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Τη σύνοδο ολοµέλειας τίµησε µε την παρουσία της η κα Neelie KROES, µέλος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, η οποία µίλησε σχετικά µε τη µεταρρύθµιση των κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της 
στρατηγικής της Λισαβόνας: η περίπτωση της καινοτοµίας. 

 
1. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ∆ΙΑΛΟΓΟΣ, ∆ΗΜΟΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ: ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 

«∆» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
 
• Περίοδος προβληµατισµού και πέραν αυτής: Σχέδιο ∆ για δηµοκρατία, 

διάλογο και δηµόσια συζήτηση 
– Εισηγήτρια: κα Jillian van TURNHOUT (∆ιάφορες δραστηριότητες – IE) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 494 τελικό – CESE 1390/2005 fin – CESE 1499/2005 
 
– Κύρια σηµεία: 
 
 Η ΕΟΚΕ επέλεξε επίτηδες να δώσει µια σύντοµη και εντελώς επιχειρησιακή απάντηση στην 

ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην απάντηση αυτή παρουσιάζει ένα µικρό αριθµό 
συγκεκριµένων µέτρων, µε τα οποία πιστεύει ότι θα µπορούσε, µόνη της και σε συνεργασία µε τα 
άλλα όργανα, να παράσχει σηµαντική συµβολή στην ευρεία συζήτηση κατά την περίοδο 
προβληµατισµού και πέραν αυτής. Τα δύο βασικά µηνύµατα είναι τα εξής: να προλάβουµε τις 
διατάξεις της Συνταγµατικής Συνθήκης για τον δηµοκρατικό βίο της Ένωσης καθιστώντας από 
τώρα τη συµµετοχική δηµοκρατία πιο απτή πραγµατικότητα, µέσω των δύο πυλώνων του 
διαλόγου των πολιτών και του ενισχυµένου ευρωπαϊκού πολιτικού διαλόγου, και να 
εξασφαλίσουµε ότι θα ακουστεί η φωνή της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών και των 
εκπροσώπων της στην ευρεία συζήτηση. 

 
– Επικοινωνία: κ. Martin Westlake (Τηλ.: 00 32 2 546 92 26 – e-mail : martin.westlake@esc.eu.int) 

 
2. ΓΝΩΣΗ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΟΙ 
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 

 
• Η πορεία προς την ευρωπαϊκή κοινωνία της γνώσης – Η συµβολή της 

οργανωµένης  κοινωνίας των πολιτών στη στρατηγική της Λισαβόνας 
− Εισηγητής: κ. OLSSON (∆ιάφορες δραστηριότητες – SE) 
− Συνεισηγητές: κα BELABED (Μισθωτοί – AT) 
   κ. VAN IERSEL (Εργοδότες – NL) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: διερευνητική γνωµοδότηση – CESE 1500/2005 
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− Κύρια σηµεία:  
 
 Τα κράτη µέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό και τα εθνικά κοινοβούλια, οι 

επιχειρήσεις, οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί και, βέβαια, η κοινωνία των πολιτών πρέπει να 
δεσµευθούν υπέρ ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου της Γνώσης, ο οποίος θα απευθύνεται σε 
όλους τους πολίτες, τις οργανώσεις και τις επιχειρήσεις και θα βασίζεται σε σαφώς 
καθορισµένους στόχους, συγκριτικές αξιολογήσεις, χρονοδιαγράµµατα και, βέβαια, σαφή 
προσδιορισµό των ευθυνών. 

 
 Η αλληλεπίδραση µεταξύ του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου της Γνώσης και της ενιαίας αγοράς 

θα απελευθερώσει νέες αναπτυξιακές δυνατότητες. Εποµένως, τα εναποµένοντα εµπόδια στην 
ενιαία αγορά που παρακωλύουν τη µετάβαση στην οικονοµία της γνώσης πρέπει να εξαλειφθούν 
όσο το δυνατόν συντοµότερα. 

 
 Πρέπει να ενθαρρυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων, των ερευνητών και των 

σπουδαστών µε αξιοπρεπείς µισθούς και συνθήκες εργασίας.  
 
 Η ΕΕ, τα κράτη µέλη και οι περιφέρειες πρέπει να στρέψουν τις δηµόσιες δαπάνες τους προς 

επενδύσεις που προωθούν την ανάπτυξη. Τα κράτη µέλη, σε συνεργασία µε ενδιαφερόµενους 
από τον ιδιωτικό τοµέα, θα πρέπει να αναλάβουν τη δέσµευση να αναπτύξουν ένα «Εθνικό 
πρόγραµµα προώθησης της γνώσης» µε χρηµατοδοτική υποστήριξη της ΕΕ. 

 
 Η ΕΟΚΕ ζητεί να διατηρηθούν οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρηµατοδότηση 

της έρευνας, της καινοτοµίας και της µάθησης στο πλαίσιο των δηµοσιονοµικών προοπτικών 
2007-2013.  

 
 Η ΕΟΚΕ καλεί τις επιχειρήσεις, τους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς και τα ιδιωτικά ιδρύµατα 

να αυξήσουν τις επενδύσεις τους στην οικονοµία της γνώσης και ζητεί να υποστηριχθούν σε 
αυτό µε φορολογικά κίνητρα. 

 
 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να έχει µεγαλύτερη εξουσία στη χάραξη των πολιτικών 

κατευθύνσεων και την παρακολούθηση της προόδου.  
 
 Η ΕΟΚΕ συνιστά να ξεκινήσει µια µόνιµη και διαρθρωµένη συζήτηση για να υποκινεί τους 

υπευθύνους για τη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα και να προάγει τον διάλογο µε τους 
πολίτες. 

 
 Τα εθνικά κοινοβούλια και τα εθνικά Οικονοµικά και Κοινωνικά Συµβούλια έχουν καίριο ρόλο 

και πρέπει να συµµετάσχουν σ’ αυτή τη συζήτηση. Θα πρέπει επίσης να συµµετάσχουν τοπικοί 
και περιφερειακοί φορείς.  

 
 Οι εµπλεκόµενοι φορείς του ιδιωτικού τοµέα θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν και να αναλάβουν 

τις ευθύνες τους µε απτές συµβολές και δράσεις. Ο κοινωνικός διάλογος και ο διάλογος των 
πολιτών είναι σηµαντικά εργαλεία για την προώθηση των πολιτικών για τη διά βίου µάθηση, την 
καινοτοµία και την τεχνολογία.  
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 Μια υγιής µακροοικονοµική πολιτική µε επίκεντρο την ανάπτυξη και την απασχόληση 
αναµένεται να δηµιουργήσει τις συνθήκες για την ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης και θα 
πρέπει να δώσει προτεραιότητα σε πολιτικές καθοδηγούµενες από τη ζήτηση νέων τεχνολογιών.  

 
 Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει την έκκλησή της για ένα Χάρτη της ∆ιά Βίου Μάθησης που θα 

εφαρµόζεται σε όλα τα επίπεδα. Η εφαρµογή του θα πρέπει να υποστηριχθεί όχι µόνο από τα 
διαρθρωτικά ταµεία, αλλά και µε δηµόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Οι πολιτικές για την 
απασχόληση και οι νέες µορφές κοινωνικής προστασίας θα πρέπει να δηµιουργήσουν ευνοϊκές 
συνθήκες για την πλήρη συµµετοχή των εργαζοµένων στη διά βίου µάθηση.  

  
 Θα πρέπει να προωθηθούν οι βιοµηχανικές περιοχές, τα τεχνολογικά πάρκα και άλλα καινοτόµα 

περιβάλλοντα. 
 
