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EL

 
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή 

 
 

Βρυξέλλες, 23 Μαρτίου 2007 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ 
 

ΤΗΣ 14ης ΚΑΙ 15ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 
 
 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ
 
 

Τα πλήρη κείµενα των γνωµοδοτήσεων της ΕΟΚΕ διατίθενται στις επίσηµες γλώσσες  
στην ιστοσελίδα της ΕΟΚΕ στο ∆ιαδίκτυο: 

 
http://eesc.europa.eu/activities/press/summaries_plenaries/index_fr.asp 
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Τη σύνοδο τίµησαν µε την παρουσία τους, αφενός, ο κ. Max KOHNSTAMM, πρώην Γραµµατέας 
της Ανώτατης Αρχής της ΕΚΑΧ και συνεργάτης του κ. Jean Monnet, και, αφετέρου, ο κ. Jacques 
BARROT, µέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος πραγµατοποίησε οµιλία µε την ευκαιρία της 
υιοθέτησης της γνωµοδότησης  "Ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών – Λευκή Βίβλος".  
 

1. ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 50η ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ 
 
– Γενικός εισηγητής: ο κ. FRERICHS (Εργοδότες – DE) 

 
– Έγγραφο αναφοράς: CESE 350/2007 fin 
 
– Κύρια σηµεία:  
 

Κατά την ΕΟΚΕ, η ίδρυση της ΕΟΚ και της Ευρατόµ αποτέλεσε καθοριστική επιλογή, η οποία 
χάραξε την πορεία προς µια ολοένα στενότερη συνένωση όλο και µεγαλύτερου αριθµού κρατών 
και λαών και έθεσε τέλος, κατά την τελευταία δεκαετία του 20ού αιώνα, στη διαίρεση της 
Ευρώπης. 
 
Οι κοινές πολιτικές, η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, η δηµιουργία µιας µεγάλης 
εσωτερικής αγοράς χωρίς σύνορα, η καθιέρωση ενιαίου νοµίσµατος αποτελούν ορισµένα 
σηµαντικά στάδια στην πορεία προς την επίτευξη ενός πρωτόγνωρου για την Ευρώπη επιπέδου 
γενικής ευηµερίας, µολονότι εξακολουθούν να υφίστανται δυσκολίες στον τοµέα της 
οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Αυτή η επιτυχία και οι αξίες στις οποίες 
θεµελιώνεται συνέβαλαν στην ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου, το οποίο 
συνιστά πόλο έλξης για πολλές χώρες στον κόσµο. 
 
Η ΕΟΚΕ είναι της γνώµης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αξιοποιήσει τις θετικές εµπειρίες 
που αποκόµισε µέσα από αυτές τις κοινές προσπάθειες, προκειµένου να ανταποκριθεί στις νέες 
προκλήσεις που καλείται να αντιµετωπίσει, κυρίως όσον αφορά: το ευρωπαϊκό κοινωνικό 
πρότυπο, την παγκοσµιοποίηση,  την αλλαγή του κλίµατος, τον ενεργειακό εφοδιασµό, τα 
προβλήµατα που συνδέονται µε τη µετανάστευση ή  την καταπολέµηση της φτώχιας και του 
κοινωνικού αποκλεισµού. 
 
Για το σκοπό αυτό, είναι σκόπιµο να δοθεί στην Ένωση ένας νέος λόγος ύπαρξης, πράγµα που 
προϋποθέτει την ύπαρξη ενός σαφούς οράµατος και µιας συµφωνίας ως προς τα θεµελιώδη 
στοιχεία του ώστε να µπορεί να διαθέτει στη Συνθήκη σταθερότερες και ευρύτερες βάσεις. 
 
Συνεπώς κατά την ΕΟΚΕ, η φιλοδοξία µας δεν πρέπει να εξαντληθεί στην αναθεώρηση των 
κανόνων λειτουργίας της ΕΕ, αλλά πρέπει να επεκταθεί και στην περιγραφή της µελλοντικής της 
αποστολής και τον προσδιορισµό του αναγκαίου για το σκοπό αυτό συντάγµατος. 
 
Προκειµένου να λειτουργήσει επιτυχηµένα στην πράξη υπέρ των συµφερόντων των πολιτών και 
να καταστεί επίσης ελκυστική για τα νέα κράτη µέλη και τις νέες γενιές, που δεν είχαν την 
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ευκαιρία να βιώσουν από κοντά τις εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει να εστιασθεί στις δύο ακόλουθες διαστάσεις, οι οποίες προσδιορίζονται στο σχέδιο 
Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης που καταρτίστηκε από την Ευρωπαϊκή 
Συνέλευση:  
 
αφενός, στις αξίες και τις αρχές που υποστυλώνουν το ευρωπαϊκό οικοδόµηµα από τις αρχές της 
συγκρότησής του και εξακολουθούν να είναι καθοριστικές για το µέλλον:  την συµφιλίωση και 
την ανοχή, την αλληλεγγύη και την επικουρικότητα, το δίκαιο και τη δικαιοσύνη, την ειρήνη και 
την ελευθερία, και 
 
αφετέρου, στα πολιτικά, κοινωνικά και πολιτιστικά συµφέροντα των πολιτών, τα οποία 
προβάλλονται επανειληµµένα από τους εκπροσώπους της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών επί 
σειρά ετών. 
 
Τέλος, η ΕΟΚΕ επιβεβαιώνει ότι προτίθεται να συµβάλει ουσιαστικά στην προώθηση µιας νέας 
δυναµικής όσον αφορά τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ώστε να µπορέσει η ΕΕ να 
αποβεί το ευρωπαϊκό σύνολο µέσα στο οποίο οι πολίτες θα διαδραµατίζουν πραγµατικά 
πρωταγωνιστικό ρόλο στο πλαίσιο της διαδικασίας. αυτής.  
 
