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Τη σύνοδο τίµησαν µε την παρουσία τους, αφενός, ο κ. Michael GLOS, Οµοσπονδιακός Υπουργός 
οικονοµικών και τεχνολογίας της Γερµανίας, εξ ονόµατος της Προεδρίας του Συµβουλίου της ΕΕ, 
και, αφετέρου, η κ. Viviane Reding, Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρµόδια για την κοινωνία 
των πληροφοριών και τα µέσα ενηµέρωσης, στα πλαίσια της υιοθέτησης δύο γνωµοδοτήσεων. 
 
 

1. ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 
ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 

 
− Έγγραφo αναφοράς: Ψήφισµα – CESE 298/2007 
 
− Κύρια σηµεία: 
 

Το ψήφισµα της ΕΟΚΕ «Η εφαρµογή της ανανεωµένης στρατηγικής της Λισσαβώνας» συνιστά 
ενδιάµεση έκθεση για το Εαρινό Συµβούλιο του 2007. Το ψήφισµα εγγράφεται στην 
πρωτοβουλία της ΕΟΚΕ για περαιτέρω οικειοποίηση της στρατηγικής της Λισσαβώνας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και αντανακλά την σταθερή δέσµευση της ΕΟΚΕ υπέρ της βελτίωσης της 
εφαρµογής της ανανεωµένης στρατηγικής. 

 
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τα εθνικά µεταρρυθµιστικά προγράµµατα (ΕΜΠ) και την πλήρη 
εφαρµογή τους. Τονίζει ότι η οικειοποίηση της στρατηγικής της Λισσαβώνας από τα κράτη 
µέλη, σε πολιτικό επίπεδο, έχει ύψιστη σηµασία. Η ΕΟΚΕ απευθύνει έκκληση για ενίσχυση των 
αποτελεσµατικών συµπράξεων και για ανάπτυξη νέων συµµαχιών µε τους κοινωνικούς εταίρους 
και την κοινωνία των πολιτών, ιδιαίτερα δε µε τα εθνικά οικονοµικά και κοινωνικά συµβούλια 
και τα παρεµφερή συµβουλευτικά όργανα. Απαιτείται να εξασφαλιστεί αποτελεσµατική 
πολυεπίπεδη διακυβέρνηση υπό τη στενή παρακολούθηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
 
Η ΕΟΚΕ αντιλαµβάνεται το σύνολο της στρατηγικής ως µια δυναµική διεργασία, που απαιτεί 
συνεχείς προσαρµογές εκ µέρους των κρατών µελών, του Συµβουλίου και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Υπάρχουν πολλά ζητήµατα που χρήζουν άµεσης προσοχής: οι προϋπολογισµοί, σε 
εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο, θα πρέπει να εντοπίζουν σαφέστερα τις προτεραιότητες που 
συνδέονται µε τη στρατηγική της Λισσαβώνας. Ολόκληρη η αλυσίδα του εκπαιδευτικού 
συστήµατος θα πρέπει να µελετηθεί επισταµένως, όπως και οι συνέπειες των δηµογραφικών 
αλλαγών στην οικονοµία, στην αγορά εργασίας και στα συστήµατα υγειονοµικής περίθαλψης. 
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επείγει η θέσπιση χρονοδιαγραµµάτων και προθεσµιών για τις 
προτεραιότητες που έχουν ταχθεί, η χάραξη µιας κοινής ενεργειακής πολιτικής και η 
αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. 
 
Η ΕΟΚΕ καλεί το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο να υποστηρίξει πλήρως την προσέγγιση αυτή και να 
µεριµνήσει ώστε η οργανωµένη κοινωνία των πολιτών να συµµετέχει πιο ενεργά στην εφαρµογή 
της ανανεωµένης στρατηγικής της Λισσαβώνας. Το ερχόµενο καλοκαίρι, η ΕΟΚΕ θα εκδώσει 
τέσσερις ενηµερωτικές εκθέσεις για τα εξής θέµατα: οι επενδύσεις στη γνώση και την 
καινοτοµία το δυναµικό των επιχειρήσεων, κυρίως των ΜΜΕ· η απασχόληση των κατηγοριών 



- 2 - 

Greffe CESE 25/2007 (FR/EN) – ΚαΠ/δα .../... 

