προβλέπεται από τους αρχηγούς κρατών και 
κυβερνήσεων δεν διεξάγεται σήµερα στα κράτη µέλη και χωρίς αυτήν θα είναι δύσκολο να 
σηµειωθεί πρόοδος· 

ￚ την πρωταρχική ευθύνη για τις συζητήσεις κατά την περίοδο προβληµατισµού τη φέρουν τα 
κράτη µέλη, αν και τα όργανα της ΕΕ φέρουν σηµαντική ευθύνη για την προώθηση µιας 
ευρύτερης συζήτησης σε ευρωπαϊκή κλίµακα· 

ￚ τα όργανα της ΕΕ πρέπει να συµµετέχουν ενεργά στις συζητήσεις σε τοπικό, περιφερειακό και 
εθνικό επίπεδο, προσφέροντας οργανωτική βοήθεια και υποστήριξη· 



- 2 - 

Greffe CESE 154/2005 – Τ/ΜΓ/ελ …/… 

ￚ οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό επικουρικό 
ρόλο και, κατά συνέπεια, πρέπει να συµµετάσχουν σε έναν πραγµατικό διάλογο σε τοπικό, 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

 
–    Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Martin Westlake  
       (Τηλ. 00 32 2 546 92 26 – e-mail: martin.westlake@esc.eu.int) 
  
 
2. Η ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

 

• Ταµείο Αλληλεγγύης της ΕΕ 
− Εισηγητής: ο κ. BARROS VALE (Εργοδότες – PT) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 108 τελικό – 2005/0033 (COD) – CESE 1256/2005 
 
− Κύρια σηµεία:  

 
Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για τις βελτιώσεις που εισάγει ο προτεινόµενος 
κανονισµός.  
 
Εκτιµά, ωστόσο, ότι οι προτάσεις της Επιτροπής θα πρέπει να τροποποιηθούν ως προς τρεις  
πτυχές, ούτως ώστε να προσαρµοστούν στις πραγµατικές ανάγκες: 
 

 α)  Θα πρέπει να διευρυνθεί το πεδίο εφαρµογής, ούτως ώστε να περιλάβει και άλλες 
καταστροφές που δεν προβλέπονται και, κυρίως, την ξηρασία. 

 β)  Θα πρέπει να µειωθούν τα κατώτατα όρια των τιµών που αναφέρονται στην έκταση των 
διαπιστωνόµενων ζηµιών ή/και να παρέχεται στην Επιτροπή πολιτική ευελιξία. 

 γ)  Θα πρέπει να γίνουν πιο ευέλικτες οι επιλέξιµες µορφές δαπανών, ούτως ώστε να µπορούν να 
καλύπτουν και άλλες µη προβλεπόµενες ενδεικνυόµενες δαπάνες. 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Roberto Pietrasanta 
     (Τηλ.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 
 

• ∆ηµοσιονοµικός κανονισµός 
–   Εισηγητής: ο κ. BURANI (Εργοδότες – IT) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 181 τελικό – 2005/0090 (CNS) – CESE 1259/2005 
 
− Κύρια σηµεία:  
 
 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε τη θέση της Επιτροπής σε ό,τι αφορά την πρότασή της να υιοθετηθεί ένας 

νέος δηµοσιονοµικός κανονισµός, ιδίως όσον αφορά την κατάργηση των κεντρικών ελέγχων εκ 
των προτέρων και την αντικατάστασή τους µε ελέγχους που διενεργούνται πριν από τις πληρωµές 
για τα σχέδια που έχουν ήδη εγκριθεί.  
 



- 3 - 

Greffe CESE 154/2005 – Τ/ΜΓ/ελ …/… 

Εξάλλου, η ΕΟΚΕ συνιστά προσοχή στην αποδοχή των αιτήσεων των οικονοµικών υπηρεσιών 
πολλών οργανισµών, που έχουν την τάση να απλοποιούν ή να καταργούν αρκετές διατυπώσεις και 
ελέγχους για συµβάσεις και επιδοτήσεις "µικρού ύψους". Αν και συµφωνεί ότι οι έλεγχοι είναι 
δαπανηροί, και σε πόρους και σε χρόνο, εκτιµά ότι η – αξιέπαινη – πρόθεση µείωσης των δαπανών 
θα πρέπει να εξισορροπηθεί µε την ανάγκη να µην δίδεται στους πολίτες της Ευρώπης και στους 
άλλους φορείς η εντύπωση ότι υπάρχει τάση απλοποίησης ή αδιαφορίας κατά τη διαχείριση των 
"µικρών" ποσών. 

 
Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, από την πλευρά τους, ζητούν κάθε αναθεώρηση του 
∆Κ να πραγµατοποιείται ύστερα από διαβούλευση µε την Επιτροπή, µε βάση την αρχή της 
αµοιβαίας κατανόησης και τη συνεκτίµηση της ανάγκης για χρηστή οικονοµική διαχείριση και από 
τα δύο µέρη. Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει το αίτηµα αυτό, υπενθυµίζει όµως ότι κάθε απόφαση πρέπει να 
υιοθετείται στο πλαίσιο της επιταγής για υγιή και διαφανή διαχείριση του δηµοσίου χρήµατος. 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Alberto Allende 
    (Τηλ.: 00 32 2 546 96 79 – e-mail: alberto.allende@esc.eu.int) 
 

 

3. Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
 

• Πρόγραµµα δράσης για την ενεργό συµµετοχή του πολίτη στα κοινά 
− Εισηγητής: ο κ. LE SCORNET (∆ιάφορες δραστηριότητες – FR) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 116 τελικό – 2005/0041 (COD) – CESE 1247/2005 
 
− Κύρια σηµεία:  

 
Η Επιτροπή προτείνει να αναχθεί η ανάπτυξη της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη σε βασική 
προτεραιότητα της κοινοτικής δράσης. Η ανάδειξή της σε βασική προτεραιότητα θεωρείται από 
την ΕΟΚΕ όχι µόνο ορθή, αλλά και επείγουσα, ενέχουσα αποφασιστική σηµασία για τη συνέχιση 
της ευρωπαϊκής οικοδόµησης. 
 
