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Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή  

 
 

Βρυξέλλες, 7 Νοεµβρίου 2007 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ 
 

ΤΗΣ 24ης ΚΑΙ 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 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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Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της συνόδου ολοµέλειας ήταν µια ανοιχτή συνεδρίαση µε θέµα 
«Κλιµατική αλλαγή και στρατηγική της Λισσαβώνας» και η παρουσία του κ. Léonard ORBAN, 
µέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος εκφώνησε οµιλία µε θέµα «Πολυγλωσσία – µια 
πολιτική προς όφελος και µε τη συµµετοχή όλων των ενδιαφεροµένων». 
 
 

1. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 
 

• Κλιµατική αλλαγή και στρατηγική της Λισσαβώνας  
− Εισηγητής:  ο κ. EHNMARK (Μισθωτοί – SE) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 1458/2007 
 
− Κύρια σηµεία:  

 
Η κλιµατική αλλαγή δεν απειλεί µόνο την ευηµερία, αλλά και την ίδια την επιβίωσή µας. Είναι 
µια πραγµατικά παγκόσµια απειλή που διαρκώς επιταχύνεται, εφόσον οι εκποµπές συνεχίζουν 
να αυξάνονται. Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) ζητά επειγόντως 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτίσει προγράµµατα και να θεσπίσει µέτρα για την 
εφαρµογή των φιλόδοξων στόχων που καθορίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον 
περασµένο Μάρτιο. Οι πολίτες αναµένουν σαφή µηνύµατα σχετικά µε τις προτεραιότητες και τα 
µέτρα. Η Ευρώπη πρέπει να έχει την πρωτοπορία, όχι µόνο στον προγραµµατισµό, αλλά και 
στην υλοποίηση. 
 
Η ΕΟΚΕ συνιστά θερµά να συµπεριληφθεί στη στρατηγική της Λισσαβώνας για την 
ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση µια σηµαντική προσπάθεια για την καταπολέµηση της 
κλιµατικής αλλαγής. Η χρήση της στρατηγικής της Λισσαβώνας ως εργαλείου –και η προσθήκη 
µιας «πράσινης» διάστασης σ’ αυτή τη στρατηγική– σηµαίνει ότι η ΕΕ µπορεί να 
χρησιµοποιήσει µια ήδη υπάρχουσα δοµή µε σαφώς καθορισµένη µεθοδολογία και λειτουργικό 
σύστηµα συντονισµού. Η ΕΕ πρέπει να µεγιστοποιήσει την αποτελεσµατικότητα και να 
χρησιµοποιήσει τις υπάρχουσες συνεργίες όποτε αυτό είναι δυνατό. Η καταπολέµηση της 
κλιµατικής αλλαγής µπορεί να παραγάγει θετικά ανταγωνιστικά αποτελέσµατα. Οι παγκόσµιες 
αγορές αναζητούν νέες λύσεις µε τις οποίες να επιτυγχάνεται εξοικονόµηση ενέργειας, π.χ. στον 
τοµέα των µεταφορών. Οι επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη θα πρέπει να 
αναβαθµιστούν. 
 
Είναι σηµαντικό –τόσο από οικονοµική άποψη όσο και υπό το πρίσµα της κλιµατικής αλλαγής– 
να υιοθετηθούν µέτρα στο πλαίσιο του στόχου της στρατηγικής της Λισσαβώνας που αφορά τη 
«βιώσιµη ανάπτυξη». Το νέο τριετές πρόγραµµα της στρατηγικής της Λισσαβώνας θα πρέπει, 
εποµένως, να εξετάσει προσεκτικά τον ορισµό της «ανάπτυξης». Θα πρέπει να προαχθεί µια 
ανάπτυξη µε ουδέτερο, αν όχι θετικό, ισοζύγιο άνθρακα. Η ΕΟΚΕ έχει επισηµάνει 
επανειληµµένα ότι δεν µπορούµε πλέον να αντιλαµβανόµαστε την ανάπτυξη µόνο µε ποσοτικά 
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κριτήρια, αλλά ότι απαιτείται µια νέα αντίληψη της ανάπτυξης, η οποία να δίνει προτεραιότητα 
σε ποιοτικούς στόχους, βασισµένους σε κριτήρια βιωσιµότητας. Αυτά τα κριτήρια βιωσιµότητας 
περιλαµβάνουν προφανώς την αποσύνδεση της ανάπτυξης από τις εκποµπές αερίων του 
θερµοκηπίου. 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Robert Kaukewitsch 
 (Τηλ.: 00 32 2 282 23 66 – e-mail: robert.kaukewitsch@eesc.europa.eu) 
 
2. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
• Έκθεση προόδου για τα βιοκαύσιµα  
− Εισηγητής: ο κ. IOZIA (Μισθωτοί – IT) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2006) 845 τελικό – CESE 1449/2007 
 
− Κύρια σηµεία: 

 
Συµπεράσµατα και συστάσεις 

 
•  Η ΕΟΚΕ συµφωνεί σε γενικές γραµµές µε τα συµπεράσµατα του εαρινού Ευρωπαϊκού 

Συµβουλίου της 8ης και 9ης Μαρτίου.  
 
•  Η χρήση βιοκαυσίµων πρώτης γενιάς δηµιουργεί πολλά προβλήµατα και δεν ανταποκρίνεται 

πλήρως στους ευρωπαϊκούς στόχους. Τα βιοκαύσιµα αυτά έχουν υψηλό κόστος παραγωγής, 
υψηλό περιβαλλοντικό κόστος, περιορίζουν τα δηµητριακά που προορίζονται για την 
παραγωγή τροφίµων και ζωοτροφών και είναι συνυπεύθυνα για την αύξηση των τιµών των 
δηµητριακών στην παγκόσµια αγορά  

 
 Όσον αφορά το βιοντίζελ, επισηµαίνονται τα ακόλουθα προβλήµατα:  

 
− περιορισµένη παραγωγικότητα, 
− υψηλό κόστος (0,4-0,7 €/L), 
− προβλήµατα σταθερότητας (παρουσία οξυγονούχων οµάδων), µε αποτέλεσµα δυσκολίες 

αποθήκευσης. 
 

Η βιοαιθανόλη, πάλι, παρουσιάζει τα ακόλουθα προβλήµατα:  
 

− περιορισµένη παραγωγικότητα (λιγότερη όµως από το βιοντίζελ), 
− υψηλή κατανάλωση ύδατος και λιπασµάτων, 
− ακαταλληλότητα µεταφοράς µέσω των υφιστάµενων πετρελαιαγωγών (προβλήµατα 

διάβρωσης). 
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•  Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει την ανάγκη να αξιολογηθούν προσεκτικά, µαζί µε τα τεχνικά 
προβλήµατα, και οι κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονοµικές συνέπειες της ανάπτυξης 
των βιοκαυσίµων. Ειδικότερα, τίθεται το ερώτηµα της απόδοσης των πρώτων υλών για 
βιοκαύσιµα: από 1 τόνο ζαχαρότευτλων παράγονται σχεδόν 400 λίτρα βιοαιθανόλης (γύρω 
στις 1.500 Mcal). Εάν ληφθεί υπόψη η ενέργεια που απαιτείται για να µετατραπεί η βιοµάζα 
σε βιοκαύσιµα, η απόδοση αυτή είναι ανεπαρκής και ασύµφορη.  

