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Η σύνοδος ολοµέλειας της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής χαρακτηρίστηκε από 
την ανάληψη καθηκόντων των νέων µελών από την Βουλγαρία και την Ρουµανία καθώς και από την 
παρουσία του κ. Olli REHN, µέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος έλαβε το λόγο σχετικά µε 
την διεύρυνση. 

 
1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ 

 

• Ανασκόπηση της πραγµατικότητας της ευρωπαϊκής κοινωνίας 
− Εισηγητής : κ. OLSSON (∆ιάφορες δραστηριότητες – SE) 
− Αναφορές: ∆ιερευνητική γνωµοδότηση – CESE 94/2007 
 
− Κύρια σηµεία: 

 
Η ΕΟΚΕ σηµειώνει ότι η ανασκόπηση της πραγµατικότητας της ευρωπαϊκής κοινωνίας αποτελεί 
ευρύτερη προσέγγιση από την συνήθη εξέταση των κοινωνικών ζητηµάτων. Η ανασκόπηση µπορεί 
να αποτελέσει σηµαντικό εργαλείο για να προσεγγίσει η ΕΕ τους πολίτες και να ανταποκριθεί στις 
προσδοκίες σχετικά µε το τι πρέπει να αποφέρουν οι ευρωπαϊκές πολιτικές.  

 
Η ανασκόπηση δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί χωρίς ταυτόχρονα να εξετασθούν οι διαφορετικές 
µέθοδοι και τα όργανα κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ και η αποτελεσµατικότητά τους στην 
αντιµετώπιση των νέων κοινωνικών προκλήσεων. Πρέπει να εξευρεθεί η κατάλληλη ισορροπία 
µεταξύ της οριοθέτησης και της συµπληρωµατικότητας της αρµοδιότητας µεταξύ ΕΕ και κρατών 
µελών και της χρήσης των ευρωπαϊκών νοµοθετικών πράξεων και της Ανοικτής µεθόδου 
συντονισµού (ΑΜΣ). Συγχρόνως, η εφαρµογή του υφιστάµενου κοινοτικού κεκτηµένου είναι 
απαραίτητη. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως ο κοινωνικός διάλογος που 
βασίζεται στη Συνθήκη. Πρέπει να διατεθεί επαρκής χρόνος για την ανασκόπηση προκειµένου να 
συµπεριλάβει ουσιαστικά την οργανωµένη κοινωνία πολιτών σε όλα τα επίπεδα. 

 
Προκειµένου να αξιολογηθούν οι ειδικές και οι γενικές κοινωνικές πραγµατικότητες, καθώς και για 
να µετρηθεί η αποδοτικότητα των πολιτικών µέτρων, η ΕΕ πρέπει να διαθέτει δείκτες που να 
παρέχουν µια αρκετά λεπτοµερή και ακριβή εικόνα. Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει το αίτηµά της ώστε όλα 
τα ενδιαφερόµενα µέρη να κληθούν να συµµετάσχουν στη διαµόρφωση και την αξιολόγηση των 
δεικτών. 

 
Η ΕΟΚΕ µπορεί να διαδραµατίσει ενεργό ρόλο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο µέσω των µελών 
της και των οργανώσεων που εκπροσωπεί. Επίσης, πρέπει να κινητοποιηθούν τα οικονοµικά και 
κοινωνικά συµβούλια, στις χώρες όπου τούτα υπάρχουν. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ΕΟΚΕ µπορεί να 
οργανώσει ένα φόρουµ ενδιαφεροµένων µερών σε συνεργασία µε την Επιτροπή, τόσο στην έναρξη 
της διαδικασίας προκειµένου να διαµορφώσει ένα φύλλο πορείας µε δράσεις, όσο και µια 
παρακολούθηση στο τέλος της διαδικασίας. 
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Κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανασκόπησης, η ΕΟΚΕ προτείνει να οργανώσει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή µια "σύνοδο κορυφής των πολιτών" που θα έχει ως αντικείµενο τις κοινωνικές 
πραγµατικότητες και στην οποία θα συµµετέχουν όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη. Ως συνέχεια, η ΕΟΚΕ 
προτείνει να διοργανωθεί ένα δεύτερο ειδικό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αφιερωµένο στο ευρωπαϊκό 
κοινωνικό πρότυπο (Hampton Court 2). Προκειµένου να οικοδοµηθεί η βάση µιας νέας συναίνεσης 
όσον αφορά τις κοινωνικές προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη, χρειάζεται να διατυπωθεί ένα 
νέο "πρόγραµµα κοινωνικής δράσης" το οποίο να λαµβάνει υπόψη τόσο τις οικονοµικές 
πραγµατικότητες όσο και τις κοινωνικές προσδοκίες. 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες : κα Susanne Johansson και κα Anna Redstedt 
          (Τηλ.: 00 32 2 546 84 77 – e-mail : susanne.johansson@eesc.europa.eu) 
          (Τηλ.: 00 32 2 546 31 87 – e-mail : anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 
 