Ωστόσο, το πρόγραµµα που καλύπτει την περίοδο 2007-2013 διαθέτει πολύ λίγα µέσα και οι 
µέθοδοι που χρησιµοποιεί, παρότι δοκιµασµένες, δεν εισάγουν επαρκείς καινοτοµίες έναντι των 
προκλήσεων, που σήµερα τίθενται ακόµη σαφέστερα. 
 
Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να αποτελέσει µείζονα συνθετικό παράγοντα της σηµασίας που αποδίδεται σε 
αυτό το πρόγραµµα. 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Pierluigi Brombo 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 

 
 

• Πολιτική για τη νεολαία 
– Εισηγήτρια: η κα VAN TURNHOUT (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – IE) 
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– Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 206 τελικό – CESE 1248/2005 
 
– Κύρια σηµεία: 
 
 Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή επικροτεί το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για τη 

Νεολαία και την ανάπτυξή του, όπως παρουσιάζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε 
τις ευρωπαϊκές πολιτικές για τη νεολαία. Η ανακοίνωση αυτή παρέχει ένα πλαίσιο, το οποίο µπορεί 
να αποτελέσει βάση για τη µελλοντική ανάπτυξη πολιτικών σε τοµείς που επηρεάζουν τη νεολαία 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
 Η ΕΟΚΕ συνιστά να τοποθετηθεί η νεολαία στο κέντρο του πλαισίου αυτού, να ενθαρρυνθεί και 

να αποκτήσει τη δυνατότητα ενεργού συµµετοχής στην ανάπτυξη των πολιτικών. Η συµβολή στην 
αλλαγή αποτελεί ουσιώδες κίνητρο για τη συµµετοχή της νεολαίας. Οι κυβερνήσεις και τα θεσµικά 
όργανα οφείλουν να παράσχουν τους πόρους, την υποστήριξη και τους µηχανισµούς που 
απαιτούνται, προκειµένου να διευκολυνθεί η συµµετοχή των νέων σε όλα τα επίπεδα των 
διαδικασιών λήψης αποφάσεων και σε δράσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους. Μόνο πραγµατική 
επιρροή µπορεί να οδηγήσει σε πραγµατική υπευθυνότητα. 

 
 Η ΕΟΚΕ επικροτεί την ιδιαίτερη σηµασία που αποδίδει το Σύµφωνο στο θέµα της απασχόλησης 

των νέων. Ωστόσο, το Σύµφωνο για τη Νεολαία πρέπει να αναπτυχθεί και να εφαρµοστεί ως 
σηµαντικός στόχος αυτός καθαυτός και όχι απλώς ως ένα στοιχείο της στρατηγικής της 
Λισαβόνας. Εξάλλου, µολονότι η επιτυχία της στρατηγικής της Λισαβόνας είναι σηµαντική για 
τους νέους, οι νέοι είναι εξίσου σηµαντικοί για την επιτυχία της στρατηγικής της Λισαβόνας. Η 
επένδυση στους νέους είναι ζωτικής σηµασίας για να επιτευχθούν υψηλότεροι ρυθµοί µεγέθυνσης 
και απασχόλησης, συνεχής καινοτοµία και ενίσχυση του επιχειρηµατικού πνεύµατος. Η συµµετοχή 
των νέων στη στρατηγική, η αίσθηση της ευθύνης και η δέσµευσή τους έναντι των στόχων είναι 
απαραίτητες προϋποθέσεις για την υλοποίηση της στρατηγικής της Λισσαβόνας. 

 
 Η ΕΟΚΕ ζητά να εξεταστούν οι παρακάτω στόχοι, προκειµένου να συµπεριληφθούν στα εθνικά 

προγράµµατα µεταρρυθµίσεων των κρατών µελών στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβόνας: 
 

• Καθορισµός, σε κάθε κράτος µέλος, στόχων για µείωση της ανεργίας των νέων τουλάχιστον 
κατά 50% κατά την περίοδο 2006-2010 (στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήµερα ανέρχεται σε 17,9% 
για τους νέους κάτω των 25 ετών). 

• Ανάπτυξη συστηµάτων κοινωνικής προστασίας, τα οποία να επιτρέπουν στους νέους να είναι 
σε θέση να αποφασίζουν για το µέλλον τους. 

• Θέσπιση µέτρων για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των νέων, ιδίως για την 
καταπολέµηση του προβλήµατος των νέων που δεν βρίσκονται στον χώρο της εκπαίδευσης, 
της κατάρτισης ή της απασχόλησης και δεν είναι δηλωµένοι ως άνεργοι. 