 
•  Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι, από καθαρά περιβαλλοντικής απόψεως, πρέπει να ληφθούν υπόψη 

οι κίνδυνοι αποψίλωσης των δασών και αποθήκευσης των πρώτων υλών και να εξεταστούν 
µε σαφήνεια και προσοχή τα σχετικά βιολογικά και βιοχηµικά προβλήµατα. 

 
•  Η ΕΟΚΕ θεωρεί απαραίτητο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία του εδάφους.  

 
•  Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή και όλα τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα να λάβουν ιδιαιτέρως 

υπόψη το πρόβληµα της κατανάλωσης ύδατος για την παραγωγή βιοκαυσίµων.  
 

•  Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι πρέπει να υποστηριχθούν περισσότερο η έρευνα και η ανάπτυξη 
βιοκαυσίµων δεύτερης ή ακόµη και τρίτης γενιάς όπως η βιοβουτανόλη.  

 
•  Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι η ανάπτυξη των βιοκαυσίµων µπορεί να προσφέρει δυνατότητες στην 

ευρωπαϊκή οικονοµία και να συµβάλει έτσι στην επίτευξη των στόχων της ατζέντας της 
Λισσαβώνας.   

 
•  Θα πρέπει να προωθηθούν οι δυνατότητες που παρέχει η ανάπτυξη των βιοκαυσίµων στον 

αγροτικό κόσµο .  
 

•  Η ΕΟΚΕ συνιστά στην Επιτροπή να µελετήσει το ενδεχόµενο επέκτασης του συστήµατος 
των πιστοποιητικών για τις εκποµπές και στον τοµέα των µεταφορών, διότι µπορεί να 
αποτελέσει ένα πρόσθετο κίνητρο για τη βελτίωση των αποτελεσµάτων της αναζήτησης 
νέων λύσεων για τη µείωση των βλαβερών εκποµπών. 

 
• Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα υποχρεωτικό και γενικό σύστηµα 

πιστοποίησης, που να επιτρέπει την αειφόρο παραγωγή βιοκαυσίµων σε όλα τα στάδια.  
 
− Για περισσότερες πληροφορίες:  κ. Sven Dammann  
 (Τηλ.: 00 32 2 546 93 66 – e-mail: svenn.dammann@eesc.europa.eu) 
 
 

• Μείωση των εκποµπών CO2 από τα επιβατηγά αυτοκίνητα και τα 
ελαφρά εµπορικά οχήµατα 

− Εισηγητής: ο κ. RANOCCHIARI (Εργοδότες – IT) 
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− Έγγραφα αναφοράς: COM(2007) 19 τελικό – CESE 1450/2007 
 
− Κύρια σηµεία: 

 
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά πιστεύει ότι οι 
βελτιώσεις των επιδόσεων των επιβατηγών αυτοκινήτων πρέπει να είναι συµβατές µε την 
οικονοµική και τεχνολογική ικανότητα των κατασκευαστών να τις εφαρµόσουν και µε την 
αγοραστική δύναµη των δυνητικών αγοραστών. Το νοµοθετικό πλαίσιο που θα θεσπιστεί θα 
πρέπει να είναι το πλέον αποτελεσµατικό από κοινωνικής, οικονοµικής και περιβαλλοντικής 
πλευράς. Σε µια λεπτοµερή εκτίµηση του αντικτύπου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη παράγοντες 
όπως το κόστος και τα οφέλη των διάφορων επιλογών, τα εναλλακτικά καύσιµα, τα φορολογικά 
κίνητρα, η χρήση ελαστικών χαµηλής αντίστασης κύλισης κλπ. Η ΕΟΚΕ ελπίζει, επίσης, ότι το 
νοµοθετικό µέσο που θα επιλεγεί θα είναι όσο το δυνατόν πιο ουδέτερο όσον αφορά τον 
ανταγωνισµό µεταξύ των κατασκευαστών. Τέλος, η ΕΟΚΕ εκφράζει την απορία της για την 
πρόθεση της Επιτροπής να προβεί σε νοµοθετική παρέµβαση και για τα ελαφρά εµπορικά 
οχήµατα. 

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

• Επιχειρηµατικό πνεύµα και Ατζέντα της Λισσαβώνας  
− Εισηγήτρια: η κ. Sharma (Εργοδότες – UK) 
− Συνεισηγητής: ο κ. Olsson (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – SE) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 1460/2007 
 
− Κύρια σηµεία: 
 

 Η ΕΟΚΕ 
 

• θεωρεί ότι το επιχειρηµατικό πνεύµα, µε την ευρύτερη έννοιά του, πρέπει να 
υπογραµµιστεί στην Ατζέντα της Λισσαβώνας, επειδή αποτελεί ένα από τα κυριότερα 
εργαλεία για τη δηµιουργία περισσότερης ανάπτυξης και καλύτερης απασχόλησης, 
καθώς και για την επίτευξη κοινωνικής συνοχής και την καταπολέµηση του κοινωνικού 
αποκλεισµού· 

 
• φρονεί ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση σε όλες τις ηλικίες και τα επίπεδα ικανότητας 

πρέπει να προάγουν τη δηµιουργικότητα και το δυναµικό όλων των ατόµων·  
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• τονίζει ότι οι δηµόσιοι και οι ιδιωτικοί παράγοντες πρέπει να κινητοποιηθούν για να 
αναπτύξουν την επιχειρηµατική νοοτροπία µε την ευρύτερη έννοιά της, σε επίπεδο 
κοινοτήτων, οργανώσεων και ατόµων· 

 
• καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση της 

προόδου και τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών. Οι ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών 
είναι σηµαντικές και η παρακολούθηση της προόδου θα µπορούσε να γίνεται µέσω 
ετήσιων διασκέψεων «απολογισµού»· 

 
• θα επιθυµούσε να εξετάσουν οι κοινωνικοί εταίροι τα οφέλη της ενίσχυσης της 

επιχειρηµατικής νοοτροπίας και να βρουν µια κοινή βάση για ολιστική δράση· 
 

• τονίζει ότι πρέπει να προαχθεί η κοινωνική οικονοµία και ο ρόλος των µη κυβερνητικών 
οργανώσεων στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικής νοοτροπίας για κοινωνιακούς λόγους 
και κοινωνικές καινοτοµίες· 

 
• υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Γ∆ «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ισότητα 

ευκαιριών» να εγκαινιάσει µία «Ολοκληρωµένη στρατηγική για την επιχειρηµατικότητα» 
και σκοπεύει να συµµετάσχει σε αυτήν ενεργά· 

 
• υπογραµµίζει ότι τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης διαδραµατίζουν καίριο ρόλο στη 

διαµόρφωση µιας Ευρώπης µε επιχειρηµατική νοοτροπία· 
 

• προτρέπει τους Επιτρόπους κκ. Figel και Verheugen να δροµολογήσουν ένα κοινό 
εγχείρηµα της Γ∆ «Εκπαίδευση και πολιτισµός» και της Γ∆ «Επιχειρήσεις και 
βιοµηχανία» για την προβολή των οφελών και της αξίας της επιχειρηµατικής νοοτροπίας 
και συµπεριφοράς στο πλαίσιο της Ατζέντας της Λισσαβώνας και να ανακηρύξουν το 
2009 «Έτος δηµιουργικότητας, καινοτοµίας και επιχειρηµατικής νοοτροπίας».  