Η ΕΟΚΕ προσθέτει ότι για την προώθηση της δυναµικής αυτής, θα χρειαστεί να συνεκτιµηθούν 
κατά τρόπο συστηµατικό οι ανησυχίες και οι προσδοκίες των πολιτών και, κυρίως, να ενισχυθεί η 
δηµοκρατική νοµιµότητα της Ένωσης και των θεσµικών της οργάνων, η οποία αποτελεί βασική 
προϋπόθεση για να µπορέσουν οι Ευρωπαίοι να 'ταυτιστούν', τόσο διανοητικά όσο και 
συναισθηµατικά, µε το ευρωπαϊκό σχέδιο. 

 
− Αρµόδιος: ο κ. Patrick Fève 
           (Τηλ.: 00 32 2 546 96 16 – e-mail: patrick.feve@eesc.europa.eu) 
 
 

2. ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
 

• Πράσινο Βιβλίο – Η διπλωµατική και προξενική προστασία των υπηκόων 
της Ένωσης στις τρίτες χώρες 

− Εισηγητής: Ο κ. VOLES (Εργοδότες – CZ) 
 
− Έγγραφο αναφοράς: COM(2006) 712 τελικό – CESE 425/2007 
 
− Κύρια σηµεία: 

 
Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ότι το δικαίωµα διπλωµατικής και προξενικής προστασίας που 
απολαύουν οι υπήκοοι της Ένωσης σε τρίτες χώρες καθιστά περισσότερο απτή την υπηκοότητα 
της Ένωσης. 
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Εντός αυτού του πλαισίου, η ΕΟΚΕ επιµένει στην ανάγκη καλύτερης ενηµέρωσης των υπηκόων 
της Ένωσης σχετικά µε αυτό το δικαίωµα και θεωρεί ανεπαρκή τα µέχρι στιγµής αποτελέσµατα 
των ενηµερωτικών εκστρατειών. Ζητεί στις ενηµερωτικές δραστηριότητες που αναλαµβάνονται 
από την ΕΕ και τα κράτη µέλη να συµµετέχουν και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, 
των οποίων τα µέλη ταξιδεύουν στις τρίτες χώρες. 
 
Η ΕΟΚΕ συνιστά την ενοποίηση του εύρους και της νοµικής βάσης της προξενικής προστασίας 
που προσφέρουν τα διάφορα κράτη µέλη στις τρίτες χώρες και ζητεί αυτό να γίνει χωρίς 
καθυστέρηση, ενδεχοµένως µέσω της εναρµόνισης των εθνικών διατάξεων. 
 

−   Αρµόδιος: ο κ. Pierluigi Brombo 
                (Tηλ.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@eesc.europa.eu) 

 
 

3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 

• Οι οικονοµικές και δηµοσιονοµικές επιπτώσεις της γήρανσης του 
πληθυσµού 

− Εισηγήτρια: η κα FLORIO (Μισθωτοί – IT) 
 
− Έγγραφο αναφοράς: ∆ιερευνητική γνωµοδότηση – CESE 405/2007 
 
− Κύρια σηµεία:  

 
Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι πρέπει να επιδιωχθεί η υλοποίηση των στόχων της Λισσαβώνας σε ό,τι αφορά τις 
δηµογραφικές πολιτικές.  
 
• πρέπει να αποθαρρυνθεί ο αποκλεισµός των ηλικιωµένων εργαζοµένων από τις θέσεις 

εργασίας· 
 
• τα προγράµµατα διαρκούς κατάρτισης αποτελούν το κλειδί για την καλύτερη αξιοποίηση των 

εργαζοµένων άνω των 50 ετών· 
 
• οι επενδύσεις στις µειονεκτικές περιοχές βοηθούν τους νέους να µην τις εγκαταλείψουν· 
 
• πρέπει να εξασφαλιστούν υπηρεσίες  προστασίας της παιδικής ηλικίας και περίθαλψης και 

συνδροµής των ηλικιωµένων· 
 
• πρέπει γρήγορα να καλυφθεί το µισθολογικό χάσµα µεταξύ ανδρών και γυναικών· 
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• πρέπει επίσης να προσφερθούν κίνητρα που να ωθήσουν τους άνδρες να αναλαµβάνουν 
µεγαλύτερο µέρος των οικογενειακών ευθυνών απ' ό,τι µέχρι σήµερα· 

 
• πρέπει να υιοθετηθούν τα κατάλληλα µέτρα που να εξασφαλίζουν στις γυναίκες δυνατότητες 

και ευκαιρίες πρόσβασης σε διευθυντικές θέσεις· 
 
• πρέπει να αξιοποιηθούν οι δεξιότητες, οι επαγγελµατικές εµπειρίες και οι τίτλοι σπουδών των 

µεταναστών· 
 
• οι συµπληρωµατικές συντάξεις, εάν χρειαστεί, θα πρέπει να είναι αξιόπιστες, ασφαλείς και να 

µην επηρεάζονται από τις απρόβλεπτες διακυµάνσεις των χρηµατοοικονοµικών αγορών· 
 
• σε ορισµένα κράτη της ΕΕ, ο βασικός στόχος που θα πρέπει να τεθεί για να εξασφαλιστεί η 

βιωσιµότητα των συνταξιοδοτικών συστηµάτων είναι η καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και 
της εισφοροδιαφυγής που µαστίζουν ορισµένες χώρες της ΕΕ· 

 
• σε ό,τι αφορά την υγεία, η γήρανση του πληθυσµού θα απαιτήσει κυρίως την πραγµατοποίηση 

επενδύσεων υπέρ της πρόληψης. 
 