• Καθορισµός στόχων για τη µείωση των διαφορών µεταξύ των φύλων όσον αφορά την 
πρόσβαση στην επαγγελµατική και τεχνολογική κατάρτιση και τη µείωση των µισθολογικών 
διαφορών κατά την πρόσληψη. 

• Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου κατά 50% κατά την περίοδο 2006-2010 και 
προώθηση περιόδων πρακτικής εξάσκησης σε επιχειρήσεις. 

• Προώθηση της σπουδαιότητας των ικανοτήτων ξένων γλωσσών για τη βελτίωση των 
ευκαιριών εκπαίδευσης και απασχόλησης, καθώς και της κινητικότητας των νέων. 
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• Ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας των νέων µέσω της παροχής οικονοµικής και τεχνικής 
υποστήριξης και της µείωσης της γραφειοκρατίας που απαιτείται για την ίδρυση, την 
επανεκκίνηση και τη µεταβίβαση εταιρειών. 

• Υποστήριξη της γενικής ρυθµιζόµενης και ελεγχόµενης εκπαίδευσης και µέριµνας των νηπίων 
βάσει θεσπισµένων προτύπων. 

• Παροχή πρόσθετων ενισχύσεων σε οικογένειες που αντιµετωπίζουν δυσκολίες. 
 
–   Για περισσότερες πληροφορίες: κα Stefania Barbesta 
    (Τηλ.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 

 

• Η κινητικότητα των προσώπων στη διευρυµένη Ευρώπη και ο αντίκτυπός 
της στα µεταφορικά µέσα 

– Εισηγητής: ο κ. LEVAUX (Εργοδότες – FR) 
 

– Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 1250/2005 
 

 –    Κύρια σηµεία: 
 

Η ΕΟΚΕ:  
 

ￚ Φρονεί ότι πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλιστεί η κινητικότητα των προσώπων στη 
διευρυµένη Ευρώπη, προκειµένου να ενισχυθεί η δηµοκρατία και να προαχθεί η συνοχή της 
ΕΕ. 

 

ￚ Με βάση τις διαθέσιµες πληροφορίες, που προβλέπουν έντονη εξέλιξη των αναγκών 
µετακίνησης των προσώπων, εκτιµά ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ξεκινήσει µελέτες και εν 
συνεχεία ένα σφαιρικό και εξειδικευµένο προβληµατισµό επ’ αυτού του θέµατος, παράλληλα 
µε τις µελέτες και τον προβληµατισµό σχετικά µε την εξέλιξη των εµπορευµατικών 
µεταφορών. 

 

ￚ Προτείνει να αποτελέσουν οι προβληµατισµοί αυτοί, το 2010, αντικείµενο ενός νέου Λευκού 
Βιβλίου µε τίτλο «Πολιτική των µεταφορών», µε σηµαντικότερη θέση από ό,τι το 2001, µε 
στόχο την κάλυψη των αναγκών µετακίνησης των ατόµων µέχρι το 2020/2030. 

 
–   Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Raffaele Del Fiore  
     (Τηλ.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

• Ο διάλογος της κοινωνίας των πολιτών της ΕΕ και των υποψήφιων χωρών 
– Εισηγητής: ο κ. PEZZINI (Εργοδότες – IT) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 290 τελικό – CESE 1264/2005 
 
− Κύρια σηµεία: 
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Στις συστάσεις και στα συµπεράσµατά της. η ΕΟΚΕ τονίζει: 
 
• η πολιτιστική αλληλεπίδραση και τα οφέλη του κεκτηµένου δεν θα πρέπει να περιοριστούν 

στην Κωνσταντινούπολη, την Άγκυρα και τις µεγαλύτερες πόλεις της Τουρκίας, αλλά να 
επεκταθούν και στις επαρχίες και στις αγροτικές περιοχές· 

 
• οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να έχουν καίριο ρόλο στον 

προγραµµατισµό και τη διεξαγωγή της ενηµερωτικής εκστρατείας για την ένταξη της 
Τουρκίας στην ΕΕ· 

 
• οι διαδικασίες για τη λήψη των απαραίτητων κοινοτικών χρηµατοδοτήσεων πρέπει να είναι, 

στο µέτρο του δυνατού, απλές και σαφείς για τις οργανώσεις που εκπροσωπούν την κοινωνία 
των πολιτών· 

 
• η αντιπροσωπεία της Επιτροπής στην Τουρκία µπορεί να συµβάλει σηµαντικά µε τη 

διοργάνωση πρακτικού και διαρθρωµένου διαλόγου µεταξύ των διάφορων τοµέων της 
κοινωνίας των πολιτών στην Τουρκία και µεταξύ της Τουρκίας και της ΕΕ· 

 
• η κυβέρνηση της Τουρκίας, καθοδηγούµενη και από το περιεχόµενο του κοινοτικού 

κεκτηµένου, θα πρέπει να βελτιώσει τη νοµοθεσία που αφορά τις οργανώσεις και να 
εξαλείψει τα εµπόδια που περιορίζουν την ανάπτυξη των ΜΚΟ· 

 
• οι γυναίκες θα πρέπει να συµµετέχουν επαρκώς σε όλες τις δράσεις συνεργασίας και να 

εκπροσωπούνται δεόντως στα φόρουµ διαλόγου και στα προγράµµατα δράσης· 
 
• οι διάφορες τουρκικές οργανώσεις θα πρέπει να υποστηριχθούν, για να µπορέσουν να γίνουν 