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

• Μείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου από τη χρήση καυσίµων 
στις οδικές µεταφορές 

− Εισηγητής: ο κ. OSBORN (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – UK) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2007) 18 τελικό – 2007/0019 COD – CESE 1454/2007 
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− Κύρια σηµεία: 
 

Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει σθεναρά τα σχέδια της Ένωσης για την αντιµετώπιση της αλλαγής του 
κλίµατος µέσω της µείωσης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. Στον τοµέα των 
µεταφορών, η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι η δράση πρέπει να ξεκινήσει από το βασικό επίπεδο, δηλαδή να 
αντιµετωπιστούν οι πιέσεις που οδήγησαν στη συνεχή αύξηση όλων των ειδών της κυκλοφορίας 
επί πολλά έτη. Η ΕΟΚΕ θεωρεί επίσης ότι υπάρχουν ακόµη σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης όλων των τρόπων µεταφοράς. Εκφράζει τη λύπη της για τη σαφή 
αποδυνάµωση των αρχικών προθέσεων της Επιτροπής όσον αφορά την απόδοση των κινητήρων 
των αυτοκινήτων και τη συνακόλουθη µείωση των πιέσεων στην αυτοκινητοβιοµηχανία για την 
επίτευξη υψηλότερων προδιαγραφών. 
 
Η ΕΟΚΕ επικροτεί κατ’ αρχήν την αύξηση των βιοκαυσίµων στην Ένωση. Πιστεύει, ωστόσο, 
ότι ο συνολικός αντίκτυπος των βιοκαυσίµων στις εκποµπές CO2 πρέπει να αξιολογηθεί πολύ 
προσεκτικά και ότι ο ρυθµός και η ισορροπία της αύξησής τους πρέπει να επανεξετάζονται 
διαρκώς. Συγκεκριµένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προσδιορίσει πώς υπολογίζει να 
επιτύχει τον στόχο του 10% για τη χρήση των βιοκαυσίµων έως το 2020, λαµβάνοντας υπόψη 
τους όρους που έχει θέσει το Συµβούλιο για την επίτευξη αυτού του στόχου, και θα πρέπει να 
είναι διατεθειµένη να τροποποιήσει την προσέγγισή της, εάν αποδειχθεί λιγότερο 
αποτελεσµατική από ό,τι αναµενόταν όσον αφορά τη µείωση του διοξειδίου του άνθρακα ή εάν 
έχει άλλες ανεπιθύµητες επιπτώσεις στη διάρθρωση της παγκόσµιας γεωργίας ή στη 
βιοποικιλότητα. 
 
Η ΕΟΚΕ κρίνει, σε κάθε περίπτωση, σκόπιµη την τροποποίηση των προδιαγραφών για τα 
καύσιµα όπως προτείνεται στην παρούσα οδηγία, προκειµένου να καταστεί δυνατή η παραγωγή 
και διάθεση στην αγορά νέας βενζίνης µε υψηλή περιεκτικότητα σε βιοκαύσιµα, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες σχετικά µε τις δυνητικές επιπτώσεις στη 
ρύπανση. 
 
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει σθεναρά την πρόταση να υποχρεωθεί η βιοµηχανία καυσίµων να 
παρακολουθεί και να υποβάλλει δεδοµένα σχετικά µε τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου των 
καυσίµων που διαθέτει στην αγορά καθ' όλο τον κύκλο ζωής αυτών των καυσίµων και να 
µειώνει τις εκποµπές αυτές κατά 1% ετησίως από το 2010 έως το 2020. Η ΕΟΚΕ τάσσεται 
σαφώς υπέρ της εφαρµογής αυτού του µέτρου σε ευρωπαϊκό επίπεδο αντί σε εθνικό. 

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

• Οχήµατα µε κινητήρα – ∆ιάταξη φωτισµού της οπίσθιας πινακίδας 
κυκλοφορίας  

 Γνωµοδότηση κατηγορίας Γ 
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− Έγγραφα αναφοράς: COM(2007) 451 τελικό – 2007/0162 COD – CESE 1447/2007 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. João Pereira dos Santos  
 (Τηλ.: 0032 2 546 9245 – e-mail: Joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 
 

• Γεωργικοί ελκυστήρες - Εξουδετέρωση των ραδιοηλεκτρικών παρασίτων  
 Γνωµοδότηση κατηγορίας Γ 
 
− Έγγραφα αναφοράςs: COM(2007) 462 τελικό – 2007/0166 COD – CESE 1448/2007 
 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. João Pereira dos Santos  
 (Τηλ.: 0032 2 546 9245 – e-mail: Joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 
 

• Έλεγχος των οδικών µεταφορών επικίνδυνων εµπορευµάτων – 
Εκτελεστικές αρµοδιότητες 

 Γνωµοδότηση κατηγορίας Γ 
  
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2007) 509 τελικό – 2007/0184 COD – CESE 1453/2007 
 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Siegfried Jantscher  
 (Τηλ.: 00 32 2 546 8287 – e-mail: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 
 

5. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
 

• Πρωτοβουλία για τα καινοτόµα φάρµακα / Σύσταση κοινής επιχείρησης 
− Εισηγητής: ο κ. DANTIN (Μισθωτοί – FR) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2007) 241 τελικό – 2007/0089 CNS – CESE 1441/2007 
 
− Κύρια σηµεία:  

 
Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την ευρεία διαβούλευση που προηγήθηκε της 
προετοιµασίας του υπό εξέταση κανονισµού και επικροτεί την πρόθεση να παρουσιάζεται 
ετησίως έκθεση σχετικά µε τα αποτελέσµατα της ΚΕ ΠΚΦ (κοινής επιχείρησης της 
πρωτοβουλίας για τα καινοτόµα φάρµακα). Αντιθέτως, η ΕΟΚΕ εκφράζει τη λύπη της για την 
απουσία λεπτοµερούς απολογισµού όσον αφορά τη λειτουργία και τα αποτελέσµατα που 
επιτεύχθηκαν στα πλαίσια των παλαιών «Ευρωπαϊκών Τεχνολογικών Πλατφορµών». 
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Η φαρµακευτική βιοµηχανία θεωρείται θεµελιώδης στρατηγικός τοµέας και τα προϊόντα της 
συµβάλλουν ουσιαστικά στην υγεία και στην ευηµερία των ευρωπαίων πολιτών. Η ανάγκη 
αντιµετώπισης του µαρασµού της Ευρώπης στον τοµέα της φαρµακευτικής έρευνας δικαιολογεί 
πλήρως τη σύσταση της ΚΕ ΠΚΦ  
 
Η ΕΟΚΕ συνιστά: 
 

• να βελτιωθεί η πρόγνωση της ασφάλειας και της αποτελεσµατικότητας των νέων 
φαρµάκων·  

• να αποτραπεί η σπατάλη των πόρων που συνεπάγεται η επικάλυψη των δραστηριοτήτων 
τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δηµόσιο τοµέα·  

• να καλυφθούν τα κενά όσον αφορά τις δεξιότητες και 
• να αναπτυχθεί ένα µέσο που να διασφαλίζει τις απαραίτητες συνέργειες. 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Claudia Drewes-Wran  
 (Τηλ.: 00 32 2 546 80 67 – e-mail: Claudia.dreweswran@eesc.europa.eu) 
 
 

• Τεχνολογική πρωτοβουλία στα ενσωµατωµένα συστήµατα υπολογιστών / 
Σύσταση κοινής επιχείρησης (ARTEMIS) 

− Εισηγητής: ο κ. DANTIN (Μισθωτοί – FR) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2007) 243 τελικό – 2007/0088 CNS – CESE 1442/2007 
 
− Κύρια σηµεία:  

 
Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει τη σηµασία της καινοτόµου στρατηγικής που προτείνεται όσον αφορά 
τις επενδύσεις, η οποία συνενώνει τους πόρους της Κοινότητας, των επιχειρήσεων, των 
διαφόρων κρατών µελών και των ιδρυµάτων Ε&Α που συµµετέχουν. 
 