− Επικοινωνία: κ. Gilbert Marchlewitz (Τηλ.: 00 32 2 546 93 58 – e-mail : gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
 
• Τεχνολογικά πάρκα και βιοµηχανική µεταλλαγή 
− Εισηγητής: κ. TÓTH (∆ιάφορες δραστηριότητες – HU) 
− Συνεισηγητής: κ. KUBÍCEK (Κατ. II – CZ) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 1494/2005 
 
− Κύρια σηµεία: 
 
 Η παρούσα γνωµοδότηση πρωτοβουλίας αποσκοπεί στην προβολή, υπό το πρίσµα των 

αποστολών που εµπίπτουν στην Ένωση, τις δυνατότητες των βιοµηχανικών πάρκων και τα 
στοιχεία που τα συνδέουν µεταξύ τους. Πράγµατι, οι υποδοµές αυτές, οι οποίες ευνοούν την 
οικονοµική και κοινωνική συνοχή, χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής ως προς τις βιοµηχανικές 
µεταλλαγές.  

 
 Τα βιοµηχανικά, τεχνολογικά και επιστηµονικά πάρκα και άλλες δοµές παρεµφερούς ονοµασίας 

διαδραµατίζουν ρόλο πόλου καινοτοµίας και συµβάλλουν κατ’ αυτόν τον τρόπο στην υλοποίηση 
των προτεραιοτήτων που χαρακτηρίζουν τη σηµερινή φάση υλοποίησης των ΓΠΟΠ 2005-2008 
και τη στρατηγική της Λισαβόνας. Με την παρούσα γνωµοδότηση πρωτοβουλίας, η Ευρωπαϊκή 
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή επιθυµεί να προωθήσει την ανάπτυξη τέτοιων δοµών, τόσο 
στην ΕΕ των 15 όσο και στα δέκα νέα κράτη µέλη, και να ενθαρρύνει τη συνεργασία µεταξύ 
τους. Επιπλέον, η ΕΟΚΕ επιδιώκει τη βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης στις ενισχύσεις που 
χορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα βιοµηχανικά, τεχνολογικά, επιστηµονικά και 
λοιπά πάρκα όλων των κρατών µελών της ΕΕ. 

 
 Τα βιοµηχανικά πάρκα διακρίνονται για τον εντελώς ιδιαίτερο ρόλο που διαδραµατίζουν όσον 

αφορά την προώθηση της καινοτοµίας. Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο, κατά τη 
διαµόρφωση του δικτύου των βιοµηχανικών πάρκων, δεν αρκεί να επιδειχθεί µέριµνα για τις 
πτυχές που σχετίζονται µε τη βιοµηχανία, υπό τη στενή έννοια, και µε τη γεωργία: η παροχή µιας 
ακαδηµαϊκής και πανεπιστηµιακής πνευµατικής βάσης καθίσταται ολοένα και πιο αναγκαία για 
την αίσια έκβαση των προκλήσεων που αντιµετωπίζει η οικονοµία. 
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 Τα κέντρα καινοτοµίας και οι οργανισµοί µεταφοράς τεχνολογίας στην πράξη δηµιουργούν 
γέφυρες µεταξύ της επιστήµης και της οικονοµίας µέσω των υπηρεσιών που παρέχουν (είτε χωρίς 
κερδοσκοπικό σκοπό είτε σε εµπορική βάση) στις επιχειρήσεις µιας περιφέρειας ή µιας χώρας. 
Τα εν λόγω κέντρα και οι οργανισµοί προωθούν τις επιχειρήσεις και τις βοηθούν να 
αξιοποιήσουν τα επιτεύγµατα της έρευνας, διαδραµατίζοντας κατά κάποιον τρόπο 
διαµεσολαβητικό ρόλο σε αυτές τις διαδικασίες.  

 
 Πολυάριθµα ερευνητικά και επιστηµονικά πάρκα δηµιουργήθηκαν σε περιοχές όπου 

χρησίµευσαν ως θεµέλιος λίθος της ευηµερίας και εξυπηρέτησαν µια πληθώρα επιστηµονικών 
σκοπών. 

 
 Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι είναι απαραίτητο να διαδραµατίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργό ρόλο για την 

προώθηση της ίδρυσης και της ανάπτυξης βιοµηχανικών και τεχνολογικών πάρκων ως πόλων 
καινοτοµίας στα κράτη µέλη και στις περιφέρειες. Το ζητούµενο είναι η εξασφάλιση της πλήρους 
ένταξης των παλαιών και των νέων κρατών µελών στη διευρυµένη εσωτερική αγορά, η οποία 
αποτελεί ένα από τα κύρια στοιχεία της εταιρικής σχέσης για τη µεγέθυνση και την ανάπτυξη που 
προβλέπεται στο πλαίσιο της ανανεωµένης στρατηγικής της Λισαβόνας.  

 
 Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν πολιτικές για την προαγωγή των δικτύων 

βιοµηχανικών και τεχνολογικών πάρκων σε τρία επίπεδα – ευρωπαϊκό, εθνικό και 
περιφερειακό/τοπικό. 

 
 Η EOKE συνιστά να καθιερωθεί συνεργασία – στο επίπεδο των κρατών µελών, µε τους 

οργανισµούς απασχόλησης και, στο ευρωπαϊκό επίπεδο, µε κάθε φορέα του θεσµικού 
συστήµατος που ασχολείται µε τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης – προκειµένου να έχουν τα 
πάρκα τη δυνατότητα να δηµιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες 
που προκύπτουν από τη δικτύωση. 

 
 H ΕΟΚΕ υπογραµµίζει τη ζωτική σηµασία της ανάπτυξης βιοµηχανικών πάρκων και περιοχών 

ως πόλων καινοτοµίας και της δηµιουργίας µίας ευρωπαϊκής πλατφόρµας (Ευρωπαϊκή 
Πλατφόρµα Πόλων Καινοτοµίας), µε σκοπό τη διαµόρφωση κοινού στρατηγικού οράµατος και 
κοινών δράσεων για την ανάπτυξη ικανότητας και για την ενθάρρυνση της πολιτιστικής 
ανάπτυξης των συνδικαλιστικών ενώσεων των εργαζοµένων και των επαγγελµατικών 
οργανώσεων της βιοµηχανίας, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς της οργανωµένης 
κοινωνίας των πολιτών. 

 
− Επικοινωνία: κ. Pol Liemans (Τηλ.: 00 32 2 546 82 15 – e-mail : pol.liemans@esc.eu.int) 

 
• Αναδιαρθρώσεις και απασχόληση 
− Εισηγητής: κ. ZÖHRER (Μισθωτοί – AT) 
− Συνεισηγητής: κ. SOURY–LAVERGNE (Κατ. I – FR) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 120 τελικό – CESE 1495/2005 
 
− Κύρια σηµεία: 
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 Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της που η Επιτροπή επέλεξε µία σφαιρική και εγκάρσια 

προσέγγιση. Οι βιοµηχανικές µεταλλαγές και η ικανότητα των ενδιαφερόµενων φορέων να 
προσαρµοστούν σε αυτές αποτελούν βασικούς παράγοντες για τη διατήρηση της 
ανταγωνιστικότητας. Η επιτυχία του εγχειρήµατος αυτού εξαρτάται, ωστόσο, από τον τρόπο 
διαχείρισης της αλλαγής σε κοινωνικό επίπεδο.  