µέλη των ευρωπαϊκών και των διεθνών οργανώσεων του τοµέα τους· 
 
• η συµµετοχή της Τουρκίας στα προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης θα πρέπει να 

ενθαρρυνθεί – οι φοιτητικές υποτροφίες στο πλαίσιο ενός κατάλληλα ενισχυµένου 
προγράµµατος Erasmus θα µπορούσαν να αποτελέσουν ευκαιρία για να γνωριστούν και να 
αλληλοεκτιµηθούν σπουδαστές από διαφορετικές χώρες· 

 
• θα µπορούσε να µειωθεί ή και να εξαλειφθεί εντελώς µεγάλο µέρος των γραφειοκρατικών 

διατυπώσεων που απαιτούν τα τουρκικά υπουργεία, όταν τουρκικές επιχειρήσεις και άλλοι 
οικονοµικοί φορείς αποφασίζουν να διοργανώσουν κάποια δραστηριότητα στις ευρωπαϊκές 
χώρες· 

 
• όλες οι προσπάθειες θα πρέπει να έχουν ως στόχο να γνωρίσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι 

Ευρωπαίοι την Τουρκία και Τούρκοι την Ευρώπη. 
 
–   Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Gatis Eglitis  
    (Τηλ.: 00 32 2 546 81 69 – e-mail: gatis.eglitis@esc.eu.int) 

 
 

4.  ∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ 
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• Προετοιµασία της 6ης Υπουργικής ∆ιάσκεψης του ΠΟΕ 
– Εισηγητής: ο κ. NILSSON (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – FR) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 1263/2005 
 
–   Κύρια σηµεία: 
 
 Στις συστάσεις της και στην περίληψη του εγγράφου, η ΕΟΚΕ: 
 

• εκφράζει την πεποίθηση ότι η επιτυχία της υπουργικής διάσκεψης του Χονγκ Κονγκ θα 
εκπέµψει ένα σαφές θετικό µήνυµα εµπιστοσύνης στη δέσµευση των κρατών µελών υπέρ ενός 
ισχυρού πολυµερούς συστήµατος συναλλαγών· 

 
• ανησυχεί για τον ρυθµό των διαπραγµατεύσεων που θα καταλήξουν στη υπουργική διάσκεψη 

του Χονγκ Κονγκ· 
 

• ζητεί να γίνει µια σαφέστερη διάκριση µεταξύ των αναπτυσσόµενων χωρών. Οι διατάξεις για 
την ειδική και διαφοροποιηµένη µεταχείριση αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των συµφωνιών 
του ΠΟΕ και θα πρέπει να τηρηθούν κατά τις διαπραγµατεύσεις· 

 
• υπογραµµίζει ότι η επιτυχία των γεωργικών διαπραγµατεύσεων αποτελεί προϋπόθεση για την 

επίτευξη φιλόδοξων αποτελεσµάτων σε άλλους τοµείς των διαπραγµατεύσεων· 
 

• επιβεβαιώνει, όσον αφορά την πρόσβαση στις µη γεωργικές αγορές (ΠΜΓΑ), ότι τα κράτη 
µέλη θα πρέπει να συµφωνήσουν για τη διάρθρωση του τύπου που θα καθορίζει τη µείωση 
των δασµών, καθώς και για άλλα βασικά στοιχεία της δέσµης ΠΜΓΑ· 

 
• εκφράζει τη λύπη της για τα απογοητευτικά µέχρι σήµερα αποτελέσµατα των 

διαπραγµατεύσεων για τις υπηρεσίες και τάσσεται υπέρ της αναζήτησης συµπληρωµατικών 
µεθόδων και όρων για τις διαπραγµατεύσεις σχετικά µε τις υπηρεσίες κατά τους προσεχείς 
µήνες µέχρι την υπουργική διάσκεψη του Χονγκ Κονγκ· 

 
• φρονεί, όσον αφορά τα θέµατα του αντιντάµπινγκ και των επιδοτήσεων, ότι τα κράτη µέλη θα 

πρέπει να έχουν µια γενική συµφωνία, βάσει της οποίας οι υπουργοί θα πρέπει να 
συµφωνήσουν να αρχίσουν νοµικές διαπραγµατεύσεις· 

 
• ζητεί να αρθούν το ταχύτερο δυνατόν τα εµπόδια για το εµπόριο περιβαλλοντικών αγαθών και 

υπηρεσιών· 
 

• φρονεί ότι είναι σηµαντικό να ενσωµατωθούν στο διεθνές εµπορικό σύστηµα οι διεθνώς 
αναγνωρισµένοι βασικοί κανόνες εργασίας της ∆ΟΕ και ζητεί να παραχωρηθεί στη ∆ΟΕ το 
καθεστώς του µόνιµου παρατηρητή στον ΠΟΕ· 

 
• ενθαρρύνει τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να προβούν σε ενέργειες για να 

συµµετάσχουν στις εκστρατείες ενηµέρωσης για τα θέµατα του προγράµµατος εργασίας της 
Ντόχα. 
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–   Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Gatis Eglitis  
    (Τηλ.: 00 32 2 546 81 69 – e-mail: gatis.eglitis@esc.eu.int) 

 
 

• Εµπόριο µε δεοντολογικά κριτήρια και σχέδια παροχής εγγυήσεων στους 
καταναλωτές 

– Εισηγητής: ο κ. ADAMS (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – UK) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: ∆ιερευνητική γνωµοδότηση – CESE 1257/2005 
 
–   Κύρια σηµεία: 
 

• Το φάσµα του θεµιτού εµπορίου µε δεοντολογικά κριτήρια είναι ευρύ και περιλαµβάνει το 
σήµα θεµιτού εµπορίου, τις προδιαγραφές εργασίας/τους κώδικες συµπεριφοράς όσον αφορά 
την ιχνηλασιµότητα των προϊόντων, τη διαφάνεια στις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες ή τις 
εξορυκτικές βιοµηχανίες, τις προδιαγραφές για τα βιολογικά τρόφιµα και διάφορα 
προγράµµατα προστασίας του περιβάλλοντος και καλής διαβίωσης των ζώων. 
 