−   Αρµόδιος: ο κ. Gilbert Marchlewitz 
                 (Τηλ.: 00 32 2 546 93 58 – e-mail: gilbert.marchlewitz@eesc.europa.eu) 

 
 

• Η οικογένεια και οι δηµογραφικές εξελίξεις 
− Εισηγητής: ο κ. BUFFETAUT (Εργοδότες – FR) 
 
− Έγγραφο αναφοράς: ∆ιερευνητική γνωµοδότηση – CESE 423/2007 
 
− Κύρια σηµεία: 

  
Ενώπιον της σηµερινής δηµογραφικής κατάστασης στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και 
Κοινωνική Επιτροπή προτείνει:  
 
• να µελετηθούν λεπτοµερώς οι δηµογραφικές εξελίξεις· 
 
• να καταρτιστεί ένα πραγµατικό ευρωπαϊκό µητρώο των ορθών πρακτικών στον τοµέα της 

οικογενειακής πολιτικής, του συνδυασµού της οικογενειακής ζωής µε την επαγγελµατική, 
της πολιτικής υπέρ της ισότητας ανδρών-γυναικών και της ειδικής πολιτικής υπέρ των 
µητέρων και των πατέρων που συµµετέχουν πλήρως στις οικογενειακές ευθύνες· 

 
• να παρουσιαστεί ένα πολυετές πρόγραµµα δράσης και να προταθούν µέτρα που έχουν 

δοκιµαστεί στην πράξη στα κράτη µέλη στο πλαίσιο της πολιτικής στήριξης της οικογένειας· 
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• να αποτελέσει η ανοικτή µέθοδος συντονισµού µέσο για συγκρίσεις στον τοµέα της 

οικογενειακής πολιτικής. 
 
Ένα από τα δυναµικά µέτρα που θα πρέπει, να λάβουν το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, το Κοινοβούλιο και 
η Επιτροπή, σεβόµενα την αρχή της επικουρικότητας, είναι η υπογραφή ενός ευρωπαϊκού συµφώνου 
για την οικογένεια το οποίο θα µπορούσε να περιλαµβάνει τις ακόλουθες δεσµεύσεις: 
 
• επιβεβαίωση της βούλησης των κρατών µελών να ασκούν πολιτικές που ανταποκρίνονται στις 

προσδοκίες των πληθυσµών τους σε ό,τι αφορά τον αριθµό των παιδιών που επιθυµούν να 
αποκτήσουν τα ζευγάρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση· 

 
• καθορισµό ενός κατώτατου ορίου για τους πόρους που οι εθνικοί προϋπολογισµοί διαθέτουν 

υπέρ των παιδιών και των οικογενειών· 
 
• εγγύηση ότι θα προωθηθεί ένα περιβάλλον που θα ευνοεί την οικογένεια, πράγµα που 

προϋποθέτει ότι θα τεθεί πλέον σε εφαρµογή η ιδέα της διευκόλυνσης του συνδυασµού της 
οικογενειακής µε την επαγγελµατική ζωή και η δέσµευση ότι τα µέτρα που θα ληφθούν υπέρ 
της παιδικής ηλικίας και της οικογένειας θα είναι βιώσιµα και θα έχουν διάρκεια. 

 
−  Αρµόδιος: ο κ. Pierluigi Brombo 

                (Τηλ.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@eesc.europa.eu) 
 
 

• Κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας στην ΕΕ 
–    Εισηγητής: ο κ. HENCKS (Μισθωτοί – LU) 
   

 –    Έγγραφο αναφοράς: COM(2006) 177 τελικό – CESE 426/2007 
 
 –   Κύρια σηµεία: 

 
Οι κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας αποσκοπούν στην επίτευξη κοινωνικής, εδαφικής και 
οικονοµικής συνοχής µε την καθιέρωση διαφόρων µορφών συλλογικής αλληλεγγύης για την 
αντιµετώπιση παντός είδους κοινωνικής ευπάθειας η οποία ενδέχεται να θίξει τη φυσική ή την 
ηθική ακεραιότητα των προσώπων: ασθένεια, γήρας, ανικανότητα προς εργασία, αναπηρία, 
αβεβαιότητα, φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισµός, τοξικοµανία, οικογενειακές και στεγαστικές 
δυσκολίες, δυσχέρειες που σχετίζονται µε την ενσωµάτωση των αλλοδαπών. 
 
Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι αντί να εγκύψει κανείς σε µια παρακινδυνευµένη, και επιπλέον εξελικτική, 
διάκριση µεταξύ του οικονοµικού ή του µη οικονοµικού χαρακτήρα µιας υπηρεσίας κοινής 
ωφελείας, είναι σκόπιµο να εξετάσει την ίδια τη φύση της υπηρεσίας, την αποστολή της, τους 
στόχους της και να καθορίσει ποιες υπηρεσίες εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των κανόνων του 
ανταγωνισµού και της εσωτερικής αγοράς και ποιες υπηρεσίες πρέπει να εξαιρεθούν από τις 
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εθνικές, κοινοτικές, περιφερειακές ή τοπικές δηµόσιες αρχές, σύµφωνα µε την αρχή της 
επικουρικότητας. 
 
Ως εκ τούτου, θεωρείται σκόπιµο να διαµορφωθούν κοινά σηµεία αναφοράς, σε κοινοτικό 
επίπεδο, στον τοµέα των υπηρεσιών κοινής ωφελείας, κοινοί κανόνες οι οποίοι θα πρέπει να 
ισχύσουν για όλες τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας, συµπεριλαµβανοµένων και των κοινωνικών 
υπηρεσιών, και να συγκεντρωθούν σε µια οδηγία-πλαίσιο η οποία θα µπορούσε να καθιερώσει 
µια κοινοτική πλαισίωση προσαρµοσµένη στις ιδιοµορφίες τους. 

 
–    Αρµόδια: η κα Agota Bazsik  

                  (Τηλ.: 00 32 2 546 86 58 –  e-mail: agota.bazsik@eesc.europa.eu) 
 

 

• Συντονισµός των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλειας – Παράρτηµα XI 
− Εισηγητής: ο κ. GREIF (Μισθωτοί – AT) 
 
−  Έγγραφο αναφοράς: COM(2006) 7 τελικό – 2006/0008 (COD) –  CESE 422/2007 
 
− Κύρια σηµεία: 
 
Η ΕΟΚΕ: 
 
• θεωρεί χρήσιµο να εφαρµοστεί το συντοµότερο δυνατό ο νέος κανονισµός για το συντονισµό 

των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλειας µεταξύ των κρατών µελών, γεγονός που συνεπάγεται 
τόσο τη σύντοµη υλοποίηση του σχεδίου κανονισµού εφαρµογής όσο και την επίτευξη 
συµφωνίας ως προς το περιεχόµενο του εξεταζόµενου κανονισµού που καθορίζει το 
περιεχόµενο του παραρτήµατος ΧΙ της οδηγίας 883/2004· 

 
• αναγνωρίζει ότι είναι αναγκαία η καταχώριση στο παράρτηµα ΧΙ ορισµένων καταστάσεων 

που αφορούν τα κράτη µέλη, ώστε να αποφευχθεί η σύγκρουση µεταξύ εθνικών ρυθµίσεων 
και του κειµένου του κανονισµού 883/2004· 

 
• φρονεί ότι θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα ώστε κατά την πρακτική εφαρµογή του συντονισµού 

να µην αποδειχθεί ότι ορισµένες καταχωρίσεις του παραρτήµατος ΧΙ επιφέρουν οποιοδήποτε 
µειονέκτηµα για τους πολίτες. 