 
 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί κατά βάση µε την ανάλυση της Επιτροπής για το εν λόγω φαινόµενο, αν και 

θα προτιµούσε µια πιο εµπεριστατωµένη ανάλυση. Η EOKE συµµερίζεται ιδίως την πεποίθηση 
της Επιτροπής ότι οι αναδιαρθρώσεις δεν πρέπει να είναι συνώνυµες µε την κοινωνική ύφεση και 
τις οικονοµικές απώλειες, αλλά πρέπει να εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο της στρατηγικής 
για την ανάπτυξη και την απασχόληση. 

 
 Σε ό,τι αφορά την µεταρρύθµιση των χρηµατοδοτικών µέσων, η ΕΟΚΕ συµφωνεί ότι πρέπει να 

προσανατολιστούν περισσότερο προς την πρόβλεψη και τη διαχείριση των αναδιαρθρώσεων. 
 
 Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι, όσον αφορά τη βιοµηχανική πολιτική, κύριο µέληµα πρέπει να αποτελεί η 

εµβάθυνση της τοµεακής προσέγγισης, η οποία καθιστά δυνατή την εύρεση προσεγγίσεων 
προσαρµοσµένων στους επιµέρους κλάδους. Η βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου που 
εφαρµόζεται στις επιχειρήσεις είναι σηµαντικό στοιχείο, αλλά πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο 
πιο συγκεκριµένης και ακριβέστερης εξέτασης. Εξάλλου, οι τεχνολογικές πρωτοβουλίες, και 
ειδικότερα οι τεχνολογικές πλατφόρµες, αποτελούν ένα από τα καλύτερα µέσα για τη βελτίωση 
της κατάστασης. Εν προκειµένω, απαιτείται η δηµιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την 
καινοτοµία. 

 
 Όσον αφορά την πολιτική ανταγωνισµού, τίθεται το ερώτηµα αν τα υφιστάµενα µέσα επαρκούν. 

Στο πλαίσιο αυτό χρήζει ιδιαίτερης προσοχής η σχέση που υπάρχει ανάµεσα στις κρατικές 
ενισχύσεις, τις αναδιαρθρώσεις και τις µετεγκαταστάσεις της παραγωγής. 

 
 Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη του τοµεακού κοινωνικού διαλόγου. Η 

ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την άποψη της Επιτροπής ότι οι κοινωνικοί εταίροι λόγω των γνώσεων που 
διαθέτουν σχετικά µε τους επιµέρους τοµείς µπορούν να διαδραµατίσουν προειδοποιητικό ρόλο. 
Ωστόσο, το µέσο αυτό δεν πρέπει να εφαρµόζεται µόνο σε καταστάσεις κρίσης. Οι ευρωπαϊκές 
επιτροπές επιχειρήσεων διαδραµατίζουν αρκετά σηµαντικό ρόλο στις αναδιαρθρώσεις. Συνεπώς, 
µολονότι η διαβούλευση σχετικά µε την αναθεώρηση της οδηγίας για τις ευρωπαϊκές επιτροπές 
επιχειρήσεων πρέπει να συνδέεται µε το θέµα των αναδιαρθρώσεων, η διαβούλευση θα πρέπει, 
ωστόσο, να εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. 

 
 Η ΕΟΚΕ επικροτεί κατ’ αρχήν τη δηµιουργία ενός Φόρουµ «Αναδιαρθρώσεις» µε στόχο την 

ανάπτυξη της παρουσίασης των βέλτιστων πρακτικών και την ανάλυση των τοπικών εµποδίων 
(ρυθµίσεις) κατά την εφαρµογή τους. 

 
 Η Επιτροπή εξαγγέλλει µία Πράσινη Βίβλο για την εξέλιξη του εργατικού δικαίου. Ειδικά στο 

πλαίσιο των αναδιαρθρώσεων, στόχος της εξέλιξης του εργατικού δικαίου πρέπει να είναι η 
σχέση ισορροπίας µεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας. 
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 Όσον αφορά την προώθηση της κινητικότητας εντός της Ένωσης, η µοναδική σύσταση που 
διατυπώνει η Επιτροπή αφορά την υποβολή πρότασης οδηγίας σχετικά µε τη βελτίωση της 
δυνατότητας µεταφοράς των επικουρικών συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων, η οποία είναι 
ανεπαρκής. 

 
– Επικοινωνία: κ. José Miguel Cólera (Τηλ. : 00 32 2 546 96 29 – e-mail : josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 

 
• Κρατικές ενισχύσεις:σχέδιο δράσης 
– Εισηγητής: κ. PEZZINI (Εργοδότες – IT) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 107 τελικό – CESE 1483/2005 
 
– Κύρια σηµεία: 
 
 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τον εκσυγχρονισµό της ευρωπαϊκής πολιτικής κρατικών ενισχύσεων στη 

βάση µιας νέας προσέγγισης και ενός νέου γενικού κοινοτικού πλαισίου. Στη γνωµοδότησή της 
διατυπώνει λεπτοµερείς σχετικές συστάσεις.  

 
– Επικοινωνία: κ. João Pereira dos Santos (Τηλ.: 32 2 546 9245 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

 
• Ανταγωνιστικότητα και καινοτοµία 
– Εισηγητής: κ. WELSCHKE (Εργοδότες – DE) 
– Συνεισηγήτρια: κα FUSCO (∆ιάφορες δραστηριότητες – IT) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 121 τελικό – 2005/0050 COD – CESE 1485/2005 
 
– Κύρια σηµεία: 
 
 Η ΕΟΚΕ ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει τους στόχους και τη δοµή του προγράµµατος-

πλαισίου µε ακόµη πιο σαφή τρόπο. 
 
 Αναµένει ότι µε τη διασύνδεση πολλών προγραµµάτων και δράσεων θα παραχθεί προστιθέµενη 

αξία. 
 
 Ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει τη συνάφεια µεταξύ του προγράµµατος-πλαισίου για την 

ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία και άλλων παρεµφερών πρωτοβουλιών που εξελίσσονται 
ήδη ή θα αναληφθούν στο µέλλον.  

 
 Θα παρακολουθήσει µε προσοχή την εφαρµογή του προγράµµατος-πλαισίου. Επιφυλάσσεται δε 

του δικαιώµατος να υποβάλει νέες συστάσεις µε βάση τις εµπειρίες που θα συναχθούν ή στο 
πλαίσιο του εξαµηνιαίου απολογισµού. 

 
– Επικοινωνία: κ. João Pereira dos Santos (Τηλ.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

 
• Κρατικές ενισχύσεις στην καινοτοµία 
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– Εισηγητής: κ. PEZZINI (Εργοδότες – IT) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 436 τελικό – CESE 1498/2005 
 
– Κύρια σηµεία: 
 
 Η ΕΟΚΕ υποδέχεται θετικά το έγγραφο της Επιτροπής που προσδιορίζει κριτήρια για τη 

χορήγηση πιο στοχοθετηµένων ενισχύσεων και αποβλέπει στην απλούστευση του κανονιστικού 
πλαισίου. 

 
 Η ανεπαρκής ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης οφείλεται κατά µεγάλο µέρος στον περιορισµένο 

βαθµό καινοτοµίας, που συχνά εξαρτάται από αδυναµίες της αγοράς. Χωρίς καινοτοµία, η 
Ένωση είναι καταδικασµένη σε παρακµή, τόσο πολιτιστική όσο και οικονοµική. 

 
 Η ΕΟΚΕ έχει ήδη εκφραστεί σε παλαιότερες γνωµοδοτήσεις για πολλά από τα ζητήµατα που 

θέτει η Επιτροπή. 
 