2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
 

• Ίσες ευκαιρίες για τα άτοµα µε αναπηρίες 
− Εισηγητής : κ. JOOST (∆ιάφορες δραστηριότητες – EE) 
 
− Αναφορές : ∆ιερευνητική γνωµοδότηση – CESE 91/2007 
 
− Κύρια σηµεία: 

 
Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) καλωσορίζει το αίτηµα της Αυστριακής 
Προεδρίας για την κατάρτιση γνωµοδότησης µε θέµα Ίσες ευκαιρίες για τα άτοµα µε αναπηρίες. Η 
προώθηση της ισότητας των ευκαιριών για τα άτοµα µε αναπηρίες πρέπει να εξεταστεί ως µια 
διαρκής διαδικασία, η οποία πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί µία από τις προτεραιότητες του 
προγράµµατος εργασίας της εκάστοτε προεδρίας του Συµβουλίου της ΕΕ. 

 
Η ΕΟΚΕ  

 
− ζητεί µε έµφαση να αξιοποιηθεί στο µέγιστο βαθµό το «Ευρωπαϊκό έτος ίσων ευκαιριών 

για όλους» (2007) προκειµένου να διασφαλιστεί η ισότητα των ευκαιριών για τα άτοµα 
µε αναπηρίες, 

 
− καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για τη θέσπιση εκτενούς νοµοθεσίας µε 

αντικείµενο τα θέµατα που σχετίζονται µε την αναπηρία, η οποία, αφενός, να επεκτείνει 
την προστασία των ατόµων µε αναπηρίες έναντι των διακρίσεων και σε άλλους τοµείς 
πέραν της απασχόλησης και, αφετέρου, να καθιερώνει την αρχή της ενσωµάτωσης της 
διάστασης της αναπηρίας στον γενικότερο προγραµµατισµό της ΕΕ, 
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− προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να διευρύνουν τις δράσεις τους που 
συνδέονται µε την διάσταση της αναπηρίας και να προχωρήσουν από το Σχέδιο ∆ράσης 
για την Αναπηρία (Σ∆Α) σε µια ευρείας κλίµακας κοινοτική στρατηγική για τα άτοµα µε 
αναπηρίες, 

 
− καλεί τα κράτη µέλη και την Επιτροπή, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων τους, 

να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για τη διασφάλιση της πλήρους ενσωµάτωσης και 
συµµετοχής στην κοινωνία των ατόµων µε αναπηρίες, 

 
− επαναλαµβάνει τις αναγκαίες προτεραιότητες που πρέπει να τεθούν προκειµένου να γίνει 

πραγµατικότητα η ισότητα των ευκαιριών για τα άτοµα µε αναπηρίες: ευαισθητοποίηση 
του ευρύτερου κοινού σχετικά µε τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες, διασφάλιση 
της πρόσβασης των ατόµων αυτών στα δηµόσια κτίρια, διασφάλιση της πρόσβασής τους 
στην κοινωνία των πληροφοριών και στα µέσα µεταφοράς, κατάρτιση νέας εθνικής 
νοµοθεσίας στα επιµέρους κράτη µέλη και παροχή υποστήριξης στις αντίστοιχες 
οικογένειες – αυτές οι προτεραιότητες πρέπει να υπάρχουν σε κάθε κοινωνία. Είναι 
εξαιρετικά σηµαντικό να αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά µε αναπηρίες, 

 
− καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη µέλη να φανούν πρόθυµα να αναλάβουν 

περισσότερες δράσεις για την υποστήριξη του κινήµατος υπέρ των ατόµων µε αναπηρίες, 
 
− καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να κοινοποιήσουν τις πληροφορίες που διαθέτουν 

σχετικά µε τις βέλτιστες πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί στον τοµέα αυτό, 
 
