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Στη σύνοδο ολοµέλειας παρέστη η κα Mariann FISCHER BOEL, µέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η 
οποία παρενέβη στο πλαίσιο της υιοθέτησης της γνωµοδότησης για τη «Στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ». 
 

1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 
• Πολυετές πρόγραµµα για τις ΜΜΕ 
 
– Εισηγητής: ο κ. PEZZINI (Εργοδότες – IT) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 781 τελικό – 2004/0272 COD – CESE 245/2005 
 
– Κύρια σηµεία: 

 
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι θα ήταν σκόπιµο να ξεκινήσει η Γ∆ Επιχειρήσεις το ταχύτερο δυνατόν στα 
νέα κράτη µέλη µια σειρά συναντήσεων µε τους εκπροσώπους των οργανώσεων των ΜΜΕ από 
όλα τα κράτη µε σκοπό τη συζήτηση για τις βέλτιστες πρακτικές και τον προσδιορισµό των 
ειδικών προβληµάτων των νέων κρατών µελών. Οι συναντήσεις αυτές θα δώσουν τη δυνατότητα 
να εντοπιστούν οι πτυχές που πρέπει να αναπτυχθούν στο νέο πρόγραµµα-πλαίσιο.  
 
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι, κατά τη διάρκεια του 2006, θα µπορούσε να διοργανωθεί µία «4η Ευρωπαϊκή 
∆ιάσκεψη των πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων». 
 
Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να δοθεί αξία και συγκεκριµένη µορφή στις αναπτυξιακές πολιτικές· προς 
τούτο, απαιτείται, αφενός, η διοργάνωση και η εντατικοποίηση του διαλόγου µε τους φορείς που 
αντιµετωπίζουν άµεσα τα προβλήµατα των επιχειρήσεων (επιχειρηµατίες και εργαζόµενοι) καθώς 
και µεταξύ των φορέων αυτών και, αφετέρου, να αναγνωριστεί ότι τα προβλήµατα των πολύ 
µικρών και των µικρών επιχειρήσεων είτε διαφέρουν από τα προβλήµατα των µεγάλων είτε είναι 
µεν παρόµοια, αλλά παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η ΕΟΚΕ καλεί, συνεπώς, την 
Επιτροπή να υποβάλει στην ίδια και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετική έκθεση.  

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

• Συνεταιριστικές εταιρείες 
 
– Εισηγητής: ο κ. HOFFELT (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – BE) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 18 τελικό  –  CESE 243/2005 
 
– Κύρια σηµεία: 

 
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ιδιαιτέρως την προτεραιότητα που δίδεται στην προαγωγή του 
συνεταιριστικού επιχειρηµατικού πνεύµατος. 
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Αν και υποστηρίζει γενικά τις κατευθυντήριες γραµµές της ανακοίνωσης, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι 
καλό θα ήταν ορισµένες δράσεις να εκφραστούν µε πιο συγκεκριµένο τρόπο βάσει ενός 
προκαθορισµένου χρονοδιαγράµµατος. Γι’ αυτό, συνιστά να καθιερωθεί το ταχύτερο δυνατόν µια 
διαδικασία παρακολούθησης των προβλεπόµενων δράσεων, χωρίς να αναµένονται οι αξιολογήσεις 
της ανακοίνωσης µετά το 2008, όπως προτείνει η Επιτροπή.   

 
– Για περισσότερες πληροφορίες:  κα Aleksandra Klenke 
 (Tηλ.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ – O ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΕ 
 
• Ο ρόλος της ΕΤΕ στις συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα (Σ∆ΙΤ) 
 
–   Εισηγητής: ο κ. LEVAUX (Εργοδότες – FR) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CES 255/2005 
 
− Κύρια σηµεία: 
 

Η γνωµοδότηση αυτή στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στο ενηµερωτικό σηµείωµα που συνέταξε η 
ΕΤΕ για την ΕΟΚΕ τον Ιούλιο του 2004 («Ο ρόλος της ΕΤΕ στις συµπράξεις δηµόσιου και 
ιδιωτικού τοµέα (Σ∆ΙΤ)», Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ιούλιος 2004). Το έγγραφο αυτό 
καταρτίστηκε για την οµάδα µελέτης της ΕΟΚΕ και µπορείτε να το ζητήσετε µέσω ηλεκτρονικού 
µηνύµατος από τη γραµµατεία της ΕΟΚΕ στη διεύθυνση: eco@esc.eu.int.  
 