• Με τη χρήση ενός συνόλου συστηµάτων που βασίζονται στη γνώση, το εµπόριο µε 
δεοντολογικά κριτήρια µπορεί να ενηµερώνει τόσο τους προµηθευτές όσο και τους 
παραγωγούς αγαθών και υπηρεσιών και να προωθεί δράσεις επικεντρωµένες στην αγορά και 
στην ανταπόκριση των καταναλωτών. Η Ευρώπη είναι παγκόσµια πρωτοπόρος στον τοµέα 
αυτό. Η δραστηριότητα αυτή συνάδει µε τη στρατηγική της Λισαβόνας και ταυτόχρονα 
συµβάλλει στους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας. 

 
• Το εµπόριο µε δεοντολογικά κριτήρια  µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στη βιώσιµη ανάπτυξη 

και στην άµεση δέσµευση των καταναλωτών για µια θετική και δυναµική απάντηση στην 
παγκοσµιοποίηση.  

 
• Στην Ευρώπη διατίθενται πάνω από 100 συστήµατα σήµανσης των προϊόντων, τα οποία 

παρέχουν στους καταναλωτές εγγυήσεις για κοινωνικά, εργασιακά και περιβαλλοντικά 
θέµατα, καθώς και για την καλή διαβίωση των ζώων, και αντιστοιχούν σε πωλήσεις που 
υπερβαίνουν τα 20 δισ. ευρώ.   

 
• Στη γνωµοδότηση εξετάζονται κριτικά οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την 

αποτελεσµατικότητα αυτών των συστηµάτων, η καταλληλότητα της χάραξης των πολιτικών 
στην ΕΕ και η επείγουσα ανάγκη για µεγαλύτερη σαφήνεια και συντονισµό και προτείνεται 
ένα πλαίσιο πολιτικής βάσει του οποίου θα µπορούν να αξιολογούνται αυτά τα συστήµατα. 

  
• Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να αποτελέσει µια έξυπνη βάση για τη σύγκριση των συστηµάτων 

παροχής εγγυήσεων στους καταναλωτές µε άλλα µέσα πολιτικής που επιδιώκουν παρόµοιους 
στόχους και να παράσχει στα όργανα της ΕΕ και στα κράτη µέλη ένα δείκτη για τη συνοχή 
των πολιτικών και ένα πρακτικό εργαλείο για την αξιολόγηση των επενδύσεων των πόρων. 
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• Προτείνονται πρακτικές ενέργειες για τα όργανα της ΕΕ, τα κράτη µέλη και τις τοπικές και 
περιφερειακές οργανώσεις και αρχές για την εδραίωση, την υποστήριξη και την προώθηση 
αυτών των πρωτοβουλιών.  

 
–   Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Jean-François Bence  
 (Τηλ.:  00 32 2 546 93 99 – e-mail: jean-francois.bence@esc.eu.int) 
 
 
5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

• Πηγές ενέργειας στο µελλοντικό ενεργειακό µείγµα 
–   Εισηγητής: ο κ. WOLF (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – DE) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 1243/2005 

   
– Κύρια σηµεία: 

 
 H EOKE ξεκινά από την αρχή ότι τα τρία επικρατέστερα σήµερα ορυκτά καύσιµα, ο άνθρακας, το 

πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, θα διατηρήσουν τον σηµαντικό τους ρόλο και στο ορατό µέλλον. 
Πρέπει, συνεπώς, να ληφθούν επειγόντως µέτρα για την αντιστάθµιση των συνεπειών 
(περιβαλλοντικά προβλήµατα, αύξηση της εξάρτησης από τις εισαγωγές και συνακόλουθα 
προβλήµατα ασφάλειας του εφοδιασµού κλπ.). Η ΕΟΚΕ εφιστά την προσοχή ιδίως στον άνθρακα, 
του οποίου τα αποθέµατα, σε σύγκριση µε τις δύο άλλες προαναφερόµενες πηγές ενέργειας, είναι 
κατά πολύ µεγαλύτερα. Η Ευρώπη θα µπορούσε, συνεπώς, να περιορίσει την εξάρτησή της µε 
µεγαλύτερη προσφυγή στα σηµαντικά αποθέµατα άνθρακα που διαθέτει. 
 