 
• υποστηρίζει ότι δεν διακρίνει κανένα πρόβληµα όσον αφορά τις ισχύουσες καταχωρίσεις, είτε 

για τους ασφαλιζόµενους είτε για τις επιχειρήσεις ή τους οργανισµούς κοινωνικών 
ασφαλίσεων·  
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• αναγνωρίζει ότι όλοι οι ενδιαφερόµενοι καταβάλλουν προσπάθειες για την απλούστευση, µε 
αποτέλεσµα να περιέχει το παράρτηµα ΧΙ σαφώς λιγότερες καταχωρίσεις απ' ό,τι το 
αντίστοιχο παράρτηµα VI του ισχύοντος κανονισµού 1408/71· 

 
• καλεί τα κράτη µέλη να διαθέσουν από τώρα τους απαραίτητους πόρους σε ανθρώπινο και 

τεχνικό δυναµικό στους εθνικούς φορείς κοινωνικής ασφάλειας. 
 
− Αρµόδια: η κα Susanne Johansson 
                (Τηλ.: 00 32 2 546 84 77 – e-mail: susanne.johansson@eesc.europa.eu) 
 
 

4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ 
 

• Αφερεγγυότητα – προστασία των µισθωτών 
− Εισηγητής: ο κ. SOARES (Μισθωτοί – PT) 
 
− Έγγραφο αναφοράς: COM(2006) 657 τελικό – 2006/0220 (COD) – CESE 318/2007 fin –  

CESE 424/2007  
 
− Κύρια σηµεία: 
 

Σκοπός της υπό εξέταση πρότασης είναι η κωδικοποίηση της οδηγίας 80/987/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 1980, περί προστασίας των µισθωτών σε περίπτωση 
αφερεγγυότητας του εργοδότη. Η νέα οδηγία θα αντικαταστήσει τις διάφορες πράξεις που 
αποτελούν αντικείµενο της κωδικοποίησης. Η πρόταση σέβεται πλήρως την ουσία των 
κωδικοποιούµενων κειµένων και αρκείται απλώς στη συγκέντρωσή τους, επιφέροντας µόνο τις 
τυπικές τροποποιήσεις που απαιτούνται από την ίδια τη διαδικασία κωδικοποίησης. 
 
∆εδοµένου αντικείµενο της παρούσας γνωµοδότησης είναι η κωδικοποίηση µιας οδηγίας, η 
ΕΟΚΕ, λαµβάνοντας υπόψη τους στόχους που αναφέρονται στο σηµείο 1 και τις εγγυήσεις που 
παρέχονται στα σηµεία 2 και 3, δίδει τη σύµφωνη γνώµη της για την υπό εξέταση πρόταση 
οδηγίας. 

 
−   Αρµόδια: η κα Ewa Kaniewska 

                (Τηλ.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@eesc.europa.eu) 
 
 

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 
 

• Αγωγές παραλείψεως/Προστασία των συµφερόντων των καταναλωτών 
– Εισηγητής: ο κ. PEGADO LIZ (∆ιάφορες δραστηριότητες – PT) 
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– Έγγραφο αναφοράς: COM(2006) 692 τελικό – 2003/0099 COD – CESE 415/2007 
 
– Αρµόδιος: ο κ. Luís Lobo  
                       (Τηλ.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@eesc.europa.eu) 
 
 

6. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 
 

• Μετεξοπλισµός µε κάτοπτρα 
– Εισηγητής: ο κ. RANOCCHIARI (Εργοδότες – IT) 
 
– Έγγραφο αναφοράς: COM(2006) 570 τελικό – 2006/0183 COD – CESE 409/2007 
 
–    Κύρια σηµεία:  

 
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την επιδίωξη µιας ολοένα και 
µεγαλύτερης ασφάλειας στην οδική κυκλοφορία και υποστηρίζει πλήρως την υπό εξέταση 
πρόταση επικροτώντας την Επιτροπή, η οποία, πριν υποβάλει την πρόταση, προέβη σε 
προσεκτική ανάλυση κόστους – οφέλους και σε αξιολόγηση του αντίκτυπου. 
 
Ωστόσο η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ότι πρέπει να επισηµανθούν ορισµένα κρίσιµα σηµεία, τα οποία 
αφορούν κυρίως τον κίνδυνο άνισης µεταχείρισης των φορέων του τοµέα των εµπορευµατικών 
µεταφορών µε αποτέλεσµα τη στρέβλωση του ανταγωνισµού και την απουσία ενός απλού, 
οµοιογενούς και αξιόπιστου συστήµατος πιστοποίησης και ελέγχου των νέων διατάξεων. 
 
Η λύση που προτείνει η ΕΟΚΕ όσον αφορά την πιστοποίηση και τον έλεγχο κατά πόσον 
τηρούνται οι νέες απαιτησεις συνίσταται στην πρόβλεψη δήλωσης πιστότητας από τον υπεύθυνο 
τοποθέτησης των νέων κατόπτρων. 