Οι Σ∆ΙΤ επιτρέπουν την αποκόµιση οφέλους από την αποτελεσµατικότητα του ιδιωτικού τοµέα και 
την καθιέρωση κατάλληλων µηχανισµών καταµερισµού των κινδύνων µεταξύ του δηµόσιου και του 
ιδιωτικού τοµέα. 
 
Η ΕΤΕ απαιτεί όλα τα έργα Σ∆ΙΤ που στηρίζει να χαρακτηρίζονται από οικονοµική ευρωστία, να 
είναι οικονοµικά και τεχνικά βιώσιµα, να συµµορφώνονται µε τις περιβαλλοντικές της 
προδιαγραφές και να αποτελούν αντικείµενο πρόσκλησης υποβολής προσφορών σύµφωνα µε τους 
κανόνες που διέπουν τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων στην ΕΕ. Όποτε είναι δυνατό, η ΕΤΕ 
συµµετέχει στα πρώιµα στάδια των έργων. 

 
Βάσει της µέχρι σήµερα πείρας της, η ΕΤΕ θεωρεί ότι τα έργα που έχει χρηµατοδοτήσει 
αποδείχθηκαν αρκετά αποδοτικά. Η ΕΤΕ έχει παράσχει σηµαντική προστιθέµενη αξία στις Σ∆ΙΤ 
που έχει χρηµατοδοτήσει. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες:   κ. Gilbert Marchlewitz 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 93 58 – e-mail: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
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• Πιστωτικά ιδρύµατα 
 
– Εισηγητής: ο κ. RAVOET (Εργοδότες – BE) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 486 τελικό – 2004/0155 + 0159 COD – CESE 244/2005 
  
– Κύρια σηµεία: 

 
Η ποιότητα της εξεταζόµενης πρότασης οδηγίας αντανακλά ένα άνευ προηγουµένου υψηλό 
επίπεδο διαβουλεύσεων, στις οποίες συµπεριλαµβάνεται η συµµετοχή στις µελέτες αντίκτυπου της 
Επιτροπής της Βασιλείας, που διενεργήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας µεταφοράς των κανόνων της Βασιλείας στην κοινοτική νοµοθεσία. Η ΕΟΚΕ 
επιδοκιµάζει αυτή την τάση και καλεί επειγόντως τους συννοµοθέτες να συνεχίσουν να 
ενσωµατώνουν στη νοµοθετική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις απόψεις των παραγόντων 
της αγοράς. 
 
Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι η οδηγία θα πρέπει να δώσει έµφαση στην επίτευξη συµφωνίας επί µιας 
ευέλικτης οδηγίας, η οποία να συνάδει µε το πλαίσιο της Βασιλείας και να ενθαρρύνει τη 
συγκλίνουσα εφαρµογή της σε όλη την ΕΕ.   
 
Είναι σηµαντικό να εγκριθεί αυτή η οδηγία σε σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα. Η 
καθυστερηµένη εφαρµογή της θα υπονόµευε την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τραπεζικού 
κλάδου στη διεθνή αγορά εις βάρος των συµφερόντων των καταθετών και των επιχειρηµατιών της 
Ευρώπης.  
 
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι οι ηµεροµηνίες εφαρµογής της οδηγίας θα πρέπει να είναι η 1η Ιανουαρίου 
2007 αντί της 31ης ∆εκεµβρίου 2006 για την τυποποιηµένη προσέγγιση και η 1η Ιανουαρίου 2008 
αντί της 31ης ∆εκεµβρίου 2007 για τις εξελιγµένες µεθόδους. Η αξίωση εφαρµογής της οδηγίας 
στις 31 ∆εκεµβρίου θα είχε ως αποτέλεσµα επαχθείς απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων.  

 
–    Για περισσότερες πληροφορίες:   κα Aleksandra Klenke 
 (Tηλ.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 
 

• Τα νέα κράτη µέλη και οι γενικοί προσανατολισµοί των οικονοµικών 
πολιτικών 

 
– Εισηγητής: ο κ. KΟULUMIES (Εργοδότες – FI) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας CESE 256/2005 
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– Κύρια σηµεία: 
 

Η οικονοµική σύγκλιση νέων κρατών µελών και των 15 της ΕΕ έχει σηµειώσει πρόοδο και η τάση 
αυτή θα συνεχιστεί έστω και αν υπάρχουν κίνδυνοι για το µέλλον. Σύµφωνα µε το πιθανότερο 
σενάριο, τα σχετικά οφέλη, σχετικά µε τους µισθούς και τις τιµές, των νέων κρατών µελών έναντι 
των 15 της ΕΕ θα µειωθούν, αλλά τούτο θα πάρει χρόνο λόγω του χαµηλού επιπέδου εκκίνησης. 
 