– Επικοινωνία: κ. João Pereira dos Santos (Τηλ.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

 
3. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Ι∆ΙΩΣ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ 
 
• 7° πρόγραµµα-πλαίσιο ΕΤΑ 
– Εισηγητής: κ. WOLF (∆ιάφορες δραστηριότητες – DE) 
– Συνεισηγητής: κ. PEZZINI (Εργοδότες – IT) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 119 τελικό – 2005/0043 COD/2005/0044 CNS – 

CESE 1484/2005 
 
– Κύρια σηµεία: 
 
 Η πρόταση της Επιτροπής να αυξήσει τις µέχρι τούδε δαπάνες της για την υλοποίηση των στόχων 

ΕΤΑ περίπου στο 8% του κοινοτικού προϋπολογισµού είναι ένα θετικό και απολύτως 
απαραίτητο πρώτο βήµα προς τη σωστή κατεύθυνση. 

 
 Η EOKE απευθύνει έκκληση στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των κρατών µελών και 

στην ευρωπαϊκή βιοµηχανία να συµβάλουν στην επίτευξη του στόχου του 3% όσο το δυνατόν 
συντοµότερα. 

 
 Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να απλουστεύσει τις διοικητικές διαδικασίες και 

να περιορίσει τον αντίστοιχο γραφειοκρατικό φόρτο, αυξάνοντας έτσι την αποτελεσµατικότητα 
των ευρωπαϊκών προγραµµάτων ερευνών. 

 
 Επικροτεί επίσης την πρόθεση της Επιτροπής να ενισχύσει ακόµη περισσότερο τη συµµετοχή 

των ΜΜΕ στη διαδικασία έρευνας, ανάπτυξης και καινοτοµίας.  
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 Γα περισσότερες και αναλυτικότερες παρατηρήσεις και συστάσεις, η ΕΟΚΕ παραπέµπει στη 
γνωµοδότηση. 

 
– Επικοινωνία: κ. João Pereira dos Santos (Τηλ.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

 
• Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 
– Εισηγήτρια: κα SIRKEINEN (Εργοδότες – FI) 
– Συνεισηγητής: κ. WOLF (∆ιάφορες δραστηριότητες – DE) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 1502/2005 
 
− Κύρια σηµεία 
 
 Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στο ενεργειακό µείγµα 

της Ευρώπης και έχουν σηµαντικές δυνατότητες αύξησης του µεριδίου τους στη συνολική 
κατανάλωση και παραγωγή ενέργειας στην ΕΕ. Η ΕΕ χρειάζεται ένα ισορροπηµένο ενεργειακό 
µείγµα, στο οποίο να υπάρχει χώρος για τα ορυκτά καύσιµα, το φυσικό αέριο, την πυρηνική 
ενέργεια, αλλά και για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Παρότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 
έχουν τη δυνατότητα να καταστούν σηµαντικό µέρος του µελλοντικού ενεργειακού µείγµατος, 
για αρκετό χρονικό διάστηµα δεν πρόκειται να αντικαταστήσουν τα ορυκτά καύσιµα και την 
πυρηνική ενέργεια. Το µεγαλύτερο µέρος της ανανεώσιµης ενέργειας προέρχεται από 
διαλείπουσες πηγές όπως η αιολική ενέργεια και οι φωτοβολταϊκές πλάκες, οι οποίες εγείρουν 
ερωτήµατα όσον αφορά την ενίσχυση των δικτύων τροφοδοσίας και την ασφάλεια του 
εφοδιασµού µε ηλεκτρική ενέργεια (η δυνητική συµβολή των ανανεώσιµων πηγών στην 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εκτιµάται σε 15-20% της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής).  

 
 Στη γνωµοδότηση αναγνωρίζεται ότι οι ΑΠΕ θα χρειαστούν υποστήριξη µέχρι να µπορέσουν να 

σταθούν αυτοδύναµα στην αγορά· ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη σηµαντικά 
θέµατα όπως οι αλλαγές στις (παγκόσµιες) ενεργειακές αγορές (εξέλιξη των τιµών), η 
ανταγωνιστικότητα και ο αντίκτυπος στην οικονοµική ανάπτυξη και την απασχόληση. Οι 
σηµερινές νοµοθετικές ρυθµίσεις για την υποστήριξή τους συνεπάγονται σηµαντικές δαπάνες, 
ενώ δεν λαµβάνουν υπόψη την ανταγωνιστική θέση των διάφορων πηγών ενέργειας στις αγορές. 
Θα πρέπει γενικά να παρακολουθούνται διαρκώς η αποδοτικότητα και ο αντίκτυπος των 
µηχανισµών υποστήριξης και οι αλλαγές στις σχετικές αγορές θα πρέπει να συνοδεύονται από 
επανεξέταση της έκτασης και της έντασης της ανάγκης υποστήριξης. Ιδιαίτερη προσοχή θα 
πρέπει να δοθεί στον αντίκτυπο του συστήµατος εµπορίας εκποµπών της ΕΕ. Η ΕΟΚΕ τάσσεται 
υπέρ µιας κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης της στήριξης των ΑΠΕ, έτσι ώστε να µην προκύψει 
απώλεια συνεργιών, ούτε άσκοπη αύξηση του κόστους ή έλλειψη αγοραστικών κινήτρων. 

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

 
4. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
 
• Πρόγραµµα της Χάγης – Ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη 
– Εισηγητής: κ. PARIZA CASTAÑOS (Μισθωτοί – ES) 
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– Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 184 τελικό – CESE 1504/2005 
 
– Κύρια σηµεία:  
 
 Πέντε χρόνια µετά το Τάµπερε, δεν έχουν επιτευχθεί οι προβλεπόµενοι στόχοι. Η ΕΕ δεν 

αποτελεί ακόµη κοινό χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Αν και το πρόγραµµα της 
Χάγης είναι λιγότερο φιλόδοξο, οι στόχοι του είναι πολύ σηµαντικοί. 

 
 Για τη δηµιουργία ενός πραγµατικού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης απαιτείται 

κατάλληλη ισορροπία µεταξύ των τριών διαστάσεων. Το πρόγραµµα της Χάγης δεν τηρεί 
επαρκώς αυτήν την ισορροπία. Οι πολιτικές που θα υιοθετηθούν στον τοµέα της ασφάλειας 
πρέπει να προστατεύουν τις αξίες της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι η 
βάση για τις πολιτικές αυτές πρέπει να είναι η προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων που 
κατοχυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προάσπιση των ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών και από τον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων 
της ΕΕ. 

 
 Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να είναι η πολιτική ασφαλείας αποτελεσµατική και να υπερασπίζεται τους 

πολίτες σε µία ελεύθερη και ανοιχτή κοινωνία, όπου βασιλεύει ο νόµος και η δικαιοσύνη, στο 
πλαίσιο του κράτους δικαίου. Την ηµέρα που, στο όνοµα της καταπολέµησης της τροµοκρατίας, 
θα υιοθετηθούν δυσανάλογοι νόµοι, οι οποίοι θα θυσιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα στον βωµό 
της ασφάλειας, θα δίνουµε στους τροµοκράτες την πρώτη νίκη. Η ευρωπαϊκή κοινωνία των 
πολιτών πρέπει να διαδραµατίσει καίριο και ενεργητικό ρόλο σε αυτό το θέµα. 

 
 Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να αναπτυχθεί µια ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πρέπει να είναι µία 

ιθαγένεια ενεργητική. 
 
 Πρέπει να διασφαλιστεί η δίκαιη µεταχείριση των µεταναστών και των αιτούντων άσυλο, 

σύµφωνα µε το ανθρωπιστικό δίκαιο, τον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων και τη 
νοµοθεσία για την καταπολέµηση των διακρίσεων. Είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν πολιτικές 
για την υποδοχή και την ενσωµάτωση των µεταναστών. 