 
–   Αρµόδια: η κα Magdaléna Belarova-Carabin 
         (Τηλ.: 00 32 2 546 83 03 – e-mail: magdalena.belarova-carabin@eesc.europa.eu) 
 

 

• Ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών – Λευκή Βίβλος 
–   Εισηγητής: ο κ. BARBADILLO (Εργοδότες – ES) 
      

 –   Έγγραφο αναφοράς: COM(2006) 314 τελικό – CESE 427/2007 
  
– Κύρια σηµεία: 
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Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι η αξιολόγηση των επιτευγµάτων στον τοµέα των 
µεταφορών, ως συνέπεια της στρατηγικής που αναπτύσσεται στη Λευκή Βίβλο του 2001 για τις 
µεταφορές. Παράλληλα, επανεξετάζονται οι αρχικοί στόχοι πολιτικής και προτάσεις για την 
εισαγωγή ορισµένων αλλαγών σύµφωνα µε το µεταβαλλόµενο πλαίσιο.  
 
Σύµφωνα µε την έκθεση, οι κύριοι στόχοι της ευρωπαϊκής πολιτικής µεταφορών παραµένουν οι 
ίδιοι: να διαθέτουν οι Ευρωπαίοι αποδοτικά και αποτελεσµατικά συστήµατα µεταφορών, να 
διασφαλίσουν υψηλό επίπεδο κινητικότητας, προστασία του περιβάλλοντος, ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασµού καθώς και τη διεθνή σύνδεση περιφερειών, επιχειρήσεων και 
ατόµων.   
 
Η κύρια έννοια της αναθεωρηµένης στρατηγικής είναι η 'συντροπικότητα', ήτοι η αποτελεσµατική 
χρήση των διαφόρων τρόπων µεταφοράς, µεµονωµένα και σε συνδυασµό. Η στροφή από τις 
οδικές µεταφορές σε άλλους περισσότερο φιλικούς προς το περιβάλλον τύπους µεταφορών 
(σιδηροδροµικές, πλωτές) είναι ιδιαίτερα επιθυµητή, αν και η έννοια της συντροπικότητας έχει 
πρυτανεύσει ως προτεραιότητα.   
 
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τις παρατηρήσεις της αναθεωρηµένης Λευκής Βίβλου, η οποία έχει ως 
στόχο τη βελτιστοποίηση όλων των τρόπων µεταφοράς, τόσο µεµονωµένα όσο και σε συνδυασµό, 
µε την αξιοποίηση των ιδιαίτερων δυνατοτήτων του καθενός, προκειµένου να επιτευχθούν 
λιγότερο ρυπογόνα και περισσότερο αποτελεσµατικά συστήµατα µεταφορών που να 
διασφαλίζουν τη βιώσιµη κινητικότητα των προσώπων και των εµπορευµάτων. 
 
Η ΕΟΚΕ θεωρεί αναγκαία τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας µεταξύ των τρόπων µεταφοράς 
και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των σιδηροδροµικών, των θαλάσσιων και των 
εσωτερικών πλωτών µεταφορών, προκειµένου να ενισχυθεί η αποδοτικότητα και η 
αποτελεσµατικότητά τους, ώστε να αυξηθεί το µερίδιό τους επί του συνολικού όγκου των 
µεταφορών και να διασφαλισθεί η µακροπρόθεσµη βιωσιµότητά τους. Εκτιµά ότι ο απαραίτητος 
συντονισµός µεταξύ των διαφόρων τρόπων µεταφοράς εναπόκειται στις αρµόδιες δηµόσιες αρχές. 
 
Η ΕΟΚΕ συνιστά να ληφθούν υπόψη οι µαζικές δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές 
επιβατών ως µέσο για να επιτευχθούν οι στόχοι που επιδιώκει η Επιτροπή, όπως είναι ο 
περιορισµός της κυκλοφοριακής συµφόρησης, της ρύπανσης και της κατανάλωσης καυσίµων και 
η βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Οι αεροπορικές µεταφορές σηµείωσαν µεγάλη αύξηση την 
τελευταία δεκαετία, ως αποτέλεσµα του ανοίγµατος της αγοράς, αν και η ανοµοιογενής εφαρµογή 
της τρίτης δέσµης στα διάφορα κράτη µέλη και οι υφιστάµενοι περιορισµοί στην εσωτερική 
αγορά προξενούν στρεβλώσεις του ανταγωνισµού. Πρέπει, συνεπώς, να βελτιωθεί η λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς. Τέλος, η ανυπαρξία εσωτερικής αγοράς θαλάσσιων µεταφορών εµποδίζει 
επί του παρόντος την ΕΕ να βελτιστοποιήσει τη νοµοθετική ρύθµιση της εσωτερικής 
κυκλοφορίας και να απλουστεύσει έτσι το εσωτερικό εµπόριο. 
 
Η κοινή πολιτική µεταφορών πρέπει να συνεχίσει να συµβάλλει στην τεχνική, φορολογική και 
κοινωνική εναρµόνιση, τόσο κάθε τρόπου µεµονωµένα όσο και όλων των τρόπων συνολικά, 
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προκειµένου να προωθηθεί ένα πλαίσιο εντός του οποίου θα επιτευχθούν πραγµατικά ίσοι όροι 
ανταγωνισµού. 
 
Η προστασία των τρόπων µεταφοράς θα πρέπει να αποτελεί στόχο προτεραιότητας και τα µέτρα 
ασφάλειας θα πρέπει να επεκταθούν σε όλους τους τρόπους µεταφοράς και στις υποδοµές τους.  
Ο τοµέας των µεταφορών είναι µεγάλος καταναλωτής ενέργειας προερχόµενης από ορυκτά 
καύσιµα. Συνεπώς, πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα ο περιορισµός της εξάρτησης από τα 
ορυκτά καύσιµα, όπως και η µείωση των εκποµπών CO2.  

