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EL 

 
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή 

 
 

Βρυξέλλες, 20 ∆εκεµβρίου 2007 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ 
 

ΤΗΣ 12ης ΚΑΙ 13ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 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 η παρουσία της κ. FISCHER 
BOEL, µέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της οποίας η παρέµβαση αφορούσε τον απολογισµό της 
ΚΑΠ καθώς και της κ. REDING, µέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τα δίκτυα και υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της εν λόγω συνόδου απονεµήθηκε το 
βραβείο ΕΟΚΕ 2007 για την οργανωµένη κοινωνία των πολιτών σε τρεις επιτυχόντες. 
 
 

1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 
 

• Εφαρµογή της στρατηγικής της Λισσαβώνας: Τρέχουσα κατάσταση και 
µελλοντικές προοπτικές 

– κ. van IERSEL (Εργοδότες – NL) 
 κ. BARABÁS (∆ιάφορες δραστηριότητες – HU) 

 
– Έγγραφο αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 1428/2007 fin – CESE 1715/2007 
 
– Κύρια σηµεία: 

 
Η διαδικασία αυτή δεν µπορεί να περιοριστεί απλώς στους αρµόδιους για τη χάραξη των 
πολιτικών, στους νοµοθέτες και στις οµάδες υψηλών κλιµακίων. Θα πρέπει να είναι µια 
διαδικασία που γίνεται για όλους, µε όλους και από όλους, για δύο λόγους:  

− είναι επιθυµητή η συνεισφορά πολλών κοινωνικών κύκλων, για να προσδιοριστούν οι 
 βέλτιστες δυνατές προσεγγίσεις 

− η εφαρµογή στα κράτη µέλη εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη συνεργασία όλων των 
 ενδιαφερόµενων µερών. Το κλειδί είναι η «συνοικειοποίηση» 
 
Το κλειδί είναι η εφαρµογή και ο τρόπος µε τον οποίο εξασφαλίζεται µέσω σκοπών, µετρήσιµων 
στόχων και στρογγυλών τραπεζών. Η οργανωµένη κοινωνία των πολιτών, γενικά, και οι εθνικές 
ΟΚΕ, ειδικότερα, µπορούν να διαδραµατίσουν ωφέλιµο ρόλο, εντοπίζοντας τις ελλείψεις και 
βοηθώντας να βρεθούν βιώσιµες λύσεις. 
 
Οι ανταλλαγές απόψεων και πρακτικών µεταξύ των εθνικών ΟΚΕ σχετικά µε τα ΕΠΜ και το 
πρόγραµµα της Λισσαβώνας θα ήταν πολύ χρήσιµες. Η ΕΟΚΕ θα µπορούσε να προσφέρει ένα 
φόρουµ για αυτές τις ανταλλαγές. 
 
Η ΕΟΚΕ προτείνει στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο να της δώσει εντολή να δηµοσιεύει κάθε χρόνο 
έκθεση, η οποία θα περιέχει τις εκάστοτε διαθέσιµες πληροφορίες σε σχέση µε  τη συµµετοχή της 
οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών και των εθνικών ΟΚΕ, όπου υπάρχουν, στην πρόοδο της 
στρατηγικής της Λισσαβώνας, µε συγκεκριµένες συστάσεις και επιθυµητές βελτιώσεις.  
 

− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Jüri Soosaar 
(Τηλ..: 00 32 2 546 96 28– ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: juri.soosaar@eesc.europa.eu) 
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2. ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 

− Έγγραφο αναφοράς: COM(2007) 37 τελικό – 2007/0029 COD  

• Κοινό πλαίσιο εµπορίας των προϊόντων 
− Έγγραφο αναφοράς: COM(2007) 53 τελικό – 2007/0030 COD  
• Εθνικοί τεχνικοί κανόνες / προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά  
− Έγγραφο αναφοράς: COM(2007) 36 τελικό – 2007/0028 COD – CESE 1693/2007 

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

Κύρια σηµεία: 
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την πρωτοβουλία σχετικά µε τη δέσµη κανόνων της Επιτροπής, εφόσον 
επιτευχθούν τα ακόλουθα: 

 

• αποτελεσµατική και οµοιογενής εφαρµογή της αµοιβαίας αναγνώρισης, 

• ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς, 

• κοινό ευρωπαϊκό σύστηµα διαπίστευσης, νοούµενο ως κοινωφελής δηµόσια υπηρεσία, 

• κοινά επίπεδα αρµοδιότητας των διαπιστευµένων οργανισµών πιστοποίησης, 

• αυστηρότερα κριτήρια επιλογής και εναρµονισµένες διαδικασίες επιλογής για την 
 αξιολόγηση της συµµόρφωσης, 

• µεγαλύτερη, σταθερή και συστηµατική συνεργασία µεταξύ των εθνικών αρχών, 

• ενισχυµένη έννοµη προστασία της σήµανσης  CE, χωρίς να δηµιουργείται σύγχυση λόγω 
 υπερβολικού αριθµού σηµάνσεων, 

• πλήρης επισήµανση και ορισµός ευθυνών για οποιονδήποτε θέτει προϊόντα στην αγορά,  

• πιο οµοιογενές ρυθµιστικό πλαίσιο και µεγαλύτερη συνοχή µεταξύ των υφιστάµενων 
 κειµένων µε υψηλά επίπεδα συµµόρφωσης και ελάχιστες διοικητικές διατυπώσεις,  

• εγγύηση της ανιχνευσιµότητας για οποιοδήποτε προϊόν τίθεται στην αγορά,  

• πλήρης εφαρµογή της αρχής της αναλογικότητας των διαδικασιών και του βάρους της 
 πιστοποίησης, κυρίως για τις µικρότερες επιχειρήσεις και για τα προϊόντα εκτός σειράς ή 
 περιορισµένης σειράς,  

• πλήρης εµπλοκή όλων των φορέων της αγοράς και ιδιαίτερα των καταναλωτών,  

• ρητή πρόβλεψη εξωδικαστικών µηχανισµών προσφυγής, µε διάρκεια και διαδικασίες 
 περιορισµένες στο ελάχιστο απαραίτητο. 

 

− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Jean-Pierre Faure 
(Τηλ..: 00 32 2 546 96 15 – ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: jeanpierre.faure@eesc.europa.eu) 

 



- 3 - 

Greffe CESE 190/2007 (FR/EN/IT) ME/δα .../... 

3. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
 

• Η εξέλιξη της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας τσιµέντου 
– Εισηγητής: κ. KRZAKLEWSKI  (Μισθωτοί – PL) 
– Συνεισηγητής: κ. CINCERA (Κατηγορία 3 – CZ) 

 
– Έγγραφο αναφοράς: Ενηµερωτική έκθεση – ΕΟΚΕ 1041/2007 fin rév. 

 
– Κύρια σηµεία:  

 
Η βιοµηχανία τσιµέντου έχει σηµαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, παρόλη την ύπαρξη και 
εφαρµογή κατάλληλων µέσων και ρυθµίσεων στον τοµέα αυτό για τον έλεγχο των κινδύνων 
και των επιπτώσεων και παρόλο που λαµβάνονται µέτρα για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής 
της ταυτότητας. 
 
Η Ευρωπαϊκή πολιτική για τις εκποµπές CO2 θα πρέπει να τροποποιηθεί, ενσωµατώνοντας πιο 
λεπτοµερείς αναφορές στις ιδιαιτερότητες του τοµέα του τσιµέντου και λαµβάνοντας 
περισσότερο υπόψη το παγκόσµιο πλαίσιο, ώστε η αυξηµένη ζήτηση του προϊόντος να µην 
µπορεί να ικανοποιηθεί µε εισαγωγές από λιγότερο αποτελεσµατικά εργοστάσια χωρών που δεν 
έχουν υπογράψει το πρωτόκολλο του Κιότο. 
Σε αυτό το πλαίσιο, άν τα µέσα που χρησιµοποιούνται για την καταπολέµηση της κλιµατικής 
αλλαγής δεν βελτιωθούν και δεν τροποποιηθούν επαρκώς, θα µπορούσαν να είναι επιζήµια όχι 
µόνο για την ανταγωνιστικότητα αλλά και, παραδόξως, για το περιβάλλον. Πριν από την 
κατανοµή δικαιωµάτων εκποµπής CO2 θα πρέπει να πραγµατοποιείται µια ανάλυση για τη 
χάραξη βιώσιµων στόχων, την αποφυγή στρεβλώσεων της αγοράς και την παροχή κινήτρων 
στους επιχειρηµατίες µε σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και συνεπώς την 
περαιτέρω µείωση των εκποµπών CO2. Το ETS µπορεί να λειτουργήσει αποτελεσµατικά στην 
µετά-Κιότο εποχή µόνο εφόσον καθιερωθεί και σε χώρες εκτός ΕΕ και ανταποκρίνεται 
καλύτερα στην παγκόσµια αγορά του εκάστοτε κλάδου. 
 