Όλα τα κράτη µέλη πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς, την καλύτερη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων της Λισσαβώνας και την ενεργό 
ανάπτυξη της οικονοµικής διακυβέρνησης. Χωρίς αυτές τις µεταρρυθµίσεις υπάρχει ο κίνδυνος 
ύφεσης της οικονοµικής ανάπτυξης και της ευηµερίας σε ολόκληρη της ΕΕ. 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: ο κ. Gilbert MARCHLEWITZ 

(Tél.: 00 32 2 546 93 58 – e-mail: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
 

4. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
• Αγροτική ανάπτυξη / ΕΓΤΑΑ 
 
–   Εισηγητής: ο κ. BROS (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – FR) 

 
–   Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 490 τελικό – 2004/0161 COD – CESE 251/2005 

 
–   Κύρια σηµεία: 

 
Η νοµοθετική πρόταση της Επιτροπής εγγράφεται σε µεγάλο βαθµό στο πλαίσιο των 
συµπερασµάτων του Σαλτσβούργου. Η ΕΟΚΕ αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στο θέµα αυτό και 
επιθυµεί να ευχαριστήσει την Επιτροπή για το υψηλό επίπεδο των διαβουλεύσεων που διεξήγαγε 
µε τα µέλη της ΕΟΚΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΟΚΕ επιθυµεί να τονίσει: 
 
• Το ΕΓΤΑΑ δεν µπορεί να ανταποκριθεί από µόνο του σε όλα τα προβλήµατα της αγροτικής 

ανάπτυξης, 
 

• Πρέπει να εµβαθυνθεί το ζήτηµα της συµπληρωµατικότητας του ΕΓΤΑΑ µε το ΕΤΠΑ 
(Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο), 

 
• Για να διασφαλιστεί η οικονοµική και κοινωνική βιωσιµότητα των αγροτικών περιοχών, είναι 

απαραίτητο να ληφθεί υπόψη η συµβολή της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, µε τους δύο 
πυλώνες της, στη διατήρηση και τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης στο σύνολο της 
ευρωπαϊκής επικράτειας, ιδίως µέσω της ανάπτυξης ανταγωνιστικών γεωργικών ή/και µη 
αγροτικών δραστηριοτήτων, οι οποίες θα βασίζονται στην καινοτοµία.  

 
Γι’ αυτό, η ΕΟΚΕ ζητεί από την Επιτροπή και το Συµβούλιο να συµπεριληφθούν οι νέοι 
προσανατολισµοί της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής στην ενδιάµεση αναθεώρηση της στρατηγικής 
της Λισσαβώνας. 
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Το δηµοσιονοµικό ζήτηµα παραµένει στο επίκεντρο του προβληµατισµού. Η ΕΟΚΕ έκρινε τις 
δηµοσιονοµικές προτάσεις της Επιτροπής περιορισµένες και σταθερές (1,24% του ΑΕγχΠ). Αυτός 
είναι ο λόγος που την έκανε να υιοθετήσει επικριτική στάση έναντι του ζητήµατος της πλήρους 
ενσωµάτωσης του NATURA 2000 στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ, διότι θα αντιστοιχούσε σχεδόν στο 
ήµισυ των δηµοσιονοµικών του πόρων. Επίσης, ο τριπλασιασµός των πιστώσεων που χορηγούνται 
στην προσέγγιση LEADER είναι παράδοξος µε βάση την εξέλιξη των εθνικών 
συγχρηµατοδοτήσεων. Οµοίως, η ΕΟΚΕ υπενθυµίζει ότι η δηµοσιονοµική πρόταση της Επιτροπής 
αποτελεί την ελάχιστη βάση για τη συζήτηση· διαφορετικά, η µελλοντική πολιτική για την 
αγροτική ανάπτυξη δεν θα µπορούσε να ενταχθεί ουσιαστικά ούτε στη στρατηγική για τη βιώσιµη 
ανάπτυξη ούτε στη στρατηγική της Λισσαβώνας. Η ΕΟΚΕ διατυπώνει επίσης πολλές προτάσεις 
για την προσαρµογή των πολιτικών προσανατολισµών που αποφάσισε η ∆ιάσκεψη του 
Σαλτσβούργου, όπως η διατήρηση της σύνδεσης µεταξύ του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα της 
ΚΓΠ, η αρχή της επικουρικότητας στον προγραµµατισµό των µέτρων και η εµβάθυνση της 
απλοποίησης των διαδικασιών για τους τελικούς δικαιούχους. Η ΕΟΚΕ επιθυµεί, στο µέλλον και 
κατά τη φάση της εφαρµογής αυτής της πολιτικής, να συµµετάσχει στενά στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων, ώστε να εκφέρει τη γνώµη της σχετικά µε το κοινοτικό στρατηγικό πρόγραµµα και να 
µεριµνήσει για την ικανοποιητική διαβούλευση µε την οργανωµένη κοινωνία των πολιτών κατά 
την κατάρτιση των προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης. 
 

