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Τη σύνοδο θα τιµήσουν µε την παρουσία τους, αφενός, ο κ. François BILTGEN, Υπουργός 
εργασίας και απασχόλησης που θα παρουσιάσει το πρόγραµµα της Λουξεµβουργιανής 
Προεδρίας και, αφετέρου, ο κ. José Manuel BARROSO, Πρόεδρος της Επιτροπής που θα 
παρουσιάσει το πρόγραµµα της Επιτροπής. 
 
1.  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 
• Πολιτική απασχόλησης: ο ρόλος της ΕΟΚΕ µετά τη διεύρυνση στο 

πλαίσιο της διαδικασίας της Λισαβόνας 
− Εισηγητής: ο κ. GREIF (Μισθωτοί – AT) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας  - CESE 135/2005 
 
− Κύρια σηµεία: 
 

 
Εντούτοις, η Λισσαβώνα δεν προσέφερε µόνο την προοπτική σχετικά µε την «αύξηση της 
απασχόλησης», αλλά δροµολόγησε και το στόχο αναφορικά µε την ανάγκη αύξησης της 
αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας, πρωτίστως µέσω της προώθησης της καινοτοµίας 
και της διασφάλισης καλύτερης ποιότητας της εργασίας: έτσι, οι επενδύσεις στο ανθρώπινο 
κεφάλαιο, την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτοµία αποτέλεσαν ζητήµατα 
προτεραιότητας εξίσου µε τους προσανατολισµούς σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας και τις 
διαρθρωτικές πολιτικές.  
 
Παρά τις αρχικές επιτυχίες, στις αρχές του 2005 η Ευρώπη απέχει ακόµη πολύ από τους 
φιλόδοξους στόχους της. 
 
Η στρατηγική της Λισσαβώνας θεσπίστηκε λαµβάνοντας ως δεδοµένη την πραγµατική ετήσια 
αύξηση του ΑΕγχΠ σε ποσοστό 3% κατά µέσο όρο. Αντί της αναµενόµενης ανάκαµψης, η 
οικονοµική κατάσταση επιδεινώθηκε ταχύτατα από το 2000 και µετά. 
 
Οι κύριες αιτίες επιβράδυνσης της οικονοµικής ανάπτυξης των τελευταίων τριών ετών είναι 
βασικά µακροοικονοµικής φύσης, και λιγότερο διαρθρωτικού χαρακτήρα. Για το λόγο, αυτό η 
ΕΟΚΕ έχει ήδη υποστηρίξει σθεναρά την ανάγκη να λαµβάνονται υπόψη τα δεδοµένα αυτά 
στις συστάσεις της για τους γενικούς προσανατολισµούς της ευρωπαϊκής οικονοµικής 
πολιτικής. 
 
Ωστόσο, για την επίτευξη του στόχου σχετικά µε τη δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων 
θέσεων εργασίας, κύρια προτεραιότητα πρέπει να αποτελέσει η αναζωογόνηση της οικονοµίας 
και η προώθηση ενός ευφυούς σχεδίου διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων. Μόνον έτσι µπορεί να 
ενισχυθεί η επίδραση και η αποδοχή των µεταρρυθµίσεων. Η µακροοικονοµική πολιτική και οι 
διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις πρέπει να αλληλοσυµπληρώνονται, χωρίς να 
αλληλοαντικαθίστανται. 
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Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος και στις προτάσεις µεταρρύθµισης της 
Επιτροπής για ενίσχυση του προσανατολισµού προς την ανάπτυξη του Συµφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, µεταξύ άλλων διαµέσου της διάκρισης των στρατηγικών 
επενδύσεων για την ανάπτυξη και την απασχόληση κατά τον υπολογισµό του δηµοσιονοµικού 
ελλείµµατος.  
 
Πρέπει να αναζωογονηθεί αισθητά η συνιστώσα της ζήτησης και να χαραχθεί ένα ευφυές 
σχέδιο διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων. 
 
Κατά την έννοια αυτή, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία στην προώθηση της 
απασχολησιµότητας, την εξάλειψη των ελλειµµάτων εξειδίκευσης, καθώς και στην ένταξη των 
ευπαθών οµάδων στην αγορά εργασίας αντί να ζητείται η συγκράτηση των µισθών, η 
κατάργηση νοµοθετικών ρυθµίσεων για τις εργασιακές σχέσεις, η ανάπτυξη άτυπων µορφών 
απασχόλησης και περικοπή των κοινωνικών δαπανών. 
 
Η ΕΟΚΕ διατίθεται, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής απασχόλησης, να συνεισφέρει µε 
τις γνώσεις της στην προώθηση της εµπειρογνωµοσύνης και να συµβάλει στην αναγκαία 
µεταβίβαση της στρατηγικής της Λισσαβώνας στους πολίτες της Ευρώπης. 

 
– Επικοινωνία::   κ. Alan Hick 

         (Tηλ.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail : alan.hick@esc.eu.int) 
 
 

• Θέσπιση ολοκληρωµένου προγράµµατος δράσης στον τοµέα της δια βίου 
µάθησης 

− Εισηγητής:  ο κ. ΚΟΡΥΦΙ∆ΗΣ (Μισθωτοί – EL) 
 

− Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 474 τελικό - 2004/0153 (COD) – CESE 139/2005 
 
− Κύρια σηµεία: 
 

Μια προσπάθεια δηµιουργικής προσέγγισης της υπό συζήτηση πρότασης  της Επιτροπής  
αποτελεί σίγουρα διαδικασία σύνθετη. Προϋποθέτει µια γενική και ειδική γνώση των στόχων, 
των µέσων και των δυσκολιών που απαντώνται στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής 
πολιτικής. Προϋποθέτει, επίσης µια δυνατότητα ολοκληρωµένης διασύνδεσης των 
εκπαιδευτικών επιλογών µε τους µεγάλους στόχους της Ένωσης στον 21ο αιώνα  και 
ειδικότερα µε τους µεγάλους στόχους της στη δεκαετία που διανύουµε. Απαιτείται, τέλος, µια 
διορατικότητα για την ορθότητα των επιλογών, που γίνονται σήµερα για το αύριο. 
 
Η ΕΟΚΕ έχει µια σαφή θέση σ’ ό,τι αφορά στην ιεράρχηση των κεντρικών στόχων της Ένωσης 
σήµερα, καθώς και µια διαµορφωµένη αντίληψη για το πώς της διασύνδεσης της δια βίου 
µάθησης µε τους στόχους αυτούς. Οι αντιλήψεις της αυτές έχουν κατατεθεί στη διερευνητική 
γνωµοδότησή της µε θέµα «κατάρτιση και παραγωγικότητα»  που επεξεργάστηκε τελευταία, 
µετά από αίτηµα της ολλανδικής προεδρίας. Στα προηγούµενα πλαίσια η προσέγγιση της ΕΟΚΕ 
στη συγκεκριµένη πρόταση της Επιτροπής προσδιορίζεται σε µεγάλο βαθµό από τις ως άνω 
αντιλήψεις και θέσεις της. 
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Η εν λόγω προσέγγιση της ΕΟΚΕ προσδιορίζεται, επίσης, από τις εµπειρίες της σε σχέση µε τα 
αποτελέσµατα της µέχρι σήµερα υλοποίησης των πολιτικών και των αντίστοιχων 
προγραµµάτων της Ένωσης στους τοµείς του πολιτισµού και  της παιδείας, της επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης, της νεολαίας και του αθλητισµού. 
 