Με τη χρήση της τεχνολογίας καύσης αποβλήτων και τις νέες τεχνολογίες που συνδυάζουν την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τσιµέντου σε υβριδικές µονάδες ο τοµέας µπορεί να 
συµβάλει στη µείωση της χρήσης των ορυκτών καυσίµων και στη διατήρηση των φυσικών 
πόρων. 
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Τέλος, τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα και οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι στον τοµέα του 
τσιµέντου θα πρέπει να ενισχύσουν το διάλογο εντός του τοµέα, σε ευρωπαϊκό και εθνικό 
επίπεδο, ιδίως όσον αφορά - προβλήµατα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, θέµατα 
όπως η επιµόρφωση των εργαζοµένων και η απόκτηση βασικών ικανοτήτων, καθώς και τον 
κίνδυνο περικοπών θέσεων εργασίας λόγω της αναµενόµενης µετεγκατάστασης επιχειρήσεων 
σε χώρες που δεν έχουν κυρώσει τη συµφωνία του Κιότο  και της αυξανόµενης τάσης 
εισαγωγής τσιµέντου.. 

 

− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Pol Liemans 
(Tel. : 00 32 2 546 82 15 – ηλεκτρονικό ταχυδροµείο : pol.liemans@eesc.europa.eu) 

 
 

• Περιβαλλοντική νοµοθεσία και βιοµηχανικές µεταλλαγές 
– Εισηγητής: κ. PEZZINI (Εργοδότες – IT) 
– Συνεισηγητής: κ. NOWICKI (Κατηγορία 3 – PL) 
 
– Έγγραφο αναφοράς : Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – ΕΟΚΕ 1709/2007 
 
– Κύρια σηµεία: 
 

Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ότι όλοι οι οικονοµικοί και κοινωνικοί φορείς, δηµόσιοι και ιδιωτικοί, 
καθώς και όλοι οι πολιτικοί ιθύνοντες και οι δηµόσιες αρχές πρέπει να έχουν πλήρη επίγνωση 
του ότι βρίσκονται µπροστά σε µια νέα βιοµηχανική επανάσταση, που θέτει στο κέντρο της 
ανάπτυξης την ποιότητα της ζωής και του περιβάλλοντος και επιβάλλει ένα νέο, ολοκληρωµένο 
τρόπο σχεδιασµού, παραγωγής, κατανάλωσης, διατήρησης και διαχείρισης των φυσικών 
πόρων. 
 
Η  ΕΟΚΕ πιστεύει ότι επείγει η µετάβαση από µια στάση άµυνας και αντίδρασης σε µια στάση 
σταθερότητας και πρόληψης που να προετοιµάζει το µέλλον, σε επίπεδο ΕΕ και κρατών µελών, 
µε την ανάληψη θετικών δράσεων σε βιώσιµη βάση ώστε να επισπευστεί:. 
 
Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι, σε επίπεδο ΕΕ, οι νέες και βιώσιµες βιοµηχανικές πρωτοβουλίες πρέπει 
να συµπληρώνονται από πόρους των διαρθρωτικών ταµείων, κοινοτικά προγράµµατα 
καινοτοµίας, έρευνας και κατάρτισης και από κατάλληλα χρηµατοδοτικά µέσα. 
 
Η ΕΟΚΕ υπενθυµίζει στην Επιτροπή και στα κράτη µέλη ότι είναι ανάγκη να επιταχυνθεί η 
υιοθέτηση συγκεκριµένων µέτρων απλοποίησης για να καταργηθούν οι περιττές επιβαρύνσεις 
και να µειωθεί το αυξανόµενο οικονοµικό κόστος που συνδέεται µε τις γραφειοκρατικές και 
τεχνικές απαιτήσεις της υφιστάµενης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, η οποία θα πρέπει να 
εξορθολογιστεί και να ενοποιηθεί. 
 
Όπως έχουν επανειληµµένα υποστηρίξει η ΕΟΚΕ, η Επιτροπή, το Συµβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι απαραίτητο να µειωθεί το διοικητικό και γραφειοκρατικό 
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κόστος που επιβαρύνει τις επιχειρήσεις προκειµένου να ελευθερωθούν οι οικονοµικές και 
κοινωνικές δυνάµεις και να χρησιµοποιηθούν για το βιώσιµο εκσυγχρονισµό της λειτουργίας 
τους και των παραγωγικών και οργανωτικών τους δοµών. 
 

− Για περισσότερες πληροφορίες:  
(Τηλ..: 00 32 2 546 86 28 – ηλεκτρονικό ταχυδροµείο : ccmi@eesc.europa.eu) 

 
 

• Εξέλιξη του τοµέα της αυτοκινητοβιοµηχανίας 
– Εισηγητής: κ. ZÖHRER (Μισθωτοί – AT) 
– Συνεισηγητής: κ. GLAHE (Κατηγορία 1 – DE) 
 
– Έγγραφο αναφοράς: Ενηµερωτική έκθεση – ΕΟΚΕ 1065/2007 fin rév. 
 

– Κύρια σηµεία: 
 

Η ενηµερωτική έκθεση περιλαµβάνει τόσο τους τελικούς παραγωγούς (κατασκευαστές αρχικού 
εξοπλισµού - ΚΑΕ) όσο και την βιοµηχανία παραγωγής συστατικών αυτοκινήτων.  
Η ενηµερωτική έκθεση προβαίνει σε περιεκτική ανάλυση των προοπτικών του συγκεκριµένου 
τοµέα: επισηµαίνει τις διεθνείς τάσεις σε αυτόν τον τοµέα, εξετάζει την εξέλιξή του κατά τη 
διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας και διερευνά τα τρέχοντα αριθµητικά στοιχεία από πλευράς 
παραγωγής και εµπορίας τόσο για τα επιβατηγά όσο και για τα εµπορικά οχήµατα. 
Στην ενηµερωτική έκθεση αναλύεται επίσης ο ρόλος της βιοµηχανίας προµήθειας συστατικών 
αυτοκινήτων και ο σηµαντικός ρόλος που διαδραµατίζει στην αλυσίδα αξίας και εφοδιασµού 
του κλάδου των αυτοκινήτων. Επιπλέον, στην έκθεση εξετάζονται οι σχέσεις µεταξύ των 
κατασκευαστών και των προµηθευτών και οι προσεχείς προκλήσεις για αυτούς τους 
τελευταίους. 
 
Η ΕΟΚΕ κατέληξε σε διάφορα συµπεράσµατα και συστάσεις, µεταξύ των οποίων 
περιλαµβάνονται τα εξής: 
 
Η µεγαλύτερη ίσως πρόκληση, την οποία αντιµετωπίζει η βιοµηχανία µηχανοκίνητων 
οχηµάτων, συνίσταται στη συµβατότητα µεταξύ από τη µία πλευρά της ανάγκης της ατοµικής 
κινητικότητας και της µεταφοράς αγαθών και από την άλλη πλευρά µίας οριακής πυκνότητας 
κυκλοφορίας – συµπεριλαµβανοµένων των επιβαρύνσεων για το περιβάλλον και των κινδύνων 
για την ασφάλεια που αυτή συνεπάγεται – και της έλλειψης πρώτων υλών. 
 
Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει έναν ευρύ διάλογο, στον οποίον θα συµµετάσχουν 
οι πλέον διαφορετικοί παράγοντες της βιοµηχανίας, της κοινωνίας των πολιτών και της 
πολιτικής, καθώς επίσης οι επιστηµονικοί κύκλοι, προκειµένου αφενός να εξετασθούν οι 
προτάσεις σχετικά µε την υιοθέτηση και την υλοποίηση ενός µελλοντικού συστήµατος 
µεταφορών, και αφετέρου να αναπτυχθούν συγκεκριµένα σχέδια. Στόχος πρέπει να είναι η 
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επίτευξη ολοκληρωµένης προσέγγισης για τη χάραξη µιας νέας βιοµηχανικής πολιτικής στον 
κλάδο αυτό. 
 