– Για περισσότερες πληροφορίες:  κα Eleonora Di Nicolantonio  
    (Tηλ.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

5.  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ 
 

–    Εισηγήτρια: η κα ENGELEN-KEFER (Μισθωτοί – DE) 
 

– Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 493 τελικό – 2004/0165 COD – CESE 250/2005 
 
– Κύρια σηµεία: 
 
• Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά µε τη συγκέντρωση των πιστώσεων 

στις οικονοµικά ασθενέστερες περιφέρειες, η οποία θα ωφελήσει πρωτίστως τα νέα κράτη µέλη. 
Θεωρεί ενδεδειγµένη την προτεινόµενη αύξηση των πιστώσεων, δεδοµένου ότι το ποσό αυτό θα 
πρέπει τώρα να κατανεµηθεί σε 25 κράτη µέλη. 

 
• Η ΕΟΚΕ θεωρεί ενδεδειγµένη τη νέα διάρθρωση των στόχων, η οποία θα είναι επωφελής εφόσον 

διασφαλιστεί και η αντίστοιχη ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων προγραµµατισµού. Πιστεύει ότι 
θα πρέπει να καθοριστούν συγκεκριµένες περιφερειακές προτεραιότητες για τις παρεµβάσεις του 
ΕΚΤ στην πολιτική απασχόλησης, ανάλογα µε τη διάρθρωση της ανεργίας. 

 
• Προτεραιότητα θα πρέπει να αποτελέσει η ενσωµάτωση των µειονεκτούντων οµάδων µέσω της 

εφαρµογής µέτρων κοινωνικής αρωγής, κατάρτισης και οργάνωσης της εργασίας. Το ΕΚΤ θα 
πρέπει να στηρίξει µέτρα για τη µεταρρύθµιση των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, µε 
στόχο ιδίως την προσαρµογή τους στις απαιτήσεις της κοινωνίας της γνώσης και στις ανάγκες της 
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αγοράς εργασίας. Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να εντάξει την κοινοτική 
πρωτοβουλία EQUAL πλήρως στο ΕΚΤ. 

  
• Η ΕΟΚΕ αµφιβάλλει για τη χρησιµότητα των ετήσιων εκθέσεων για την εφαρµογή τόσο του 

εθνικού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς όσο και των επιµέρους επιχειρησιακών προγραµµάτων 
και συνιστά, αντίθετα, να συνδεθούν τα εθνικά σχέδια δράσης για την εφαρµογή των 
κατευθυντήριων γραµµών της ΕΕ στον τοµέα της απασχόλησης µε τις απαιτήσεις 
προγραµµατισµού των παρεµβάσεων του ΕΚΤ, προκειµένου να απλοποιηθεί ο προγραµµατισµός. 

 
• Η ΕΟΚΕ χαίρεται για το γεγονός ότι οι διαρθρωτικές ενισχύσεις θα συνεχίζουν να βασίζονται 

στις αρχές της συγκέντρωσης, του προγραµµατισµού, της προσθετικότητας και της εταιρικής 
σχέσης, αλλά θα ήθελε να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στον ιδιαίτερο ρόλο των κοινωνικών 
εταίρων στο πλαίσιο των παρεµβάσεων του ΕΚΤ υπέρ της απασχόλησης και στην ανάγκη 
συµµετοχής τους τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. 