Οι εµπειρίες, αυτές -παρά τις όποιες επί µέρους επιφυλάξεις- καταγράφουν γενικά και συνολικά 
µια θετική εικόνα. Μια εικόνα η οποία καταξιώνει τα προγράµµατα αυτά ως: 

 
• υψηλής ποιότητας και αποτελεσµατικότητας δίοδο επικοινωνίας των οργάνων της Ένωσης 

και ιδιαίτερα της Επιτροπής, µε τους ευρωπαίους πολίτες· 
 

• βασικό πεδίο ανάπτυξης εντός της Ένωσης και στην πράξη της κινητικότητας των 
προσώπων, καθώς επίσης, της κινητικότητας των ιδεών και των καλών πρακτικών· 

 
• πεδίο δράσης, που προσφέρει άµεσα, αλλά και προοπτικά υψηλού βαθµού ευρωπαϊκή 

προστιθέµενη αξία. 
 
Σηµειώνεται ότι τα µέχρι τώρα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράµµατα, ήταν από τις λίγες 
δραστηριότητες της Ένωσης που απευθύνονταν άµεσα στους ευρωπαίους πολίτες. Αυτό θα 
πρέπει να συνεχιστεί µε το νέο πρόγραµµα. Στόχος πρέπει να είναι η προσωπική και 
επαγγελµατική ολοκλήρωση των ευρωπαίων πολιτών, µέσω της δηµιουργίας ευκαιριών, για 
διεύρυνση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους. Είναι σηµαντικό για την προοπτική της 
Ένωσης και τη σχέση της µε τους πολίτες της, να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα 
που θα απευθύνεται στις διάφορες ηλικιακές οµάδες, στους µεµονωµένους πολίτες, στον 
εργασιακό χώρο, στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, στους κοινωνικούς εταίρους. 

 
– Επικοινωνία: κα Stefania Barbesta 

  (Tηλ. : 0032 2 546 95 10 – e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 

2.   ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 
 
•  Πεκίνο, 10 χρόνια µετά : αξιολόγηση της προόδου που έχει καταγραφεί 

στην Ευρώπη και τις αναπτυσσόµενες χώρες στα θέµατα της ισότητας 
ανδρών και γυναικών 

− Εισηγήτρια: η κ. FLORIO (Μισθωτοί – IT) 
 
− Έγγραφα αναφοράς : Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 128/2005 

 
− Κύρια σηµεία : 

 
Η στράτευση των Ηνωµένων Εθνών υπήρξε θεµελιώδης προκειµένου να αποκτήσει 
διεθνή εγκυρότητα το πρόβληµα της ισότητας των δικαιωµάτων ανδρών και 
γυναικών.Από τις 28 Φεβρουαρίου έως τις 11 Μαρτίου 2005, η 49η Σύνοδος της Επιτροπής 
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των Ηνωµένων Εθνών για την κατάσταση των γυναικών (ΕΚΓ) θα αφιερωθεί στην αξιολόγηση 
της εφαρµογής της Πλατφόρµας δράσης και της ∆ήλωσης του Πεκίνου, που εγκρίθηκαν στη 
διάρκεια της Τέταρτης Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης Γυναικών (Πεκίνο, 1995). Λόγω της εµπειρίας 
που έχει αποκτηθεί από τη συνεχή παρακολούθηση των θεµάτων που σχετίζονται µε την 
ισότητα των φύλων, θα ήταν σκόπιµο να εκπροσωπηθεί η ΕΟΚΕ στην αντιπροσωπεία της 
Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συµµετάσχει στην 49η σύνοδο της Επιτροπής για 
την κατάσταση των γυναικών των Ηνωµένων Εθνών. 
 
Μολονότι το σύστηµα των Ηνωµένων Εθνών προσδιόρισε ένα σηµαντικό ρυθµιστικό πλαίσιο 
για την επίτευξη της ισότητας των φύλων, παρατηρείται ενίοτε ανακολουθία µεταξύ των 
κειµένων και της πρακτικής εφαρµογής των αρχών αυτών στο εσωτερικό των κρατών και στις 
εµπορικών και αναπτυξιακές πολιτικές τους. 
 
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το θέµα της ισότητας των φύλων κωδικοποιήθηκε περαιτέρω µε τη 
Συνθήκη του Άµστερνταµ µε την οποία υιοθετήθηκε η «διπλή προσέγγιση» που συνδυάζει, 
αφενός, την εφαρµογή της ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλες τις κοινοτικές 
πολιτικές και, αφετέρου, την εφαρµογή ειδικών δράσεων υπέρ των γυναικών. Ωστόσο, 
κρίνονται σποραδικά τα µέτρα που αποβλέπουν στη βελτίωση της ποιότητας εργασίας και της 
δυνατότητας σταδιοδροµίας, αλλά και ενθάρρυνσης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας και 
µείωσης των µισθολογικών αποκλίσεων και τέλος προώθησης της παρουσίας των γυναικών 
στον τοµέα των νέων τεχνολογιών· στο πεδίο του συµβιβασµού ζωής/εργασίας υπήρξαν 
ορισµένες δράσεις που αποβλέπουν στις υπηρεσίες περίθαλψης των παιδιών, αλλά πολύ λίγες 
αναφέρονται ρητά στους ηλικιωµένους ή στα εξαρτώµενα µέλη της οικογένειας. 
 
Όσον αφορά τις αναπτυξιακές και εµπορικές πολιτικές είναι αναγκαίο να συνεχιστεί η ενίσχυση 
της συµµετοχικής προσέγγισης της κοινωνίας γενικότερα και του ρόλου των γυναικών 
ειδικότερα, µε πλήρη ενεργοποίηση των γυναικείων οµάδων συµφερόντων στη διατύπωση των 
πολιτικών ανάπτυξης και στο προσδιορισµό των εθνικών εγγράφων στρατηγικής στις 
αντίστοιχες χώρες κυρίως µέσω της αύξησης ειδικών χρηµατοδοτήσεων για τις γυναίκες, ούτως 
ώστε να ενισχυθούν σε οικονοµικό και κοινωνικό επίπεδο. Πρέπει να παρακολουθούνται οι 
επιπτώσεις των εµπορικών συµφωνιών και των αναπτυξιακών πολιτικών και στο 
µικροοικονοµικό επίπεδο, προβλέποντας ειδικές αναλύσεις του αντικτύπου που έχουν αυτές οι 
συµφωνίες στις συνθήκες ζωής των πιο αδύναµων κατηγοριών και λαµβάνοντας υπόψη τις 
διαφορές λόγω φύλου· 
 
∆υστυχώς, µολονότι οι κοινοτικές πολιτικές υπέρ των γυναικών έχουν ενισχυθεί, χρειάζονται 
ακόµα θετικές ενέργειες αλλά και µέγιστη δέσµευση των κρατών µελών ως υπεύθυνων 
παραγόντων για την εφαρµογή αυτών των πολιτικών προκειµένου να επιτευχθούν πραγµατικά 
οι στόχοι που τίθενται. 

 
− Επικοινωνία: κα Maarit Laurila 

                (Tηλ.. : 00 32 2 546 97 39 –  e-mail : maarit.laurila@esc.eu.int) 
 
 

3.   ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
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• Υπηρεσίες στην Εσωτερική Αγορά  
− Εισηγητής : ο κ. METZLER (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – DE) 
− Συνεισηγητής: ο κ. EHNMARK (Μισθωτοί – SE) 
 
− Έγγραφα αναφοράς : COM(2004) 2 τελικό - 2004/001 COD – CESE 137/205 

 
− Κύρια σηµεία: 

 
Η ΕΟΚΕ επικροτεί το στόχο που επιδιώκει να υλοποιήσει η Επιτροπή µε την πρόταση οδηγίας, 
δηλαδή την περαιτέρω ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και την πραγµατοποίηση ενός 
ακόµη βήµατος προς την στρατηγική της Λισσαβόνας. Εξάλλου, η ΕΟΚΕ είναι της άποψης ότι 
οι τροποποιήσεις και οι διευκρινίσεις που περιλαµβάνονται στο παρόν έγγραφο πρέπει να 
συνεκτιµηθούν στην πρόταση οδηγίας, για να µπορέσει πραγµατικά να υλοποιηθεί ο στόχος 
αυτός.  
 