− χαιρετίζει την αποφασιστικότητα της Επιτροπής να δροµολογήσει, το 2008, µια 

ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ηλεκτρονική ένταξη και ζητεί να είναι όσο το δυνατόν 
µεγαλύτερης εµβέλειας και όσο το δυνατόν πιο φιλόδοξη, να αποτελέσει δε ένα σαφές 
βήµα προς την ενσωµάτωση της αρχής της ηλεκτρονικής προσβασιµότητας σε όλες τις 
συναφείς πολιτικές της ΕΕ, 

 
− ζητεί να ενισχυθεί η οδηγία 2001/85/ΕΚ προκειµένου να ευθυγραµµιστεί µε τη νέα 

κοινοτική νοµοθεσία σχετικά µε τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες στις 
αεροπορικές µεταφορές, 

 
− καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να καταβάλουν όλες τις απαραίτητες προσπάθειες 

και να διαθέσουν τους αντίστοιχους πόρους προκειµένου να διασφαλίσουν την 
αποτελεσµατική εφαρµογή της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συµβουλίου µε την οποία 
διαµορφώνεται το νοµικό πλαίσιο για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση, 

 
− προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να δώσουν έµφαση στην παροχή κοινωνικών 

υπηρεσιών και προσωπικής βοήθειας στα άτοµα µε αναπηρίες. 
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− Για περισσότερες πληροφορίες : κα Susanne Johansson και κα Anna Redstedt 
          (Tηλ. : 00 32 2 546 84 77 – e-mail : susanne.johansson@eesc.europa.eu) 
          (Τηλ. : 00 32 2 546 31 87 – e-mail : anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 
 

• Προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους 
− Εισηγητής : κ. ETTY (Μισθωτοί – NL) 
 
− Αναφορές : COM(2006) 249 τελικό – CESE 92/2007  
 
− Κύρια σηµεία : 
 
Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την Ανακοίνωση της Επιτροπής. Έχει την πεποίθηση ότι 
η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη, θα έχει σηµαντική συµβολή στην υλοποίηση της 
Αξιοπρεπούς Εργασίας, τόσο εντός της ΕΕ όσο και στις τρίτες χώρες. Η ΕΟΚΕ: 
 

− συνιστά στην Επιτροπή να καταρτίσει σχέδιο δράσης για τις πολιτικές της σε ό,τι αφορά 
την αξιοπρεπή εργασία τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων 
δηµοσιονοµικών στοιχείων, 

 
− ζητά από την Επιτροπή να επεξεργασθεί τους κατάλληλους δείκτες για την αξιολόγηση 

της εφαρµογής της ατζέντας της αξιοπρεπούς εργασίας από την ΕΕ, 
 
− ζητά να παράσχει η Επιτροπή σαφείς ενδείξεις σε ό,τι αφορά τις δηµοσιονοµικές 

επιπτώσεις της συµβολής της στην προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας, εντός και εκτός 
της ΕΕ. Στις εν λόγω ενδείξεις θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται πληροφορίες σχετικά 
µε τον τρόπο µε τον οποίο προτίθεται να υποστηρίξει την ∆ΟΕ στην εφαρµογή της 
Ατζέντας της αξιοπρεπούς εργασίας, 

 
− ζητά να ακολουθήσει η Επιτροπή την ίδια προσέγγιση µε αυτήν που συνιστάται στη 

γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την 
κοινωνική διάσταση της παγκοσµιοποίησης του Μαρτίου του 2005: διατήρηση και 
ενίσχυση της θετικής επίδρασης της παγκοσµιοποίησης µε παράλληλη ανάληψη της 
κατάλληλης δράσης για την καταπολέµηση των αρνητικών της επιπτώσεων. H ΕOKE 
επαναβεβαιώνει τα συµπεράσµατά της που περιλαµβάνονται στη γνωµοδότησή της, 

 
− ζητά από την Επιτροπή να εξετάσει µε τα κράτη µέλη το θέµα της µη κύρωσης από τις 

χώρες υποδοχής της ∆ιεθνούς συµβάσεως των ΗΕ για τους διακινούµενους 
εργαζοµένους, 
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− ζητά από την Επιτροπή να προβάλει τη σηµασία της ασφάλειας και της υγείας στον χώρο 
της εργασίας ως έναν από τους βασικούς παράγοντες για την επίτευξη της Αξιοπρεπούς 
Εργασίας. 