 
• Η ΕΟΚΕ παρατηρεί µε ικανοποίηση ότι παρέχεται πρόσβαση στη χρηµατοδοτική στήριξη και 

στις µη κυβερνητικές οργανώσεις και συνιστά στα κράτη µέλη και στις διοικητικές αρχές κάθε 
επιχειρησιακού προγράµµατος να διαβουλεύονται δεόντως µε τις µη κυβερνητικές οργανώσεις 
κατά τον σχεδιασµό, την εφαρµογή και την παρακολούθηση των ενισχύσεων του ΕΚΤ. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες:    κ. Torben Bach Nielsen 
 (Tηλ.: 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 

• Πρόγραµµα «Νεολαία σε δράση» 2007-2013 
 
− Εισηγητής: ο κ. RODRIGUEZ GARCIA CARO (Εργοδότες – ES) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 471 τελικό – 2004/0152 COD – CESE 253/2005 
 
− Κύρια σηµεία: 

 
Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει µε ικανοποίηση ότι στο κείµενο της πρότασης της Επιτροπής περιέχονται 
πολλές από τις συστάσεις που είχε διατυπώσει στη γνωµοδότηση πρωτοβουλίας της για το «Λευκό 
βιβλίο σχετικά µε την πολιτική υπέρ των νέων». Ως αναπόσπαστο τµήµα της ευρωπαϊκής 
κοινωνίας των πολιτών, η ΕΟΚΕ παραµένει ο δίαυλος επικοινωνίας µεταξύ της εν λόγω κοινωνίας 
και των ευρωπαϊκών οργάνων, συµβάλλοντας µε την πείρα και τη γνώση της σε όλες τις δράσεις 
που είναι προς όφελος των πολιτών της Ένωσης. 
 
Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να τονίσει µία από τις συστάσεις που διατυπώνονται στην πρόταση και η οποία 
προκύπτει από την ενδιάµεση αξιολόγηση του προγράµµατος «Νεολαία». Συγκεκριµένα, 
υποστηρίζουµε κατηγορηµατικά τη σύσταση ότι ο προσανατολισµός του νέου προγράµµατος προς 
τους νέους όλων των κατηγοριών θα πρέπει να επιδείξει ειδική προσπάθεια προς τους νέους 
εκείνους που έχουν λιγότερες ευκαιρίες, µε την ευρύτερη έννοια αυτής της λέξης. Με αυτό, η 
ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει την υποστήριξή της σ’ αυτές τις οµάδες των νέων, την οποία εξέφραζε ήδη 
από τις πρώτες γνωµοδοτήσεις της στο πεδίο της νεολαίας. Στο πλαίσιο αυτό, είναι επίσης 
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σηµαντικό να διασφαλιστεί ότι τα µέσα κατανέµονται εξίσου µεταξύ των νέων γυναικών και  νέων 
ανδρών. 
   
Η διεύρυνση της ηλικίας των συµµετεχόντων, µε κατώτερη ηλικία τα 13 έτη και υψηλότερη τα 30, 
είναι ένα σηµαντικό βήµα που συνάδει µε τις προηγούµενες συστάσεις της ΕΟΚΕ. Η διεύρυνση 
αυτή συνεπάγεται τη συµπερίληψη σηµαντικού τµήµατος του πληθυσµού στο πρόγραµµα, 
αυξάνοντας τους δυνητικούς συµµετέχοντες σε 75 εκατοµµύρια πολίτες. Θεωρούµε απαραίτητο να 
διενεργηθεί σχετική µελέτη, η οποία θα επέτρεπε να προσδιοριστεί καλύτερα αυτή η ηλικιακή 
κατηγορία (µε την ετερογένειά της, αλλά και µε την πρωτοφανή στην Ιστορία συνοχή της) και να 
στηριχθεί καλύτερα το πρόγραµµα για τους νέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως αν 
ακολουθηθούν οι συστάσεις της οµάδας υψηλού επιπέδου για το µέλλον των κοινωνικών 
πολιτικών, που αποσκοπούν στην µεταβολή του συµφώνου µεταξύ των γενεών. 
 