Η εναρµόνιση ορισµένων υπηρεσιών σε µια µεταβατική περίοδο σε δύο στάδια: συνεπώς, η 
ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η εφαρµογή της αρχής της χώρας καταγωγής στον τοµέα των διασυνοριακών 
υπηρεσιών είναι πρόωρη και συνιστά, εν γένει, να εξεταστεί η δυνατότητα καθιέρωσης της 
αρχής αυτής στους διάφορους τοµείς.  
 
Η προβληµατική της κοινωνικής διάστασης: η πρόταση οδηγίας δεν πρέπει να οδηγήσει σε 
υποβιβασµό των σηµερινών κοινωνικών, µισθολογικών και ασφαλιστικών προτύπων στο χώρο 
εργασίας, πράγµα που ισχύει όλως ιδιαιτέρως για την περίπτωση της οδηγίας περί απόσπασης 
εργαζοµένων. 
 
Πεδίο εφαρµογής και κανόνες για τη σύγκρουση διατάξεων: κατά την εφαρµογή της αρχής της 
χώρας καταγωγής, πρέπει να προσδιοριστούν ακριβέστερα και να διαχωριστούν σαφέστερα το 
πεδίο εφαρµογής, οι δυνατότητες παρέκκλισης και οι κανόνες για τη σύγκρουση διατάξεων 
στην περίπτωση των διασυνοριακών υπηρεσιών. Όλες οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας πρέπει να 
αποκλεισθούν από το πεδίο της οδηγίας για τις υπηρεσίες εφόσον δεν υφίσταται ακόµη ένα 
κοινοτικό πλαίσιο. 
 
Κεντρικό µητρώο για την καταχώριση διασυνοριακών δραστηριοτήτων: για την εφαρµογή της 
προτεινόµενης την οδηγία παρακολούθησης της δραστηριότητας ορισµένων φορέων παροχής 
υπηρεσιών, και συγκεκριµένα των ελεύθερων επαγγελµατιών, η ΕΟΚΕ είναι της άποψης ότι 
πρέπει να εξεταστεί αν η δηµιουργία κεντρικού µητρώου που θα καλύπτει όλη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και όπου θα καταγράφονται οι απαιτήσεις και οι παραβάσεις στα πλαίσια της 
παρακολούθησης θα είχε θετικές επιδράσεις και θα προήγαγε την αποτελεσµατικότητα.  
 
Βελτίωση των εµπειρικών δεδοµένων. 
 
Εξασφάλιση της ποιότητας και διαφάνεια των τιµών: η προστασία των καταναλωτών πρέπει να 
διασφαλιστεί. 

 
− Επικοινωνία : κα Aleksandra Klenke 

           (Tηλ. : 00 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
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• Λευκή Βίβλος/Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 
− Εισηγητής:  ο κ. HENCKS (Μισθωτοί – LU) 
− Εισηγητής: ο κ. HERNANDEZ BATALLER (∆ιάφορες δραστηριότητες - ES) 
 
− Έγγραφα αναφοράς : COM(2004) 374 τελικό  –  CESE 121/2005 
 
− Κύρια σηµεία: 

 
Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας δεν βρίσκονται απλώς στο επίκεντρο της οικονοµικής 
ανταγωνιστικότητας, αλλά συνιστούν και καθοριστικό στοιχείο στον κοινωνικό και τον 
περιβαλλοντικό τοµέα. Συµπληρώνουν το τρίπτυχο (οικονοµία, κοινωνία, περιβάλλον) της 
στρατηγικής της Λισσαβώνας και αντιπροσωπεύουν µείζον πλεονέκτηµα που είναι αναγκαίο 
προκειµένου να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση η πλέον ανταγωνιστική και δυναµική κοινωνία 
που θα είναι βασισµένη στη γνώση. 
 
Η ΕΟΚΕ επικροτεί το Λευκό Βιβλίο. Η ΕΟΚΕ εκτιµά όλως ιδιαιτέρως το γεγονός ότι το Λευκό 
Βιβλίο περιλαµβάνει συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα για τις προτάσεις και τα µέτρα που 
δεσµεύεται να λάβει η Επιτροπή για την εφαρµογή των αρχών και των κατευθύνσεων αυτών 
εντός των προσεχών ετών. 
 
Λαµβάνει γνώση των εννέα αρχών και των οκτώ νέων προσανατολισµών που προτείνει για  να 
παγιώσει την ύπαρξη των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Εκφράζει ωστόσο τη λύπη της για το 
γεγονός ότι τα επανειληµµένα αιτήµατά της των τελευταίων ετών  για µια οδηγία-πλαίσιο ή 
νόµο-πλαίσιο που θα εξασφαλίζει την ύπαρξη των ΥΚΩ, την ελευθερία των κρατών µελών για 
τον καθορισµό και την οργάνωσή τους, την ελεύθερη επιλογή των µεθόδων διαχείρισης, τη 
µακροπρόθεσµη χρηµατοδότησή τους, την αξιολόγηση των επιδόσεών τους, τα δικαιώµατα των 
καταναλωτών κ.λ.π. δεν έχουν ακόµη γίνει δεκτά, παρότι η Επιτροπή δεσµεύεται να 
δηµοσιεύσει σχετική έκθεση έως το τέλος του 2005. 
 
Τα δικαιώµατα των πολιτών σε ό,τι αφορά την παροχή σ΄αυτούς υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 
προσπελάσιµων, προσιτών και αποδοτικών πρέπει να διαφυλαχθούν και να ενισχυθούν στο 
όνοµα της αλληλεγγύης και της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής, οι οποίες αναγνωρίζονται 
στις θεµελιώδεις αρχές της Συνθήκης.  
 
Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο πρέπει να καταρτισθεί µια ενότητα καθολικών αρχών για 
ετερόκλητες µεταξύ τους υπηρεσίες, οι τρόποι παροχής των οποίων διαφέρουν από το ένα 
κράτος µέλος στο άλλο, µε πλήρη τήρηση της αρχής της επικουρικότητας. 

 
–    Επικοινωνία:   κ Raffaele Del Fiore  

                (Tηλ. : 00 32 2 546 97 94 – e-mail : raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 

 

• Σιδηροδροµική δέσµη 
− Εισηγητής:  ο κ. CHAGAS (Μισθωτοί – PT) 

 
− Έγγραφα αναφοράς : COM(2004) 139 τελικό - 2004/0074 (COD) – CESE 130/2005 
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      COM(2004) 142 τελικό – 2004/0048 (COD) – CESE 131/2005 
      COM(2004) 143 τελικό - 2004/0049 (COD) – CESE 119/2005 

       COM(2004) 144 τελικό - 2004/0050 (COD) – CESE 120/2005 
 
 
– Κύρια σηµεία: 

 
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι οποιαδήποτε απόφαση για την απελευθέρωση των διεθνών µεταφορών 
επιβατών πρέπει να βασίζεται σε εµπεριστατωµένη και σαφή γνώση του αντίκτυπου που θα 
έχει στις σιδηροδροµικές µεταφορές επιβατών, καθώς και των συνεπειών που θα έχουν η 1η και 
η 2η δέσµη µέτρων για τους σιδηροδρόµους. 
Συνεπώς, η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να προβεί στη δέουσα, ex-ante ανάλυση των 
πλεονεκτηµάτων και των µειονεκτηµάτων που επιφέρει η απελευθέρωση των µεταφορών 
επιβατών.  Στην ανάλυση αυτή, πρέπει να διερευνηθεί ο αντίκτυπος που έχει η απελευθέρωση 
για τις περιφερειακές µεταφορές και τις σιδηροδροµικές µεταφορές ως κοινωφελή υπηρεσία, 
ιδιαίτερα στα µικρότερα κράτη µέλη, την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους 
πελάτες, την απασχόληση και τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού στον κλάδο των 
σιδηροδρόµων, τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις στα νέα κράτη µέλη της Κεντρικής και της 
Ανατολικής Ευρώπης. 
 
Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σύντοµα την έκθεση για την απελευθέρωση της 
αγοράς για τις σιδηροδροµικές  µεταφορές εµπορευµάτων που ζητείται στην οδηγία 
91/440/ΕΟΚ (όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2004/51/ΕΚ). 
 
Όσον αφορά την πρόταση οδηγίας για την πιστοποίηση του προσωπικού αµαξοστοιχίας, η 
ΕΟΚΕ εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι το εν λόγω κοινωνικό µέτρο 
παρουσιάζεται ως ο τελευταίος κρίκος της αλυσίδας για τις ευρωπαϊκές νοµοθετικές ρυθµίσεις 
που αφορούν την ελευθέρωση των σιδηροδροµικών εµπορευµατικών µεταφορών και ζητά από 
την Επιτροπή να µειώσει το µεγάλο χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την ολοκλήρωση του 
ανοίγµατος της αγοράς στον τοµέα των σιδηροδροµικών εµπορευµατικών µεταφορών έως τις 
προθεσµίες για την καθιέρωση της πιστοποίησης του προσωπικού.  
έλος, η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει τη συµφωνία των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων µε θέµα 
«Ορισµένες πτυχές των συνθηκών εργασίας του διακινουµένου σιδηροδροµικού προσωπικού 
στις  διαµεθοριακές µεταφορές» και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει τη συµφωνία προς 
απόφαση στο Συµβούλιο. 
 
Όσον αφορά τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των επιβατών στις διεθνείς 
σιδηροδροµικές µεταφορές, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι οι διατάξεις που ισχύουν για τους 
σιδηρόδροµους δεν πρέπει να είναι αυστηρότερες από αυτές που ισχύουν για τις αεροµεταφορές 
και κρίνει ότι πρέπει να βελτιωθεί ο κανονισµός όσον αφορά τις επί µέρους διατάξεις για την 
ευθύνη για επακόλουθες ζηµίες, τον ορισµό του ανώτατου ορίου ευθύνης και τα κριτήρια 
αποκλεισµού σε περίπτωση ακυρώσεως δροµολογίων. 
 
Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει κατά βάση τα µέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας των 
σιδηροδροµικών µεταφορών εµπορευµάτων και, παράλληλα, υπογραµµίζει τα εξής:  
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▪ θα έπρεπε να προτιµηθεί η παροχή κινήτρων αντί της θέσπισης αυστηρών ρυθµίσεων για 
την παροχή αποζηµιώσεων που οδηγούν σε σειρά παρεκκλίσεων και σε ένα περίπλοκο 
σύστηµα αποζηµιώσεων. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως για το ρόλο των διαχειριστών υποδοµών· 

▪ τα µέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας των σιδηροδροµικών µεταφορών εµπορευµάτων 
δεν επιτρέπεται να οδηγήσουν στην εισαγωγή διακρίσεων έναντι άλλων µέσων µεταφοράς.  

 
Επιπλέον η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τον αντίκτυπο που θα έχουν τα µέτρα στις 
επιχειρήσεις και τους διαχειριστές υποδοµών στα νέα κράτη µέλη. 
 
– Επικοινωνία:   κ.. Luís Lobo 

                  (Tηλ. : 00 32 2 546 97 17 – e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 

• Εγκατάσταση και εκµετάλλευση/Galileo 
− Εισηγητής: ο κ. RANOCCHIARI (Εργοδότες – IT) 
 
− Αναφ. : COM(2004) 477 τελικό - 2004/0156 COD – CESE 123/2005 
  

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

4. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

 

• 33η έκθεση για την πολιτική ανταγωνισµού 
− Εισηγητής:  ο κ. CHIRIACO (Μισθωτοί – IT) 
 
− Έγγραφα αναφοράς : COM(2004) 658 τελικό  –  CESE 118/2005 

 
− Κύρια σηµεία: 

 
Η ΕΟΚΕ διατυπώνει εκ νέου την ανάγκη ενίσχυσης της βιοµηχανικής ανταγωνιστικότητας και 
την ενθάρρυνση, σε όλους τους τοµείς, της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτοµίας. 
 
Η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ της δηµιουργίας µιας πιο λειτουργικής σχέσης µεταξύ πολιτικής 
ανταγωνισµού και πολιτικής για την προστασία των καταναλωτών. 
 
Η µεταρρυθµιστική διαδικασία που αποσκοπεί στον εξορθολογισµό και στην απλοποίηση των 
διαδικασιών που σχετίζονται µε τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων σηµείωσε σηµαντική 
πρόοδο σύµφωνα µε τους προσανατολισµούς που καθόρισε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 
Στοκχόλµης, οι οποίοι επιδιώκουν την γενική µείωση του επιπέδου των κρατικών ενισχύσεων 
µε τον επαναπροσανατολισµό τους προς τους οριζόντιους στόχους κοινοτικού ενδιαφέροντος, 
συµπεριλαµβανοµένων των στόχων που συνδέονται µε τη συνοχή.  
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Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει την ανάγκη να εγκριθεί σαφής κανονιστική πράξη σχετικά µε τις 
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (ΥΚΩ – (SIG)).  
 
Είναι γενικά αποδεκτό ότι και η παροχή επαγγελµατικών υπηρεσιών πρέπει να υπακούει στους 
κανόνες του ανταγωνισµού. 
 
Η διαδικασία της προοδευτικής σύγκλισης µεταξύ των τηλεπικοινωνιών, της ραδιοτηλεόρασης 
και των έντυπων µέσων καθιστά περίπλοκο τον εντοπισµό των διαρθρώσεων των διαφόρων 
αγορών. Εάν η εν λόγω διαδικασία δεν γίνει σωστά αντιληπτή, υπάρχει κίνδυνος να µειωθεί η 
αποτελεσµατικότητα των κανόνων ανταγωνισµού και να πληγεί η αρχή της πολυφωνίας. 

 
– Επικοινωνία : κα Aleksandra Klenke 

           (Tηλ. : 00 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 

• Η πολιτική των καταναλωτών µετά τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

– Εισηγητής: κ. PEGADO LIZ (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες - PT) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 141/2005 
 
– Κύρια σηµεία: 

  
Με τη διεύρυνση προς περισσότερα από δέκα νέα κράτη µέλη, για την πλειονότητα των οποίων 
η προστασία των καταναλωτών αποτελεί ένα σχετικά καινοφανές ζήτηµα, θα πρέπει να 
αναθεωρηθεί το σύνολο της πολιτικής των καταναλωτών, όσον αφορά την προσαρµογή της στη 
νέα πραγµατικότητα µιας αγοράς µε σχεδόν 500 εκατοµµύρια καταναλωτές. 
 
Η ΕΟΚΕ ορίζει στη γνωµοδότησή της τις άµεσες προτεραιότητες για την πολιτική των 
καταναλωτών. 
 
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι, σταδιακά και χωρίς να λησµονείται η ανάγκη διατήρησης της ισορροπίας 
των εµπλεκοµένων συµφερόντων, θα πρέπει να συνεχιστούν ή να δροµολογηθούν νέες 
νοµοθετικές πρωτοβουλίες σε τοµείς που απαριθµούνται λεπτοµερώς στη γνωµοδότηση. 
 
Εξάλλου, η ΕΟΚΕ είναι της γνώµης ότι θα έπρεπε να αναθεωρηθούν και να καταστούν 
συµβατές µεταξύ τους οι διάφορες ισχύουσες νοµοθετικές πράξεις, προκειµένου να 
προσαρµοστούν στη νέα διευρυµένη ενιαία αγορά και επισηµαίνει τους σχετικούς τοµείς. 
 
Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει την πρότασή της να δηµιουργηθεί ένας Ευρωπαϊκός Ερευνητικός 
Οργανισµός για την Προστασία του Καταναλωτή, ο οποίος θα παρέχει τις βασικές γνώσεις που 
απαιτούνται για την πολιτική υπέρ των καταναλωτών 
 
Η ΕΟΚΕ συνιστά στην Επιτροπή να λάβει υπόψη τις προτάσεις και υποδείξεις που εκτίθενται 
στην παρούσα γνωµοδότηση κατά τον καθορισµό των νέων προσανατολισµών για την πολιτική 



- 10 - 

Greffe CESE 22/2005   -  ΒΛ/εκ …/… 

των καταναλωτών, καθώς και να προβαίνει στην περιοδική δηµοσίευση εκθέσεων µε θέµα την 
κατάσταση της κατανάλωσης και των καταναλωτών στην Ευρώπη. 

 
− Επικοινωνία: κ. Joao Pereira dos Santos 

                         (Tηλ. : 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

• Οπτικοακουστικές υπηρεσίες/ Προστασία των ανηλίκων και της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας 

− Εισηγητής: κ. PEGADO LIZ (∆ιάφορες δραστηριότητες - PT) 
 

− Έγγραφα αναφοράς : COM(2004) 341 τελικό - 2004/0117 COD – CESE 134/2005 
  

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

5. ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ - ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

 

• Η σηµερινή κατάσταση της συρρύθµισης και της αυτορρύθµισης 
στην Ενιαία Αγορά 

– Εισηγητής : ο κ. VEVER (Εργοδότες – FR) 
 
– Έγγραφο αναφοράς: Ενηµερωτική έκθεση - CESE 1182/2004 fin 
 
– Κύρια σηµεία: 
 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή συµφώνησαν να αναγνωρίσουν και να πλαισιώσουν τις προσεγγίσεις µε τη µορφή 
αυτορύθµισης και από κοινού ρύθµισης, οι οποίες µπορούν να συµπληρώσουν εποικοδοµητικά 
τη νοµοθεσία. Η διοργανική συµφωνία, που υιοθετήθηκε στις 16 ∆εκεµβρίου 20031, οργανώνει 
τη συµπληρωµατικότητα αυτή µέσω συγκεκριµένων µέτρων για την πλαισίωση και την 
επιτήρηση. 

∆υνατότητες και όρια 

Η αυτορύθµιση και η από κοινού ρύθµιση παρουσιάζουν πράγµατι πολλά δυνητικά 
πλεονεκτήµατα, καθώς απλουστεύουν τους κανόνες της ενιαίας αγοράς, συντελούν στην 
αποσυµφόρηση των νοµοθετικών κυκλωµάτων, συµβάλλουν στην επιτάχυνση της 
προσαρµογής στις µεταβολές, αναπτύσσουν τη συνυπευθυνότητα των οικονοµικών 
παραγόντων και της κοινωνίας των πολιτών και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, ενισχύουν τις βάσεις 
της ευρωπαϊκής οικοδόµησης. 

                                                 
1  EE C 321 της 31/12/2003 
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Οι διαδικασίες αυτές, όµως, έχουν και τα όριά τους, τα οποία αφορούν, κατά πρώτο λόγο, τις 
προϋποθέσεις εφαρµογής των κανόνων, καθώς και των ενδεχόµενων κυρώσεων σε περίπτωση 
παραβίασής τους. Ενδέχεται επίσης να τεθούν άλλα ζητήµατα, τα οποία θα απαιτούν ελέγχους, 
όπως η συµβατότητα µε την υφιστάµενη νοµοθεσία ή οι επιδράσεις επί του ανταγωνισµού. 

Η πραγµατική κατάσταση της αυτορύθµισης και της από κοινού ρύθµισης εντός της ενιαίας 
αγοράς, παραµένει εν πολλοίς άγνωστη. Η ενηµερωτική έκθεση της ΕΟΚΕ και οι ακροάσεις 
που διοργάνωσε το Παρατηρητήριο της Ενιαίας Αγοράς που λειτουργεί στους κόλπους της 
είχαν ως κύριο στόχο να ερευνήσουν και να προσφέρουν καλύτερη γνώση της πραγµατικής 
κατάστασης ως προς την αυτορύθµιση και την από κοινού ρύθµιση, καθώς και να διευκολύνουν 
τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών. 

 
– Επικοινωνία:  κ. Jean-Pierre Faure  

                         (Tηλ.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail : jean-pierre.faure@esc.eu.int) 
 
 

• Εκκαθάριση και διακανονισµός 
− Εισηγητής : ο κ. BURANI (Εργοδότες – IT) 
 
− Έγγραφα αναφοράς : COM(2004) 312 τελικό  –  CESE 138/2005 

 
− Κύρια σηµεία: 

 
Η δηµιουργία ενοποιηµένης και αποτελεσµατικής ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς αποτελεί ένα από 
τα σηµαντικότερα και πλέον φιλόδοξα οικονοµικά σχέδια σε εξέλιξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Οι καθαρά εγχώριες δραστηριότητες εκκαθάρισης και διακανονισµού στην ΕΕ είναι ασφαλείς 
και σχετικά αποτελεσµατικές από πλευράς κόστους. Αντίθετα, οι διασυνοριακοί µηχανισµοί 
είναι πολύπλοκοι και κατακερµατισµένοι, µε αποτέλεσµα την αύξηση του κόστους, των 
κινδύνων και της αναποτελεσµατικότητας. 
 
Η ΕΟΚΕ εξέτασε το έγγραφο της Επιτροπής µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και  το ανέλυσε κυρίως 
από την πλευρά των κοινωνικών εταίρων τους οποίους εκπροσωπεί : εγκρίνει την προσέγγισή 
του και τις κατευθυντήριες γραµµές του.  
 
Ωστόσο, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι µε τους υπάρχοντες κανόνες, οι αγορές έδειξαν µέχρι σήµερα ότι 
µπορούν να ξεπεράσουν τις στιγµές κρίσεως και οι αρχές µπόρεσαν να ελέγξουν και τις πιο 
δύσκολες καταστάσεις.  
 
Εξάλλου, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι οι αποφάσεις δεν µπορούν να λαµβάνονται κατά τρόπο αυτόνοµο 
µόνο από τις αρχές ανταγωνισµού : η δεσµευτική γνώµη των εποπτικών αρχών θα πρέπει να 
αποτελεί τον κανόνα που - έστω και αν δεν ισχύει παντού και πάντοτε - θα πρέπει να τεθεί ήδη 
από τώρα. Η βούληση για άνοιγµα των αγορών µε τήρηση των κανόνων του ανταγωνισµού δεν 
µπορεί να παραβλέψει την ασφάλεια των αγορών : ένα θέµα που µπορούν να επιλύσουν µόνο οι 
αρµόδιοι. 

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

• ∆ιαταγή πληρωµής 
− Εισηγητής: κ. PEGADO (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες - PT) 
 
− Έγγραφα αναφοράς : COM(2004) 173 τελικό - 2004/0055 COD – CESE 133/2005 

 
− Κύρια σηµεία: 

 
Η ΕΟΚΕ επικροτεί την υποβολή της υπό εξέταση πρότασης κανονισµού, η οποία υιοθέτησε σε 
γενικές γραµµές τις παρατηρήσεις που είχε διατυπώσει η ΕΟΚΕ κατά την εξέταση του 
Πράσινου Βιβλίου.  
 
Η ΕΟΚΕ ζητά από την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον θα ήταν δυνατόν να επεκταθεί η 
υπό εξέταση Πρόταση Κανονισµού στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο. 
 