 
 Κανένας από τους στόχους που προβλέπονται στο πρόγραµµα της Χάγης και στο σχέδιο δράσης 

δεν µπορεί να επιτευχθεί χωρίς τους κατάλληλους χρηµατοδοτικούς πόρους. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έχει παρουσιάσει τρία προγράµµατα-πλαίσια (Απρίλιος 2005), τα οποία αποτελούν 
αντικείµενο αντίστοιχων γνωµοδοτήσεων της ΕΟΚΕ. 

 
– Επικοινωνία: κ. Pierluigi Brombo (Τηλ.: 00 32 2 546 96 18 – e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 
• Ασφάλεια και προστασία των ελευθεριών 
– Εισηγητής: κ. CABRA de LUNA (∆ιάφορες δραστηριότητες – ES) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 124 τελικό – 2005/0034 (CNS) – CESE 1496/2005 
 
− Κύρια σηµεία: 



- 10 - 

Greffe CESE 192/2005 – ΜΓ/ββ .../... 

 
 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει σθεναρά την καταπολέµηση της εγκληµατικότητας και της τροµοκρατίας 

και τονίζει ότι πρέπει να παγιωθεί η πρόοδος στην καταπολέµηση της τροµοκρατίας και της 
εγκληµατικότητας στην ΕΕ.  

 
 Πρέπει να επιτευχθεί αποτελεσµατική συνεργασία και συντονισµός µεταξύ των κρατών µελών 

όσον αφορά την επιβολή του νόµου, την ανταλλαγή πληροφοριών και τα δικαστικά θέµατα.  
 
 Ωστόσο, η καταπολέµηση της τροµοκρατίας και του οργανωµένου εγκλήµατος δεν θα πρέπει να 

θέτει σε κίνδυνο τις ατοµικές ελευθερίες και το κράτος δικαίου. 
 
 Το προτεινόµενο πρόγραµµα-πλαίσιο συνάδει µε την πρόθεση της Επιτροπής να υποστηρίξει την 

ανάπτυξη του Χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και ∆ικαιοσύνης στο πλαίσιο των δηµοσιονοµικών 
προοπτικών 2007-2013. Με την επέκτασή του έτσι ώστε να ενσωµατώσει και την ιθαγένεια, 
αναπτύσσεται «µια ευρύτερη, πιο ολοκληρωµένη προσέγγιση» της ασφάλειας. Η προστιθέµενη 
αξία του προγράµµατος-πλαισίου έγκειται στην ευρωπαϊκή του διάσταση, η οποία επιτρέπει τη 
δηµιουργία συνεργιών µεταξύ του ευρωπαϊκού και του εθνικού πεδίου δράσης. 

 
 Η νοµική µορφή και η διαχείριση των προτεινόµενων µέσων απλοποιούνται, η χρηµατοδότηση 

εξορθολογίζεται, ο καθορισµός των προτεραιοτήτων γίνεται πιο ευέλικτος και αυξάνεται η 
διαφάνεια.  

 
 Οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν στις επιχειρησιακές πτυχές, ιδίως σε σχέση µε την 

καταπολέµηση της τροµοκρατίας, µιας ιδιαίτερα δόλιας µορφής εγκληµατικότητας που απαιτεί 
επείγουσα δράση. 

 
− Επικοινωνία: κα Ewa Kaniewska (Τηλ.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail : ewa.kaniewska@esc.eu.int) 

 
5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 
 

• Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους (2007) 
– Εισηγήτρια: κα HERCZOG (∆ιάφορες δραστηριότητες – HU) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 225 τελικό – 2005/0107 (COD) – CESE 1507/2005 
 
− Κύρια σηµεία: 
 
• Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει θερµά το πρόγραµµα του Ευρωπαϊκού Έτους Ίσων Ευκαιριών για Όλους 

(2007) και τους στόχους του, καθώς υπάρχουν κοινωνικές και οικονοµικές εκτιµήσεις που 
συνηγορούν υπέρ της εξασφάλισης ίσων ευκαιριών για όλους. 

 
• Η ΕΟΚΕ έχει επανειληµµένα τονίσει την ανάγκη πιο απτής προόδου από όση έχει επιτευχθεί έως 

σήµερα, προκειµένου να εξαλειφθούν οι διακρίσεις, όπως ορίζεται στο άρθρο 13 της Συνθήκης. 
Για να επιτευχθούν πραγµατικές αλλαγές, θα χρειαστεί να πραγµατοποιηθεί κατάλληλη 
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αξιολόγηση της προόδου που έχει συντελεστεί έως σήµερα και να διασφαλιστεί η συνέχει του 
Ευρωπαϊκού Έτους. 

 
• H EOKE πιστεύει ότι για κάθε άτοµο που κατοικεί στην ΕΕ θα πρέπει να κατοχυρώνονται η 

απαγόρευση των διακρίσεων και οι ίσες ευκαιρίες στην απολαβή όλων των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων. Θα πρέπει να απαγορεύονται οι διακρίσεις για όλους τους λόγους που αναφέρονται 
στο άρθρο 13 της Συνθήκης στους τοµείς της απασχόλησης, της κατάρτισης, της εκπαίδευσης, 
κοινωνικής προστασίας, των κοινωνικών πλεονεκτηµάτων και της πρόσβασης στα αγαθά και τις 
υπηρεσίες, προκειµένου να αποτραπεί ενδεχόµενη ιεράρχηση αυτών των λόγων. 

 
• Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει την ανάγκη συµµετοχής των ΜΚΟ και εκπροσώπων των 

ενδιαφερόµενων µειονοτικών οµάδων, των εργοδοτών του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα, 
των φορέων της κοινωνικής οικονοµίας, των εργαζοµένων και των περιφερειών σε όλα τα στάδια 
και σε όλα τα επίπεδα της εφαρµογής. 

 
• Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι ο προβλεπόµενος προϋπολογισµός είναι πολύ περιορισµένος σε σχέση µε τις 

φιλοδοξίες και τις ανάγκες. Θα πρέπει να δοθεί η προσοχή στην κατανοµή των διαθέσιµων 
πόρων, ώστε να διασφαλιστεί η πρόσβαση των κυριότερων ενδιαφεροµένων. 

 
– Επικοινωνία: κ. Torben Bach Nielsen (Τηλ.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail : torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 
• Πώς µπορεί να ενσωµατωθεί η κοινωνική διάσταση στις 

διαπραγµατεύσεις για τις Συµφωνίες Οικονοµικής Εταιρικής Σχέσης 
− Εισηγητής: κ. PEZZINI (Εργοδότες – IT) 
− Συνεισηγητής: κ. DANTIN (Μισθωτοί – FR) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: ∆ιερευνητική γνωµοδότηση – CESE 1497/2005 
 
− Κύρια σηµεία: 
 
 Στο σχέδιο γνωµοδότησης διατυπώνονται τα ακόλουθα συµπεράσµατα και συστάσεις: 
 
• Οι Συµφωνίες Οικονοµικής Εταιρικής Σχέσης θα αποδειχθούν πλήρως αποτελεσµατικές και θα 

έχουν θετική επίδραση µόνον υπό την προϋπόθεση ότι θα διασφαλισθεί η συµµετοχή των 
οικονοµικών και κοινωνικών παραγόντων στο σχεδιασµό, στην προετοιµασία και στην εφαρµογή 
τους – και κυρίως στις µελέτες αξιολόγησης του αντικτύπου – καθώς και στις διαπραγµατεύσεις 
και στον προσδιορισµό των εγγενών κοινωνικών τους πτυχών.  