προτεραιότητας και η ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης. Οι εκθέσεις αυτές θα αποτελέσουν τη 
βάση της συνοπτικής έκθεσης που θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο το 2008. 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Gilbert Marchlewitz 

(Τηλ.: 00 32 2 546 93 58 – e-mail: gilbert.marchlewitz@eesc.europa.eu) 
κ. Juri Soosaar 
(Τηλ.: 00 32 2 546 96 28 – e-mail: juri.soosaar@eesc.europa.eu) 

 
 

2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

• Εργαζόµενοι / ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας 
− Εισηγητής: ο κ. VERBOVEN (Μισθωτοί – BE) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2006) 652 τελικό – 2006/214 (COD) – CESE 59/2007 fin – 

CESE 208/2007 
 
− Κύρια σηµεία: 
 

Η ΕΟΚΕ επικροτεί την ουσία της εξεταζόµενης πρότασης, ζητά όµως από την Επιτροπή να 
λάβει υπόψη τις δύο επιφυλάξεις που διατυπώνει και να τροποποιήσει αναλόγως τις αιτιολογικές 
σκέψεις, ενώ εκφράζει την επιθυµία για ταχεία έγκριση της πρότασης από το Ευρωκοινοβούλιο 
και το Συµβούλιο. 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Torben Bach Nielsen 

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

• Αµίαντος 
− Εισηγητής: ο κ. VERBOVEN (Μισθωτοί – BE) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2006) 664 τελικό – 2006/222 (COD) – CESE 61/2007 fin – 

CESE 209/2007 
 
− Κύρια σηµεία: 
 
Η ΕΟΚΕ 

• εγκρίνει την εξεταζόµενη πρόταση και εκφράζει την επιθυµία για ταχεία υιοθέτησή της 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο· 

• επαναλαµβάνει την επιθυµία της για ταχεία επικύρωση από τα κράτη µέλη της Σύµβασης 
αριθ. 162 της ∆ΟΕ για την ασφάλεια κατά τη χρήση αµιάντου. 
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− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Torben Bach Nielsen 
(Τηλ.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@eesc.europa.eu) 

 
 

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

• Πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος / Υδατική πολιτική 
− Εισηγητής: ο κ. BUFFETAUT (Εργοδότες – FR) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2006) 397 τελικό – 2006/0129 COD – CESE 204/2007 
 
− Κύρια σηµεία: 
 

Η ΕΟΚΕ εγκρίνει το γενικό περιεχόµενο της πρότασης οδηγίας. 
 
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε τον αρχικό κατάλογο των ουσιών προτεραιότητας που προτείνεται καθώς 
και µε τα προτεινόµενα πρότυπα. Υποστηρίζει όµως ότι πρέπει να ληφθούν µέτρα για να 
συµπληρωθούν τα πρότυπα για τον µόλυβδο και το νικέλιο και να προβλεφθεί επισταµένη 
διαδικασία για την τακτική αναθεώρηση του καταλόγου, ώστε να προσαρµόζεται στα πρόσφατα 
δεδοµένα ταχέως και αποτελεσµατικά όταν χρειάζεται. 
 
Η επίτευξη των στόχων για την ποιότητα του περιβάλλοντος µέχρι το 2015 θα αποτελέσει 
πρόκληση. Ωστόσο, η ΕΟΚΕ τονίζει ότι τα κράτη µέλη θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές 
τους για την πραγµατοποίηση αυτών των στόχων. 
 
Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι είναι αναγκαίο να καθιερωθεί ένα σύστηµα ανάδρασης και ελέγχου των 
ενεργειών των κρατών όσον αφορά την εφαρµογή αυτής της οδηγίας και την πραγµατοποίηση 
των στόχων της. Εγκρίνει τη νέα πρωτοβουλία της Επιτροπής να αναπτύξει ένα Σύστηµα 
πληροφοριών για τα ύδατα στην Ευρώπη (WISE). 
 
Συνιστά να επιδιωχθεί η εξασφάλιση συνοχής µεταξύ της νέας πρότασης και των κειµένων που 
ισχύουν σήµερα και να υιοθετηθεί κατάλληλη ευρωπαϊκή νοµοθεσία για ορισµένους ρύπους που 
δεν καλύπτονται από τη σηµερινή νοµοθεσία (για παράδειγµα η διάχυτη ρύπανση από τα 
οικιακά προϊόντα καθαρισµού). 
 