Η Επιτροπή είναι της άποψης ότι η ευρωπαϊκή διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωµής θα 
µπορεί να συνυπάρχει µε άλλες διαδικασίες, ιδίας φύσεως και στόχων, που περιλαµβάνονται 
στο εθνικό δίκαιο των κρατών µελών. Η ΕΟΚΕ, όµως, πιστεύει ότι θα πρέπει να υπάρχει µία 
και µόνον διαδικασία έκδοσης διαταγών πληρωµής: αυτή που προτείνεται και ρυθµίζεται βάσει 
της υπό εξέταση πρότασης κανονισµού. 
 
Η γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ περιλαµβάνει επίσης και µία διεξοδική ανάλυση των άρθρων της 
πρότασης κανονισµού. 

 
− Επικοινωνία : κα Aleksandra Klenke 

           (Tηλ. : 00 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
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6.  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 
 

• Περιφέρειες που παρουσιάζουν µόνιµα φυσικά και διαρθρωτικά 
µειονεκτήµατα 

− Εισηγητής: ο κ. BARROS VALE (Εργοδότες – PT) 
 

− Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 140/2005 
 
− Κύρια σηµεία: 
 

Αφού εξέτασε τα προβλήµατα που συνδέονται µε τις µεταφορές, τις τηλεπικοινωνίες, τις 
υποδοµές και την πρόσβαση στις δηµόσιες υπηρεσίες, το περιβάλλον και την κατάσταση της 
απασχόλησης και τις ευκαιρίες που προσφέρει ο τουρισµός, η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ότι µία 
αποτελεσµατική πολιτική υπέρ των περιοχών µε µόνιµα µειονεκτήµατα πρέπει να διέπεται από 
τις τρεις αρχές της “µονιµότητας”, της “θετικής διαφοροποίησης” και της “αναλογικότητας”, 
καθώς και από µία σειρά στόχων κοινωνικής, οικονοµικής και περιβαλλοντικής φύσεως. 
 
Η εν λόγω πολιτική οφείλει συνεπώς να προβλέπει ένα σύνολο µέτρων που να περιορίζουν όσο 
το δυνατόν τον ευάλωτο χαρακτήρα τους και να συµβάλλουν στη δηµιουργία µιας πραγµατικής 
“ισότητας ευκαιριών” µεταξύ των περιοχών αυτών και της λοιπής Ένωσης. Η πολιτική αυτή, 
δεδοµένου ότι καλείται να ανταποκριθεί σε αντικειµενικούς φυσικούς περιορισµούς, είναι 
θεµιτό να διαβαθµίζεται ανάλογα µε την ένταση των εν λόγω περιορισµών. Για τον ίδιο λόγο, 
δεν θα πρέπει να υποκαθιστά τα µέτρα που λαµβάνονται παραδοσιακά στα πλαίσια της 
πολιτικής για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή, αλλά να είναι συµπληρωµατική προς 
αυτά. 

 
− Επικοινωνία :  κ. Roberto Pietrasanta 

                       (Tηλ. : 00 32 2 546 93 13 – e-mail : roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 
 

7.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

• Χρηµατοδότηση του Natura 2000 
− Εισηγητής : ο κ. RIBBE (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – DE) 

 
− Έγγραφα αναφοράς : COM(2004) 431 τελικό  –  CESE 136/2005 

 
− Κύρια σηµεία: 

 
Η ΕΟΚΕ τόνισε ότι το καλλιεργηµένο αλλά και το φυσικό τοπίο της Ευρώπης αποτελούν µια 
εξαιρετική φυσική κληρονοµιά που αξίζει να διατηρηθεί. Η προστασία της φύσης δεν είναι 
µόνο αυτοσκοπός. Η φύση αποτελεί την απαραίτητη βάση της ζωής και της οικονοµικής 
δραστηριότητας. 



- 14 - 

Greffe CESE 22/2005   -  ΒΛ/εκ …/… 

 
Η ΕΟΚΕ αντιλαµβάνεται το λόγο για τον οποίο η Επιτροπή επέλεξε ως µορφή 
χρηµατοδότησης, την περαιτέρω ανάπτυξη και χρήση των υφισταµένων χρηµατοδοτικών 
µέσων. Με την ευνοϊκότερη, από άποψης προστασίας της φύσης, διάρθρωση  και χρήση των 
υφισταµένων χρηµατοδοτικών ταµείων, τα κράτη µέλη διαθέτουν ελαστικές δυνατότητες 
δράσης. Συγχρόνως θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι στο µέλλον προγράµµατα που επιδρούν 
αρνητικά στην προστασία της φύσης δεν θα συγχρηµατοδοτούνται από κοινοτικά µέσα, ώστε 
τελικά οι ζηµίες που προκαλούν στη φύση και στο περιβάλλον να αντισταθµίζονται εκ νέου από 
κοινοτικά κονδύλια. 
 
Η συζήτηση περί χρηµατοδότησης των περιοχών του NATURA 2000, θα πρέπει να διεξαχθεί 
µε γνώµονα την αναµενόµενη διένεξη για την αύξηση του συνολικού προϋπολογισµού και την 
κατανοµή των πιστώσεων µεταξύ των περιφερειών και των διαφόρων τοµέων πολιτικών 
προτεραιοτήτων. Θα πρέπει, για το λόγο αυτό να εξασφαλισθεί ότι η προστασία της φύσης, δεν 
θα αντιµετωπίζεται κατά τη χορήγηση πόρων ως θέµα ελάσσονος σηµασίας µε αποτέλεσµα να 
παραγκωνίζεται εντελώς. Η προστασία της φύσης  είναι – καθώς συχνά υπογραµµίζουν οι 
αρχηγοί κρατών- ένα συνολικά κοινωνικό καθήκον, µια πολιτική επιταγή, που χρήζει 
αναγκαίας χρηµατοδότησης. 
 
Οι τοµείς δράσης του NATURA 2000 (π.χ. αποζηµιώσεις ή  κίνητρα για τους ιδιοκτήτες 
χερσαίων εκτάσεων και  τους χρήστες της γης) θα πρέπει να συνδέονται σαφώς µε 
συγκεκριµένο σκοπό. Στην αντίθετη περίπτωση, η ΕΟΚΕ δεν µπορεί να συµφωνήσει µε την 
ενσωµάτωση της χρηµατοδότησης του NATURA 2000 στα υφιστάµενα ταµεία και θα 
αναγκαστεί να ταχθεί υπέρ της δηµιουργίας ίδιου κονδυλίου στον προϋπολογισµό όπως 
πρότειναν προηγούµενα ενδιαφερόµενα µέρη. 

 
− Επικοινωνία:  κ. Johannes Kind      

                        (Τηλ.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail :  johannes.kind@esc.eu.int) 
 
 

• Έκτακτα µέτρα για τη στήριξη της αγοράς 
− Εισηγητής: κ. NIELSEN (∆ιάφορες δραστηριότητες - DK) 

 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 712 τελικό - 2004/0254 CNS – CESE 127/2005 

 
– Επικοινωνία: κα Annika Korzinek  

                 (Tηλ. : 00 32 2 546 80 65 – e-mail : annika.korzinek@esc.eu.int) 
 
 

• REACH - Νοµοθεσία χηµικών προϊόντων  
− Εισηγητής : ο κ. SEARS (Εργοδότες – UK) 
− Συνεισηγητής: κ. HOSMAN (Αντιπρόσωπος – NL) 
  
− Έγγραφα αναφοράς: Ενηµερωτική έκθεση - COM(2003) 644 τελικό – 2003/0256-0257 COD 

         – CESE 242/2004 fin rév. 
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− Κύρια σηµεία: 
 

Η παρούσα ενηµερωτική έκθεση εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχουν η ανταγωνιστικότητα και 
η βιοµηχανική µεταλλαγή σε τοµείς που προµηθεύουν και ταυτοχρόνως ανταγωνίζονται τη 
χηµική βιοµηχανία  
 
Ως γενική παρατήρηση επισηµαίνεται ότι µια από τις αδυναµίες της πρότασης REACH έγκειται 
στην έλλειψη σαφήνειας και στους ανεπαρκείς ορισµούς της. Η πρόταση βασίζεται σε µεγάλο 
βαθµό στους ορισµούς της «ουσίας» και «παρασκευάσµατος» που αναπτύχθηκαν στα µέσα της 
δεκαετίας του 60· ο δε όρος «χηµικά», αν και χρησιµοποιείται ευρέως στο έγγραφο, δεν 
ορίζεται όλως διόλου. 
 