Η κοινή επιχείρηση ARTEMIS που βασίζεται στη σύµπραξη ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα 
αποτελεί, κατά τη γνώµη της ΕΟΚΕ, ένα δυνατό σηµείο για τη δηµιουργία του ευρωπαϊκού 
χώρου έρευνας και συµβάλλει αποφασιστικά στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. 
 
Η ΕΟΚΕ θεωρεί αναγκαία: 

 
• την πραγµατική απλοποίηση των διαδικασιών· 
• ένα πρόγραµµα ενηµέρωσης που να µπορεί να κινητοποιεί τους απαραίτητους 

οικονοµικούς πόρους·  
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• την ανάπτυξη κατάλληλων προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης, τα οποία θα 
καθιστούν δυνατή την προσαρµογή των προσόντων του εργατικού δυναµικού στις θέσεις 
εργασίας που δηµιουργεί η κοινή επιχείρηση ARTEMIS. 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Claudia Drewes-Wran  
 (Τηλ.: 00 32 2 546 80 67 – e-mail: Claudia.dreweswran@eesc.europa.eu) 
 
 

• Σύσταση της κοινής επιχείρησης Clean Sky  
− Γενικός εισηγητής: ο κ. DANTIN (Μισθωτοί – FR) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2007) 315 τελικό – 2007/0118 CNS – CESE 1443/2007 
 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Filipa Pimentel  
 (Τηλ.: 00 32 2 546 84 44 – e-mail: Filipa.Pimentel@eesc.europa.eu) 
 
 

• Σύσταση της κοινής επιχείρησης ENIAC  
− Γενικός εισηγητής: ο κ. DANTIN (Μισθωτοί – FR) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2007) 356 τελικό – 2007/0122 CNS – CESE 1444/2007 
 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Filipa Pimentel  
 (Τηλ.: 00 32 2 546 84 44 – e-mail: Filipa.Pimentel@eesc.europa.eu) 
 
 

6. ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
  

• Έλεγχος υγείας και µέλλον της ΚΓΠ µετά το 2013 
− Εισηγητής: ο κ. KIENLE (Εργοδότες – DE) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: ∆ιερευνητική γνωµοδότηση – CESE 1457/2007 
 
− Κύρια σηµεία: 
  

Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι, στο πλαίσιο του «ελέγχου υγείας» της ΚΓΠ, έχει προτεραιότητα να 
εξεταστούν προσεκτικά οι διοικητικές διατάξεις που αφορούν την ενιαία πριµοδότηση ανά 
εκµετάλλευση και την εφαρµογή της πολλαπλής συµµόρφωσης. Κατά την ΕΟΚΕ, η δέσµευση 
υπέρ της πολυλειτουργικότητας και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 33 της ΣΕΚ 
(στόχοι της ΚΓΠ) επιβάλλουν να ληφθούν στο µέλλον µέτρα µε τα οποία: 
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• θα αντιµετωπίζονται οι κίνδυνοι που συνεπάγεται η αυξανόµενη αστάθεια των 
γεωργικών αγορών· 

 
• θα διασφαλίζεται ότι µια παραγωγή που τηρεί υψηλά πρότυπα δεν θα χάσει την 

αξιοπιστία της λόγω της εισαγωγής προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται στις κοινοτικές 
απαιτήσεις· 

 
• θα εξασφαλισθεί και στο µέλλον µία διαφοροποιηµένη προσφορά ειδών διατροφής. 
 

− Για περισσότερες πληροφορίες:  κ. Arturo Iñiguez Yuste  
 (Τηλ.: 00 32 2 546 87 68 – e-mail: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 
 
 

7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 

• Η εξέλιξη των αντισταθµιστικών αποζηµιώσεων υπέρ των µειονεκτικών 
περιοχών από το 2010 και εξής 

− Εισηγητής: ο κ. KIENLE (Εργοδότες – DE) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 1456/2007 
 
− Κύρια σηµεία: 
 

Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι οι περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά µειονεκτήµατα χρειάζονται 
και αξίζουν ιδιαίτερη προσοχή σε δηµόσιο και πολιτικό επίπεδο. Το ίδιο ισχύει και για τις 
«λοιπές µειονεκτικές περιοχές» (ενδιάµεσες περιοχές) που εξετάζονται στη γνωµοδότηση. Η 
ΕΟΚΕ θεωρεί ότι οι αντισταθµιστικές αποζηµιώσεις, οι οποίες συγχρηµατοδοτούνται από την 
ΕΕ και τα κράτη µέλη, αποτελούν απαραίτητο µέσο για τη διαφύλαξη του ανθρωπογενούς 
τοπίου (cultural landscape) και της γεωργίας σε αυτές τις περιοχές και επισηµαίνει ότι είναι 
απαραίτητο να ενισχυθεί µακροπρόθεσµα η αξιοπιστία του συστήµατος χορήγησης 
αποζηµιώσεων. 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Arturo Iñiguez Yuste  
 (Τηλ.: 00 32 2 546 87 68 – e-mail: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 
 
 

8. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
 

• Κοινοτική πολιτική για τη µετανάστευση και τη συνεργασία µε τις χώρες 
προέλευσης για την προώθηση της ανάπτυξης 

− Εισηγητής: ο κ. PARIZA CASTAÑOS (Μισθωτοί – ES) 
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− Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 1451/2007 
 
− Κύρια σηµεία: 
 

Η µελέτη των διασυνδέσεων µεταξύ της µετανάστευσης και της ανάπτυξης από το 2006 και 
µετά οδήγησε σε ένα νέο τρόπο παρατήρησης του φαινοµένου της µετανάστευσης, ο οποίος 
λαµβάνει υπόψη τα συµφέροντα των χωρών προέλευσης και υπερβαίνει έτσι την οπτική που 
κυριαρχούσε µέχρι σήµερα στην Ευρώπη, σύµφωνα µε την οποία οι µεταναστευτικές πολιτικές 
καθορίζονται αποκλειστικά µε βάση τις ανάγκες και τα συµφέροντα των χωρών υποδοχής. 
 
Μέχρι στιγµής, οι κοινοτικές πολιτικές αναπτυξιακής συνεργασίας απέδιδαν ελάχιστη προσοχή 
στον ρόλο της µετανάστευσης ως παράγοντα καταπολέµησης της φτώχειας. 
 
Αν και δεν ισχυρίζονται ούτε ότι ευνοούν ούτε ότι αποθαρρύνουν άµεσα τις µεταναστευτικές 
ροές, εντούτοις µπορούν, καταπολεµώντας τη φτώχεια και τις ανισότητες, να συµβάλουν στην 
αποδυνάµωση των αιτίων που προκαλούν την επιβεβληµένη αποδηµία. 
 
Η ΕΟΚΕ προτείνει στην Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο της ΕΕ να 
προωθήσουν, στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής, ένα διεθνές ρυθµιστικό πλαίσιο για τη 
µετανάστευση, µε βάση την Οικουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, το 
Σύµφωνο για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα και το Σύµφωνο για τα οικονοµικά, κοινωνικά 
και µορφωτικά δικαιώµατα.  
 