− Για περισσότερες πληροφορίες: κα Filipa Pimentel  
(Τηλ.: 00 32 546 84 44 – e-mail: filipa.pimentel@eesc.europa.eu) 
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• Ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας 
− Εισηγητής: ο κ. RIBBE (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – DE) 

 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2006) 216 τελικό – CESE 205/2007 

 
− Κύρια σηµεία: 
 

Οι απόψεις της ΕΟΚΕ και της Επιτροπής συµπίπτουν όσον αφορά την περιγραφή της 
κατάστασης: Η διατήρηση της βιοποικιλότητας αποτελεί αναγκαίο και βασικό στόχο που 
επιβάλλεται όχι µόνο για ηθικούς λόγους ή για λόγους δεοντολογίας. Υπάρχουν και πολυάριθµα 
οικονοµικά τεκµήρια τα οποία δικαιολογούν µια ταχύτερη και πιο επιτυχηµένη δράση. Οι 
οικονοµικές απώλειες που προκύπτουν από την µείωση των υπηρεσιών που προσφέρουν τα 
οικοσυστήµατα υπολογίζονται ήδη σήµερα σε πολλές εκατοντάδες δισεκατοµµύρια ευρώ. 
Πρόκειται για σπατάλη το βάρος της οποίας δεν είναι πλέον σε θέση να σηκώσουν οι εθνικές 
οικονοµίες µας. 
 
Η απώλεια βιοποικιλότητας στην Ευρώπη είναι το αποτέλεσµα εκατοµµυρίων µεµονωµένων 
αξιολογικών αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τις τελευταίες δεκαετίες µε απόλυτα νόµιµο τρόπο, 
στο πλαίσιο της ισχύουσας νοµοθεσίας. Το ποσοστό των παράνοµων µέτρων που συνέβαλαν 
στην απώλεια της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη είναι απειροελάχιστο. 
 
∆υστυχώς, η εξέλιξη της βιοποικιλότητας εξακολουθεί να είναι αρνητική, παρά τις πολιτικές 
υποσχέσεις, και αυτό όχι λόγω άγνοιας. Απλώς δεν υπήρχε η πολιτική βούληση για την 
πραγµατική υλοποίηση των µέτρων που έχουν αναγνωριστεί από πολύ καιρό ως αναγκαία. Αυτό 
επιβεβαιώνουν και οι εµπειρίες που αποκτήθηκαν µε το δίκτυο Natura 2000. 
 
Ένα από τα βασικά σηµεία κριτικής της ΕΟΚΕ έναντι της ανακοίνωσης της Επιτροπής είναι το 
γεγονός ότι δεν εξετάζει το ερώτηµα σχετικά µε τους λόγους για τους οποίους είναι τόσο µεγάλο 
το χάσµα µεταξύ των προσδοκιών, των υποσχέσεων και της πραγµατικότητας. Η ΕΟΚΕ 
εκφράζει την λύπη της για το γεγονός ότι τόσο η ανακοίνωση της Επιτροπής όσο και το σχέδιο 
δράσης δεν αναφέρουν καθόλου αυτό το πρόβληµα. 
 
Για το λόγο αυτό, η ΕΟΚΕ θεωρεί αναγκαίο να δοθεί προτεραιότητα στον 4ο πολιτικό τοµέα, 
δηλαδή στη «βελτίωση του γνωστικού υπόβαθρου», ώστε τόσο οι πολίτες όσο και οι πολιτικοί 
να συνειδητοποιήσουν τις πραγµατικές συνέπειες των πράξεών τους. 
 

− Για περισσότερες πληροφορίες: κα Annika Korzinek 
(Τηλ.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@eesc.europa.eu) 
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• Ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης (Κωδικοποίηση) 
− Εισηγητής: o κ. OSBORN (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – UK) 

 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2006) 543 τελικό – 2006/0170 COD – CESE 206/2007 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κα Annika Korzinek 

(Τηλ.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@eesc.europa.eu) 
 
 

4. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 

• Σχέσεις ΕΕ-Ιαπωνίας: O ρόλος της κοινωνίας των πολιτών 
− Εισηγήτρια: η κ. PÄÄRENDSON (Εργοδότες – EE) 
 
− Έγγραφο αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 214/2007 
 
− Κύρια σηµεία: 
 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέτρεψε την ΕΟΚΕ να µελετήσει τις εξελίξεις της κοινωνίας των 
πολιτών στην Ιαπωνία και να εξετάσει δυνατούς τρόπους συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΕ) µαζί της, προκειµένου να ενισχυθούν περαιτέρω οι σχέσεις ΕΕ-Ιαπωνίας. 
 
Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών αποκτά σταθερά αυξανόµενη σηµασία στην Ιαπωνία, 
µολονότι, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, εξακολουθεί να επικεντρώνεται σε τοπικά και 
περιφερειακά ζητήµατα. 
 
Θα απαιτηθεί αρκετός χρόνος για να καθιερωθούν περισσότερες και στενότερες επαφές και αυτό 
που θα έχει ζωτική σηµασία είναι ο εντοπισµός των βέλτιστων εταίρων. Ένα σηµαντικό αρχικό 
βήµα θα µπορούσε να είναι η διοργάνωση συνάντησης για τον εντοπισµό των κοινών 
προβληµάτων και την εξέταση δυνατών τρόπων αντιµετώπισής τους. 
 
Με την πάροδο του χρόνου, θα µπορούσε να εξεταστεί ως ενδεχόµενο η καθιέρωση ενός πιο 
διαρθρωµένου διαλόγου, βασισµένου στο πρότυπο της στρογγυλής τραπέζης. 
 

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

• Στατιστικές πληροφορίες – Συµβουλευτική επιτροπή 
− Εισηγήτρια: η κ. FLORIO (Μισθωτοί – IT) 
 
− Έγγραφο αναφοράς: CESE 202/2007 
 
− Κύρια σηµεία: 
 

Η ενίσχυση του στρατηγικού ρόλου της CEIES όσον αφορά την επιλογή προτεραιοτήτων και 
την αξιολόγηση, καθώς και η δυνατότητα συστάσεως οµάδων εργασίας ad hoc, αποτελεί ένα 
σηµαντικό βήµα για να εξασφαλισθεί η υπευθυνότητα των καθηκόντων της και η διάθεση των 
απαιτούµενων µέσων. 
 
Η ΕΟΚΕ εκφράζει ωστόσο την αµηχανία της ως προς τη νέα σύνθεση της επιτροπής, διότι η 
ενισχυµένη εκπροσώπηση των οργάνων δεν διασφαλίζει την έκφραση των πραγµατικών 
απόψεων οργάνων όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή η ίδια η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και 
Κοινωνική Επιτροπή, τα οποία εκπροσωπούν διάφορες πολιτικές πραγµατικότητες ή οµάδες 
συµφερόντων. 
 
Λόγω του ρόλου και της χαρακτηριστικής της συνθέσεως, ο λόγος της ΕΟΚΕ θα έπρεπε να έχει 
διαφορετικό βάρος στις διαβουλεύσεις, όχι τόσο για τον θεσµικό της ρόλο, όσο για τη 
δυνατότητά της να εκφράζει την άποψη της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών. 
 

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

• Στρατηγική για ασφαλή κοινωνία της πληροφορίας 
− Εισηγητής: ο κ. PEZZINI (Εργοδότες – IT) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2006) 251 τελικό – CESE 211/2007 
 
− Κύρια σηµεία: 
 

Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες για να χαράξει 
µια καινοτόµο και συντονισµένη στρατηγική, λόγω της έκτασης του θέµατος, των οικονοµικών 
του συνεπειών και του αντίκτυπου που έχει στην ιδιωτική ζωή. Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι το θέµα της 
ασφάλειας των πληροφοριών δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να διαχωριστεί από την ανάγκη 
για την αύξηση της προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για τη διασφάλιση 
των ελευθεριών, σε συµφωνία µε την Ευρωπαϊκή Σύµβαση Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. 
∆ιερωτάται τι το νεότερο προσφέρει η πρόταση στη συζήτηση και εφιστά την προσοχή στα 
συµπεράσµατα της παγκόσµιας Συνόδου Κορυφής, που πραγµατοποιήθηκε στην Τύνιδα το 
2005, µε θέµα την κοινωνία των πληροφοριών, τα οποία υιοθετήθηκαν από την Γενική 
Συνέλευση του ΟΗΕ το Μάρτιο του 2006. Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι στην κοινοτική στρατηγική 
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πρέπει να συµπεριληφθούν, επίσης, ορισµένα στοιχεία όπως προληπτικές δράσεις, τεχνικά 
πρότυπα, ψηφιακή αναγνώριση, αξιολόγηση των κινδύνων, πρότυπες δράσεις σε σχολεία, 
ενίσχυση του συντονισµού σε εθνικό και διεθνές επίπεδο κλπ. 
 