Επειδή πρόκειται για µια υπερβολικά στενή και συνεπώς ελλιπή στατιστική κατάταξη, η ΕΟΚΕ 
καλεί την Επιτροπή να προβεί σε πιο εµπεριστατωµένες µελέτες σχετικά µε τους τοµείς της 
βιοµηχανίας υλικών και εξοπλισµού αυτοκινήτων που παραλείφθηκαν από τις στατιστικές, 
καθώς και σχετικά µε την εξέλιξη της απασχόλησης (θέσεις απασχόλησης, επαγγελµατικά 
προσόντα, όροι απασχόλησης). 
 
Το µελλοντικό κανονιστικό πλαίσιο για τον τοµέα των µηχανοκίνητων οχηµάτων θα πρέπει να 
δοµηθεί βάσει της αρχής της καλύτερης κανονιστικής ρύθµισης. Οι απαραίτητες νοµοθετικές 
διατάξεις θα πρέπει να συντονίζονται στο επίπεδο της Επιτροπής (όπως επίσης µεταξύ των 
διαφόρων Γ∆) και να αποτελούν αντικείµενο συζητήσεων, στις οποίες θα συµµετάσχουν - από 
το πρώτο κιόλας στάδιο - οι σηµαντικότεροι παράγοντες. 
 
Το µέλλον της βιοµηχανίας µηχανοκίνητων οχηµάτων της ΕΕ βασίζεται κυρίως στον 
ανταγωνισµό ως προς την καινοτοµία και όχι κατ΄ανάγκη στον ανταγωνισµό ως προς το 
κόστος. 
 
Απαιτείται στενότερη συνεργασία µεταξύ των κατασκευαστών, των προµηθευτών, των 
παρόχων υπηρεσιών µελετών µηχανικού και των πανεπιστηµίων ή ιδρυµάτων τεχνολογικής 
εκπαίδευσης. 

 

− Για περισσότερες πληροφορίες: κα  Muñoz 
(Τηλ..: 00 32 2 546 83 73 – ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: amelia.munozcabezon@eesc.europa.eu) 

 
 

• Γεωργικοί ελκυστήρες – ηχητικό επίπεδο 
Γνωµοδότηση κατηγορίας Γ 

– Έγγραφο αναφοράς: COM(2007) 588 τελικό – 2007/0205 COD – ΕΟΚΕ 1695/2007 
 

– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. João Pereira dos Santos 

(Τηλ..: 00 32 2 546 92 45 – ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
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• Πράσινο Βιβλίο για τη βελτίωση των πρακτικών διάλυσης των πλοίων 
− Εισηγητής: κ. ADAMS (∆ιάφορες δραστηριότητες – UK) 

 

− Έγγραφο αναφοράς: COM(2007) 269 τελικό – ΕΟΚΕ 1701/2007 
 

− Κύρια σηµεία: 
 

Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόταση της Επιτροπής για ανάληψη δράσης 
τόσο σε διεθνές όσο και σε περιφερειακό επίπεδο µε στόχο τη µεταβολή, το συντοµότερο 
δυνατόν, των σηµερινών απαράδεκτων πρακτικών διάλυσης των πλοίων. 
Είναι σαφές ότι η διάλυση σκαφών στο τέλος του κύκλου ζωής τους αποτελεί ένα σύνθετο 
τοµέα που συνεπάγεται σηµαντική συνεισφορά σε θέσεις απασχόλησης και πρώτες ύλες προς 
όφελος των αναπτυσσόµενων χωρών οι οποίες εφαρµόζουν πρακτικές διάλυσης χαµηλού 
κόστους. Ταυτόχρονα, η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει ότι η διαρθρωτική φτώχεια και άλλα κοινωνικά 
και νοµικά προβλήµατα που υφίστανται σε ορισµένες περιοχές της Νότιας Ασίας συνδέονται 
στενά µε την απουσία ή την αδυναµία εφαρµογής ακόµη και στοιχειωδών προτύπων ασφάλειας 
στο χώρο εργασίας και των ελάχιστων προτύπων εργασίας και προστασίας του περιβάλλοντος. 
 
Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι: 
 

− Η ΕΕ θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι όροι θαλάσσιας προστασίας και ασφάλειας τους 
οποίους έχει επιβάλει, π.χ. για τα µονοπύθµενα δεξαµενόπλοια, δεν οδηγούν απλώς σε 
µετακύλιση της ζηµίας στις αναπτυσσόµενες χώρες, αλλά στην ουσία διασφαλίζονται µε 
την πλήρη εφαρµογή του κανονισµού για τη µεταφορά αποβλήτων, ο οποίος περιέχει τη 
Σύµβαση της Βασιλείας, συµπεριλαµβανοµένης της τροποποίησης περί της απαγόρευσης 
της Βασιλείας και των αντίστοιχων αρχών της. 

 

− Ένα ισχυρό διεθνές καθεστώς για την αναγνώριση, τον έλεγχο και τη διάθεση των 
πλοίων στο τέλος του κύκλου ζωής τους θα πρέπει να θεσπισθεί µέσω του ∆ΝΟ. Αυτό το 
καθεστώς πρέπει να διασφαλίζει ισοδύναµο επίπεδο ελέγχου µε εκείνο της Σύµβασης της 
Βασιλείας, δηλ. να ενσωµατώνει όλα τα σχετικά πρότυπα της ∆ιεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας (∆ΟΕ), να µην επιτρέπει εξαιρέσεις και να προλαµβάνει τη µετακίνηση πλοίων 
µε επικίνδυνα απόβλητα στο τέλος του κύκλου ζωής τους σε χώρες που δεν είναι 
συµβαλλόµενα µέρη της σύµβασης και διαθέτουν ανεπαρκείς εγκαταστάσεις. 

 

− Ωστόσο, για την υλοποίηση µιας τέτοιας συµφωνίας στο πλαίσιο του ∆ΝΟ απαιτούνται 
αρκετά έτη. Ως εκ τούτου (i) η εφαρµογή αποτελεσµατικών εθελοντικών προγραµµάτων 
από τους πλοιοκτήτες για την ελαχιστοποίηση των προβληµάτων διάθεσης θα πρέπει να 
ενθαρρύνεται και να υποστηρίζεται, (ii) αδιαµφισβήτητα η ΕΕ θα πρέπει να εφαρµόσει 
την υφιστάµενη νοµοθεσία της και πιο συγκεκριµένα τον κανονισµό για τη µεταφορά 
αποβλήτων. Το κράτος του λιµένα θα πρέπει να έχει την εξουσία να χαρακτηρίζει ένα 
πλοίο ως ευρισκόµενο «στο τέλος του κύκλου ζωής του», (iii) η ΕΕ θα πρέπει να 



- 8 - 

Greffe CESE 190/2007 (FR/EN/IT) ME/δα .../... 

αναπτύξει ένα σύστηµα πιστοποίησης και ελέγχου από τρίτους για ασφαλείς και 
περιβαλλοντικά ενδεδειγµένες εγκαταστάσεις διάλυσης. 

 

− Ο σχεδιασµός µε βάση τις ανάγκες ανακύκλωσης, η αναγνώριση των υφιστάµενων 
κινδύνων και η υποκατάσταση όσο το δυνατόν περισσότερου τοξικού υλικού κατά την 
κατασκευή των πλοίων θα έχουν, µακροπρόθεσµα, θετικό αντίκτυπο και η ΕΟΚΕ 
στηρίζει τις προσπάθειες τόσο της ΕΕ και του ∆ΝΟ όσο και των πλοιοκτητών και 
κατασκευαστών 

 

− Για περισσότερες πληροφορίες: κa Yvette Azzopardi 
(Τηλ..: 00 32 2 546 98 18 – ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 

 
 

4. ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 

• ∆ιασυνοριακή κινητικότητα του αγρεργατικού δυναµικού 

– Εισηγητής: κ. SIECKER (Μισθωτοί – NL) 
 
– Έγγραφο αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – ΕΟΚΕ 1698/2007 
 
– Κύρια σηµεία: 

 
Στην παρούσα γνωµοδότηση η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ότι πρέπει να εφαρµόζεται η καθ' όλα ίση 
µεταχείριση των εργαζόµενων µεταναστών µε τους αυτόχθονες µε τους οποίους 
συνεργάζονται. Για ίση εργασία ίσες αποδοχές, ενώ θα πρέπει να βελτιωθούν οι συνθήκες 
πρόσβασης στην κοινωνική ασφάλιση. Αυτό δεν αποτελεί απλώς κοινωνική ανάγκη των 
εργαζοµένων αλλά και η οικονοµική ανάγκη των εργοδοτών (ίσοι όροι για την ύπαρξη θεµιτού 
ανταγωνισµού) και χρηµατοοικονοµική ανάγκη των κρατών µελών (φορολογία). 
 