Η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ µίας νέας προσέγγισης της ευρωπαϊκής µεταναστευτικής πολιτικής: της 
διαχείρισής της σε συνεργασία µε τις χώρες προέλευσης, προκειµένου οι µεταναστευτικές ροές 
να συνιστούν παράγοντα ανάπτυξης των χωρών αυτών. Αυτό προϋποθέτει µια νέα τοποθέτηση 
επί πολλών πτυχών των πολιτικών αυτών, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν τα 
κριτήρια αποδοχής ή τις δυνατότητες κινητικότητας των µεταναστών. 
 
Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι, για να βελτιστοποιηθούν τα οφέλη από τα εµβάσµατα των µεταναστών για 
τις χώρες προέλευσης, είναι αναγκαίο να µειωθεί το κόστος της σχετικής χρηµατοοικονοµικής 
διαµεσολάβησης. 
 
Η ΕΕ οφείλει να υποστηρίζει τα διεθνικά δίκτυα της διασποράς, γιατί αυτός είναι ένας τρόπος 
ενίσχυσης της ανάπτυξης των χωρών προέλευσης.  
 
Η ΕΟΚΕ είναι υπέρ της παλιννόστησης και της διεύρυνσης των δυνατοτήτων κυκλοφορίας των 
µεταναστών ως µορφής ανάκτησης ανθρώπινου κεφαλαίου και ζητεί µια πολιτική για την 
εισδοχή µεταναστών η οποία να είναι συνεπής προς τους αναπτυξιακούς στόχους, διότι η 
υποδοχή µεταναστών αποτελεί συµβολή στην ανάπτυξη. 
 

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

9. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
 

• Πίστωση και κοινωνικός αποκλεισµός στην κοινωνία της αφθονίας 
− Εισηγητής: ο κ. PEGADO LIZ (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – PT) 
−  
− Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 1459/2007 
 
− Κύρια σηµεία: 
 

Ελλείψει σχετικών κοινοτικών προσανατολισµών, τα διάφορα κράτη µέλη έχουν αναπτύξει τα 
δικά τους εθνικά νοµικά συστήµατα για την πρόληψη, αντιµετώπιση και υποστήριξη των πολιτών 
και των οικογενειών που περιέρχονται σε κατάσταση υπέρµετρης χρέωσης και για την ανάκτηση 
των χρεών τους. 
 
Στη γνωµοδότηση προτείνεται να δηµιουργηθεί Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο της Χρέωσης, που 
θα παρακολουθεί την εξέλιξη του φαινοµένου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα λειτουργεί ως φόρουµ 
διαλόγου µεταξύ όλων των ενδιαφεροµένων και θα προτείνει, θα συντονίζει και θα αξιολογεί την 
επίδραση των µέτρων για την πρόληψη και τη συγκράτησή του. 
 
Ωστόσο, η ΕΟΚΕ έχει πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι µια προσέγγιση τέτοιας φύσεως και 
εµβέλειας θα µπορέσει να επιτευχθεί µόνον εάν η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο, σε στενό διάλογο µε την οργανωµένη κοινωνία των πολιτών, στην οποία 
εκπροσωπούνται οι κύριοι ενδιαφερόµενοι για το θέµα (οικογένειες, εργαζόµενοι, καταναλωτές, 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα κλπ.), αποφασίσουν να εντάξουν το ζήτηµα στις προτεραιότητες της 
δράσης τους. 
 
Η ΕΟΚΕ συνιστά θερµά να δοθεί η αναγκαία συνέχεια στο ζήτηµα, µε τη µορφή βασικών 
µελετών, διαβουλεύσεων και νοµοθετικών και άλλων εύστοχων και κατάλληλων προτάσεων, µε 
πρώτο βήµα τη δηµοσίευση Πράσινης Βίβλου που θα προσδιορίζει και θα εντοπίζει τους όρους 
του ζητήµατος και θα δίδει σε όλους τους ενδιαφερόµενους τη δυνατότητα να εκφραστούν µέσω 
διευρυµένης δηµόσιας διαβούλευσης. 
 
Η ΕΟΚΕ απευθύνει έκκληση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο να συµµεριστούν 
τις σηµαντικές ανησυχίες τις οποίες επιχειρεί να εκφράσει στη γνωµοδότησή εκ µέρους της 
κοινωνίας των πολιτών και να τις περιλάβουν ως προτεραιότητα στις πολιτικές τους ατζέντες. 
 

− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Ewa Kaniewska 
(Τηλ.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@eesc.europa.eu) 
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• Κακοποίηση ηλικιωµένων 
− Εισηγητρια: η κ. HEINISCH (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – DE) 
 
−  Έγγραφα αναφοράς: ∆ιερευνητική γνωµοδότηση – CESE 1465/2007 
 
− Κύρια σηµεία: 
 
  Η ΕΟΚΕ:  
 

• υπογραµµίζει ότι το άρθρο 25 του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει και σέβεται τα δικαιώµατα των ηλικιωµένων να 
διάγουν αξιοπρεπή και ανεξάρτητο βίο. Η πρόκληση για το µέλλον θα είναι η 
αντιµετώπιση αυτής της δηµογραφικής αλλαγής µε θετικό τρόπο· 

 
• τονίζει ότι η κακοποίηση των ηλικιωµένων είναι ένα ζήτηµα που έχει σε µεγάλο βαθµό 

παραµεληθεί. Οι ηλικιωµένοι που εξαρτώνται από φροντίδα ή/και είναι είτε 
αποµονωµένοι στα σπίτια τους είτε διαµένουν σε ιδρύµατα παροχής φροντίδας 
αντιµετωπίζουν ιδιαίτερους κινδύνους· 

 
• ως εκ τούτου, ζητεί επειγόντως από τις Προεδρίες του Συµβουλίου της ΕΕ, την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις κυβερνήσεις των κρατών µελών να αντιµετωπίσουν το θέµα 
της κακοποίησης των ηλικιωµένων και κυρίως εκείνων που εξαρτώνται από φροντίδα· 

 
• θεωρεί ότι απαιτείται µία πανευρωπαϊκή στρατηγική, η οποία θα πρέπει να στηριχθεί σε 

µια µελέτη σχετικά µε την κακοποίηση των ηλικιωµένων σε όλη την ΕΕ, ιδίως εκείνων 
που εξαρτώνται από την παροχή φροντίδας· 

 
• θεωρεί ότι η ανταλλαγή διαδικασιών και προτύπων «ορθής πρακτικής» σε εθνικό και σε 

πανευρωπαϊκό επίπεδο έχει ζωτική σηµασία τόσο για τη διασφάλιση της ποιότητας όσο 
και για την προώθηση της ανάπτυξης προτύπων παροχής φροντίδας· 

 
• πιστεύει ότι η κακοποίηση των ηλικιωµένων, ιδίως εκείνων που εξαρτώνται από την 

παροχή φροντίδας, µπορεί να προληφθεί αποτελεσµατικά µόνο µε την ανάληψη δράσης 
στο κατάλληλο εθνικό επίπεδο, µε την κατάρτιση εθνικών σχεδίων δράσης, τα οποία θα 
πρέπει να λαµβάνουν ιδιαίτερα υπόψη τα παρακάτω σηµεία: 

 
− έχει ζωτική σηµασία να καταρριφθεί το ταµπού της κακοποίησης των ηλικιωµένων 

που εξαρτώνται από την παροχή φροντίδας µε την ευαισθητοποίηση της κοινής 
γνώµης· 