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

 

• Αναθεώρηση ρυθµιστικού πλαισίου – δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
− Εισηγητής: ο κ. McDONOGH (Εργοδότες – IE) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2006) 334 τελικό – CESE 212/2007 
 
− Κύρια σηµεία: 
 

Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τις προτάσεις της Επιτροπής και πιστεύει ότι το πλαίσιο των κανονιστικών 
ρυθµίσεων πρέπει να ευθυγραµµιστεί µε τη στρατηγική για την ανάπτυξη του τοµέα των ΤΠΕ. 
Συγκεκριµένα, η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει τον αποφασιστικό ρόλο του πλαισίου των κανονιστικών 
ρυθµίσεων για τη δηµιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου πληροφοριών, ο οποίος θα 
προσφέρει οικονοµικά προσιτές και ασφαλείς επικοινωνίες υψηλού εύρους ζώνης, µε πλούσιο 
και ποικίλο περιεχόµενο, συνοδευόµενες από ψηφιακές υπηρεσίες· επιδόσεις παγκόσµιας 
κλάσης σε έρευνα και καινοτοµία ΤΠΕ, κλείνοντας το χάσµα µε τους ηγετικούς ανταγωνιστές 
της Ευρώπης. Επίσης, θεωρείται σκόπιµο να ιδρυθεί µια ευρωπαϊκή υπηρεσία ραδιοφάσµατος 
για να δηµιουργηθεί ένα συνεκτικό και ολοκληρωµένο καθεστώς πανευρωπαϊκής διαχείρισης 
του ραδιοφάσµατος, ενώ η Επιτροπή θα πρέπει να αυξήσει την επαγρύπνησή της σε ό,τι αφορά 
τα κανονιστικά µέτρα που εφαρµόζονται από τις Εθνικές Ρυθµιστικές Αρχές (ΕΡΑ), 
προκειµένου να ενθαρρυνθεί η διαφοροποίηση της προσφοράς. Ακόµη, η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι, 
λόγω της αυξηµένης σηµασίας που έχουν οι ευρυζωνικές υπηρεσίες για την οικονοµική και 
κοινωνική ανάπτυξη, η ευρυζωνική πρόσβαση πρέπει να συµπεριληφθεί στο πεδίο εφαρµογής 
του ορισµού της καθολικής υπηρεσίας. 
 

− Για περισσότερες πληροφορίες: κα Agota Bazsik 
(Τηλ.: 00 32 2 546 86 58 – e-mail: agota.bazsik@eesc.europa.eu) 
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6. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ 
 

• Ευρωπαϊκή πολιτική για την εφοδιαστική 
− Εισηγητής: ο κ. RANOCCHIARI (Εργοδότες – IT) 
 
− Έγγραφο αναφοράς: ∆ιερευνητική γνωµοδότηση – CESE 210/2007 
 
− Κύρια σηµεία: 
 