Η ΕΟΚΕ συνιστά η προτεινόµενη οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
για τη θέσπιση εναρµονισµένων κυρώσεων που θα επιβάλλονται σε εργοδότες που απασχολούν 
υπηκόους τρίτων χωρών που διαµένουν παράνοµα στην ΕΕ να ισχύει και για τους εργοδότες 
που απασχολούν παράνοµα εργαζόµενους από χώρες της ΕΕ για τις οποίες ισχύουν ακόµη 
περιορισµοί.  Επιπλέον, η ΕΟΚΕ θεωρεί ιδιαίτερα σηµαντικό να υπάρξει αυστηρή επίβλεψη εκ 
µέρους της ΕΕ, έτσι ώστε η οδηγία να µην ενσωµατωθεί απλώς στη νοµοθεσία όλων των 
κρατών µελών, αλλά και να εφαρµοστεί στην πράξη. 
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Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση για 
τη διενέργεια έρευνας σχετικά µε αυτήν την (φαινοµενική) ανεξαρτησία των ευρωπαίων 
κοινωνικών εταίρων στον τοµέα των κατασκευών  καθώς και για το γεγονός ότι η Επιτροπή θα 
χρηµατοδοτήσει επιπλέον την έρευνα αυτή. 
 
 

− Για περισσότερες πληροφορίες: Jakob Andersen 
 (Τηλ..: 00 32 2 546 96 46 – ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: jakob.andersen@eesc.europa.eu) 
 
 

• Η κατάσταση της απασχόλησης στο γεωργικό τοµέα 
– Εισηγητής: κ. WILMS (Μισθωτοί –  DE) 
– Έγγραφο αναφοράς: Πρόσθετη γνωµοδότηση – ΕΟΚΕ 1699/2007 
 
– Κύρια σηµεία: 

 
Στην εν λόγω γνωµοδότηση η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ότι η αγορά εργασίας στην ΕΕ πρέπει να 
αναπτυχθεί κατά τρόπο κοινωνικά βιώσιµο, θα πρέπει δηλαδή να παρέχεται στον καθένα η 
ευκαιρία να κερδίζει τα προς το ζην µέσω της εργασίας. Το πρόσθετο φθηνό εργατικό δυναµικό 
από τρίτες χώρες περιορίζει τις ευκαιρίες αυτές. Οι απασχολούµενοι στη γεωργία πρέπει να 
αντιµετωπίζονται ισότιµα σε όλα τα επίπεδα, ανεξάρτητα από την καταγωγή τους. 
 
Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι βραχυπρόθεσµα χρειάζεται να υλοποιηθούν τα ακόλουθα: 
 

− Θα πρέπει να ρυθµιστούν ελάχιστα πρότυπα συνθηκών εργασίας και συνθηκών για το 
 σύνολο του διακινούµενου εργατικού δυναµικού στην Ευρώπη. 

− Οι διακινούµενοι εργαζόµενοι θα πρέπει, βάσει της εργασίας τους, να απολαύουν 
 ολοκληρωµένης κοινωνικής προστασίας, η οποία θα περιλαµβάνει και την απόκτηση 
 συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων.  

− Το εποχικό εργατικό δυναµικό θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται εξίσου στα προγράµµατα 
 απόκτησης προσόντων.  

− Οι διακινούµενοι εργαζόµενοι θα πρέπει να ενηµερώνονται αναφορικά µε τους όρους 
 εργασίας και τα δικαιώµατά τους. 

 
Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ  στην ευρωπαϊκή γεωργία δεν υπάρχει διαφάνεια σχετικά µε το 
µέγεθος της απασχόλησης και τα κοινωνικά πρότυπα. Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι ένα µέσο για την 
επίτευξη θεµιτού ανταγωνισµού είναι η πιστοποίηση των επιχειρήσεων µε βάση κοινωνικά 
κριτήρια. 
 

− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Jakob Andersen 
(Τηλ.: 00 32 2 546 96 46 –  ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: jakob.andersen@eesc.europa.eu) 
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• Μεταρρύθµιση της ΚΟΑ/Οίνου 
− Εισηγητής: κ. KIENLE (Εργοδότες – DE)) 
 

− Έγγραφο αναφοράς: COM(2007) 372 τελικό – 2007/0138 CNS – ΕΟΚΕ 1703/2007 
 

− Κύρια σηµεία: 
 
Η ΕΟΚΕ υπενθυµίζει ότι η αµπελοκαλλιέργεια αποτελεί µέσο διαβίωσης για 1,5 εκατοµµύρια 
οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προσφέρει απασχόληση σε 2,5 
εκατοµµύρια εργαζόµενους, τουλάχιστον σε εποχική βάση. Η ΕΟΚΕ εφιστά συνεπώς την 
προσοχή στο γεγονός ότι κατά την εφαρµογή της µεταρρύθµισης θα πρέπει να προτιµηθούν 
µέτρα που έχουν θετικό αντίκτυπο στο εισόδηµα των αµπλελουργών και ευνοούν την 
απασχόληση στον ευρωπαϊκό αµπελουργικό τοµέα. 
 
Η ΕΟΚΕ θεωρεί αδικαιολόγητη την άµεση κατάργηση των παρεµβατικών µέτρων. Για το λόγο 
αυτό, συνιστά να εξασφαλιστεί η δυνατότητα παροχής ενισχύσεων για την απόσταξη για την 
παραγωγή πόσιµης αλκοόλης και για ιδιωτική αποθεµατοποίηση στα πλαίσια των εθνικών 
χρηµατοδοτικών προγραµµάτων κατά την «περίοδο σταδιακής κατάργησης» 2008-2010. 
 
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ότι ο προσανατολισµός των διαδικασιών παραγωγής οίνου στα πρότυπα 
του ∆ΟΑΟ πρέπει να συµπεριληφθεί µε συνεπέστερο τρόπο στην στρατηγική κατεύθυνση 
διµερών ή διεθνών εµπορικών συµφωνιών. Η αποδοχή στην περίπτωση των εισαγόµενων οίνων 
οποιοσδήποτε διαδικασίας που είναι αποδεκτή σε κάποια περιοχή του κόσµου έρχεται σε 
αντίφαση µε τον εντονότερο προσανατολισµό των ευρωπαϊκών οίνων στα πρότυπα του ∆ΟΑΟ, 
και θα οδηγούσε σε περαιτέρω στρεβλώσεις του ανταγωνισµού. 
 
Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει τροποποιήσει τις προτάσεις της για τις 
ρυθµίσεις που ισχύουν για την εκρίζωση και έχει περικόψει τον προβλεπόµενο προϋπολογισµό. 
Η δυνατότητα αυτή πρέπει να προσφέρεται για την εκρίζωση ποικιλιών σταφυλιού σε εκτάσεις 
που δεν είναι κατάλληλες για την παραγωγή οίνου και για την κοινωνική προστασία 
επιχειρήσεων που δεν έχουν µέλλον στον κλάδο αυτό. 