 
− θα πρέπει να υιοθετηθούν γενικοί προσανατολισµοί και κατάλληλες νοµικές βάσεις, 

που να ευθυγραµµίζονται µε τον Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΕΕ· 
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− απαιτούνται εθνικές εκθέσεις σχετικά µε την πρόληψη της κακοποίησης των 

ηλικιωµένων που εξαρτώνται από την παροχή φροντίδας, είτε την λαµβάνουν 
κατ’ οίκον είτε σε ιδρύµατα· 

 
− θα πρέπει να βελτιωθεί η διάθεση πληροφοριών στα άτοµα και τα ιδρύµατα που 

σχετίζονται άµεσα µε την παροχή φροντίδας και να ενισχυθεί το πεδίο δράσης και η 
συνεργασία τους· 

 
− θα πρέπει να δηµιουργηθεί µια ευρείας βάσης, εύκολης πρόσβασης και εµπιστευτικού 

χαρακτήρα υπηρεσία παροχής συµβουλών· 
 

− θα πρέπει να υπάρξουν ρυθµίσεις για την ανακούφιση των ατόµων που παρέχουν 
φροντίδα εντός της οικογένειας και την παροχή συµβουλών και υποστήριξης στους 
επαγγελµατίες φροντιστές· 

 
− θα πρέπει να δηµιουργηθούν δίκτυα µεταξύ όλων των παραγόντων και των 

ιδρυµάτων που σχετίζονται άµεσα µε την παροχή φροντίδας. 
 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Torben Bach Nielsen  
 (Τηλ.: 00 32 2 546 96 19 – email: torben.bachnielsen@eesc.europa.eu) 
 
 
• Κοινοτικές στατιστικές στους τοµείς της δηµόσιας υγείας και της υγείας 

και ασφάλειας στην εργασία 
− Εισηγητής: ο κ. RETUREAU (Μισθωτοί – FR) 
 
− Έγγραφα αναφοράςs: COM(2007) 46 τελικό – 2007/0020 (COD) – CESE 1463/2007 
 
− Κύρια σηµεία: 
 

Η ΕΟΚΕ εγκρίνει τον προτεινόµενο κανονισµό και τη νοµική βάση του. Η πρόταση είναι 
σύµφωνη µε τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας και συγχρόνως επιτρέπει τη 
συλλογή στατιστικών χρήσιµων για την υλοποίηση της κοινοτικής στρατηγικής στον τοµέα της 
υγείας και ασφάλειας στην εργασία, για την οποία έχει καταστεί αναγκαίο ένα σαφές νοµικό 
πλαίσιο. 
 
Υπογραµµίζει τη σηµασία των ορισµών και των κοινών συστηµάτων αναγνώρισης, κυρίως λόγω 
της κινητικότητας των εργαζοµένων, όσον αφορά τα εξής: 
 

• τα εργατικά ατυχήµατα και τα ατυχήµατα κατά τη διαδροµή από ή προς την εργασία· 
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• τις επαγγελµατικές ασθένειες που οφείλονται στις συνθήκες εργασίας ή/και στα 
χρησιµοποιούµενα προϊόντα· 

• τις περιπτώσεις µερικής ή µόνιµης ανικανότητας και αναπηρίας που προκαλούνται λόγω 
ατυχηµάτων και ασθενειών που συνδέονται µε την εργασία, καθώς και τις χαµένες 
εργάσιµες ηµέρες. 

 
Κατά την καταγραφή του αριθµού των προσώπων που εµπίπτουν σε κάθε κατηγορία 
περιστατικών, η ΕΟΚΕ θεωρεί χρήσιµο να λαµβάνεται υπόψη το φύλο και η ηλικία των 
θυµάτων, καθώς επίσης –στο µέτρο του δυνατού– η φύση της συµβατικής σχέσης τους. Κρίνεται 
σκόπιµο να επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή στον εµπιστευτικό χαρακτήρα των συλλεγόµενων 
προσωπικών δεδοµένων. 
 
Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν οι σχέσεις συνεργασίας µε τη ∆ιεθνή Οργάνωση 
Εργασίας (∆ΟΕ) και µε την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ). Ο προτεινόµενος κανονισµός 
αποτελεί, κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, ένα από τα πιο χρήσιµα µέσα για την επίτευξη σύγκλισης 
µεταξύ της φύσης και των ορισµών των προς καταγραφή δεδοµένων, αφενός, και των µεθόδων 
συλλογής και ανάλυσης των εν λόγω δεδοµένων, αφετέρου. 

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

• Κοινωνική ασφάλιση των διακινούµενων εργαζοµένων και των 
οικογενειών τους  

− Εισηγητής: ο κ. RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO (Εργοδότες – ES) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2007) 159 τελικό - 2007/0054 (COD) – CESE 1464/2007 
 
− Κύρια σηµεία: 

 
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τις προβλεπόµενες τροποποιήσεις των παραρτηµάτων του κανονισµού 
αριθ. 1408/71, µε την πεποίθηση ότι θα χρησιµεύσουν για τη βελτίωση του περιεχοµένου του και 
θα ωφελήσουν τους πολίτες της Ένωσης που επηρεάζονται από την εφαρµογή του. Η υποστήριξη 
αυτή αφορά ιδίως εκείνες τις αλλαγές που επιτρέπουν να υπαχθούν ορισµένες παροχές στο πεδίο 
του συντονισµού, βγαίνοντας από το πεδίο των εξαιρέσεων και της µη εξαγωγιµότητας. 
 
Ως εκπρόσωπος των κοινωνικών εταίρων και της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών, η ΕΟΚΕ 
επιθυµεί να υπογραµµίσει, επίσης, τη βραδεία νοµοθετική διαδικασία που ακολουθεί η πρόταση 
κανονισµού για την εφαρµογή του κανονισµού αριθ. 883/2004. Η ΕΟΚΕ θα εξέδιδε αυτή τη 
γνωµοδότηση, εάν είχε τεθεί σε ισχύ αυτός ο τελευταίος κανονισµός. Γι’ αυτό, η ΕΟΚΕ καλεί το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο να επισπεύσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τη 
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διαδικασία λήψης αποφάσεων, ώστε ο νέος συντονισµός των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης 
να τεθεί σε ισχύ το συντοµότερο δυνατό. 
 

− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Maria Judite Berkemeier 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 98 97 – e-mail: mariajudite.berkemeier@eesc.europa.eu) 

 
 

10. ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ 
 

• Η ενταξιακή πορεία της Κροατίας 
− Εισηγήτρια: η κ. SIGMUND (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – AT) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 1468/2007 
 
− Κύρια σηµεία: 

 
Η ΕΟΚΕ εκφράζει µεν την ικανοποίησή της για την ταχεία διεξαγωγή των διαπραγµατεύσεων 
και την ευρεία συµµετοχή της κροατικής οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών σε αυτήν τη 
διαδικασία, επισηµαίνει όµως ότι απαιτείται η συµβολή όλων των ενδιαφερόµενων 
αντιπροσωπευτικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και κυρίως η ενεργός συµµετοχή 
των κοινωνικών εταίρων στη διαπραγµάτευση των κεφαλαίων που τους αφορούν.  
 