 Ο πυρήνας της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ θα πρέπει να είναι µέτρα για την εξοικονόµηση 
ενέργειας και για την αποτελεσµατική χρήση όλων των πηγών ενέργειας, καθώς και για τη 
µεγαλύτερη χρήση εναλλακτικών ενεργειακών συστηµάτων, όπως οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 
και η πυρηνική ενέργεια. Για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, οι σπανιότερες και 
πολλαπλά αξιοποιήσιµες πηγές ενέργειας, όπως το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, θα πρέπει να 
χρησιµοποιούνται στο ενεργειακό µείγµα για τις εφαρµογές όπου η χρήση άνθρακα συνεπάγεται 
πρόσθετο κόστος, κατανάλωση ενέργειας και εκποµπές CO2 (π.χ. ως καύσιµα των µεταφορών και 
πρώτες ύλες για τη χηµική βιοµηχανία). Οι εκποµπές CO2 ανά µονάδα προϊόντος πρέπει να 
συνεχίσουν διαρκώς να µειώνονται, µε την αξιοποίηση της τεχνολογικής προόδου. Για τον σκοπό 
αυτό, οι νέες µονάδες ηλεκτροπαραγωγής πρέπει να εξοπλιστούν µε την καλύτερη διαθέσιµη 
τεχνολογία. Στις µεταφορές πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισµό της 
ειδικής κατανάλωσης καυσίµων και για να µην αυξηθεί περαιτέρω η συνολική κατανάλωση 
(κατασκευαστική τεχνολογία, συστήµατα δροµολόγησης κλπ.). Μακροπρόθεσµα, οι εκποµπές CO2 
ανά µονάδα παραγωγής ενέργειας µπορούν να περιορισθούν σηµαντικά και στην περίπτωση της 
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος µε τη χρήση ορυκτών καυσίµων (Clean Coal Technology). 

  
 Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι να συνεχισθεί και να επιταχυνθεί η ανάπτυξη εναλλακτικών 

ενεργειακών συστηµάτων. Για να σηµειωθεί πρόοδος στον τοµέα της ενεργειακής αποδοτικότητας, 
χρειάζεται να ενισχυθεί η έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Έτσι, η ΕΟΚΕ επικροτεί τη 
συµπερίληψη της θεµατικής προτεραιότητας «ενέργεια» στο προτεινόµενο 7ο πρόγραµµα-πλαίσιο 
Ε&ΤΑ, για την οποία πρέπει να διατεθούν επαρκείς πόροι. 
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–   Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Siegfried Jantscher  
 (Τηλ.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)  
 
 

• ∆ασική Στρατηγική της ΕΕ 
– Εισηγητής:  ο κ. KALLIO (∆ιάφορες δραστηριότητες – FI) 
– Συνεισηγητής: ο κ. WILMS (Μισθωτοί – DE) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 84 τελικό – CESE 1252/2005 
 
– Κύρια σηµεία: 
 

Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει γενικά το περιεχόµενο της ανακοίνωσης της Επιτροπής για τη δασική 
στρατηγική της ΕΕ, ιδίως δε όσον αφορά την προώθηση της εφαρµογής και τη βελτίωση του 
συντονισµού. Υποστηρίζει επίσης την πρόταση της Επιτροπής να καταρτίσει ένα σχέδιο δράσης 
για τη βιώσιµη διαχείριση των δασών και συνιστά αυτό το σχέδιο δράσης: 
 

− να περιλαµβάνει προσδιορισµό των προτεραιοτήτων και των αρµοδιοτήτων και να προβλέπει 
επαρκείς πόροι για την εφαρµογή του, 

− να προβλέπει τη συνεκτίµηση της οπτικής της δασοκοµίας κατά την εφαρµογή των άλλων 
κοινοτικών πολιτικών, 

− να υποστηρίζει την ανάπτυξη καινοτόµων µεθόδων δράσης µε άξονα την αγορά για την 
παροχή των περιβαλλοντικών υπηρεσιών των δασών, 

− να δίδει προτεραιότητα στη δηµιουργία του καλύτερου δυνατού περιβάλλοντος για την 
εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και της οικονοµικής βιωσιµότητας του κλάδου της 
δασοκοµίας, 

− να προωθήσει τη χρήση της ξυλείας και άλλων δασικών προϊόντων ως ανανεώσιµων και 
φιλικών προς το περιβάλλον υλικών, 

− να υποστηρίζει την προαγωγή της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης για τα δάση,  
− να προσδιορίσει πρακτικούς τρόπους για τη βελτίωση του συντονισµού και της επικοινωνίας 

σε σχέση µε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τα δάση στην ΕΕ.  
 
 Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι η δασική στρατηγική και η εφαρµογή της πρέπει να συνεχίσουν να 

βασίζονται στην αρχή της επικουρικότητας και στην έννοια της οικονοµικά, οικολογικά, κοινωνικά 
και πολιτιστικά βιώσιµης δασοκοµίας. Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι, κατά την εφαρµογή της δασικής 
στρατηγικής, πρέπει να δοθεί προσοχή στην ευθυγράµµιση των στόχων της µε τις στρατηγικές της 
Λισαβόνας και του Γκέτεµποργκ.   