 
Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει την απόφαση της Επιτροπής να τροποποιήσει τις αρχικές προθεσµίες 
που είχε ορίσει για την φιλελευθεροποίηση των κανόνων φύτευσης. Όµως, εξακολουθεί 
πάντοτε να είναι αντίθετη στην πλήρη φιλελευθεροποίηση του κλάδου, ακόµη και σε 
µεταγενέστερο στάδιο, επειδή κάτι τέτοιο θα υπονόµευε τους οικονοµικούς, κοινωνικούς, 
περιβαλλοντολογικούς και σχετικούς µε την προστασία του τοπίου στόχους που επιδιώκονται 
µε τη µεταρρύθµιση της αγοράς οίνου. Η µετατόπιση της παραγωγής οίνου από πολιτιστικά 
αξιόλογες περιοχές σε εκτάσεις φθηνότερης καλλιέργειας δεν µπορεί να υποστηριχθεί, λόγω 
της συλλογικής ευθύνης που υπάρχει έναντι της απασχόλησης, της οικονοµίας και των 
υποδοµών στις οινοπαραγωγικές περιοχές, καθώς και για λόγους κοινωνικής προστασίας, 
περιβάλλοντος και προστασίας της φύσης. 
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Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να προβλέψει για τα εθνικά µέτρα χρηµατοδότησης την 
προαγωγή µέτρων για την πληροφόρηση των καταναλωτών και την προαγωγή της εµπορίας, 
και µάλιστα όχι µόνο για τις εξαγωγικές αγορές αλλά και για την εσωτερική αγορά. Στα 
πλαίσια αυτά πρέπει να διεξαχθεί εκτενής εκστρατεία πληροφόρησης σχετικά µε τα οφέλη που 
προσφέρει για την υγεία η µετριοπαθής κατανάλωση οίνου, αλλά και τους κινδύνους που 
εγκυµονεί η κατάχρηση. Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι πρέπει να συνεκτιµηθούν τα µέτρα 
πληροφόρησης και εµπορικής προώθησης όλων των αµπελουργικών προϊόντων. 
 

− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Arturo Iniguez Yuste 
(Τηλ.: 00 32 2 546 87 68 – ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 

 

 

• Η γεωργία στις περιοχές µε ειδικά φυσικά µειονεκτήµατα 
− Εισηγητής: κ. BROS (∆ιάφορες δραστηριότητες – FR) 
 
− Έγγραφο αναφοράς: Πρόσθετη γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – ΕΟΚΕ 1704/2007 
 

− Για περισσότερες πληροφορίες: κα Eleonora di Nicolantonio 
(Τηλ.: 00 32 2 546 94 54 – ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: eleonora.dinicolantonio@eesc.europa.eu) 

 
 

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

• Προώθηση της αλληλεγγύης µεταξύ των γενεών 
− Εισηγητής: κ. JAHIER (∆ιάφορες δραστηριότητες – IT) 

− Έγγραφο αναφοράς: COM(2007) 244 τελικό – CESE 1711/2007 
 

− Κύρια σηµεία: 
 
Η ΕΟΚΕ επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής στην οποία υπάρχει συγκεκριµένη 
λειτουργική ατζέντα προκειµένου να υλοποιηθεί η προτεινόµενη Συµµαχία για τις Οικογένειες. 
Θα χρειαστεί επαγρύπνηση ώστε, να µην υπάρξει  κίνδυνος περιθωριοποίησης αυτής της 
προσπάθειας. 
 
Γενικότερα, το βασικό θέµα είναι να αναγνωριστεί πραγµατικά η πρακτική και η ουσιώδης 
συµβολή που οι οικογένειες συνεχίζουν να εξασφαλίζουν στην κοινωνία µας. Η ΕΟΚΕ θεωρεί 
ότι η δηµιουργία ενός Παρατηρητηρίου ορθών πρακτικών στον τοµέα της οικογενειακής 
πολιτικής, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 
και εργασίας, πρέπει να υποστηριχθεί. 
 
Στη συνέχεια θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα ώστε η κύρια δράση του Παρατηρητηρίου αυτού να 
µην περιοριστεί µόνο στα οικογενειακά ζητήµατα που σχετίζονται µε τον επαγγελµατικό βίο, 
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αλλά να προσανατολιστεί στον καθορισµό των αναγκών της οικογένειας και των γενεών. 
Ιδιαίτερης προσοχής χρήζει επίσης η πρόταση για την αναθεώρηση των συντελεστών ΦΠΑ στα 
είδη βρεφικής ηλικίας 

 

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

 

 

• Ζώα συντροφιάς/υγειονοµικοί όροι  
Γνωµοδότηση κατηγορίας Γ 

− Έγγραφο αναφοράς: COM(2007) 572 final – 2007/0202 COD – ΕΟΚΕ 1705/2007 
 

− Για περισσότερες πληροφορίες: κα Eleonora di Nicolantonio 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 94 54 – ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: eleonora.dinicolantonio@eesc.europa.eu) 

 
 

6. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 
 

• Μετανάστευση και ανάπτυξη: ευκαιρίες και προκλήσεις 
− Εισηγητής: κ. SHARMA (∆ιάφορες δραστηριότητες – UK) 

 
− Έγγραφο αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – ΕΟΚΕ 1713/2007 

 

− Κύρια σηµεία: 
• Η παρούσα γνωµοδότηση πρωτοβουλίας της ΕΟΚΕ µε θέµα «Μετανάστευση και 

ανάπτυξη: ευκαιρίες και προκλήσεις» εξετάζει το πώς η µετανάστευση µπορεί να 
θεωρηθεί «εργαλείο ανάπτυξης». 

• Η ΕΟΚΕ καταλήγει ότι οι µετανάστες µπορούν να διαδραµατίσουν καίριο ρόλο στη 
µείωση της φτώχειας στις χώρες  προέλευσής τους, µέσω της µεταφοράς εµβασµάτων.   

• Προκειµένου να βελτιωθεί ο αντίκτυπος αυτών των εµβασµάτων, συνιστάται να 
αναληφθούν δράσεις για τη µείωση του κόστους συναλλαγής των εµβασµάτων και να 
διευκολυνθεί η ροή τους. 

• Στην παρούσα γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ αναδεικνύεται ο σηµαντικός ρόλος των 
κοινοτήτων της ∆ιασποράς στη «συν-ανάπτυξη» των χωρών προέλευσής τους, τόσο στον 
µεσοπρόθεσµο όσο και στον µακροπρόθεσµο ορίζοντα. 

•  Στο πλαίσιο αυτό, συνιστάται η εντατικοποίηση της συνεργασίας της διεθνούς 
κοινότητας και των αναπτυξιακών οργανισµών µε τις κοινότητες της ∆ιασποράς, 
προκειµένου να συµβάλουν στην αύξηση των ικανοτήτων τους. Για το σκοπό αυτό, η 
ΕΟΚΕ στηρίζει τη δηµιουργία ενός ειδικού Ταµείου Μετανάστευσης και Ανάπτυξης. 

• Η ΕΟΚΕ καλεί όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς να λάβουν µέτρα για το µετριασµό 
των επιπτώσεων της «διαρροής εγκεφάλων». 
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• Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι µε τη διευκόλυνση της κυκλικής και εικονικής µετανάστευσης 
µπορεί να προωθηθεί η ανάπτυξη των ικανοτήτων των κοινοτήτων της ∆ιασποράς, και 
ταυτόχρονα να δηµιουργηθεί δεξαµενή εγκεφάλων στις χώρες προέλευσης των 
µεταναστών. 

• Η ΕΟΚΕ ζητεί να δοθεί µεγαλύτερη προσοχή στις περιφερειακές προσεγγίσεις της 
µετανάστευσης και της ανάπτυξης, όπως λόγου χάρη, οι προσεγγίσεις που έχει ήδη 
υιοθετήσει η Αφρικανική Ένωση. 

• Συνιστάται η µετανάστευση και η ανάπτυξη να ενταχθούν σε άλλους συναφείς τοµείς 
πολιτικής. 

• Η ΕΟΚΕ, ζητεί, επίσης να εξασφαλιστεί πολιτική συνοχή µεταξύ των εθνικών πολιτικών 
των κρατών µελών και της ΕΕ για τη µετανάστευση. 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κα Σουζάννα Μπαΐζου 

(Τηλ.: 00 32 2 546 98 45 – ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: susanna.baizou@eesc.europa.eu) 
 
 

7. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
ΣΤΗ ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ 

 

• Οι σχέσεις της ΕΕ µε τη Μολδαβία: Ο ρόλος της οργανωµένης 
κοινωνίας των πολιτών 

− Εισηγήτρια: κα PICHENOT (∆ιάφορες δραστηριότητες – FR) 
 

− Έγγραφο αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – ΕΟΚΕ 1714/2007 
 

− Κύρια σηµεία: 
Η ΕΟΚΕ υπενθυµίζει µε έµφαση ότι η επιτυχία του προγράµµατος δράσης ΕΕ-Μολδαβίας στο 
πλαίσιο της πολιτικής γειτονίας θα εξαρτηθεί από το βαθµό διασύνδεσης και συµµετοχής των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην εφαρµογή του. 