Η οικονοµική κατάσταση στην Κροατία είναι σταθερή, αν και παρουσιάζει σηµαντικές 
περιφερειακές διαφορές. Όσο για την κοινωνική κατάσταση, παρά τη σαφή πρόοδο που 
σηµειώθηκε κατά τα τελευταία χρόνια, εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη ανάληψης δράσης, 
παραδείγµατος χάρη για τη διευθέτηση των προβληµάτων που παρατηρούνται στην αγορά 
εργασίας. Η ΕΟΚΕ θεωρεί σηµαντική τη δηµιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις 
επιχειρήσεις και ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ, οι οποίες αποτελούν φορείς ανάπτυξης και δηµιουργίας 
απασχόλησης, ιδίως στις µειονεκτούσες περιοχές. 
 
Η εξέλιξη της κροατικής κοινωνίας των πολιτών είναι εµφανής και από τις δραστηριότητες των 
µη κυβερνητικών οργανώσεων. Στο επίκεντρο των εργασιών της κοινωνίας των πολιτών, που 
µέχρι σήµερα ήταν προσανατολισµένες προς την προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων και των ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων, περιέρχονται πλέον ολοένα και 
περισσότερο η διαµόρφωση της κοινωνικής πολιτικής και τα κοινωνικά δικαιώµατα. 
 
Ένα ιδιαίτερα αξιοσηµείωτο στοιχείο των δραστηριοτήτων της κοινωνίας των πολιτών στην 
Κροατία είναι ο διάλογος µεταξύ των κοινωνικών εταίρων σε διάφορα επίπεδα. Το θεσµικό 
πλαίσιο για έναν τριµερή κοινωνικό διάλογο (εργοδότες και συνδικαλιστικές οργανώσεις ως 
εταίροι της κυβέρνησης) έχει θεσπιστεί και αναπτυχθεί καταλλήλως στα πλαίσια της κροατικής 
ΟΚΕ. Μέχρι σήµερα δεν έχει, εντούτοις, πρακτικά αποφέρει κανένα αποτέλεσµα.  
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Η ΕΟΚΕ προσφέρει τη βοήθεια και τη συνεργασία της, η οποία θα µπορούσε να λάβει τις 
ακόλουθες µορφές: 

 
• διοργάνωση τοµεακών συναντήσεων µε εκπρόσωπους της οργανωµένης κοινωνίας 

πολιτών, µε σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών, απόψεων και εµπειριών· 
 

• συµµετοχή µελών της ΕΟΚΕ σε σεµινάρια ή άλλες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του 
µηχανισµού προενταξιακής βοήθειας (IPA)· 

 
• συνεργασία µε τους διοργανωτές µιας κροατικής εκστρατείας ενηµέρωσης και 

επικοινωνίας για την ένταξη, όπου θα εξετάζονται από κοινού υποδειγµατικές 
περιπτώσεις µε βάση τις οποίες µπορούν να γίνουν κατανοητές και εµφανείς οι συνέπειες 
της ένταξης για διάφορες οµάδες του πληθυσµού.  

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Loïc Defaye 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 83 57 – e-mail: loic.defaye@eesc.europa.eu) 
 
 

11. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 

• Ειδικό φορολογικό καθεστώς / Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης 
− Εισηγητής: ο κ. BURANI (Εργοδότες – IT) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2007) 52 τελικό – 2007/0023 CNS – CESE 1466/2007 
 
− Κύρια σηµεία:  

 
Η πρόταση οδηγίας κρίνεται δικαιολογηµένη, µε ορισµένες επιφυλάξεις που διατυπώνει η 
ΕΟΚΕ.  
 
Η ΕΟΚΕ συνιστά, µεταξύ άλλων, να εξεταστούν η γενική αύξηση του κόστους, οι συνέπειες για 
τις βιοµηχανικές πολιτικές, οι συνθήκες των αποµακρυσµένων περιοχών, η εξωτερική 
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, η απασχόληση, η συνολική παραγωγικότητα και αποδοτικότητα του 
τοµέα των οδικών µεταφορών και οι ιδιαιτερότητες του συστήµατος αποζηµιώσεων. 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες:  κ. Imola Bedő 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@eesc.europa.eu) 
 
 
• Προσωρινές διατάξεις για τους συντελεστές ΦΠΑ 
− Εισηγητής: ο κ. BURANI (Εργοδότες – IT) 
 



- 18 - 

Greffe CESE 167/2007  ΜΓ/ελ 
 .../... 

− Έγγραφα αναφοράς: COM(2007) 381 τελικό/2 – 2007/0136 CNS – CESE 1467/2007 
 
− Κύρια σηµεία:  

 
Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για το έργο της Επιτροπής. Από πλευράς τεχνικής 
ορθότητας, η πρόταση είναι άψογη: µόνο οι πολιτικές πτυχές θα διαδραµατίσουν ρόλο στη 
συνέχεια της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων. Η ΕΟΚΕ εφιστά την προσοχή των αρµοδίων για 
τη λήψη αποφάσεων στο γεγονός ότι η αγορά και οι πολίτες έχουν ανάγκη από διαφανείς και 
δίκαιους νόµους, οι οποίοι να εγκρίνονται γρήγορα. 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες:  κ. Imola Bedő 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@eesc.europa.eu) 
 
 
12. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 
 

• Προστασία των καταναλωτών – Χρονοµεριστική µίσθωση προϊόντων 
− Εισηγητής: ο κ. PEGADO LIZ (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – PT) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2007) 303 τελικό – 2007/0113 COD – CESE1445/2007 
 
− Κύρια σηµεία:  
 

Αν και η ΕΟΚΕ συµφωνεί σε γενικές γραµµές µε την πρόταση της Επιτροπής, θεωρεί ωστόσο 
ότι πρόκειται για έναν τοµέα στον οποίο µπορεί να θεωρηθεί δικαιολογηµένη η µέγιστη 
εναρµόνιση, σύµφωνα µε την Πράσινη Βίβλο για το κοινοτικό κεκτηµένο, εξαιτίας της 
ιδιάζουσας φύσης του εν λόγω δικαίου και των διαφορών που υπάρχουν µεταξύ των κρατών 
µελών ως προς τον χαρακτηρισµό της νοµικής φύσης του. 
 
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι ότι το επίπεδο των µέτρων προστασίας των δικαιωµάτων των καταναλωτών 
έχει τοποθετηθεί πολύ χαµηλά. Γι’ αυτό, ζητεί από την Επιτροπή να ρυθµίσει, µε σεβασµό της 
αρχής της επικουρικότητας, άλλες, εξίσου σηµαντικές πτυχές της πρότασης, µε στόχο ένα 
υψηλότερο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. 
 
Κατά συνέπεια η ΕΟΚΕ:  
 

• προτείνει να βελτιωθούν ορισµένες διατάξεις σχετικά µε το νοµικό καθεστώς που διέπει 
τις εν λόγω νοµοθεσίες, τις συµβατικές ρήτρες της κύριας σύµβασης και τη σχέση τους 
µε τις συµπληρωµατικές συµβάσεις· 

 
• τονίζει ότι απαιτείται να ενισχυθεί η πραγµατική πληροφόρηση των συµβαλλόµενων 

µερών, µε ιδιαίτερη έµφαση στους λιγότερο ενηµερωµένους συµβαλλόµενους, και 
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φρονεί, ως εκ τούτου, ότι δεν θα πρέπει να αποκλεισθεί εκ προοιµίου η δυνατότητα των 
κρατών µελών να υιοθετούν ποινικές κυρώσεις· 

 
• προτείνει διάφορες ειδικότερες τροποποιήσεις και διατυπώνει συστάσεις για τη βελτίωση 

νοµοτεχνικών πτυχών της πρότασης και για την παγίωση και εναρµόνιση εννοιών, όρων 
ή πρακτικών που έχουν ήδη καθιερωθεί σε άλλες οδηγίες. 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Luís Lobo 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@eesc.europa.eu) 
 
 

13. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 

• Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας (Πράσινη Βίβλος) 
− Εισηγητής: ο κ. WOLF (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – DE) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2007) 161 τελικό – CESE 1440/2007 
 
− Κύρια σηµεία: 

 
Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόθεση της Επιτροπής όσον αφορά την 
ενίσχυση και την περαιτέρω ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Οι στόχοι που θέτει 
και οι προτάσεις που διατυπώνει η Επιτροπή είναι σε µεγάλο βαθµό σωστοί και αξίζει να 
υποστηριχθούν, χρειάζεται όµως να συµπληρωθούν και σε ορισµένες περιπτώσεις να 
διευκρινισθούν ή να διατυπωθούν σαφέστερα.  
 