 
 –   Αρµόδια:  η κα Maria José Lopez Grancha  

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

• ∆ασικοί ελκυστήρες - οπτικό πεδίο και υαλοκαθαριστήρες 
– Εισηγητής: ο κ. BURNS (Εργοδότες – UK) 
   
– Έγγραφο αναφοράς: COM(2006) 651 τελικό – 2006/0216 COD – CESE 411/2007 
 
– Αρµόδιος: ο κ. João Pereira dos Santos  
                     (Τηλ.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail:  joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 

 
 

• Γεωργικοί ελκυστήρες - στοιχεία και χαρακτηριστικά 
– Εισηγητής: ο κ.. BURNS (Εργοδότες – UK) 
   
– Έγγραφο αναφοράς: COM(2006) 662 τελικό – 2006/0221 COD – CESE 412/2007 
 
– Αρµόδιος: ο κ. João Pereira dos Santos  
                     (Τηλ.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 

 
 

• Γεωργικοί ελκυστήρες – µέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα 
– Εισηγητής: ο κ. BURNS (Εργοδότες – UK) 
   
– Έγγραφο αναφοράς: COM(2006) 667 τελικό – 2006/0219 COD – CESE 413/2007 
 
– Αρµόδιος: ο κ. João Pereira dos Santos  
                     (Τηλ.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 

 
 



- 11 - 

Greffe CESE 39/2007 – NA/γσ .../... 

• Γεωργικοί ελκυστήρες – σύστηµα διευθύνσεως 
– Εισηγητής: ο κ. BURNS (Εργοδότες – UK) 
   
– Έγγραφο αναφοράς: COM(2006) 670 τελικό – 2006/0225 COD – CESE 414/2007 
 
– Αρµόδιος: ο κ. João Pereira dos Santos  
                    (Τηλ.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 

 

• Κανόνες ανταγωνισµού στις µεταφορές -  κωδικοποίηση 
 –   Εισηγητής:  ο κ. SIMONS (Εργοδότες – NL) 
  

  –   Έγγραφο αναφοράς: COM(2006) 722 final – 2006/0241 COD – CESE 429/2007 
 

 –   Αρµόδιος: ο κ. Agota Bazsik  
                      (Tηλ.: 00 32 2 546 86 58 –  e-mail: agota.bazsik@eesc.europa.eu) 

 
 

7. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 

• Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής 
− Εισηγητής: ο κ. IOZIA (Μισθωτοί – IT) 
 
− Έγγραφο αναφοράς: COM (2006) 254 τελικό – CESE 406/2007 
 
− Κύρια σηµεία:  

 
Η ΕΟΚΕ συνιστά, µεταξύ άλλων, να επανεξεταστεί ο ΦΠΑ, να αξιοποιηθούν πλήρως οι 
υφιστάµενες αρµοδιότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF), να 
καταστεί αποτελεσµατικότερη η συνεργασία µεταξύ των εθνικών οργάνων καταπολέµησης της 
απάτης, να εισαχθεί το κριτήριο της "κανονικής αξίας της αγοράς" να εισαχθούν µέτρα 
αλληλεγγύης µεταξύ εκχωρητή και δικαιοδόχου, να υιοθετηθούν µέτρα απλοποίησης µε γνώµονα 
τον κίνδυνο και να συνεχιστεί η χρηµατοδότηση των κοινοτικών προγραµµάτων δράσης στον 
τοµέα της προστασίας των οικονοµικών συµφερόντων της Κοινότητας. 
 

− Αρµόδια: η κα Imola Bedő 
               (Τηλ.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@eesc.europa.eu) 

 



- 12 - 

Greffe CESE 39/2007 – NA/γσ .../... 

• Έµµεσοι φόροι - συγκεντρώσεις κεφαλαίων 
− Εισηγητής: ο κ. BURANI (Εργοδότες – IT) 
 
− Έγγραφο αναφοράς: COM (2006) 760 τελικό – 2006/0253 CNS – CESE 408/2007 
 
− Κύρια σηµεία:  

 
Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι η αποποίηση της παρέκκλισης θα αποτελούσε πλεονέκτηµα για τους 
ενδιαφερόµενους και ένα βήµα προς τα εµπρός για την καλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς στο 
σύνολό της. 
 
Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να επιστήσει την προσοχή σε µια πρακτική που υιοθέτησαν ορισµένα κράτη 
µέλη: την εισαγωγή νέων επιβαρύνσεων µετά την κατάργηση του φόρου.  Η επαγρύπνηση των 
κοινωνικών εταίρων θα µπορούσε να συνεισφέρει στην εξάλειψή της. 
 

− Αρµόδια: η κα Imola Bedő 
               (Τηλ.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@eesc.europa.eu) 

 
 

8. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
 

• Προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών περί σηµάτων 
(κωδικοποίηση) 

– Εισηγητής: ο κ. GRASSO (∆ιάφορες δραστηριότητες – IT) 
  
– Έγγραφο αναφοράς: COM(2006) 812 τελικό – 2006/0264 COD – CESE 417/2007 
 
–   Αρµόδιος: ο κ. João Pereira dos Santos  
                    (Τηλ.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail:  joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 

 

• Επισήµανση της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισµού γραφείου - 
αναδιατύπωση 

–   Εισηγητής: ο κ. VOLES (Εργοδότες – CZ) 
  

 –   Έγγραφο αναφοράς: COM(2006) 576 τελικό – 2006/0187 COD – CESE 428/2007 
 
 –   Αρµόδιος:  ο κ. Sven Dammann  

                  (Τηλ.: 00 32 2 546 93 66 – e-mail: sven.dammann@eesc.europa.eu) 
 

 



- 13 - 

Greffe CESE 39/2007 – NA/γσ .../... 

• Παροχή υπηρεσιών στον τοµέα των συµβάσεων δηµοσίων έργων 
– Εισηγητής: ο κ. WILMS (Μισθωτοί – DE) 
   
– Έγγραφο αναφοράς: COM(2006) 748 τελικό – 2006/0249 COD – CESE 416/2007 
 
–    Αρµόδιος: ο κ. Jean-Pierre Faure  
                      (Tηλ.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu)  
 
 

9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 

• Η στέγαση και η περιφερειακή πολιτική 
− Εισηγητής: ο κ. GRASSO (∆ιάφορες δραστηριότητες – IT) 
− Συνεισηγήτρια: η κα PRUD'HOMME (Μισθωτοί – FR) 
 
− Έγγραφο αναφοράς: Αίτηση γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – CESE 407/2007 
 
− Κύρια σηµεία:  

 
∆εδοµένου ότι η στέγαση αποτελεί θεµελιώδες δικαίωµα του ανθρώπου και ακρογωνιαίο λίθο 
του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου, πρέπει να διασφαλιστεί ότι κάθε πολίτης θα µπορεί να 
έχει πρόσβαση σε στέγη, κυρίως δε όποιος δεν έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτήν µέσω της 
αγοράς. Η συµβολή της πολιτικής για τη στέγαση είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων 
της Λισσαβώνας, καθώς ως πολιτική επικουρεί την στρατηγική υπέρ της ανάπτυξης και της 
απασχόλησης. 