 
Η ΕΟΚΕ συνιστά τη δηµιουργία τακτικών και διαρθρωµένων σχέσεων µε την κοινωνία των 
πολιτών της Μολδαβίας. Για τον σκοπό αυτό, η ΕΟΚΕ θα διοργανώσει εκδήλωση, η οποία θα 
συµπεριλαµβάνει τοπικούς και περιφερειακούς παράγοντες µε στόχο την:  

 

− αξιολόγηση των µηχανισµών ενηµέρωσης και διαβούλευσης που λειτουργούν στη Μολδαβία, 
τόσο από κυβερνητικής, όσο και από ευρωπαϊκής πλευράς, συµπεριλαµβανοµένου του 
απολογισµού της εφαρµογής του Π∆ (2005-2008) 

− προετοιµασία και κατάρτιση της κοινωνίας των πολιτών για τη συνέχιση των εταιρικών 
σχέσεων µετά το 2008. 

 
Η ΕΟΚΕ εύχεται να βελτιωθεί στο προσεχές µέλλον η συµµετοχή της µολδαβικής κοινωνίας 
των πολιτών στον διάλογο µε τις χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων καθώς και στον περιφερειακό 
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διάλογο της Μαύρης Θάλασσας, µέσω κυρίως της διαπεριφερειακής και διασυνοριακής 
συνεργασίας σε αυτή την στρατηγική περιοχή. Η συνεργασία της ΕΕ µε τη Μολδαβία 
εντάσσεται στο πλαίσιο µιας εδραιωµένης συνεργασίας µε τις γείτονες χώρες και ειδικότερα µε 
τη Ρωσία. 
 

− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Raffaele Del Fiore 
(Τηλ..: 00 32 2 546 97 94 – ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: raffaele.delfiore@eesc.europa.eu)  

 
 

8. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 

• Προσαρµογή στην αλλαγή του κλίµατος (Πράσινη Βίβλος) 
− Εισηγητής: κ. OSBORN (∆ιάφορες δραστηριότητες – UK) 

 
− Έγγραφο αναφοράς: COM(2007) 354 τελικό – ΕΟΚΕ 1702/2007 

− Κύρια σηµεία: 
 

Σύµφωνα µε την ΕΟΚΕ, κατά την χάραξη των ευρωπαϊκών και εθνικών στρατηγικών 
προσαρµογής θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα κύρια θέµατα: 
 
− οι στρατηγικές θα πρέπει να προβλέπουν τον προγραµµατισµό όλων των ζητηµάτων που 

εξετάζει η Πράσινη Βίβλος, στα οποία περιλαµβάνονται: η προστασία των παράκτιων 
ζωνών, οι πληµµύρες και η ξηρασία, οι υδάτινοι πόροι, η δηµόσια υγεία, η γεωργία και η 
βιοποικιλότητα, οι χρήσεις της γης και προγραµµατισµός των υποδοµών, ο οικοδοµικός και 
ο κατασκευαστικός τοµέας, κλπ.· 

 
− οι προϋπολογισµοί των ευρωπαϊκών προγραµµάτων που θα υιοθετηθούν στο µέλλον θα 

πρέπει να διαθέτουν υψηλότερα κονδύλια για τις απαραίτητες προσαρµογές στην αλλαγή 
του κλίµατος, το δε θέµα αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον καθορισµό των 
κριτήριων αξιολόγησης των προγραµµάτων και σχεδίων · 

 

− η Ευρώπη θα πρέπει να διαθέσει σηµαντικούς νέους και πρόσθετους πόρους για το σκοπό 
αυτό και τα κράτη µέλη της θα πρέπει να παράσχουν βοήθεια στις αναπτυσσόµενες χώρες 
προκειµένου να µπορέσουν να προσαρµοστούν στις αλλαγές αυτές · 

 

− οι στρατηγικές προσαρµογής στην αλλαγή του κλίµατος και µετριασµού των επιπτώσεών 
της πρέπει να χαρακτηρίζονται από συνοχή και να αλληλοσυµπληρώνονται· η εκτίµηση και 
η διαχείριση του κινδύνου πρέπει να αποτελεί καθοριστικό στοιχείο της διαδικασίας 
ορισµού προτεραιοτήτων · 

 

− η ευρωπαϊκή έρευνα µε αντικείµενο τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίµατος και την 
προσαρµογή σε αυτές πρέπει να ενισχυθεί σηµαντικά · 
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− η ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών, συµπεριλαµβανοµένων των καταναλωτών και του 
ευρύτερου κοινού, πρέπει να δεσµευτεί ευρύτερα ώστε να διευρυνθεί η κατανόηση εκ 
µέρους του κοινού, αφενός, των προβληµάτων που θα προκύψουν από την αλλαγή του 
κλίµατος και, αφετέρου, των αλλαγών συµπεριφοράς που θα καταστούν απαραίτητες για να 
µπορέσει να περιοριστεί επιπλέον η αλλαγή του κλίµατος και να µπορέσει η υφήλιος να 
προσαρµοστεί στις αλλαγές που πλέον είναι αναπόφευκτες. 

 

− είναι απαραίτητο να συσταθεί ένας φορέας για την παρακολούθηση της προόδου 
αναφορικά µε την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή και τα µέτρα άµβλυνσης του 
κινδύνου στην Ευρώπη και τη συστηµατική άσκηση πίεσης για την ανάληψη των 
απαραίτητων δράσεων και την υλοποίηση των δεσµεύσεων. 

 

− Για περισσότερες πληροφορίες: κα Annika Korzinek 
(Τηλ.: 00 32 2 546 80 65 – ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: annika.korzinek@eesc.europa.eu) 

 
 

• Αγορακεντρικά µέσα για το περιβάλλον και αντίστοιχες πολιτικές 
επιδιώξεις (Πράσινη Βίβλος) 

− Εισηγητής: κ. RIBBE (∆ιάφορες δραστηριότητες – DE) 
 
− Έγγραφο αναφοράς: COM(2007)140 τελικό – ΕΟΚΕ 1697/2007 
 

− Κύρια σηµεία: 
 

Η ΕΟΚΕ, µολονότι ασπάζεται τα – κατά τη γνώµη της – θετικά και ορθά επιχειρήµατα της 
Πράσινης Βίβλου, προσδοκούσε από το εν λόγω έγγραφο – το οποίο σηµειωτέον δηµοσιεύθηκε 
µε σηµαντική καθυστέρηση και µετά από αλλεπάλληλες αναβολές – περισσότερη σαφήνεια 
όσον αφορά την σχεδιαζόµενη µελλοντική χρήση των αγορακεντρικών µέσων.  Ως 
«αγορακεντρικά µέσα» αναφέρονται οι φόροι, οι δασµοί, οι στοχευµένες επιδοτήσεις και οι 
εµπορεύσιµες άδειες. 

 
Η ΕΟΚΕ καλεί για αυτόν το λόγο την Επιτροπή, να επωφεληθεί του δηµοσίου διαλόγου που 
ξεκίνησε µε αφορµή την Πράσινη Βίβλο για να παρουσιάσει µε συγκεκριµένα παραδείγµατα 
τις δυνατότητες και τις επιπτώσεις, αλλά και τα όρια των διάφορων αγορακεντρικών µέσων για 
την προστασία του περιβάλλοντος. Ήρθε η ώρα να οργανωθεί συζήτηση αναφορικά µε τη 
µείωση της φορολόγησης της εργασίας και την αντίστοιχη αντιστάθµιση µέσω εσόδων 
προερχόµενων από τη φορολόγηση των επιβλαβών για το περιβάλλον δραστηριοτήτων 

 
Η ΕΟΚΕ θεωρεί εξαιρετικά σηµαντικό να υποβληθεί έγκαιρα η υποσχεθείσα µελέτη 
αναφορικά µε τις επιβλαβείς για το περιβάλλον επιχορηγήσεις, οι οποίες και πρέπει να 
εξαλειφθούν το συντοµότερο δυνατόν. Κατά τη γνώµη της ΕΟΚΕ, οι επιβλαβείς για το 
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περιβάλλον επιχορηγήσεις οδηγούν σε στρεβλώσεις του ανταγωνισµού και συνιστούν 
ανεπίτρεπτη, εσφαλµένη κατανοµή δηµοσίων πόρων. 