Στη γνωµοδότησή της, η ΕΟΚΕ αναλύει αρκετές πτυχές του θέµατος και διατυπώνει 
συγκεκριµένες συστάσεις, οι οποίες αφορούν µεταξύ άλλων: τη δηµιουργία µιας ελκυστικής για 
τους ερευνητές αγοράς εργασίας, την ανάδειξη της Ευρώπης σε παγκόσµια ηγετική δύναµη στον 
χώρο της έρευνας και της ανάπτυξης µε τη θέσπιση των απαραίτητων µέτρων για την επίτευξη 
αυτού του στόχου, τη χρήση των διαρθρωτικών ταµείων για µέτρα υποδοµής Ε&Α, τον στόχο 
της δηµιουργίας επιστηµονικής και τεχνολογικής υποδοµής παγκόσµιας αναγνώρισης και την 
ελκυστικότητα της ευρωπαϊκής έρευνας, για να σταµατήσει η σηµερινή «διαρροή εγκεφάλων». 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Filipa Pimentel  
 (Τηλ.: 00 32 2 546 84 44 – e-mail: Filipa.Pimentel@eesc.europa.eu) 
 
 

14. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
 

• Κινητές δορυφορικές υπηρεσίες  
− Γενικός εισηγητής: ο κ. OPRAN (Εργοδότες – RO) 
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− Έγγραφα αναφοράς: COM(2007) 480 τελικό – 2007/0174 COD – CESE 1452/2007 
 
− Κύρια σηµεία: 
 

Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
για την επιλογή και αδειοδότηση συστηµάτων που παρέχουν κινητές δορυφορικές υπηρεσίες και 
συνιστά να υιοθετηθεί και να επιβληθεί αµέσως. 
 
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει σθεναρά τον βασικό στόχο της πρότασης απόφασης, όπως αυτός 
διατυπώνεται στον Τίτλο Ι, άρθρο 1, πρώτη παράγραφο, σχετικά µε τη δηµιουργία µιας ενιαίας 
κοινοτικής διαδικασίας για την επιλογή και την αδειοδότηση φορέων εκµετάλλευσης κινητών 
δορυφορικών συστηµάτων εκ µέρους των κρατών µελών. 
 
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι αυτή η απόφαση πρέπει να υιοθετηθεί αµέσως λόγω: 
 

• της φυσικής ικανότητας των συστηµάτων δορυφορικών επικοινωνιών να καλύπτουν 
ταυτόχρονα µεγάλα µέρη της Ευρώπης και των κρατών µελών της ΕΕ, 

 
• του σχετικά περιορισµένου ραδιοφάσµατος που διατίθεται για τις επικοινωνίες αυτές, 

 
• των αποκλινουσών λύσεων όσον αφορά την επιλογή και αδειοδότηση που ισχύουν σε 

εθνικό επίπεδο στα κράτη µέλη, 
 

• της τρέχουσας µειωµένης αποτελεσµατικότητας της χρήσης του διαθέσιµου 
ραδιοφάσµατος.  

 
Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ότι η δηµιουργία και χρήση των συστηµάτων δορυφορικών 
επικοινωνιών, λόγω του χαρακτήρα του πεδίου που καλύπτουν, αποτελούν µείζονες 
πρωτοβουλίες για την επέκταση του ευρωπαϊκού διαστηµικού κλάδου και την ανάπτυξη 
συγκεκριµένων εφαρµογών στον τοµέα των επικοινωνιών και ευθυγραµµίζονται πλήρως µε τη 
στρατηγική της Λισσαβώνας υπέρ της προώθησης της βιώσιµης ανάπτυξης, δεδοµένου ότι 
συµβάλλουν στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας στο πλαίσιο ενός περιβάλλοντος αυξηµένης 
ανταγωνιστικότητας. 
 
Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για το ότι η ΕΕ διαθέτει σηµαντικούς τεχνικούς πόρους 
σε αυτόν τον τοµέα, γεγονός που έχει θετικό αντίκτυπο στην παρούσα πρόταση: τρεις από τους 
µεγαλύτερους φορείς εκµετάλλευσης δορυφορικών συστηµάτων παγκοσµίως είναι ευρωπαϊκοί, 
ενώ οι δορυφορικές επικοινωνίες καταλαµβάνουν ποσοστό 40% των τρεχόντων εσόδων του 
ευρωπαϊκού διαστηµικού τοµέα. 
 
Η ΕΟΚΕ επικροτεί τη συναίνεση που επιτεύχθηκε από την Επιτροπή όσον αφορά την προώθηση 
της πρότασης, η οποία απέσπασε την υποστήριξη όλων των ενδιαφερόµενων µερών µε τα οποία 
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διεξήχθησαν διαβουλεύσεις κατά το στάδιο κατάρτισης: του δορυφορικού κλάδου, των φορέων 
εκµετάλλευσης τηλεπικοινωνιακών δικτύων, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας ∆ιαστήµατος και των 
εθνικών ρυθµιστικών αρχών των κρατών µελών. 
 
Ταυτοχρόνως, η ΕΟΚΕ σηµειώνει ότι η απόφαση –στην παρούσα, τελική της µορφή– αποτελεί 
θεµιτή λύση στις αποκλίνουσες απόψεις που εκφράστηκαν κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων 
σε ό,τι αφορά: τις µεθόδους και τα κριτήρια επιλογής, την ανάγκη µεγαλύτερου βαθµού 
ευελιξίας σε εθνικό επίπεδο ως προς τον χρόνο που απαιτείται προκειµένου να ληφθεί η εθνική 
αδειοδότηση και ως προς τη διάρκεια της ισχύος της και τον µεγαλύτερο βαθµό συντονισµού 
των εθνικών διαδικασιών αδειοδότησης. 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Agota Bazsik  
 (Τηλ.: 0032 2 546 8287 – e-mail: Agota.bazsik@eesc.europa.eu) 
 
 

15. ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 
 

• Όργανα ζύγισης 
Γνωµοδότηση κατηγορίας Γ 

 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2007) 446 τελικό – 2007/0164 COD – CESE 1446/2007 
  
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. João Pereira dos Santos  
 (Τηλ.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: Joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 
 

• Εφαρµογή ορισµένων διατάξεων στην Εσθονία 
Γνωµοδότηση κατηγορίας Γ 

 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2007) 411 τελικό – 2007/0141 COD – CESE 1451/2007 
 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Siegfried Jantscher  
 (Τηλ.: 00 32 2 546 8287 – e-mail: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 

_____________ 