Η ΕΟΚΕ συµµερίζεται την άποψη ότι η ανάπτυξη της εφοδιαστικής των µεταφορών και η 
εφαρµογή διατροπικών λύσεων είναι κυρίως δραστηριότητες εµπορικού χαρακτήρα και, ως εκ 
τούτου, θα πρέπει να τις αναλάβει η βιοµηχανία. Ωστόσο, είναι σαφές ότι οι αρχές µπορούν να 
συµβάλουν στη δηµιουργία των κατάλληλων συνθηκών-πλαίσιο και στη συνεχή διατήρηση της 
εφοδιαστικής των µεταφορών και της πολιτικής µεταφορών σε πολύ υψηλή θέση στην ηµερήσια 
διάταξη. Η προσέγγιση αυτή θα έπρεπε να επικεντρωθεί κατά κύριο λόγο στη βελτίωση του 
θεσµικού πλαισίου για την προώθηση της καινοτοµίας στην εφοδιαστική, ενώ εξασφαλίζεται 
υγιής ισορροπία µεταξύ των οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών απαιτήσεων και 
επαφίεται στις ίδιες τις επιχειρήσεις η εσωτερική διαχείριση της εφοδιαστικής τους. Γι' αυτό και 
η ΕΟΚΕ, υπό τις συνθήκες αυτές, επιδοκιµάζει τη νέα προσέγγιση που υιοθετεί η Επιτροπή στην 
ανακοίνωσή της του Ιουνίου 2006, η οποία συµπυκνώνεται στην φράση «ακολουθούµε 
διαφορετικούς δρόµους αλλά πάντοτε στα πλαίσια της βιώσιµης κινητικότητας». Αυτό που 
προέχει είναι η ανάπτυξη του συντονισµού µεταξύ των τρόπων µεταφοράς, όποτε αυτό είναι 
δυνατόν και όποτε θα επιτρέπει τη µέγιστη αξιοποίηση της αποτελεσµατικότητας και των 
πλεονεκτηµάτων καθενός εξ αυτών. Αυτή θα επιτευχθεί όταν θα υπάρχουν οι τεχνικές, 
πρακτικές και οικονοµικές προϋποθέσεις. Εκείνο που αποτελεί πρόκληση για την Ένωση είναι η 
χάραξη κοινής πολιτικής που θα συµβάλει στη δηµιουργία ή στην ανάπτυξη των εν λόγω 
προϋποθέσεων. 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κα Maria José Lopez Grancha 

(Τηλ.: 00 32 2 546 87 13 – e-mail: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 
 

• Ενίσχυση των προτύπων ναυτικής εργασίας 
− Εισηγητής: ο κ. ETTY (Μισθωτοί – NL) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2006) 287 τελικό – CESE 213/2007 
 
− Κύρια σηµεία: 
 

Η ΕΟΚΕ επαινεί την Επιτροπή για την υποστήριξη που παρέσχε στις εργασίες της ∆ΟΕ για αυτή 
τη νέα Σύµβαση. Παρατηρεί ότι η Σύµβαση είναι το αποτέλεσµα µιας λεπτής ισορροπίας που 
επιτεύχθηκε κατά τη λήψη αποφάσεων σε διεθνές επίπεδο και σε τριµερή βάση. 
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Η επικύρωση είναι αποκλειστικά θέµα των κρατών µελών, αφού η ΕΕ δεν είναι µέλος της ∆ΟΕ. 
Η ΕΟΚΕ αναµένει ότι τα κράτη µέλη θα επικυρώσουν τη σύµβαση όσο το δυνατόν 
συντοµότερα, ει δυνατόν, εντός του 2008, χάρη στην υποστήριξη της Επιτροπής για την 
επίτευξη συµφωνίας µε τα κράτη µέλη. 
 
Η ΕΟΚΕ παρατηρεί ότι, όποια λύση και αν προβλέψει η Επιτροπή για την εξασφάλιση του 
κοινοτικού συντονισµού σε µια τριµερή διαδικασία λήψης αποφάσεων, δεν θα πρέπει να 
εξασθενήσει τους κανόνες της ∆ΟΕ για την τριµερή εκπροσώπηση σε εθνικό επίπεδο. 
 
Η ΕΟΚΕ συστήνει στην Επιτροπή να παράσχει στήριξη για τις συναντήσεις εµπειρογνωµόνων 
της ∆ΟΕ για την ανάπτυξη επιχειρησιακών κατευθυντήριων γραµµών για τον έλεγχο από το 
κράτος σηµαίας και το κράτος λιµένα. 
 

− Για περισσότερες πληροφορίες: κα Maria José Lopez Grancha 
(Τηλ.: 00 32 2 546 87 13 – e-mail: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 

 
 

7. ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 
 

• Καθαρόαιµα βοοειδή αναπαραγωγής 
− Εισηγητής: ο κ. BROS (∆ιάφορες δραστηριότητες – FR) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2006) 749 τελικό – 2006/0250 (CNS) – CESE 207/2007 
 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Arturo Iñiguez Yuste 

(Τηλ.: 00 32 2 546 87 68 – e-mail: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 
 

_____________ 