 
–   Για περισσότερες πληροφορίες: κα Yvette Azzopardi  
 (Τηλ.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int ) 

 
 

• Χρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια της 
Ναυσιπλοΐας – Ρύπανση από πλοία 

– Εισηγητής: ο κ. CHAGAS (Μισθωτοί – ΡΤ) 
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– Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 210 τελικό – 2004/0098 COD – CESE 1244/2005 
 
–   Για περισσότερες πληροφορίες: κα Anna Wagner  
 (Τηλ.: 00 32 2 546 83 06 – e-mail: anna.wagner@esc.eu.int) 
 

 
• Εκποµπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισµό προς χρήση σε 
εξωτερικούς χώρους 

–  Γενικός εισηγητής: ο κ. PEZZINI (Εργοδότες – IT) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 370 τελικό – 20050149 COD – CESE 1313/2005 
 
 
6.   ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

 

• Προστασία των κοτόπουλων 
–   Εισηγητής:  ο κ. NIELSEN (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – DK) 
 
–   Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 221 τελικό – 2005/0099 CNS – CESE 1246/2005 
 
–   Για περισσότερες πληροφορίες: κα Eleonora Di Nicolantonio  
 (Τηλ.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

• ∆ιαχείριση κινδύνων και κρίσεων στη γεωργία 
–   Εισηγητής: ο κ. BROS (∆ιάφορες δραστηριότητες – FR) 

 
–   Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 74 τελικό – CESE 1245/2005 
 
–   Για περισσότερες πληροφορίες: κα Eleonora Di Nicolantonio  
 (Τηλ.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

• ΚΟΑ/Ζάχαρη 
–   Εισηγητής: ο κ. BASTIAN (Εργοδότες – FR) 

 
–   Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 263 τελικό – 2005/0118-0119-0120 CNS – CESE 1251/2005 

 
–    Κύρια σηµεία: 

 
Η ΕΟΚΕ, µολονότι αναγνωρίζει την ανάγκη αναπροσαρµογής της ΚΟΑ για τη ζάχαρη, θεωρεί ότι 
τα προτεινόµενα µέτρα είναι πολύ ριζοσπαστικά όσον αφορά τη µείωση της παραγωγής και των 
τιµών. Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, η εφαρµογή τους θα έχει σηµαντικές συνέπειες στον 
ευρωπαϊκό τοµέα της ζάχαρης και θα σηµάνει την απώλεια τουλάχιστον 150.000 θέσεων εργασίας 
σε περιφέρειες που είναι ήδη ευάλωτες. 



- 12 - 

Greffe CESE 154/2005 – Τ/ΜΓ/ελ …/… 

 
Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή: 
 
• στηρίζει το αίτηµα των ΛΑΧ να διαπραγµατευτούν ποσοστώσεις εισαγόµενης ζάχαρης µε την 

ΕΕ, 
• επιµένει ότι η µείωση των τιµών πρέπει να πραγµατοποιηθεί βαθµιαία και να περιορίζεται 

αυστηρά στις διεθνείς δεσµεύσεις, 
• συνιστά να διατηρηθεί το καθεστώς των παρεµβάσεων, 
• ζητεί να αυξηθεί, στο µέτρο του δυνατού, η µερική αποζηµίωση των καλλιεργητών λόγω της 

απώλειας εισοδήµατος που θα προκύψει από τη µείωση της τιµής των ζαχαρότευτλων και να 
χορηγηθεί στο σύνολό της, 

• υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για το πρόγραµµα αναδιάρθρωσης, αλλά ζητεί το 
δικαίωµα συναπόφασης για τους καλλιεργητές και τη χορήγηση ενίσχυσης στους 
καλλιεργητές που θίγονται από την παύση λειτουργίας των µονάδων µεταποίησης, 
προκειµένου να µπορέσουν να αναδιαρθρώσουν τις επιχειρήσεις τους, 

• επιµένει να κινητοποιηθούν τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και κοινωνικά ταµεία προκειµένου, 
εκτός από τις απαραίτητες αποζηµιώσεις, να διαµορφωθούν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες 
αναπροσανατολισµού των εργαζοµένων που πλήττονται από την αναδιάρθρωση της 
ευρωπαϊκής σακχαροβιοµηχανίας, 

• κρίνει απαραίτητο και επείγον να συµπεριληφθεί ο τοµέας της ζάχαρης στη συζήτηση για την 
ενέργεια (πολιτική των βιοκαυσίµων), προκειµένου να αντισταθµιστούν οι αρνητικές 
συνέπειες της µεταρρύθµισης, 

• καλεί το Συµβούλιο να δώσει προσοχή στην κατάσταση των περιφερειών που αντιµετωπίζουν 
δυσχέρειες ή παρέχουν λίγες αποδοτικές εναλλακτικές λύσεις. 

 
–   Για περισσότερες πληροφορίες: κα Eleonora Di Nicolantonio  
 (Τηλ.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

 

• ΚΟΑ/Σπόροι προς σπορά 
–   Εισηγητής:  ο κ. BROS (∆ιάφορες δραστηριότητες – FR) 

 
–   Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 384 τελικό – 2005/0164 CNS – CESE 1254/2005 

 
–   Για περισσότερες πληροφορίες: κα Eleonora Di Nicolantonio  
 (Τηλ.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

• ΚΟΑ/Λυκίσκος 
–   Εισηγητής:  ο κ. KIENLE (Εργοδότες – DE) 

 
–   Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 386 τελικό – 2005/0162 CNS – CESE 1258/2005 

 
–   Για περισσότερες πληροφορίες: κα Eleonora Di Nicolantonio  
 (Τηλ.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
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• KOA/Αµπελοοινική αγορά 
–   Εισηγητής:  ο κ. BARATO TRIGUERO (∆ιάφορες δραστηριότητες – ES) 

 
–   Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 395 τελικό – 2005/0160 CNS – CESE 1255/2005 

 
–   Για περισσότερες πληροφορίες: κα Eleonora Di Nicolantonio  
 (Τηλ.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 
7.  Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 

•  Κληρονοµική διαδοχή και διαθήκη 
–  Εισηγητής: ο κ. RETUREAU (Μισθωτοί – FR) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 65 τελικό – CESE 1242/2005 
 
–  Κύρια σηµεία: 

  
Μια κοινοτική νοµοθετική πράξη σχετικά µε την αρµοδιότητα, το εφαρµοστέο δίκαιο και την 
αµοιβαία αναγνώριση των κληρονοµικών διαδοχών µε διεθνή συνιστώσα θα πρέπει να λάβει τη 
µορφή κανονισµού. 
 