Ωστόσο, η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει τη σύστασή της να διευρυνθεί η ηλικία συµµετοχής στις δράσεις 
ανταλλαγής έως την ηλικία των 11 ετών, δεδοµένου ότι, αν και οι ηλικίες αυτές µπορούν να 
θεωρηθούν προεφηβικές, είναι ωστόσο σίγουρο ότι η εκµάθηση και η µετάδοση των αξιών που 
παρέχονται σε µικρή ηλικία βρίσκει ιδιαίτερους τύπους αποδοχής. Η συµµετοχή αυτή θα 
πραγµατοποιηθεί φυσικά εντός των κατάλληλα οργανωµένων διαρθρώσεων και ποτέ σε ατοµική 
βάση. 
 
Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να εκφράσει την υποστήριξή της στη νέα πρωτοβουλία των αρχηγών κρατών 
και κυβερνήσεων της Γαλλίας, της Γερµανίας, της Ισπανίας και της Σουηδίας για την κατάρτιση 
Συµφώνου υπέρ της Ευρωπαϊκής Νεολαίας στο πλαίσιο των στόχων της στρατηγικής της 
Λισσαβώνας, προκειµένου να αναπτυχθούν νέες µορφές ενεργοποίησης των νέων όσον αφορά την 
πολιτική συµµετοχή. 
 

– Για περισσότερες πληροφορίες:   κα Stefania Barbesta 
 (Tηλ.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 

6. TO ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ – ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

 
• Η κοινωνική διάσταση της παγκοσµιοποίησης – Η συµβολή των πολιτικών 
της ΕΕ για να υπάρξουν οφέλη για όλους 

 
– Εισηγητές: ο κ. ETTY (Μισθωτοί – NL) 
  η κα HORNUNG-DRAUS (Εργοδότες – DE) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 383 τελικό – CESE 252/2005 
 
– Κύρια σηµεία: 
 
 Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει τη σηµασία µίας προσέγγισης της παγκοσµιοποίησης που βασίζεται στις 

ίδιες τις αξίες των ιδεών που συνιστούν την ουσία της κοινωνικής διάστασης της  οικονοµίας της 
αγοράς. Αυτές οι πτυχές είναι η ατοµική ευθύνη, ο σεβασµός του δικαίου, ο σεβασµός του ατόµου 
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και της ιδιοκτησίας, η διαφάνεια, η ακεραιότητα, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ισότητα και η 
ελευθερία, τα θεµελιώδη δικαιώµατα των συνδικάτων και των εργαζοµένων, οι καλες εργασιακές 
σχέσεις και το υψηλό επίπεδο κοινωνικής προστασίας. Οι βάσεις της προσέγγισης της ΕΕ για την 
παγκοσµιοποίηση είναι: 

 
• οι σταθερές θεσµικές δοµές,   
• οι αποτελεσµατικές δηµόσιες υπηρεσίες και υπηρεσίες κοινής ωφελείας, 
• η παγίωση του κοινωνικού διαλόγου και του διαλόγου µε τους πολίτες, 
• οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και  
• η ποιότητα της απασχόλησης.  

 
 Η ΕΟΚΕ µπορεί να δεσµευθεί ενεργά και να εφαρµόσει µια πολιτική, η οποία θα πείσει τις 

κυβερνήσεις να σεβαστούν τα ανωτέρω στοιχεία. Αν όµως η ΕΕ επιθυµεί να διαδραµατίσει 
αποτελεσµατικά αυτόν τον ρόλο, τόσο η Επιτροπή όσο και τα κράτη µέλη θα πρέπει να 
επανεξετάσουν προσεκτικά τη συνοχή της πολιτικής τους στους σχετικούς τοµείς. 

 
 Η ΕΟΚΕ σηµειώνει µε ενδιαφέρον την πρόθεση της Επιτροπής να θεσπίσει νέους κοινούς 

µηχανισµούς στο πλαίσιο των διµερών συµφωνιών για την εξέταση και την εποπτεία σηµαντικών 
πτυχών για την κοινωνική διάσταση της παγκοσµιοποίησης. Αυτού του είδους τα όργανα µπορούν 
να καταδείξουν αποτελεσµατικά τον υπεύθυνο ρόλο των ελεύθερων και ανεξάρτητων κοινωνικών 
εταίρων, καθώς και άλλων σχετικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. 