 

− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Arturo Iniguez Yuste 
(Τηλ.: 00 32 2 546 87 68 – ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 

 

• Ο ρόλος των Εθνικών Συµβουλίων Βιώσιµης Ανάπτυξης 

− Εισηγητής: κ. HAKEN (∆ιάφορες δραστηριότητες – CZ) 
 

− Έγγραφο αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – ΕΟΚΕ 1700/2007 
 

− Κύρια σηµεία: 
 

Η επισκόπηση των ΕΣΒΑ ανά την ΕΕ παρουσιάζει µια εικόνα µε µεγάλη ποικιλία.  Ενώ 
ορισµένα κράτη µέλη δεν έχουν καθόλου ή έχουν µόνο ανενεργά εθνικά συµβούλια, εκείνα που 
είναι ενεργά διαφέρουν σηµαντικά ως προς τις αρµοδιότητες, τη σύνθεση, την ανεξαρτησία, 
τους πόρους, καθώς και ως προς τον αντίκτυπο των εργασιών τους.  
 
Ενόψει των θετικών εµπειριών στα κράτη µέλη µε «ισχυρά» ΕΣΒΑ, η ΕΟΚΕ καλεί όλα τα 
κράτη µέλη να ενισχύσουν τα συµβούλιά τους ή να δηµιουργήσουν λειτουργικά και 
αποτελεσµατικά εθνικά συµβούλια όπου δεν υπάρχουν ακόµη. 
 
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι τα ΕΣΒΑ θα πρέπει: 
 
• να περιλαµβάνουν εκπροσώπους όλων των σηµαντικών τοµέων της εθνικής τους κοινωνίας· 
• να έχουν επαρκή βαθµό ανεξαρτησίας από την κυβέρνηση· 
• να διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση των στρατηγικών για τη βιώσιµη 
 ανάπτυξη και στην παρακολούθηση της εφαρµογής τους· 
• να λαµβάνουν επαρκή χρηµατοδότηση, ούτως ώστε να µπορούν να παρέχουν πραγµατική 
 προστιθέµενη αξία στις συζητήσεις και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων· 
• να ανταλλάσσουν εµπειρίες και βέλτιστες πρακτικές και να διατηρούν ανοιχτό διάλογο 

µεταξύ τους, ιδίως µέσω της ενίσχυσης του δικτύου των Ευρωπαϊκών Γνωµοδοτικών 
Συµβουλίων Περιβαλλοντικής και Αειφόρου Ανάπτυξης (EEAC). 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κα Annika Korzinek 

(Τηλ.: 00 32 2 546 80 65 – ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: annika.korzinek@eesc.europa.eu) 
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9. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 
 

• Ταξινόµηση, επισήµανση και συσκευασία ουσιών και µειγµάτων 
Γνωµοδότηση κατηγορίας Γ 

− Έγγραφο αναφοράς: COM(2007) 611 + 613 τελικό – 2007/0212/0213 COD – ΕΟΚΕ 
1706/2007 

 

− Κύρια σηµεία: 
 
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε το περιεχόµενο των προτάσεων και πιστεύει ότι δεν χρειάζονται σχόλια 
εκ µέρους της.  

 
Θα παρουσιάσει τις απόψεις της σχετικά µε το περιεχόµενο της πρότασης της Επιτροπής για 

την ταξινόµηση, την επισήµανση και τη συσκευασία ουσιών και µειγµάτων
1 σε µια 

γνωµοδότηση
2, η οποία είναι υπό εξέλιξη και προβλέπεται να υιοθετηθεί κατά τη σύνοδο 

ολοµέλειας της ΕΟΚΕ τον Μάρτιο του 2008. 
 

− Για περισσότερες πληροφορίες: κα Maarit Laurila 
(Τηλ.: 00 32 2 546 97 39 – ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: maarit.laurila@eesc.europa.eu) 

 
 

10. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ 
 

• Τέταρτη έκθεση για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή 
− Εισηγητής: κ. DERRUINE (Μισθωτοί – BE) 
 
− Έγγραφο αναφοράς: COM(2007) 273 τελικό – ΕΟΚΕ 1712/2007 

 
 

− Κυρία σηµεία: 
 

Η τέταρτη αυτή έκθεση, η οποία δηµοσιεύθηκε µεταξύ δύο διαφορετικών περιόδων 
προγραµµατισµού: παρέχει έτσι µία ανάλυση αντίκτυπου προγενέστερη της ευρωπαϊκής 
πολιτικής για τη συνοχή κατά την περίοδο προγραµµατισµού 2007-2013, αναλύει τα µέχρι 
τούδε επιτεύγµατα και ταυτοχρόνως δίδει το έναυσµα για τη συζήτηση που θα επακολουθήσει. 
 

                                                      
1
  Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ταξινόµηση, την επισήµανση και τη 

συσκευασία ουσιών και µειγµάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/EΟΚ και του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1907/2006 
- COM(2007) 355 τελικό 

2
  NAT/367 – Εισηγητής ο κ. Sears 
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Η ΕΟΚΕ συγχαίρει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ποιότητα και τις λεπτοµέρειες που πέτυχε 
να ενσωµατώσει στην Τετάρτη Έκθεση για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή. Η ΕΟΚΕ 
επιδοκιµάζει επίσης την πρωτοβουλία που ανέλαβε η Επιτροπή για τη διεξαγωγή ευρείας 
συζήτησης σχετικά µε το µέλλον της πολιτικής συνοχής· στη γνωµοδότηση της 
συµπεριλαµβάνεται σειρά απαντήσεων στα ερωτήµατα που έθεσε η Επιτροπή. 
 
Η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι οι διαφορές στην Ευρώπη µειώθηκαν και συνεχίζουν να 
µειώνονται· έτσι στην έκθεση αναφέρεται ότι στις αρχές της προσεχούς περιόδου 
προγραµµατισµού, τα 9 από τα 12 κράτη µέλη που εντάχθηκαν το 2004 και το 2007 θα 
υπερβούν το κατώφλι του 75% του ευρωπαϊκού κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ. Κατά συνέπεια, το εν 
λόγω κριτήριο αναφοράς θα χάσει την χρησιµότητά του. Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι το θέµα αυτό 
πρέπει να µελετηθεί ήδη από τώρα.. 
 
Όσον αφορά το θέµα των οικονοµικών δεικτών που χρησιµοποιούνται στην πολιτική συνοχής η 
ΕΟΚΕ προτείνει να εξετασθεί µήπως θα ήταν σκοπιµότερο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, στην 
προσεχή φάση επιχορηγήσεων από τα διαρθρωτικά ταµεία, στους οικονοµικούς δείκτες του 
Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήµατος (ΑΕΕ) αντί στο ΑΕγχΠ. Στόχος είναι να σχηµατιστεί µια 
καλύτερη εικόνα σχετικά µε το βιοτικό επίπεδο στις περιφέρειες και να αποφευχθούν 
στρεβλώσεις που οφείλονται τους ηµερησίως µετακινούµενους εργαζοµένους και τις άµεσες 
ξένες επενδύσεις, παράµετροι που διογκώνουν µε τεχνητό τρόπο το ΑΕγχΠ µιας περιφέρειες, 
χωρίς ωστόσο να αυξάνουν τον πραγµατικό πλούτο, καθότι (α) οι ηµερησίως µετακινούµενοι 
εργαζόµενοι δαπανούν το εισόδηµά τους στην περιοχή προέλευσής τους και (β) τα κέρδη 
συχνά επαναπατρίζονται στην µητρική εταιρεία. 
 
Στη γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ περιλαµβάνονται τρεις χάρτες που πραγµατοποιήθηκαν από το 
∆ικτυακό Παρατηρητήριο της Ευρωπαϊκής Χωροταξίας (ORATE,), που παρουσιάζουν πολύ 
οπτικά την πόλωση και την αύξηση των αστικών περιοχών µε ορίζοντα το 2030, οι οποίες θα 
έχουν ως αποτέλεσµα την εµβάθυνση της στρατηγικής της Λισσαβώνας όσον αφορά το 
σηµερινό της προσανατολισµό. Ένα εναλλακτικό σενάριο επικεντρωµένο περισσότερο στη 
συνοχή υπολογίσθηκε επίσης από το ORATE και στο σχετικό χάρτη εµφανίζεται ευκρινώς ότι 
είναι δυνατή η επέκταση του οικονοµικού κέντρου και ιδίως η ανάδειξη και άλλων πόλων 
ανάπτυξης (περιοχές στη Βαλτική Θάλασσα, στο ανατολικό τετράγωνο οριοθετούµενο από τη 
Βιέννη, το Βερολίνο, τη Βαρσοβία και τη Βουδαπέστη, Νότια Γαλλία και Καταλωνία). Σχετικά 
µε τα ανωτέρω, η ΕΟΚΕ υπενθυµίζει τη σηµασία που έχει να αναπτυχθεί και να υλοποιηθεί 
ένας πολυκεντρισµός δύο επιπέδων στα πλαίσια µιας αρµονικής ανάπτυξης, προκειµένου να 
αποφευχθούν οι ολέθριες συνέπειες της πόλωσης. 
 
