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Στη σύνοδο ολοµέλειας παρέστη ο κ. Martin BARTENSTEIN, Οµοσπονδιακός Υπουργός 
Οικονοµικών και Εργασίας της Αυστρίας, εξ ονόµατος της προεδρίας του Συµβουλίου, ο οποίος 
παρενέβη σχετικά µε το θέµα των προτεραιοτήτων του προγράµµατος της αυστριακής προεδρίας. 
 
 

1.  ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
 

• Θεµελιώδη δικαιώµατα και δικαιοσύνη 
– Εισηγήτρια : κα KING (Εργοδότες – UK) 

 
− Σχετ. : COM(2005) 122 τελικό – 2005/0037 (COD) – 2005/038 (CNS) – 2005/0040 (COD) – 

CESE 32/2006 
 
− Κύρια σηµεία : 

 
Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι η έλλειψη ισορροπίας µεταξύ των τριών διαστάσεων, της ελευθερίας, της 
ασφάλειας και της δικαιοσύνης, αντικατοπτρίζεται και στις δηµοσιονοµικές προοπτικές, δεδοµένου 
ότι το µεγαλύτερο µέρος του προϋπολογισµού διατίθεται για την ασφάλεια. 
 
Η ΕΟΚΕ δεν είναι βέβαιη ότι κατά την κατάρτιση της πρότασης της Επιτροπής λήφθηκε δεόντως 
υπόψη στόχος της τήρησης των αρχών της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της 
συνθήκης ΕΚ, διότι δεν φαίνεται να υπάρχει ικανοποιητική αναγνώριση των περιοχών τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των οποίων αντιµετωπίζονται καλύτερα στο εθνικό, περιφερειακό ή/και τοπικό 
επίπεδο, σε συνεργασία µε τους αντίστοιχους κοινωνικούς εταίρους. 
 
Η Επιτροπή θεωρεί σκόπιµο να αναληφθεί πιο συντονισµένη δράση για την καταπολέµηση των 
φυλετικών διακρίσεων, της ξενοφοβίας και του αντισηµιτισµού και συνιστά την παροχή 
µεγαλύτερης στήριξης σε διαθρησκευτικές και πολυπολιτισµικές µορφές διαλόγου για την 
καταπολέµηση των εν λόγω φαινοµένων. Η ΕΟΚΕ συνιστά να προστεθεί στα ανωτέρω και η 
ισλαµοφοβία, κατά τρόπο ώστε να προβληθεί περαιτέρω η ανάγκη αντιµετώπισης αυτής της 
ιδιαίτερης µορφής ρατσισµού, όπου ο πολιτισµός διασταυρώνεται µε τη θρησκεία. 
 
Τέλος, υπάρχει κίνδυνος να υποβαθµισθεί η σηµασία του ζητήµατος της βίας και της σεξουαλικής 
εκµετάλλευσης παιδιών, νέων ατόµων και γυναικών, καθώς το ζήτηµα αυτό συνδυάζεται µε την 
καταπολέµηση της χρήσης και της διακίνησης ναρκωτικών και, κυρίως, επειδή η κατανοµή των 
πόρων του εν λόγω προϋπολογισµού µεταξύ των προγραµµάτων δεν έχει ακόµη επικυρωθεί. Η 
ΕΟΚΕ συνιστά να οριστεί ένας ξεχωριστός στόχος και να προβλεφθεί µια ειδική γραµµή του 
προϋπολογισµού για την καταπολέµηση της βίας. 

 
 
− Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην : κα Susanne Johansson 
− (Τηλ.: 00 32 2 546 84 77 - ηλεκτρονική διεύθυνση: susanne.johansson@esc.eu.int) 
 
 

2.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
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• Αειφόρος ανάπτυξη - κλιµατικές αλλαγές 
– Εισηγητής : κ. KALLIO (∆ιάφορες δραστηριότητες – FI) 
 Σχετ. : Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 33/2006 

 
– Κύρια σηµεία: 
 

Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι Ένωση πρέπει να βελτιώσει σηµαντικά τα µέτρα για την καταπολέµηση των 
κλιµατικών αλλαγών και να αρχίσει τη χάραξη της κατάλληλης στρατηγικής για την προσαρµογή 
των διαφόρων τοµέων της πολιτικής. Η Ένωση µπορεί να συµβάλει στο έργο της τοµεακής 
προσαρµογής µε τον ορθό συντονισµό και µε την στήριξη των διεθνών συµφωνιών, πράγµα που θα 
ενισχύσει το έργο σε παγκόσµιο επίπεδο. 
 