Η ΕΟΚΕ συµµερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι σήµερα είναι ανέφικτο να θεσπιστεί 
αξιόπιστο ενιαίο ουσιαστικό δίκαιο στον τοµέα των διαθηκών και των διεθνών κληρονοµικών 
διαδοχών για όλες τις χώρες της Ένωσης. Συµφωνεί µε τα θέµατα εργασίας και τις 
προτεραιότητες, διότι η πρόοδος στους εν λόγω τοµείς θα διευθετούσε ήδη αρκετές πρακτικές 
δυσκολίες. 
 
Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι ένα ενιαίο σύστηµα είναι προτιµότερο της διασποράς των ρυθµίσεων περί 
κληρονοµικής διαδοχής. Ωστόσο, για πρακτικούς λόγους, θα πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσεις σε 
ορισµένες περιπτώσεις και ιδίως για τα ακίνητα ή για συγκεκριµένα κινητά αγαθά στο εξωτερικό. 
 
Η ΕΟΚΕ επικροτεί το πρόγραµµα της Χάγης, διότι προβλέπει ένα «ευρωπαϊκό κληρονοµητήριο», 
καθώς και τη δηµιουργία ενός συστήµατος καταχώρησης των διαθηκών. 
 
Το ευρωπαϊκό σύστηµα καταχώρησης πρέπει πάντως να είναι συµβατό µε το σύστηµα της 
Σύµβασης της Βασιλείας και το σύστηµα της Σύµβασης της Ουάσινγκτον. 
 
H ΕΟΚΕ εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στα φορολογικά προβλήµατα που µπορούν να 
τεθούν στους κληρονόµους µιας περιουσίας η οποία είναι βρίσκεται σε δύο ή περισσότερες χώρες.  
 
Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα συµφέροντα των ανικάνων προς δικαιοπραξία. 

 
–  Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Nemesio Martinez 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
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• Επιστροφή του ΦΠΑ σε υποκειµένους στο φόρο µη εγκατεστηµένους στο 
έδαφος της χώρας 

–   Εισηγητής: ο κ. BURANI (Εργοδότες – IT) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 728 τελικό – 2005/0807 (CNS) – CESE 1260/2005 
 
− Κύρια σηµεία:  
 
 Κάθε πρόταση που αποσκοπεί σε απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών στις οποίες 

υποβάλλονται οι πολίτες βρίσκει αναµφίβολα σύµφωνη την ΕΟΚΕ, κυρίως µάλιστα όταν – όπως 
στην προκειµένη περίπτωση – η απλοποίηση µεταφράζεται σε ελάφρυνση των διαδικασιών για τις 
υπηρεσίες και σε προαγωγή µιας καλύτερης οργάνωσης της εργασίας. 
 
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί ανεπιφύλακτα µε την πρόταση να υποχρεούται η δηµόσια διοίκηση να 
απαντά ταχέως σε όλες τις αιτήσεις που της υποβάλλονται, αν και τίθεται το ερώτηµα κατά 
πόσον οι προθεσµίες είναι ρεαλιστικές και για τα 25 κράτη µέλη της Ένωσης. 
 

 Η ΕΟΚΕ εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι µηνιαίος τόκος υπερηµερίας ύψους 1% αντιστοιχεί 
σε τόκο από ανατοκισµό ύψους 12,68% ετησίως, ο οποίος σε ορισµένες περιπτώσεις ενδέχεται 
να περνά το όριο της τοκογλυφίας. Η ΕΟΚΕ προτείνει συνεπώς την τροποποίηση του άρθρου 8 ως 
εξής: ο τόκος υπερηµερίας να υπολογίζεται σε κάθε χώρα µε βάση τον τόκο υπερηµερίας που η 
εθνική νοµοθεσία εφαρµόζει στους φορολογούµενους που δεν έχουν εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις τους. 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κα Imola Bedö 
  (Τηλ.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@esc.eu.int) 
 
 
8. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

• Παράταση του προγράµµατος ΤΠΕ - MODIIS 
– Εισηγητής: ο κ. RETUREAU (Μισθωτοί – FR) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 347 τελικό – 2005/0144 COD – CESE 1262/2005 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κα Anna Wagner  
 (Τηλ.: 00 32 2 546 83 06 – e-mail: anna.wagner@esc.eu.int) 
  
 

• Ζώνες συχνοτήτων / Ραδιοτηλεειδοποίηση 
–   Εισηγητής: ο κ. RETUREAU (Μισθωτοί – FR) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 361 τελικό – CESE 1261/2005 
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– Για περισσότερες πληροφορίες: κα Anna Wagner  
 (Τηλ.: 00 32 2 546 83 06 – e-mail: anna.wagner@esc.eu.int) 
  

 
  