 
Λαµβανοµένης υπόψη της σηµασίας της διάστασης της κατοικίας, η ΕΟΚΕ κρίνει σκόπιµο να 
ενθαρρυνθούν και να βοηθηθούν τα κράτη µέλη και οι περιφέρειες προκειµένου να 
προγραµµατίσουν την αναδιάρθρωση των συνοικιών και τη βελτίωση της στέγης στο πλαίσιο των 
∆ιαρθρωτικών Ταµείων. 

 
 Για το σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο οφείλει να στηρίζει περισσότερο τις δράσεις 

για την κοινωνική ένταξη, πέραν της ένταξης στην αγορά εργασίας, διότι όπως υποστηρίχθηκε η 
αγορά στέγης και η εργασία συνδέονται άρρηκτα. Επίσης, οι πολιτικές για τη µετανάστευση, οι 
οποίες επί του παρόντος καθορίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν είναι δυνατόν να µην 
λαµβάνουν υπόψη τους και τη στέγαση, προκειµένου να αποφεύγεται ο χωροταξικός 
διαχωρισµός. Οι κατευθυντήριες γραµµές που πρέπει να δηµοσιεύσει η Επιτροπή σχετικά µε την 
ενσωµάτωση των µεταναστών µέσω της στέγασης αναµένεται να αποτελέσουν την πρώτη φάση 
µιας διαδικασίας που θα έχει ως στόχο, στο πλαίσιο το προγράµµατος PROGRESS, τη 
µεγαλύτερη υποστήριξη σχεδίων στεγαστικού χαρακτήρα. 
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 Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων (ΕΤΕ) για τη δηµιουργία ενός νέου χρηµατοδοτικού µέσου, του Jessica, για την 
ειδική υποστήριξη της ανάπτυξης των υποβαθµισµένων αστικών συνοικιών, 
συµπεριλαµβανοµένου και του θέµατος της στέγασης στις εν λόγω συνοικίες. Το µέσο Jeremie  
προσφέρει επίσης δυνατότητες στους φορείς κοινωνικής στέγης που δραστηριοποιούνται για τη 
δηµιουργία βιώσιµων και ευχάριστων για όλους συνοικιών. 
 

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

 
 

10.  ΓΕΩΡΓΙΑ, ∆ΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 
 

• Προστασία και καλή µεταχείριση των ζώων – επισήµανση 
–    Γενικός εισηγητής: ο κ. NIELSEN (∆ιάφορες δραστηριότητες – DK) 

 
–    Έγγραφο αναφοράς: ∆ιερευνητική γνωµοδότηση – CESE 421/2007 

 
–     Κύρια σηµεία: 
 
Έχοντας υπόψη το αυξανόµενο ενδιαφέρον που εκδηλώνεται στην Ε.Ε. για την προώθηση των 
µεθόδων παραγωγής και εκτροφής, η καλή µεταχείριση των κατοικίδιων ζώων θα πρέπει να 
λαµβάνεται πλέον περισσότερο από ποτέ υπόψη.  
 
Με βάση τα ανωτέρω, η ΕΟΚΕ προτείνει να εφαρµοστεί ένα σύστηµα επισήµανσης όσον αφορά την 
καλή µεταχείριση των ζώων, το οποίο θα είναι πιο βελτιωµένο σε σύγκριση µε τις ελάχιστες 
απαιτήσεις. Το σύστηµα αυτό θα πρέπει να αποτελεί ευκολία που παρέχεται στους παράγοντες της 
παραγωγής, του εµπορίου και της βιοµηχανίας. Πιο συγκεκριµένα, θα µπορούσε να έχει τη µορφή 
λογότυπου σε συνδυασµό µε έγχρωµη επισήµανση ή µε σύστηµα µορίων που θα συµπληρώνει τα 
εµπορικά σήµατα και θα αποτελεί  την αντικειµενική βάση για την εµπορική προβολή που θα 
συνδυάζεται µε µορφή ιδιωτικού και ανεξάρτητου ελέγχου. Κατά την ΕΟΚΕ, το σύστηµα θα µπορεί 
να χρησιµοποιείται για όλα τα είδη ζώων και τα προϊόντα ζωικής προέλευσης. Το σύστηµα αυτό θα 
µπορούσε επίσης να χρησιµοποιείται, σύµφωνα  µε τους κανόνες του ΠΟΕ, µε τις ίδιες προϋποθέσεις, 
και για τα εισαγόµενα προϊόντα 
 
Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι η κλασική ρύθµιση στην οποία προβαίνουν οι αρχές πρέπει να συνεχισθεί να 
χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό των ελάχιστων απαιτήσεων της ΕΕ όπως συνέβη µέχρι σήµερα 
για την επισήµανση των µορφών παραγωγής για τα αυγά ή τα βιολογικά προϊόντα. 
 
Έτσι, η έρευνα στην ΕΕ στον τοµέα των ζώων είναι καθοριστικής σηµασίας για να καταστεί δυνατή, 
στο µέλλον, να ενσωµατωθεί η καλή µεταχείριση των ζώων στη γεωργική αλυσίδα  και ακολούθως 
στην αλυσίδα παραγωγής και εµπορίου που θα βασίζεται σε επιστηµονικά και αντικειµενικά 
δεδοµένα.  
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Είναι πάντως απαραίτητο να αναληφθούν εκστρατείες ενηµέρωσης µεγάλης εµβέλειας µε στόχο πιο 
συγκεκριµένα τους καταναλωτές και το λιανεµπόριο. Ταυτόχρονα, η ΕΟΚΕ προτείνει:   
 
• την καθιέρωση διαδικτυακής πύλης και βάσης δεδοµένων που θα υποστηρίζονται από την 

ΕΕ, µε στόχο τη µεγαλύτερη διαφάνεια και το µεγαλύτερο άνοιγµα στην περίπτωση που η 
εφαρµογή των κοινών προσανατολισµών προϋποθέτει τη διάδοση του ακριβούς 
περιεχοµένου· και 

 
• την επιβολή αυστηρότερων µέτρων και απαγορεύσεων για τον έλεγχο των ανακριβών και 

ψευδών διαβεβαιώσεων, προκειµένου οι επιχειρήσεις να εκπληρώνουν σε µεγαλύτερο βαθµό 
τις υποσχέσεις τους. 