Οι δραστηριότητες της υπαίθρου, η γεωργία, η δασοκοµία αλλά και η αλιεία ευθύνονται για πολύ 
λίγες εκποµπές αερίων που προκαλούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου και, για τον λόγο αυτό, οι 
τοµείς αυτοί έχουν αγνοηθεί από την κοινοτική πολιτική για τις κλιµατικές αλλαγές. Συνεπώς, η 
ΕΟΚΕ κρίνει ότι είναι σηµαντικό να προετοιµάσει η Ένωση το έδαφος για δράσεις προσαρµογής 
και σε αυτούς τους τοµείς. 
 
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι : 
 
− είναι σηµαντικό να ερευνηθούν οι επιπτώσεις των κλιµατικών αλλαγών στις δραστηριότητες 

της υπαίθρου 
− κατά το σχεδιασµό της µελλοντικής κοινοτικής πολιτικής για τη γεωργία, τις ενισχύσεις, την 

παραγωγή, το εµπόριο και την ενέργεια, πρέπει να ληφθούν συγκεκριµένα υπόψη οι 
απρόβλεπτοι παράγοντες των κλιµατικών αλλαγών 

− στην πολιτική αλιείας πρέπει να επιταχυνθεί η εκτίµηση των αλλαγών που συντελούνται για 
την προσαρµογή της δραστηριότητας αυτής στις αλλαγές που έχουν επέλθει στους υδάτινους 
πόρους και τις συνθήκες αλιείας 

− η σηµασία των δασών για τη συγκράτηση των κλιµατικών αλλαγών πρέπει να ληφθεί σοβαρά 
υπόψη· θεωρείται, επίσης, σηµαντικό να αυξηθεί η αναδάσωση τόσο στην ΕΕ όσο και 
διεθνώς. 

 
Η ΕΟΚΕ θεωρεί απαραίτητο να αυξήσει η Ένωση σηµαντικά τους πόρους για την έρευνα για την 
ανάλυση των κλιµατικών αλλαγών και των πολιτικών προσαρµογής και την υλοποίηση 
προγραµµάτων ασφαλείας. Τούτο αφορά ιδιαίτερα τις δραστηριότητες που βασίζονται στους 
φυσικούς πόρους. 
 
Η ΕΟΚΕ συνιστά να ξεκινήσει η Επιτροπή ευρεία εκστρατεία ενηµέρωσης και εκπαίδευσης τόσο 
στα κράτη µέλη της όσο και σε διεθνές επίπεδο, προκειµένου να ευαισθητοποιηθούν τόσο η 
κοινωνία των πολιτών όσο και οι πολιτικοί φορείς λήψεως αποφάσεων. Με τον τρόπο αυτό, θα 
επιταχυνθεί η προετοιµασία και η εφαρµογή στρατηγικών προσαρµογής στις κλιµατικές αλλαγές. 
 

– Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην : κα Yvette Azzopardi  
 (Τηλ. : 00 32 2 546 98 18 – ηλεκτρονική διεύθυνση : yvette.azzopardi@esc.eu.int ) 
 

3.  ∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ – Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
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• Ευρωπαϊκό κέντρο παρακολούθησης ναρκωτικών και τοξικοµανίας 
(αναδιατύπωση) 

− Εισηγητής : κ. OLSSON (∆ιάφορες δραστηριότητες – SE) 
 

− Σχετ.: COM(2005) 399 τελικό – 2005/0166 COD – CESE  44/2006 
 
− Κύρια σηµεία : 
 
− Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που ασχολούνται µε θέµατα 

ναρκωτικών πρέπει να συµµετέχουν στις εργασίες του ΕΚΠΝΤ. 
 
− Η ΕΟΚΕ επικροτεί την αλλαγή νοµικής βάσης της πρότασης κανονισµού. Μια πραγµατική 

διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην περίπτωση αυτή έχει φυσικά σχέση και µε την 
διασφάλιση της ενηµέρωσης του κοινού από τις αρχές. Σύµφωνα µε τη νέα πρόταση, το 
Κοινοβούλιο διαδραµατίζει µεγαλύτερο ρόλο, µεταξύ άλλων στο διορισµό δύο ανεξάρτητων 
εµπειρογνωµόνων στο διοικητικό συµβούλιο που να έχουν ειδικές ικανότητες στον τοµέα των 
ναρκωτικών. Η ΕΟΚΕ συνιστά θερµά να προέρχονται οι δύο ανεξάρτητοι εµπειρογνώµονες από 
µη κρατικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των ναρκωτικών. 

 
− Το Ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης για τα ναρκωτικά και την τοξικοµανία αποτελείται από 

σηµεία επαφής στα κράτη µέλη και χρησιµεύει ως διεπαφή µεταξύ των συµµετεχουσών χωρών και 
του Κέντρου. Η ΕΟΚΕ συνιστά οι κατευθυντήριες γραµµές του Κέντρου και οι συµφωνίες µε τα 
κράτη µέλη να προβλέπουν ότι τα σηµεία επαφής πρέπει να συνεργάζονται µε τις εθνικές 
οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των ναρκωτικών. 