• Οι ΣΟΕΣ αποτελούν µια εξαιρετικά δύσκολη πρόκληση για την ΕΕ και για την παγκόσµια 
οικονοµία και κατά πάσα πιθανότητα θα συναφθούν αργότερα από ό,τι αναµένεται. 

• Πρώτιστο και µείζον µέληµα των Συµφωνιών Εταιρικής Σχέσης στις διάφορες περιφέρειες πρέπει 
να αποτελέσει η ενίσχυση των ενώσεων των εργαζοµένων, των επιχειρηµατιών, των 
καταναλωτών, των οργανώσεων για την ισότητα των ευκαιριών και πολλών άλλων που 
συντελούν στη δηµιουργία πολιτισµού και στον προσανατολισµό της συναίνεσης προς µέτρα που 
αποσκοπούν στην επιτάχυνση της προόδου του ανθρώπου, της κοινωνίας και της οικονοµίας. 
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• Oι βασικές πτυχές που σχετίζονται µε την κοινωνία και το φύλο, η προαγωγή της ισότητας 
ευκαιριών στον τοµέα της απασχόλησης, καθώς και η παροχή εγγυήσεων όσον αφορά την 
κοινωνική προστασία, χρήζουν ενσωµάτωσης στις διαπραγµατεύσεις και απτής υλοποίησης, εν 
συνεχεία. 

• Οι διαφορές στις πρακτικές της κοινωνίας των πολιτών µεταξύ των χωρών θα οδηγήσουν λογικά 
σε διαφοροποιηµένες περιφέρειες, µε αποτέλεσµα διαφορετικές ΣΟΕΣ ως προς το περιεχόµενό 
τους. 

• H ΕΟΚΕ συνιστά τη δηµιουργία Περιφερειακών Επιτροπών Κοινωνικού ∆ιαλόγου, µε τη 
συµµετοχή εκπροσώπων των κοινωνικο-επαγγελµατικών οµάδων, για να συµβάλουν στη χάραξη 
και την υποβολή προγραµµάτων κοινωνικής ανάπτυξης. και να διασφαλίσουν την 
παρακολούθηση και την εφαρµογή τους. Οι αρµοδιότητες αυτών των επιτροπών θα µπορούσαν 
να περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τον οικονοµικό, τον κοινωνικό και τον περιφερειακό 
αντίκτυπο των ΣΟΕΣ. 

• Θα πρέπει, επίσης, να επισηµανθεί ότι τα επίπεδα ανάπτυξης που έχουν επιτευχθεί από τις 
διάφορες χώρες ΑΚΕ είναι πολύ διαφορετικά µεταξύ τους. Το γεγονός αυτό καθιστά αναγκαία 
την καταβολή ιδιαίτερης προσπάθειας εκ µέρους της Επιτροπής  για την επιλογή ορισµένων 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών στοιχείων κάθε περιφέρειας, στα οποία θα επικεντρωθούν η 
προσοχή και τα συµφέροντα της κοινωνίας των πολιτών. 

• Τέλος, παρότι είναι αδιαµφισβήτητο ότι αυτή καθαυτή η ελευθέρωση των εµπορικών 
συναλλαγών δεν αποτελεί ούτε ίαµα για την καταπολέµηση της πείνας και της φτώχειας ούτε το 
βέλτιστο µέσο για την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης, θα πρέπει ωστόσο να εκληφθεί ως ένας από 
τους παράγοντες που δύνανται να προωθήσουν την ανταγωνιστικότητα, στο πλαίσιο ενός σχεδίου 
εταιρικής σχέσης. 

 
− Επικοινωνία: κα Susanna Baizou (Τηλ.: 00 32 2 546 98 45 – e-mail : susanna.baizou@esc.eu.int) 

 
• Πολιτική προστασία 
– Εισηγήτρια: κα SÁNCHEZ MIGUEL (Μισθωτοί – ES) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 137 τελικό – CESE 1491/2005 
 
– Επικοινωνία: κα Annika Korzinek, (Τηλ.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail : annika.korzinek@esc.eu.int) 

 
6. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΟ 
 
• Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες 
– Εισηγητής: κ. RAVOET (Εργοδότες – BE) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 177 τελικό – CESE 1508/2005 
 
– Κύρια σηµεία: 
 



- 13 - 

Greffe CESE 192/2005 – ΜΓ/ββ .../... 

 Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι αυτός ο απολογισµός των όσων έχουν επιτευχθεί και όσων αποµένουν 
ακόµη να γίνουν στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών παρέχει στην ΕΕ µια καλή 
ευκαιρία να συµβάλει σηµαντικά στην αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής οικονοµίας.  

 
 Στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών η ΕΕ µπορεί να επιτελέσει σηµαντική πρόοδο 

προς την υλοποίηση των στόχων της Λισσαβόνας µέσω της αντιµετώπισης µιας σειράς βασικών 
θεµάτων, τα οποία εξετάζονται λεπτοµερώς στη γνωµοδότηση. 

 
 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες ενίσχυσης και εµβάθυνσης του διαλόγου σχετικά 

µε το ρυθµιστικό πλαίσιο µε τους παγκόσµιους ανταγωνιστές της ΕΕ, όπως π.χ. οι ΗΠΑ, η 
Ιαπωνία, η Κίνα και η Ινδία. 

 
– Επικοινωνία: κα Aleksandra Klenke (Τηλ.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 

 
• Ενυπόθηκη πίστη 
– Εισηγητής: κ. BURANI (Εργοδότες – IT) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 327 τελικό – CESE 1503/2005 
 
– Κύρια σηµεία: 
 
 Παρότι συµφωνεί µε τον τελικό στόχο που προτείνει η Επιτροπή, η ΕΟΚΕ θεωρεί ωστόσο ότι η 

πλήρης ολοκλήρωση είναι δύσκολο να επιτευχθεί βραχυπρόθεσµα. Στη γνωµοδότησή της 
εξετάζει µια σειρά θεµάτων που αφορούν ιδίως την προστασία του καταναλωτή, τις νοµικές 
πτυχές και τις εξασφαλίσεις και τη χρηµατοδότηση των ενυπόθηκων δανείων. 

 
– Επικοινωνία: κα Aleksandra Klenke (Τηλ.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 

 
• Εξορθολογισµός των παρεκκλίσεων και µέτρα εναντίον της φοροδιαφυγής 

σχετικά µε την 6η οδηγία ΦΠΑ 
− Εισηγητής: κ. PÁLENÍK (∆ιάφορες δραστηριότητες – SK) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 89 τελικό – 2005/0019 (CNS) – CESE 1501/2005 
 
 Η ΕΟΚΕ επικροτεί την απλούστευση του συστήµατος ΦΠΑ στην εσωτερική αγορά σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της ανακοίνωσης της Επιτροπής COM(2000) 348 τελικό.  
 