 
Οι πολιτικές σε ό,τι αφορά την αξιοπρεπή εργασία, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ, θα στεφθούν 
από επιτυχία µόνο εάν υπάρξει πλήρης συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων και της ευρύτερης 
κοινωνίας των πολιτών. Στην επιδίωξη της εκπλήρωσης του στόχου της αξιοπρεπούς εργασίας, 
ζωτική σηµασία έχει η πολιτική συνοχής και συντονισµού σε όλα τα επίπεδα, συµπεριλαµβανοµένου 
του εθνικού. 

 
Βασικό παράγοντα στην προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας αποτελεί η ενίσχυση του συστήµατος 
παρακολούθησης της ∆ΟΕ. Η επικύρωση και εφαρµογή στη νοµοθεσία και στην πράξη των συναφών 
συµβάσεων της ∆ΟΕ από τα κράτη µέλη, στα πλαίσια της Ε.Ε. και σε σχέση µε τρίτες χώρες είναι 
ουσιαστικής σηµασίας. 
 
Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα µέτρα ώστε να συµµετάσχει η ΕΟΚΕ στην 
προετοιµασία της έκθεσης παρακολούθησης σχετικά µε την ανακοίνωση που πρέπει να υποβληθεί 
έως το καλοκαίρι του 2008. 
 
− Για περισσότερες πληροφορίες : κα Anna Redstedt 
          (Tηλ.: 00 32 2 546 92 33 – e-mail : anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 
 

• ∆ιαρθρωτικές πολιτικές και συνοχή 
− Εισηγητής: κ. DERRUINE (Μισθωτοί – BE) 
 
− Αναφορές : Αίτηση γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – CESE 84/2007 
 
− Κύρια σηµεία :  

 
Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει ότι τα διαρθρωτικά ταµεία και το Ταµείο συνοχής είχαν αδιαφιλονίκητη 
επίδραση που έδωσε την ώθηση για την ανάκαµψη των χωρών/περιφερειών που υστερούσαν από 
απόψεως απασχόλησης, οικονοµικής µεγέθυνσης και υποδοµών, επέφεραν πολλαπλασιαστικό 
αποτέλεσµα, παγίωσαν την (επιδεκτική βελτίωσης) αρχή της επιτόπου εταιρικής σχέσης, συνέβαλαν 
στην πειθάρχηση των τοπικών διοικήσεων και στη διασφάλιση της προβολής της ΕΕ. 
 
Η διαρθρωτική πολιτική υποστηρίζει, ταυτόχρονα, την εσωτερική αγορά χάρη στις εµπορικές ροές 
και την απασχόληση που προέκυψαν από το σχεδιασµό και την εκτέλεση έργων τα οποία ήταν 
επιλέξιµα για χρηµατοδότηση από τα διαρθρωτικά ταµεία και τα οποία, επιπλέον, δεν θα είχαν 
υλοποιηθεί χωρίς τον καταλυτικό ρόλο της ευρωπαϊκής παρέµβασης. 
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Ωστόσο, η ΕΟΚΕ σηµειώνει ότι η συναίνεση η οποία επικρατούσε προηγουµένως σχετικά µε την 
ανάπτυξη της διαρθρωτικής πολιτικής (µέσα, πιστώσεις κτλ) σε συνάρτηση µε την εσωτερική αγορά 
και την ΟΝΕ, τα τελευταία έτη έχει διαρραγεί. 
 
Μετά τις πρόσφατες και τις µελλοντικές διευρύνσεις, η ΕΟΚΕ κρίνει σκόπιµο να εξεταστεί το 
ενδεχόµενο προώθησης δυναµικών περιφερειακών συνόλων προκειµένου να καλυφθεί ολόκληρος ο 
ευρωπαϊκός χώρος. 
 
Τούτο απαιτεί υποδοµές για τη διασύνδεση των εν λόγω περιφερειών αλλά και των αστικών κέντρων 
και αγροτικών περιοχών που τις περιβάλλουν. Ωστόσο, οι δηµοσιονοµικοί περιορισµοί που 
αποφασίστηκαν στο πλαίσιο των δηµοσιονοµικών προοπτικών και του συµφώνου σταθερότητας και 
ανάπτυξης εµποδίζουν τον εκσυγχρονισµό τους. 
 
Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι απαιτείται ένας προβληµατισµός όσον αφορά τους δηµοσιονοµικούς δείκτες που 
ορίζονται από το σύµφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης και τις συνέπειές τους όσον αφορά τη 
χρηµατοδότηση των διευρωπαϊκών δικτύων και ειδικότερα για τµήµατα που πρέπει να 
κατασκευαστούν, στο βαθµό που τα επιλέξιµα σχέδια για ευρωπαϊκή βοήθεια, πρέπει να 
συγχρηµατοδοτούνται από τις εθνικές αρχές. 
 
Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει, τέλος, την πρότασή της για τη βελτίωση της χρηµατοοικονοµικής τεχνικής 
των διαρθρωτικών ταµείων και κρίνει ότι πρέπει να εγκαταλειφθεί η πρακτική η οποία συνίσταται 
στην επιστροφή των αχρησιµοποίητων κονδυλίων του κοινοτικού προϋπολογισµού στα κράτη µέλη 
έτσι ώστε να µειώνεται η συνεισφορά τους. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες : κ. Roberto Pietrasanta 
                     (Τηλ. : 00 32 2 546 93 13 – e-mail : roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 

 
 

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 

• Απλούστευση και εξορθολογισµός των εκθέσεων σχετικά µε την 
προστασία της υγείας 

− Εισηγητής : κ. JANSON (Μισθωτοί – SE) 
 
− Αναφορές : COM(2006) 390 τελικό – 2006/0127 (COD) – CESE 93/2007  
 
− Κύρια σηµεία  : 

 
H ΕΟΚΕ 
 

− χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής η οποία αποσκοπεί στον εξορθολογισµό του 
υφιστάµενου πλαισίου µε την κατάρτιση µιας µόνο έκθεσης ανά πενταετία σχετικά µε 
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την πρακτική εφαρµογή όλων οδηγιών για την υγεία και την ασφάλεια. Η κατάρτιση 
εκθέσεων καταλαµβάνει µεγάλο τµήµα του χρόνου των εθνικών αρχών και η πρόταση 
συµβάλλει σε σηµαντική εξοικονόµηση χρόνου και κόστους,  

 
− θεωρεί ότι η µία µόνο έκθεση θα δώσει τη δυνατότητα στις εθνικές αρχές στα κράτη µέλη 

να αποκτήσουν καλύτερη γενική άποψη της κατάστασης και θα διευκολύνει την 
ενηµέρωση για τις σχέσεις µεταξύ των διαφόρων κινδύνων για την υγεία, την πρόληψη 
των οποίων επιδιώκει η οδηγία, 

 
− θεωρεί ότι η Επιτροπή οφείλει να προτείνει την υποχρέωση των κρατών µελών να 

διαβουλεύονται µε τους κοινωνικούς εταίρους για όλα τα κεφάλαια της έκθεσης και τη 
συµπερίληψη των σχολίων τους στην έκθεση. 

 
−   Για περισσότερες πληροφορίες : κ. Torben Bach Nielsen 

                 (Τηλ.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail : torben.bachnielsen@eesc.europa.eu) 
 
 

4. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ 
 

 

• Αναθεώρηση της Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ) 
– Γενικός εισηγητής : κ. CASSIDY (Εργοδότες – UK) 
   
– Αναφορά : ∆ιερευνητική γνωµοδότηση – CESE 89/2007 

 
Η παρούσα γνωµοδότηση καταρτίστηκε ύστερα από αίτηση της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, κας Wallström, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, της 
5ης Οκτωβρίου 2006. 

 
Για να υπερνικηθούν τα εµπόδια που εναποµένουν, η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς απαιτεί την 
εξισορρόπηση της δυναµικής της οικονοµίας µε την κοινωνική διάσταση και τη βιώσιµη ανάπτυξη. Η 
ενιαία αγορά πρέπει να ωφελήσει όσο το δυνατόν περισσότερους, ενώ πρέπει να θεσπισθούν 
αντισταθµιστικά µέτρα για τους χαµένους. Συνεπώς, τα µέτρα για την προώθηση της ελευθέρωσης 
της αγοράς και του ανταγωνισµού πρέπει να συνοδεύονται από µακροοικονοµικές πολιτικές 
προσανατολισµένες προς την απασχόληση και την ανάπτυξη, µαζί µε µέτρα για τη δηµιουργία µιας 
κοινωνίας της γνώσης. Οι πρωτοβουλίες αυτές θα συµβάλουν σηµαντικά στην ολοκλήρωση της 
ενιαίας αγοράς. 

 
Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει περισσότερο στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση και την έρευνα σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Πέρα από το σηµαντικό ζήτηµα των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και το συναφές 
θέµα της πνευµατικής ιδιοκτησίας, η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι πρέπει να εξεταστεί σε επίπεδο ΕΕ και το 
θέµα της οικονοµικής πληροφόρησης. 
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Η προσέγγιση της βελτίωσης της νοµοθεσίας µπορεί να δηµιουργήσει περισσότερες ευνοϊκές 
συνθήκες για τις επιχειρήσεις καθώς και µεγαλύτερη διαφάνεια για τους πολίτες και τους 
καταναλωτές. Η ΕΟΚΕ τάσσεται, επίσης, υπέρ της χρήσης νοµικών µέσων σε τοµείς που 
καλύπτονται από ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας. 