Η δοµή και διάταξη της πρότασης είναι πολύπλοκες και τα προβλήµατα όσον αφορά τον 
ορισµό και το πεδίο δράσης καθίστανται πιο πολυσύνθετα εξαιτίας του γεγονότος ότι η 
πρόταση, ενώ βασίζεται στη χηµική βιοµηχανία, δεν παρουσιάζει τις φυσικές πραγµατικότητες 
των σηµερινών ή µελλοντικών πρακτικών σε όλους τους τοµείς που θα επηρεαστούν από την 
εισαγωγή της. 

 
 Ο αντίκτυπος της πρότασης θα γίνει σοβαρότερα αισθητός από τις ΜΜΕ, όπως εξηγείται 

αναλυτικά και εκτενώς στην έκθεση. Ειδικότερα, το δυσανάλογο κόστος και η ελάχιστη 
προβλεπόµενη επιστροφή τόσο για τους απασχολουµένους όσο και για τους καταναλωτές θα 
έχουν ως βέβαιο αποτέλεσµα να χάσουν οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ ζωτικά πλεονεκτήµατα από 
πλευράς ανταγωνιστικότητας έναντι των αντίστοιχών τους επιχειρήσεων µεταποίησης εκτός της 
ΕΕ. 

 
 Η πρόταση υποστηρίζει ότι εκπορεύεται από τη βούληση να διασφαλιστεί η προστασία των 

εργαζοµένων, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος. Η επίδραση στο περιβάλλον που 
προκαλείται από τη διάθεση αποβλήτων και τις εκποµπές, που καλύπτονται από πολλές γενικές 
και κλαδικές νοµοθετικές πράξεις της ΕΕ, αποκλείονται ως επί το πλείστον από την πρόταση 
και συνεπώς δεν µπορούν να συνυπολογιστούν όσον αφορά τα επιδιωκόµενα οφέλη. 

 
Μια γενικότερη παρατήρηση που αφορά όλους τους τοµείς είναι ότι πρέπει να υπάρξει µέριµνα 
προκειµένου η εξέταση της πρότασης REACH να µην προκαλέσει απαράδεκτη άµβλυνση των 
δοκιµών για τις ουσίες που έχουν πραγµατική προτεραιότητα. Η εφαρµογή της ισχύουσας 
νοµοθεσίας έχει την ίδια σηµασία όπως και η δηµιουργία νέων ανταγωνιστικών πρωτοβουλιών 
για τους ίδιους πόρους. 
 
Έχει σηµασία οι µελέτες αντικτύπου που σήµερα θεωρούνται πλέον απαραίτητες να 
αναγνωρίσουν την πραγµατικότητα των εξεταζόµενων οικονοµικών τοµέων και να 
ακολουθήσουν µε διαφανή και αποδεκτό τρόπο τις αρµόζουσες µεθοδολογίες που έχουν οριστεί 
από οργανισµούς όπως π.χ. ο ΟΟΣΑ. 

 
Εάν επέλθει συµφωνία ως προς τους στόχους και το πεδίο εφαρµογής του REACH και ως προς 
τις µεθοδολογίες που πρέπει να εφαρµοσθούν για την εκτίµηση των δαπανών και των 
ωφεληµάτων, θα διασφαλιστεί τότε εµπιστοσύνη ότι υιοθετήθηκε η καλύτερη προσέγγιση µε τα 
µεγαλύτερα δυνατά οφέλη για όλους τους ενδιαφεροµένους. Αυτό δεν συµβαίνει επί του 
παρόντος. Στην καλύτερη περίπτωση, οι άµεσες και έµµεσες δαπάνες αντισταθµίζονται µε 
δυνητικά αλλά ακαθόριστα σε άλλους τοµείς οφέλη. 
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− Επικοινωνία: κ. Jakob Andersen  

                        (Tηλ.: 00 32 2 546 92 58 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)  
 

 

• Κίνδυνος πληµµυρών 
− Εισηγήτρια: η κα SÁNCHEZ MIGUEL (Μισθωτοί – ES) 

 
− Έγγραφα αναφοράς : COM(2004) 472 τελικό  –  CESE 125/2005 

 
– Επικοινωνία: κα Annika Korzinek  

                       (Tηλ. : 00 32 2 546 80 65 – e-mail : annika.korzinek@esc.eu.int) 
 
 

 
• Γεωθερµία 
− Εισηγητής : ο κ. WOLF (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – DE) 

 
− Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 122/2005 
  

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

 
 

 

• INSPIRE 
− Εισηγητής: ο κ. RETUREAU (Μισθωτοί – FR) 

 
− Έγγραφα αναφοράς : COM(2004) 516 final -2004/0175 COD – CESE 124/2005 
 

− Επικοινωνία   κ. Johannes Kind         
                      (Τηλ.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail :  johannes.kind@esc.eu.int) 
 
 

8.  ΚΟΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 

• Χρηµατοδότηση της ΚΓΠ 
− Εισηγητής: ο κ. KIENLE (Εργοδότες – DE) 
 
− Αναφ. : COM(2004) 489 τελικό - 2004/0164 CNS – CESE 126/2005 

 
− Κύρια σηµεία: 

 
Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει στην πρόταση κανονισµού διάφορες καινοτόµες προσεγγίσεις για την 
καλύτερη και απλούστερη εκτέλεση του προϋπολογισµού. Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, η 
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ρύθµιση για τη θέσπιση δύο ταµείων µε σαφή διαχωρισµό αρµοδιοτήτων είναι ορθή για 
τηνεπίτευξη του στόχου. Ωστόσο, κατά την ΕΟΚΕ, η απλοποίηση θα πρέπει να είναι έχει 
αισθητό αντίκτυπο σε όλα τα επίπεδα. Η ΕΕ, τα κράτη µέλη και οι τελικοί δικαιούχοι πρέπει να 
επωφεληθούν από αυτήν. Ακόµη, πρέπει επειγόντως να ληφθεί µέριµνα για την σύντοµη και 
όσο το δυνατό απλούστερη τη στήριξη των τελικών δικαιούχων. Ο επιδιωκόµενος στόχος για 
απλοποίηση επιτυγχάνεται για την Επιτροπή όχι όµως και για τα κράτη µέλη. 
 
Η ΕΟΚΕ εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι οι διαφορετικές διαδικασίες πληρωµών και 
δέσµευσης κονδυλίων αναγκάζουν τους οργανισµούς πληρωµών να εφαρµόζουν δύο χωριστά 
συστήµατα δηµοσιονοµικής διαχείρισης. Θα πρέπει εποµένως να ληφθούν µέτρα ώστε τα δύο 
αυτά συστήµατα να απλοποιηθούν στο µέτρο του δυνατού. Συνεπώς χρειάζεται να 
πραγµατοποιηθούν και άλλες προσαρµογές, κυρίως όσον αφορά τον κανονισµό για την 
ανάπτυξη της υπαίθρου. 
 
Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει γενικά το γεγονός ότι µε βάση τη ρύθµιση για την ανάκτηση πληρωµών, 
η ευθύνη για τις καταβεβληµένες ενισχύσεις δεν βαραίνει µόνο την Επιτροπή αλλά και τα 
κράτη µέλη. Η ΕΟΚΕ, έχοντας γνώση της κριτικής που ασκούν τα κράτη µέλη σχετικά µε την 
αυξηµένη συνυπευθυνότητα, θα µεριµνήσει ώστε να µην µειωθεί το ενδιαφέρον των κρατών 
αυτών για τα προγράµµατα, µε αποτέλεσµα να ζηµιωθούν οι τελικοί δικαιούχοι. 
 
Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ανησυχία της, καθώς η επέκταση της τεχνικής βοήθειας αποσπά 
κονδύλια από τον εγγενή στόχο των Ταµείων για την ενίσχυση της γεωργίας και της αγροτικής 
ανάπτυξης. Τα παράπλευρα µέτρα στήριξης, δηλαδή η ενίσχυση των θεσµών και  των δοµών 
που έχουν αναλάβει την παροχή της  στήριξης,  πρέπει να περιορίζεται αυστηρά στο βαθµό που 
κρίνεται  ουσιαστικά σκόπιµη. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΟΚΕ επικρίνει ιδιαίτερα την κοινοτική 
στήριξη για την ενίσχυση και την ανάπτυξη διοικητικών και ελεγκτικών µηχανισµών των 
κρατών µελών. Αυτό αποτελεί αδιαµφισβήτητα υποχρέωση των κρατών µελών. Η ΕΟΚΕ ζητά 
σε αυτή την περίπτωση να καταρτίζει η Επιτροπή σχετική έκθεση, ώστε να παρακολουθούνται 
στενά οι ενισχύσεις αυτές. 

 
− Επικοινωνία: κα Eleonora di Nicolantonio 

  (Tηλ : 00 32 2 546 94 54 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

 

9.  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
 

• Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου σχετικά µε την εφαρµογή 
συστήµατος γενικευµένων δασµολογικών προτιµήσεων (Γ∆Π) 

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

− Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 699 τελικό - 2004/0242 CNS – CESE 132/2005 
 

–        Κύρια σηµεία: 
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Στις 20 Οκτωβρίου 2004, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση που καθορίζει τις 
λεπτοµέρειες του κοινοτικού συστήµατος εµπορικών προτιµήσεων (Γενικευµένο Σύστηµα 
Προτιµήσεων – ΓΣΠ) για την περίοδο 2006-2008. Η πρόταση βασίζεται στις κατευθυντήριες 
γραµµές που εξέδωσε η Επιτροπή τον Ιούλιο του 2004. Η Επιτροπή προτείνει τη βελτίωση του 
ισχύοντος συστήµατος σε διάφορους τοµείς: απλοποίηση (µείωση των ρυθµίσεων από πέντε σε 
τρεις), κάλυψη περισσότερων προϊόντων, επικέντρωση των ωφελειών στις αναπτυσσόµενες 
χώρες µε τις µεγαλύτερες ανάγκες και θέσπιση πρόσθετου σχεδίου ωφελειών ΓΣΠ ("ΓΣΠ+") 
προκειµένου να ενθαρρυνθεί η βιώσιµη ανάπτυξη. 
 
Η ΕΟΚΕ είχε υποστηρίξει ότι το τρέχον σύστηµα πρέπει να απλουστευθεί και να καταστεί πιο 
διαφανές, και θεώρησε σκόπιµη την εναρµόνιση, την ενοποίηση, και τη βελτίωση όλων των 
καθεστώτων και διαδικασιών για τις γενικευµένες δασµολογικές προτιµήσεις. Εκτιµά ότι το 
προτεινόµενο σύστηµα συνιστά µια σηµαντική βελτίωση στα πλαίσια αυτά. Στο µέτρο αυτό 
συµφωνεί µε τις προτάσεις της Επιτροπής. 
 
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε τη µείωση των δικαιούχων χωρών, αλλά έχει ενδοιασµούς µήπως το 
µέτρο δεν είναι επαρκές. 
 
Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι η νέα αξιολόγηση των επιπτώσεων στην αειφορία για την προώθηση της 
βιώσιµης ανάπτυξης δεν θα επηρεάσει τη συµπεριφορά των δικαιούχων κρατών περισσότερο 
από το σύστηµα που αντικαθιστά. 
 
Η ΕΟΚΕ εκφράζει τον ενδοιασµό της ότι το ζήτηµα της απάτης δεν αντιµετωπίζεται 
αποτελεσµατικά και εκτιµά ότι σχετικά µε το θέµα αυτό θα µπορούσαν να έχουν γίνει 
περισσότερα. 
 
Η ΕΟΚΕ εκφράζει την απογοήτευσή της διότι δεν δηµοσιεύτηκαν λεπτοµερείς εκτιµήσεις των 
επιπτώσεων των προτάσεων της Επιτροπής και σε ορισµένες περιπτώσεις, όπως φαίνεται, δεν 
διεξήχθησαν καθόλου. 

 
− Επικοινωνία : κα Susanna Baizou  

                           (Tηλ.: 00 32 2 546 98 45 – e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int)  
 
 

  10.  ΑΜΥΝΑ 
 

•  ∆ηµόσιες προµήθειες αµυντικού εξοπλισµού 
− Εισηγητής : ο κ. WILKINSON (Εργοδότες – UK) 
 
− Έγγραφα αναφοράς : COM(2004) 608 τελικό  –  CESE 129/2005 

 
− Κύρια σηµεία: 

 
Τα συµπεράσµατα της ΕΟΚΕ µπορούν να συνοψισθούν ως εξής: 
 
▪ Ο εξοπλισµός για την άµυνα είναι µόνο µία προϋπόθεση για µία βιώσιµη "αµυντική 

αποδοτικότητα". Προκειµένου η βιοµηχανία να διαδραµατίσει πλήρως το ρόλο της 
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χρειάζεται σαφής καθοδήγηση, εναρµονισµένες απαιτήσεις και συνέχεια. Χρειάζεται, 
επίσης, να αναληφθεί η ευθύνη της απαραίτητης αναδιοργάνωσης. Χρειάζεται επίσης να 
αποφευχθεί η υιοθέτηση υπερβολικά επαχθών ρυθµιστικών διαδικασιών για τη βιοµηχανία. 

 
▪ Πρέπει να διασαφηνισθεί µε µεγάλη ακρίβεια ποια σκέλη της διαδικασίας δηµόσιων 

συµβάσεων για εξοπλισµό αµύνης θα καλύπτονται από τους σχετικούς κανόνες.  
 
▪ Το άρθρο 296 της Συνθήκης θα εξακολουθήσει να ισχύει. Για να αποφευχθεί η υπερβολική 

χρήση του άρθρου αυτού, η Επιτροπή πρέπει να προβεί σε αξιολογική κρίση εξετάζοντας 
την τρέχουσα αποδοτικότητα. ∆εν είναι δυνατόν να διατηρηθεί κανένας κατάλογος 
εξοπλισµών και διαδικασιών για τον οποίο θα εφαρµόζεται το άρθρο 296. 

 
▪ Ως πρώτο βήµα, η Επιτροπή θα πρέπει να δηµοσιεύσει το συντοµότερο δυνατό µία 

"ερµηνευτική ανακοίνωση" σχετικά µε το άρθρο 296. Μόνο υπό το πρίσµα της πείρας που 
θα αποκτηθεί µε αυτή την ανακοίνωση θα αποφασιστεί εάν απαιτείται και υιοθέτηση 
σχετικού νοµικού µέσου. 

 
▪ Η "διττή χρήση" του εξοπλισµού καθίσταται ολοένα και πιο κοινή και η τάση αυτή είναι 

θετική, λόγω των δυνατοτήτων των εφαρµογών της πολεµικής τεχνολογίας για µη 
στρατιωτική χρήση. 

 
▪ Επικροτείται ο σηµαντικός ρόλος που προβλέπεται για τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Άµυνας 

(ΕΟΑ). Πρέπει να διασαφηνιστεί τώρα τι ρόλο καλούνται να διαδραµατίσουν οι 
εµπλεκόµενοι οργανισµοί. 

 
− Επικοινωνία: κ. Nemesio Martinez  

                (Tηλ.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)  
 
 

 