 
−  Αρµόδια: η κα  Eleonora di Nicolantonio 
          (Τηλ.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@eesc.europa.eu) 
 

 

•  Ταξινόµηση της ακατεργάστου ξυλείας 
–    Εισηγητής:  ο κ. DORDA (Εργοδότες – PL) 

 
–    Έγγραφο αναφοράς: COM(2006) 557 τελικό – 2006/0178 COD – CESE 420/2007 

 
–     Αρµόδια: η κα Filipa Pimentel  
                     (Τηλ.: 00 32 546 84 44 – e-mail: filipa.pimentel@eesc.europa.eu)  
 
 

11. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

• Αειφόρος χρήση των φυτοφαρµάκων 
–  Εισηγητής: ο κ. PEZZINI (Εργοδότες – IT) 
 
–    Έγγραφο αναφοράς: COM(2006) 373 τελικό – 2006/0132 COD – CESE 419/2007 

 
–  Αρµόδια: η κα Yvette Azzopardi  
                     (Τηλ.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
 
 

12. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 

•  Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας 
–  Γενικός εισηγητής:  ο κ. PEZZINI (Εργοδότες – IT) 
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–  Έγγραφο αναφοράς: COM(2006) 604 τελικό – 2006/0197 COD – CESE 410/2007 
 
–  Κύρια σηµεία: 

 
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει θερµά την ιδέα δηµιουργίας ενός µέσου, όπως το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Τεχνολογίας (ΕΙΤ), που θα έχει ως στόχο να συµβάλει στην ανάπτυξη της ποιότητας της 
εκπαίδευσης, της καινοτοµίας και της έρευνας και θα ενθαρρύνει τη συνεργασία και την 
ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών κέντρων αριστείας στον τοµέα της βιοµηχανίας, των 
πανεπιστηµίων και της επιστήµης. 
 
Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει τη σηµασία της συνεκτικής ανάπτυξης της πρότασης του ΕΙΤ. 
 
Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι το µελλοντικό ΕΙΤ, εάν θέλει να έχει υψηλές επιδόσεις και να διαδραµατίζει 
έναν ρόλο στη διεθνή σκηνή,  πρέπει να πάψει να αποτελεί αποκλειστικά έναν συλλέκτη πόρων.  
 
Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, είναι εξίσου σηµαντικό να προωθηθεί η ιδέα του «πόλου γνώσης 
διεθνούς ακτινοβολίας», απαιτείται όµως να αναζητηθεί ταυτόχρονα η επιδίωξη συγκεκριµένων 
αποτελεσµάτων. 
 
Η  επιτυχία του ΕΙΤ, στην αρχή τουλάχιστον, εξαρτάται κυρίως από την  επαρκή χρηµατοδότηση 
από πλευράς της Κοινότητας και των κρατών µελών, η οποία όµως δεν θα πρέπει να γίνει εις 
βάρος των άλλων προγραµµάτων που έχουν υιοθετηθεί για την έρευνα και την καινοτοµία.    
 
Η ΕΟΚΕ εκτιµά επίσης ότι το σύστηµα ΕΙΤ θα πρέπει να αποσκοπεί –όπου κρίνεται σκόπιµο– 
στην ενσωµάτωση επιλεγµένων κέντρων αριστείας που ήδη υπάρχουν στην ΕΕ, αλλά να 
αποφύγει να καταστεί µία γραφειοκρατική υπερκατασκευή υποστήριξης όλων των κέντρων 
αριστείας που υφίστανται ήδη στην Ένωση  
 
Εν προκειµένω ενδείκνυται να συσταθεί µία «εταιρεία επενδύσεων και διαχείρισης του ΕΙΤ». 
 
Τέλος η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι απαιτείται µεγαλύτερη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τον ορισµό και την 
απονοµή των πτυχίων ΕΙΤ από τα δίκτυα των ΚΓΚ και από το ίδιο το ΕΙΤ.   
 
Όσον αφορά το καταστατικό του ΕΙΤ, η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι ενδείκνυται να συσταθούν δίπλα στο 
διοικητικό συµβούλιο και στην εκτελεστική επιτροπή, που προβλέπονται από την πρόταση 
καταστατικού της Επιτροπής, µία επιτροπή παρακολούθησης αποτελούµενη από εκπροσώπους 
των κρατών µελών και υπό την προεδρία εκπροσώπου της Επιτροπής, και µία εκτελεστική 
επιτροπή απαρτιζόµενη από δύο εκπροσώπους η κάθε µια  του επιχειρηµατικού κόσµου, των 
ερευνητικών κέντρων και των πανεπιστηµίων  και υπό τη διεύθυνση του προέδρου του 
διοικητικού συµβουλίου, ενός διοικητικού διευθυντή και ενός πρύτανη. 

 
–   Αρµόδια: η κα Magdalena Belarova-Carabin  
                       (Tηλ.: 00 32 2 546 83 03 – e-mail: magdalina.belarova-carabin@eesc.europa.eu) 
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13. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ 

 

• Όροι άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην 
Επιτροπή 

– Γενικός εισηγητής: ο κ. RETUREAU (Μισθωτοί – FR) 
   
– Έγγραφο αναφοράς: COM(2006) 901 έως 903 και COM(2006) 905 έως 926 τελικό – 

CESE 418/2007 
 
–    Αρµόδιος: ο κ. Luís Lobo  
                     (Τηλ.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@eesc.europa.eu) 
. 
 

_____________ 