 
Οι συλλογικές συµφωνίες των κοινωνικών εταίρων, οι οποίες αποτελούν ιδιαίτερα σηµαντικό µέρος 
της πολιτικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε πολλά κράτη µέλη, µπορούν επίσης να συµβάλουν 
στην διαµόρφωση των πολιτικών και στην εξασφάλιση της αποδοχής των µέτρων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Πρέπει να διεξάγονται διαβουλεύσεις µε τους κοινωνικούς εταίρους σε όλα τα στάδια 
προκειµένου να διασφαλιστεί ο απαιτούµενος βαθµός διοικητικής απλούστευσης και καλύτερης 
ρύθµισης µέσα σε ένα εύλογο χρονικό πλαίσιο. 

 
Το δίκτυο επίλυσης προβληµάτων στην εσωτερική αγορά (SOLVIT) λειτουργεί ικανοποιητικά και θα 
µπορούσε θεωρητικά να συµβάλει στην αντιµετώπιση των νοµικών εµποδίων αλλά χρειάζεται σαφώς 
περισσότερους πόρους και προσωπικό στις εθνικές πρωτεύουσες. Απαιτείται µια διαρθρωµένη 
ενηµερωτική εκστρατεία για την ευαισθητοποίηση των ΜΜΕ σχετικά µε την ύπαρξη και τις 
διευκολύνσεις που παρέχει ο µηχανισµός αυτός. 

 
Λόγω της εµπειρογνωµοσύνης και της αντιπροσωπευτικότητάς της, η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι θα µπορούσε 
να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο κατά την κατάρτιση των αναλύσεων αντίκτυπου, τις οποίες η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να συστηµατοποιήσει. Είναι ουσιώδες να αντικατοπτρίζουν οι 
νοµοθετικές προτάσεις µια πληθώρα απόψεων και να τεκµηριώνονται µε περισσότερη ακρίβεια και 
αντικειµενικότητα. 

 
Η ΕΟΚΕ επιθυµεί ταχύτερη πρόοδο προς την επίτευξη της ενιαίας αγοράς των υπηρεσιών. Επικροτεί 
τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της οδηγίας για τις υπηρεσίες, οι οποίες σε 
γενικές γραµµές συµφωνούν µε τις δικές της προτάσεις. Στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών 
υπηρεσιών, η ΕΟΚΕ έχει απευθύνει έκκληση για δυναµική ενοποίηση µε αποφυγή της συσσώρευσης 
υπερβολικά πολλών ρυθµιστικών παρεµβάσεων (του λεγόµενου "gold-plating")· όµως, έχει επίσης 
επισηµάνει ότι αυτό πρέπει να γίνει σύµφωνα µε το πνεύµα της στρατηγικής της Λισαβόνας και µε 
συνεκτίµηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου. 

 
Απαραίτητη είναι η εναρµόνιση της βάσης για τη φορολογία των επιχειρήσεων και την αποφυγή της 
διπλής φορολόγησης. Η διπλή φορολόγηση δεν έχει θέση σε µία ενιαία αγορά. 

 
Ένα από τα εµπόδια στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς είναι η διατήρηση σηµαντικών 
περιορισµών στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων. Η ΕΟΚΕ καλεί τα κράτη µέλη τα οποία 
δεν επιτρέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία να άρουν τα εµπόδια στην κινητικότητα των εργαζοµένων. 

 
Τέλος, η προώθηση των πλεονεκτηµάτων της ενιαίας αγοράς στους καταναλωτές και η ενθάρρυνσή 
τους να επωφεληθούν από αυτά µπορούν να θεωρηθούν ως προτεραιότητα της προσπάθειας για 
περαιτέρω ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς. 
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     –   Για περισσότερες πληροφορίες : κ. Jean-Pierre Faure 

          (Τηλ.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail : jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
 
 

• ∆ιαδικασίες προσφυγής στον τοµέα της σύναψης δηµόσιων συµβάσεων 
– Εισηγητής: ο κ. van IERSEL (Εργοδότες – NL) 
 