Η ΕΟΚΕ θέτει επίσης το ζήτηµα των εταιρικών σχέσεων και εκφράζει τη λύπη της για το 
γεγονός ότι η παρούσα διαβούλευση δεν ασχολείται µε τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων και 
της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών στον σχεδιασµό, την επεξεργασία και την εφαρµογή 
των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων. Σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο θα πρέπει να ενισχυθεί η 
διαβούλευση µε τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συγκεκριµένα: οι προθεσµίες για 
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την αντίδραση στα διάφορα έγγραφα πρέπει να είναι ικανοποιητικές και οι παρατηρήσεις των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να λαµβάνονται πιο σοβαρά υπόψη. 
 

− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Marco Thyssen 
(Τηλ.: 00 32 2 546 84 11 – ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: marco.thyssen@eesc.europa.eu) 

 
 

11.ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 

• Εδαφικότητα των φορολογικών νοµοθεσιών στις βιοµηχανικές 
µεταλλαγές 

− Εισηγητής: κ. SCHADECK (∆ιάφορες δραστηριότητες – LU) 

− Συνεισηγητής : κ. GAY (Κατηγορία 1 – FR) 
 
− Έγγραφο αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – ΕΟΚΕ 1708/2007 
 

− Κύρια σηµεία: 
 
Πρέπει να υπάρξει µέριµνα ώστε η εδαφικότητα των φορολογικών νοµοθεσιών να έχει θετικό 
αντίκτυπο στις βιοµηχανικές µεταλλαγές. Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει, ωστόσο, ότι η φορολογία δεν 
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τις επενδυτικές αποφάσεις των ΜΜΕ. Βαρύνει πολύ 
περισσότερο τις πολυεθνικές που έχουν µεγαλύτερη κινητικότητα. 

 
Ο φορολογικός ανταγωνισµός µεταξύ των κρατών µελών εµπεριέχει κανόνες διαφάνειας και 
εντοπισµού των ενδεχόµενων καταχρήσεων και επιζήµιων πρακτικών. Η απουσία συντονισµού 
οδηγεί σε ακούσιες καταστάσεις µη φορολόγησης, καταχρήσεων ή ακόµη και στρεβλώσεων στη 
λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Επίσης, η κατάσταση αυτή ενέχει µια πτυχή αποσταθεροποίησης, 
ακόµη και διάβρωσης των συνολικών φορολογικών εσόδων της ΕΕ. Ο απεριόριστος ενδοκοινοτικός 
φορολογικός ανταγωνισµός ενέχει τον κίνδυνο, αφενός, να επιβαρύνει τη φορολογία εκείνων που 
διαθέτουν λιγότερη κινητικότητα και, αφετέρου, να τροποποιήσει την κατανοµή της επιβάρυνσης 
µεταξύ των φορολογουµένων και των καταναλωτών. Το τελευταίο αυτό σηµείο θα µπορούσε να 
βλάψει την κοινωνική συνοχή. Οι ΜΜΕ και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών είναι οι λιγότερο 
εξοπλισµένες για να επωφεληθούν από τον φορολογικό ανταγωνισµό.Η ΕΟΚΕ προτείνει τη θέσπιση 
συνοδευτικών δράσεων, ώστε να βοηθηθούν αυτές οι επιχειρήσεις στις προσπάθειες διεθνοποίησής 
τους. 

 
Η µεταφορά της φορολογικής επιβάρυνσης σε συντελεστές παραγωγής µε λιγότερη κινητικότητα 
µπορεί να υπονοµεύσει την ανταγωνιστικότητα των ενδιαφερόµενων επιχειρήσεων και των 
εργαζοµένων σε αυτές έναντι των ξένων ανταγωνιστών τους. Το ποσοστό αύξησης του εθνικού 
ΑΕγχΠ θα υποστεί τις συνέπειες αυτής της µεταφοράς της φορολογικής επιβάρυνσης, γεγονός που 
µπορεί να οδηγήσει σε µείωση της ικανότητας δηµόσιων επενδύσεων λόγω έλλειψης νέων 
δηµοσιονοµικών πόρων. Παρόλο που ο φορολογικός ανταγωνισµός οδηγεί κάθε κράτος στον 
καλύτερο έλεγχο των δηµόσιων δαπανών του, η ΕΟΚΕ ζητά ώστε τούτο να µη γίνεται εις βάρος, ούτε 



- 20 - 

Greffe CESE 190/2007 (FR/EN/IT) ME/δα .../... 

της προσφοράς, ούτε της ποιότητας των δηµοσίων υπηρεσιών, αλλά ούτε και της κοινωνικής 
προστασίας. 
 
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τις προσπάθειες των κρατών µελών να περιορίσουν τον επιζήµιο φορολογικό 
ανταγωνισµό και τη δέσµευσή τους να καταργήσουν µια σειρά επιζήµιων φορολογικών συστηµάτων 
το αργότερο έως το 2010. Επιπρόσθετα, καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειες προς αυτή 
την κατεύθυνση. Η ΕΟΚΕ στηρίζει επίσης την πολιτική της Επιτροπής µε βάση την οποία οι κρατικές 
ενισχύσεις, συµπεριλαµβανοµένων των φορολογικών προνοµίων που παραχωρούνται επιλεκτικά σε 
επιχειρήσεις, χρησιµεύουν στην επίτευξη βιώσιµων στόχων βιοµηχανικής µεταλλαγής και εδαφικής 
ανάπτυξης ενώ ταυτόχρονα είναι συµβατές µε την πολιτική για τον ανταγωνισµό στο εσωτερικό της 
ΕΕ. 
 
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ότι µε την εφαρµογή µιας κοινής ενοποιηµένης βάσης φορολογίας των 
επιχειρήσεων (ΚΕΒΦΕ) µπορούν να αποκοµισθούν τα µέγιστα οφέλη από το δυναµικό της 
εσωτερικής αγοράς και ταυτόχρονα, να διαφυλαχθεί η δηµοσιονοµική και φορολογική κυριαρχία των 
κρατών µελών. Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ευχή το σχέδιο αυτό να υιοθετηθεί από όσο το δυνατόν 
µεγαλύτερο αριθµό κρατών µελών και αυτά να καταφέρουν να εφαρµόσουν ένα ενιαίο σύστηµα 
φορολογικής βάσης σε κάθε φορολογούµενο, στο τέλος µιας περιόδου συνύπαρξης. Επιπλέον, τίθεται 
το ερώτηµα για τις συνέπειες µιας τέτοιας βάσης στους συντελεστές φορολογίας, η διασπορά των 
οποίων κινδυνεύει να αυξηθεί. Με αυτή την υπόθεση, ενδείκνυται ο καθορισµός ενός κατώτατου 
συντελεστή. 
 
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι ο αγώνας για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής πρέπει να αποτελεί 
προτεραιότητα. Τέλος, συνιστά στην Επιτροπή να προβαίνει σε εντατικότερη παρακολούθηση των 
πρακτικών ορισµένων «φορολογικών παραδείσων». 
 

− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. José Miguel Cólera Rodríguez 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 96 29 – ηλεκτρονικό ταχυδροµείο : josemiguel.colerarodriguez@eesc.europa.eu) 

 

• Συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης: βιοµηχανοποιηµένα καπνά 

− Γνωµοδότηση κατηγορίας Γ 
− Έγγραφο αναφοράς: COM(2007) 587 τελικό – ΕΟΚΕ 1716/2007 
 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κα Imola Bedo  

 (Τηλ.: 00 32 2 546 83 62 – ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: imola.bedo@eesc.europa.eu) 
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12. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 

• Μονάδες µέτρησης 

− Εισηγητής κ. CASSIDY (Εργοδότες – UK) 

− Έγγραφο αναφοράς: COM(2007) 510 τελικό – 2007/0187 COD – ΕΟΚΕ 1694/2007 
 

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

 
_____________ 