 Στις παρατηρήσεις της, η ΕΟΚΕ αναφέρεται στους εξής τοµείς: εξορθολογισµός των ειδικών 

µέτρων για παρεκκλίσεις, αντιµετώπιση των προβληµάτων φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, 
συνασπισµοί επιχειρήσεων, µεταβιβάσεις επιχειρήσεων εν πλήρη λειτουργία και φορολόγηση 
επενδυτικού χρυσού, βάση επιβολής του φόρου βάσει της αγοραίας αξίας (διευκρινίζοντας ότι 
απαιτούνται ακριβείς ορισµοί για την αγοραία αξία και τη σηµαντική διαφορά), εφαρµογή 
διακανονισµού εκπτώσεων του καταβληθέντος σε προηγούµενο στάδιο ΦΠΑ για τα επενδυτικά 
αγαθά, µηχανισµοί αντιστροφής ως εργαλείο πρόληψης της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής.  
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 Η πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου είναι ρεαλιστική σε ό,τι αφορά την εφαρµογή της και 
ανταποκρίνεται στον στόχο της Επιτροπής – στον οποίο δεσµεύτηκε µε την ανακοίνωσή της προς 
το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 7ης Ιουνίου 2000 – να εξορθολογίσει µερικές από 
τις πολυάριθµες παρεκκλίσεις της έκτης οδηγίας ΦΠΑ που ισχύει σήµερα. Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει, 
ωστόσο, ότι µία πιο σφαιρική λεπτοµερής εξέταση της νοµοθεσίας ΦΠΑ και περαιτέρω εναρµόνιση 
των φορολογικών κανόνων θα συνέβαλλαν πολύ περισσότερο στο να καταστήσουν το κοινό 
σύστηµα ΦΠΑ απλούστερο και αποτελεσµατικότερο. 

 
 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η πρόταση, εάν εφαρµοστεί σωστά και γρήγορα, συνιστά ένα βήµα προς τη 

σωστή κατεύθυνση. Πιστεύει δε ότι θα πρέπει να ακολουθήσουν περαιτέρω ενέργειες για την 
απλοποίηση του κοινού συστήµατος ΦΠΑ. 

 
− Επικοινωνία: κα Imola Bedő,(Τηλ.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail : imola.bedo@esc.eu.int) 

 
• Εισαγωγές µπίρας στη Φινλανδία 
– Εισηγητής: κ. BYRNE (Εργοδότες – IE) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 427 τελικό – 2005/0175 CNS – CESE 1487/2005 
 
– Επικοινωνία: κ. João Pereira dos Santos (Τηλ.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
7. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
 
• Η ασφάλεια στα µέσα µεταφοράς 
– Εισηγητής: κ. SIMONS (Εργοδότες – NL) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: ∆ιερευνητική γνωµοδότηση – CESE 1488/2005 
 
– Κύρια σηµεία: 
 
 Στη διερευνητική της γνωµοδότηση η ΕΟΚΕ τονίζει τα εξής:  

•  πρέπει να ληφθούν µέτρα για την ασφάλεια των επίγειων µέσων µεταφοράς, ιδιαίτερα 
λόγω της έντονης αλληλεξάρτησης που υφίσταται µεταξύ των διάφορων µέσων µεταφοράς 
και του ευάλωτου χαρακτήρα των σηµείων αποθήκευσης και µεταφόρτωσης των 
διατροπικών µεταφορών· 

•  η ευθύνη για τη λήψη των µέτρων ασφαλείας ανήκει στα κράτη µέλη, τα οποία πρέπει να 
θεσπίσουν ένα πλαίσιο ελάχιστων κανόνων. Για να εξασφαλιστεί η εναρµόνιση αυτών των 
µέτρων, οι δηµόσιες αρχές θα πρέπει να συστήσουν ένα ειδικό όργανο, το οποίο θα 
διασφαλίζει την εφαρµογή τους· 

•  ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνίσταται κυρίως στον συντονισµό των µέτρων σε 
κοινοτικό και διεθνές επίπεδο, ενώ ο ρόλος των εθνικών και των τοπικών αρχών συνίσταται 
περισσότερο στη λήψη συγκεκριµένων διατάξεων, στον έλεγχο της εφαρµογής τους, στη 
διάδοση πληροφοριών και στη συµβολή στην ευαισθητοποίηση έναντι της τροµοκρατίας και 
της εγκληµατικότητας σε όλα τα επίπεδα· 
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•  οι χρήστες των µέσων µεταφοράς διαδραµατίζουν ουσιώδη ρόλο στο θέµα της ασφάλειας. 
Οι επιβάτες και οι πελάτες θα πρέπει να παροτρυνθούν, µέσω ενηµερωτικών εκστρατειών, 
να δείχνουν µεγαλύτερη επαγρύπνηση και να υιοθετήσουν πιο ενεργητική στάση, ενώ οι 
εργαζόµενοι στα επίγεια µέσα µεταφοράς θα πρέπει να λαµβάνουν ειδική κατάρτιση, 
επικεντρωµένη στον ρόλο τους στην ασφάλεια του συγκεκριµένου µέσου µεταφοράς· 

•  ο ρόλος των διευθυντών των επιχειρήσεων συνίσταται κυρίως στην ενσωµάτωση των 
µεληµάτων ασφαλείας στη φιλοσοφία και στο πνεύµα της συγκεκριµένης επιχείρησης, στην 
παροχή ευκαιριών στους υπαλλήλους τους να παρακολουθήσουν ειδικά µαθήµατα 
κατάρτισης σε αυτόν τον τοµέα και στην εξασφάλιση της ενσωµάτωσης της «διαχείρισης 
κρίσεων» στην κατάρτιση στις τεχνικές διοίκησης επιχειρήσεων. 

 
 Τέλος, όσον αφορά τη χρηµατοδότηση, η ΕΟΚΕ φρονεί: 

−  ότι το κόστος της ασφάλειας πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην τιµή του τελικού προϊόντος, 
ώστε να επιβαρύνει τον καταναλωτή ή σε τελική ανάλυση τον πολίτη, µέσω του κρατικού 
προϋπολογισµού µε τη µορφή φόρων, σε περίπτωση που τα µέτρα λαµβάνονται από τις 
δηµόσιες αρχές· 

−  ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες διαδραµατίζουν δευτερεύοντα ρόλο και ότι το ύψος των 
ασφαλίστρων πρέπει να αντικατοπτρίζει τους κινδύνους της αγοράς· 

−  ότι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως χρηµατοδότη θα πρέπει να λαµβάνει κυρίως τη 
µορφή της χρηµατοδότησης προγραµµάτων έρευνας, ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης 
στον τοµέα αυτό. 

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

 
• Άδειες κυκλοφορίας οχηµάτων - SIS II 
– Εισηγητής: κ. RANOCCHIARI (Εργοδότες – IT) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 237 τελικό – 2005/0104 COD – CESE 1486/2005 
 
– Κύρια σηµεία: 
 
 Η EOKE επαναλαµβάνει ότι συµφωνεί µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η πρόσβαση στο SIS II 

θα πρέπει να διευρυνθεί προκειµένου να συµπεριλάβει τις εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για 
την έκδοση των αδειών κυκλοφορίας των οχηµάτων. Οι ιδιωτικές υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες 
για το ίδιο αντικείµενο θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες, υπό τον όρο ότι θα 
διασφαλίζεται η προστασία των δεδοµένων. 

 
 Θα πρέπει επίσης να επιτρέπεται η πρόσβαση στα κράτη µέλη που δεν έχουν υπογράψει τη 

σύµβαση Σένγκεν και να ενισχυθεί η συνεργασία µε την Ιντερπόλ και την Europol.  
 