 
−  Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην : κα Susanne Johansson 
  (Τηλ.: 00 32 2 546 84 77 – ηλεκτρονική διεύθυνση : susanne.johansson@esc.eu.int) 
 
 

4. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 

• ∆ιατήρηση ηλεκτρονικών δεδοµένων 
– Εισηγητής : κ. HERNÁNDEZ BATALLER (∆ιάφορες δραστηριότητες – ES) 
 
– Σχετ.: COM(2005) 438 τελικό – CESE 35/2006 
 
– Κύρια σηµεία : 

 
Η ΕΟΚΕ εκφράζει την έκπληξη και την ανησυχία της για την υποβολή µιας τέτοιας νοµοθετικής 
πρότασης, το περιεχόµενο της οποίας είναι δυσανάλογο µε τον επιδιωκόµενο σκοπό και θίγει τα 
θεµελιώδη δικαιώµατα. 
 
 
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι : 
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− ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζονται στην πρόταση τα ανθρώπινα δικαιώµατα και ιδίως το 
δικαίωµα στην ιδιωτική ζωή δεν είναι ο ενδεδειγµένος και από ορισµένες απόψεις ενδέχεται 
να µην είναι αποδεκτός, 

 
− βραχυπρόθεσµα, υπάρχει κίνδυνος να υπονοµευθεί η εµπιστοσύνη των χρηστών των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και να µειωθεί η διάθεσή τους να χρησιµοποιούν τις ΤΠΕ και 
µακροπρόθεσµα αυτή η απώλεια της εµπιστοσύνης των καταναλωτών εµπεριέχει τον κίνδυνο 
να αναχαιτίσει τη µελλοντική ανάπτυξη της κοινωνίας των πληροφοριών, θέτοντας έτσι σε 
κίνδυνο και τη στρατηγική της Λισαβόνας, 

 
− πρέπει να επανεξεταστεί ριζικά αυτή η πρόταση, η οποία, κατά τη γνώµη της ΕΟΚΕ, δεν 

σέβεται πλήρως ούτε τα θεµελιώδη δικαιώµατα ούτε τους κανόνες για την πρόσβαση στα 
δεδοµένα, τη χρήση ή την ανταλλαγή τους. 

 
–  Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην : κα Raffaele Del Fiore  

 (Τηλ. : 00 32 2 546 97 94 – ηλεκτρονική διεύθυνση : raffaele.delfiore@esc.eu.int)  
 
 

5. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 
 
 

• Ειδικοί φόροι κατανάλωσης για την αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά 
− Εισηγητής : κ. WILKINSON (Εργοδότες – UK) 
 
− Σχετ. : COM (2004) 223 τελικό– CESE 34/2006 
 
− Κύρια σηµεία : 

 
Στο σηµερινό σύστηµα προκύπτουν τακτικά προβλήµατα σχετικά µε τη θέση συγκεκριµένων 
προϊόντων στις ισχύουσες διαρθρώσεις. 
 
∆εν υπάρχουν πειστικές αποδείξεις ότι οι υψηλοί συντελεστές ειδικών φόρων κατανάλωσης 
µειώνουν µακροπρόθεσµα τα προβλήµατα κατάχρησης. Εποµένως, τα προβλήµατα αυτά πρέπει να 
αντιµετωπιστούν µε άλλα µέτρα, κυρίως εκπαιδευτικού και προληπτικού τύπου, για να βελτιωθεί 
η δηµόσια υγεία. 
 
Συνιστάται η Επιτροπή να εξετάσει η Επιτροπή ως ενδεχόµενο το διαχωρισµό των αλκοολούχων 
ποτών σε δύο βασικές κατηγορίες, µε την εφαρµογή µιας σταθερής βάσης για όλα τα αλκοολούχα 
ποτά που ανήκουν σε καθεµία από τις κατηγορίες αυτές, στο πλαίσιο της οποίας όλα τα 
αλκοολούχα ποτά θα φορολογούνται ανάλογα µε τον τύπο τους, βάσει του τρόπου παρασκευής 
τους, των επιδράσεών τους στην υγεία και του περιεχοµένου τους σε αλκοόλη. Ωστόσο, για τον 
οίνο και άλλα ποτά που προέρχονται από ζύµωση (ζύθος, µηλίτης και απίτης) θα πρέπει να 
υιοθετηθεί ιδιαίτερη προσέγγιση. 
 

−  Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην : κα Imola BEDŐ 
 Τηλ. : 00 32 2 546 83 62 – ηλεκτρονική διεύθυνση : imola.bedo@esc.eu.int) 
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