– Αναφορά: COM(2006) 195 final/2 – 2006/0066 COD – CESE 87/2007 
 

– Κύρια σηµεία  
 
Αν δεν υπάρξουν νοµοθετικές ρυθµίσεις σε κοινοτικό επίπεδο, θα διατηρηθούν ή ακόµη και θα 
επιταθούν οι διαφορές που υπάρχουν στις καταστάσεις που επικρατούν στα διάφορα κράτη µέλη, 
όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα των προσφυγών που µπορούν να ασκούν οι επιχειρήσεις. Θα 
συνεχίσουν να υφίστανται καταστάσεις ανασφάλειας δικαίου και σοβαρές ή επαναλαµβανόµενες 
παραβάσεις των οδηγιών των σχετικών µε τις δηµόσιες συµβάσεις. 
 
Tο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο είχε ήδη διευκρινίσει, το 1999, ότι οι διατάξεις αµφοτέρων των οδηγιών 
(89/665/ΕΟΚ, 92/13/ΕΟΚ) σχετικά µε τις προσφυγές, πρέπει να επιδιώκουν την ενίσχυση των 
υφισταµένων ρυθµίσεων µε στόχο την διασφάλιση της αποτελεσµατικής εφαρµογής των οδηγιών για 
τις δηµόσιες συµβάσεις, ειδικότερα σε στάδιο κατά το οποίο είναι ακόµα δυνατή η διόρθωση των 
παραβάσεων. 
 
Για την άσκηση πιέσεων προς το δηµόσιο τοµέα και για τη µεγιστοποίηση του επαγγελµατισµού 
αµφοτέρων των πλευρών, η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά την καθιέρωση 
ανασταλτικής περιόδου. Η ορθή εφαρµογή µιας τέτοιας ρύθµισης σε επίπεδο ΕΕ θα µπορούσε να 
προωθήσει, αφενός, την αποτελεσµατικότητα, τη σαφήνεια και την ασφάλεια του δικαίου και, 
αφετέρου, το άνοιγµα και τη διαφάνεια στον τοµέα των δηµόσιων συµβάσεων.  
 
Απαιτείται η επίτευξη ισορροπίας µεταξύ της παραχώρησης εύλογου χρονικού διαστήµατος στους 
οικονοµικούς φορείς για την υποβολή διαµαρτυρίας, αφενός, και της αποφυγής άσκοπων 
καθυστερήσεων στην περίπτωση όλων των συµβάσεων για τις οποίες δεν τίθεται το παραµικρό 
πρόβληµα, αφετέρου. Το ιδεώδες θα ήταν να οριστεί η ανασταλτική περίοδος ως εργάσιµες ηµέρες, 
αλλά το γεγονός αυτό δηµιουργεί πρόβληµα λόγω των διαφορετικών δηµόσιων αργιών που ισχύουν 
στα διάφορα κράτη µέλη. 
 
Η ΕΟΚΕ συµµερίζεται ότι θα ήταν ευκταίο κάποιο είδος εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Η 
περαιτέρω εξέταση των µηχανισµών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που χρησιµοποιούνται σε 
άλλες χώρες ή σε άλλα πεδία θα µπορούσε να αποδειχθεί ένα εξαιρετικά χρήσιµο µέσο. 
 
Η ανάπτυξη ενός αυτόµατου εργαλείου αναζήτησης προς χρήση στον εν λόγω δικτυακό τόπο για την 
ενηµέρωση των υποβαλλόντων προσφορά σχετικά µε τις δηµοσιευθείσες προκηρύξεις που ενδέχεται 
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να τους ενδιαφέρουν, θα συνέβαλε σηµαντικά στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των 
προκηρύξεων. 
 
Η ΕΟΚΕ αντιτάσσεται έντονα στην καθιέρωση ενός τέτοιου µέτρου το οποίο όχι µόνον είναι 
επιζήµιο για τις ΜΜΕ, αλλά αποτελεί συγχρόνως και ένα υπερβολικά εύχρηστο µέσο συγκάλυψης 
τυχόν διακριτικής µεταχείρισης, η οποία αντίκειται προς το πνεύµα – και, ενδεχοµένως, προς το 
γράµµα – των οδηγιών. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες : κ. Jean-Pierre Faure 
         (Τηλ.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail : jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
 
 

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 

• Προληπτική αξιολόγηση της απόκτησης µετοχικού κεφαλαίου  
– Εισηγητής : κ. RETUREAU (Μισθωτοί – FR) 
   