– Επικοινωνία: κα Aleksandra Klenke (Τηλ.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 

 
8. ΑΛΙΕΙΑ 
 
• Εφαρµογή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής/Χρηµατοδοτικά µέτρα 
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– Εισηγητής: κ. SARRÓ IPARRAGUIRRE (∆ιάφορες δραστηριότητες – ES) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 117 τελικό – 2005/0045 CNS – CESE 1490/2005 
 
– Επικοινωνία: κα Yvette Azzopardi (Τηλ.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail : yvette.azzopardi@esc.eu.int) 

 
• Μικτές εταιρείες του τοµέα της αλιείας 
– Εισηγητής: κ. SARRÓ IPARRAGUIRRE (∆ιάφορες δραστηριότητες – ES) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 1492/2005 
 
− Επικοινωνία: κα Yvette Azzopardi (Τηλ.: 00 2 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 

 
9. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
• Κανόνες υγιεινής – Βιοτεχνίες τροφίµων 
– Εισηγητής: κ. RIBBE (∆ιάφορες δραστηριότητες – DE) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 1489/2005 
 
− Κύρια σηµεία 
 
 Σε αυτή τη γνωµοδότηση πρωτοβουλίας εξετάζεται ο αντίκτυπος που έχουν στις µικρές 

βιοτεχνίες επεξεργασίας τροφίµων οι νέοι νόµοι για τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιµα ζωικής 
προέλευσης, οι οποίοι θα αρχίσουν να ισχύουν στην ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου 2006 
(κανονισµοί ΕΚ 852/2004, ΕΚ 853/2004 και 854/2004). Οι νόµοι αυτοί είναι λιγότερο 
λεπτοµερείς απ' ό,τι στο παρελθόν και αφήνουν περισσότερες διακριτικές εξουσίες στις τοπικές 
αρχές αδειοδότησης. Αυτό έχει αποδειχθεί προβληµατικό σε πολλές περιοχές, επειδή οι κανόνες 
εφαρµόζονται µε διαφορετικό τρόπο από τις διάφορες αρχές. Συχνά εφαρµόζονται µε 
αυστηρότερο τρόπο από ό,τι είχαν την πρόθεση οι νοµοθέτες.  

 
 Η ΕΟΚΕ επικροτεί την ευελιξία των νέων κανονισµών. Επισηµαίνει, ωστόσο, ότι η διακριτική 

ευχέρεια που παρέχουν οι προτάσεις ενέχει κάποιο βαθµό κινδύνου, ιδίως για τις βιοτεχνικές 
επιχειρήσεις τροφίµων. Η πείρα από την εφαρµογή αυτών των οδηγιών της ΕΕ δείχνει ότι σε 
ορισµένες χώρες υπάρχει πράγµατι στρέβλωση της αγοράς υπέρ των µεγάλων βιοµηχανικών 
επιχειρήσεων. Η ΕΟΚΕ συνιστά στις αρµόδιες αρχές να εξετάσουν περισσότερο τα τελικά 
αποτελέσµατα (δηλ. το καλό επίπεδο υγιεινής) παρά τα µέσα για την επίτευξή τους.  

 Ορισµένα σηµεία των κανονισµών πρέπει, κατά τη γνώµη της ΕΟΚΕ, να τροποποιηθούν: 
 
• Η βιοτεχνική σφαγή µεµονωµένων ζώων θα πρέπει να αναγνωρισθεί ως παραδοσιακή µέθοδος.  
• Οι χώροι των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου που χρησιµοποιούνται για την προετοιµασία ή/και 

τον τεµαχισµό µεγάλων ποσοτήτων τροφίµων ζωικής προέλευσης, τα οποία προορίζονται για 
άλλες επιχειρήσεις λιανικού εµπορίου, πρέπει να υπαχθούν χωρίς εξαίρεση στο πεδίο εφαρµογής 
του κανονισµού. 
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• Όσον αφορά τις κτιριακές εγκαταστάσεις, οι βιοτεχνικές επιχειρήσεις που αναλαµβάνουν οι ίδιες 
τη σφαγή των ζώων δεν πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτουν στάβλους αναµονής, αλλά αρκεί να 
παρέχουν απλές εγκαταστάσεις ταΐσµατος και ποτίσµατος.    

• Στην περίπτωση που µπορεί να αποδειχθεί ο χρονικός διαχωρισµός της σφαγής και του 
τεµαχισµού, θα πρέπει να αρθεί η απαίτηση για την ύπαρξη δεύτερου χώρου εργασίας. 

• Στην περίπτωση που το κρέας εξάγεται τµηµατικά από τις ψυκτικές εγκαταστάσεις για να 
τεµαχιστεί, όπως συµβαίνει στις βιοτεχνικές επιχειρήσεις, δεν θα πρέπει να είναι απαραίτητη η 
µέτρηση της θερµοκρασίας στους χώρους τεµαχισµού. 

 
 Η ΕΟΚΕ προτείνει, επίσης, τη διενέργεια συγκριτικής µελέτης µε στόχο 1) την ανάλυση της 

εφαρµογής του κανονισµού στα κράτη µέλη µεταξύ των οποίων υφίστανται διαρθρωτικές 
διαφορές όσον αφορά το πλέγµα των βιοτεχνικών επιχειρήσεων τροφίµων και 2) την υποβολή 
προτάσεων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων αυτών. Θα πρέπει 
ιδιαίτερα να εξετασθεί αν εφαρµόζονται προγράµµατα εκπαίδευσης και επιµόρφωσης για µικρές 
επιχειρήσεις τροφίµων. Επιπλέον, θα πρέπει να εξεταστούν τα συστήµατα διάδοσης των οδηγιών 
της Επιτροπής ώστε να διασφαλιστεί ότι ακόµη και οι µικρές επιχειρήσεις πληροφορούνται 
κατάλληλα σχετικά µε τη διακριτική ευχέρεια που τους παρέχεται. 

 
– Επικοινωνία: κα Annika Korzinek (Τηλ.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail : annika.korzinek@esc.eu.int) 

 
10. ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
 
• Σύσταση ευρωπαϊκών οργανισµών – Θητείες των προέδρων και των 

διευθυντών 
– Γενικός εισηγητής: κ. CSER (Εργοδότες – HU) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM((2005) 190 τελικό – 2005/0077(CNS) – 2005/0078(CNS) – 

2005/0089(CNS) – 2005/0085(COD) – 2005/0086(COD) – 2005/0087(COD) – 2005/0088(COD) 
– 2005/0080(CNS) – 2005/0072(COD) – 2005/0073(COD) – 2005/0074(COD) – 
2005/0075(COD) – 2005/0076(COD) – 2005/0081(COD) – 2005/0082(COD) – 
2005/0083(COD) – CESE 1506/2005 

 
− Κύρια σηµεία: 
 
 Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την κατάρτιση, εκ µέρους της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, πρότασης για την εναρµόνιση των αποκλινόντων σήµερα διατάξεων των κανονισµών 
του Συµβουλίου σχετικά µε τον διορισµό των εκτελεστικών διευθυντών και των αναπληρωτών 
τους για 18 ευρωπαϊκούς οργανισµούς και µε την παράταση της θητείας τους. 

 
 Η ΕΟΚΕ διατηρεί, ωστόσο, πολλές επιφυλάξεις, ιδίως όσον αφορά τη γενική παρέκκλιση από τις 

διαδικασίες των γενικών διαγωνισµών, τον πιθανό αποκλεισµό των πολιτών των δέκα νέων 
κρατών µελών από τις θέσεις του διευθυντή, του αναπληρωτή διευθυντή ή του εκτελεστικού 
διευθυντή ενός οργανισµού και τη µικρή θητεία που προβλέπεται για τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό 
για την Ασφάλεια ∆ικτύων και Πληροφοριών.  
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− Επικοινωνία: κ. Alan Hick (Τηλ.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail : alan.hick@esc.eu.int) 

 
• Σφάγια των χονδρών βοοειδών – κωδικοποιηµένη έκδοση 
– Εισηγητής: κ. ALLEN (∆ιάφορες δραστηριότητες – IE) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2005) 402 τελικό – 2005/0171 CNS – CESE 1493/2005 
 
− Επικοινωνία: κα Filipa Pimentel Τηλ.: 00 32 2 546 84 44 – e-mail : filipa.pimentel@esc.eu.int) 
 
 

_____________ 
 