 
 Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι η επιτυχία της στρατηγικής της Λισσαβώνας αποτελεί κλειδί για την επιτυχία 

της ιδιαίτερης συµβολής της πολιτικής της ΕΕ στην κοινωνική διάσταση της παγκοσµιοποίησης. 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες:   κα Beatriz Porres de Mateo 
 (Tηλ.: 00 32 2 546 91 31 – e-mail: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
 

7. ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
 
• Κοινοτική χρηµατοδότηση / ∆ιευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών και ενέργειας 
 
– Εισηγητής: ο κ. RANOCCHIARI (Εργοδότες – IT) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 475 τελικό – 2004/0154 COD – CESE 257/2005 
 
– Κύρια σηµεία: 
 
 Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής, η οποία ανταποκρίνεται σε γενικές γραµµές στις 

παρατηρήσεις και τις συστάσεις που έχει εκφράσει επανειληµµένα σε προηγούµενες 
γνωµοδοτήσεις της. Φρονεί ότι θα πρέπει να ακολουθηθεί αυστηρή πολιτική έναντι των κρατών 
µελών (προβλέποντας µάλιστα κυρώσεις ή ακόµη και επιστροφή των χρηµάτων που τους έχουν 
χορηγηθεί), ώστε να τηρηθούν οι δεσµεύσεις που έχουν αναληφθεί. Αντιθέτως, η ΕΟΚΕ φοβάται 
ότι, παρά τις προβλεπόµενες αυξήσεις, οι διαθέσιµοι πόροι δεν θα είναι πάντα επαρκείς για να 
ενθαρρύνουν τις ιδιωτικές επενδύσεις και να καταστήσουν αµετάκλητες τις δεσµεύσεις που έχουν 
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αναληφθεί. Εν προκειµένω, η ΕΟΚΕ θεωρεί ακόµη έγκυρη τη σύσταση που είχε κάνει σε 
προηγούµενη γνωµοδότηση για τη δηµιουργία ενός «Ευρωπαϊκού Ταµείου Υποδοµών των 
Μεταφορών», που θα χρηµατοδοτείται από µια ελάχιστη εισφορά ανά λίτρο καυσίµου στην 
Ευρώπη των 25, χωρίς να αντιστοιχεί στην εισφορά αυτή αύξηση των ειδικών φόρων 
κατανάλωσης. Θα µπορούσε, συνεπώς, να υιοθετηθεί η πρόταση αυτή για τον περιορισµό της 
εισφοράς των κρατών µελών που συµµετέχουν σε έργα ∆Ε∆-Μ. Η ΕΟΚΕ προτείνει, επίσης, να 
τεθεί σε ισχύ ο νέος κανονισµός όσο το δυνατό νωρίτερα, προκειµένου να καταστεί δυνατή η 
άµεση έναρξη των έργων. Επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να χρησιµοποιηθεί η διαδικασία 
της επιτροπολογίας αντί της διαδικασίας της συναπόφασης για τον καθορισµό των όρων 
εφαρµογής των αρχών χορήγησης των κοινοτικής ενίσχυσης. Αντιθέτως, πιστεύει ότι θα πρέπει να 
διευκρινιστούν καλύτερα τα καθήκοντα  που θα ανατεθούν στον «Εκτελεστικό φορέα για τα 
διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών». 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες:   κ. Luis Lobo  
    (Tηλ.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 

• Χρηµατοδοτική συνδροµή / Marco Polo II 
 
–   Εισηγητής: ο κ. LEVAUX (Εργοδότες – FR) 
  
–    Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 478 τελικό – 2004/0157 COD – CESE 247/2005 
  
– Για περισσότερες πληροφορίες:   κ. Luis Lobo  
    (Tηλ: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 

• Kοινοτική άδεια ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας 
 
– Εισηγητής: o κ. MCDONOGH (Εργοδότες – IE) 

 
 –    Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 473 τελικό – 2004/0146 COD – CESE 246/2005 

    
– Για περισσότερες πληροφορίες:   κ. Luis Lobo  
    (Tηλ.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
  

8. ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 
 

•  Τροποποίηση του κανονισµού / Μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες  
 
–    Εισηγητής: ο κ. CHIRIACO (Μισθωτοί – IT) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 775 τελικό – 2004/0270 COD – CESE 249/2005 
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– Για περισσότερες πληροφορίες:   κα Annika Korzinek  
    (Tηλ.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 
 

 

• Ποσοστώσεις / Παραγωγή αµύλου γεωµήλων 
 
– Εισηγητής: ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – CY) 

 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 772 τελικό – 2004/0269 CNS – CESE 248/2005 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες:  κα Eleonora Di Nicolantonio  
    (Tηλ.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 

 
 