– Αναφορές : COM(2006) 507 τελικό – 2006/0166 COD – CESE 88/2007 
 
–   Κύρια σηµεία :  

 
Αξίζει να υποστηριχθεί η αρχή ενός περιοριστικού καταλόγου κριτηρίων και της διαφάνειας των 
απαιτούµενων πληροφοριών. Θα δηµιουργηθεί ένα εναρµονισµένο ή ακόµη και ενιαίο καθεστώς σε 
όλα τα κράτη µέλη αλλά µόνο για τις διασυνοριακές συναλλαγές που αφορούν την απόκτηση ή την 
αύξηση της συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο χρηµατοπιστωτικών οργανισµών (τράπεζες, 
ασφαλιστικές εταιρίες και κινητές αξίες). 

 
Οι ενδιαφερόµενοι επενδυτές θα µπορούν να ζητούν πρόσθετη προθεσµία για να παράσχουν 
συµπληρωµατικές πληροφορίες. 
 
Η µέθοδος που επέλεξε η Επιτροπή µπορεί στην πράξη να αποδειχθεί ότι υπολείπεται ευελιξίας. 

 
Ο κίνδυνος µιας ταχείας αξιολόγησης είναι ότι µπορεί να αποδειχθεί επιφανειακή. Ο έλεγχος της 
Επιτροπής δεν πρέπει να περιορίζεται στις περιπτώσεις απόρριψης αλλά να πραγµατοποιείται 
περιστασιακά και δειγµατοληπτικά, προκειµένου να αξιολογείται η ορθή εφαρµογή της οδηγίας από 
τα κράτη µέλη. 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες :  κ. João Pereira dos Santos 
                       (Τηλ.: 00 32 2 546 92 02 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
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• FISCALIS 2013 
− Εισηγητής: ο κ. BURANI (Εργοδότες – IT) 
 
− Αναφορές : COM (2006) 202 τελικό – CESE 83/2007 
 
− Κύρια σηµεία:  

  
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί σε γενικές γραµµές µε το κείµενο που υποβάλλει η Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά την 
κατάρτιση, οι παρατηρήσεις αφορούν την αποτελεσµατικότητα των δράσεων που έχουν αναληφθεί 
µέχρι σήµερα. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτών θα µπορούσε συνεπώς να συµβάλει καθοριστικά στην 
υλοποίηση του κοινοτικού προγράµµατος.  
 
Οι επιφυλάξεις αφορούν τις ασαφείς πτυχές της διάθεσης των πληροφοριών στις δηµόσιες αρχές 
εκτός της φορολογικής αρχής: οι όροι και οι τρόποι πρόσβασης των δηµόσιων αρχών δεν έχουν 
αποσαφηνιστεί πλήρως και προκαλούν διάφορες αµφιβολίες, ειδικότερα όσον αφορά την προστασία 
της ιδιωτικής ζωής. Χρήζει επίσης διευκρινίσεων και ό,τι αφορά την ιδιοκτησία και τη διάθεση των 
στοιχείων, όπως επίσης δεν γίνεται καµιά αναφορά στα κριτήρια καθορισµού του κόστους που 
χρεώνονται τρίτοι όταν ζητούν πληροφορίες. 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες : η κ. Imola Bedő 

               (Τηλ. : 00 32 2 546 83 62 – e-mail : imola.bedo@eesc.europa.eu) 
 

 

• Είσπραξη απαιτήσεων 
− Εισηγητής : κ. BURANI (Εργοδότες – IT) 
 
− Αναφορές : COM(2006) 605 τελικό – 2006/0192 (CNS) – CESE 85/2007 
 
− Κύρια σηµεία :  

 
Η ΕΟΚΕ, παρότι υπογραµµίζει ότι είναι δύσκολο για την ίδια να προβεί στη διεξοδική επαλήθευση 
του έργου της κωδικοποίησης που επιτέλεσαν οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επικροτεί το 
κείµενο της εξεταζόµενης πρότασης. 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες : κ. Roberto Pietrasanta 
                    (Tηλ. : 00 32 2 546 93 13 – e-mail : roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 
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6. ΑΛΙΕΙΑ 
 

• Aλιεία/Aντιστάθµιση εξόχως απόκεντρου χαρακτήρα 
– Γενικός εισηγητής :  κ. SARRÓ IPARRAGUIRRE (∆ιάφορες δραστηριότητες– ES) 
 
–   Αναφορές : COM(2006) 740 τελικό – 2006/0247 CNS – CESE 92/2007  

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

_____________ 


