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ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ 
ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ 

 
Οι γνωµοδοτήσεις της ΕΟΚΕ είναι διαθέσιµες σε πλήρη µορφή στις επίσηµες γλώσσες  

στoν δικτυακό τόπο της ΕΟΚΕ, στην ακόλουθη διεύθυνση: 
 

http://www.esc.eu.int/documents/summaries_plenaries/index_fr.asp 
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Στη σύνοδο ολοµέλειας παρέστη ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. José Manuel 
BARROSO, ο οποίος παρενέβη στη συζήτηση  για τη στρατηγική της Λισσαβώνας  και για την 
προετοιµασία του Εαρινού Συµβουλίου.  
 
 
1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ: ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 

 

• Έκθεση για την πολιτική ανταγωνισµού (2004) 
– Εισηγητής : o κ. MALOSSE (Εργοδότες – FR) 
 
– Σχετ.: SEC(2005) 805 τελικό – CESE 401/2006 
 
– Κύρια σηµεία : 

 
Μετά την πραγµατοποιηθείσα µεταρρύθµιση στον τοµέα των µέσων ελέγχου των συµπράξεων και 
των καταχρήσεων δεσπόζουσας θέσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε να µεταρρυθµίσει το 
καθεστώς των κρατικών βοηθειών µέσω ενός σχεδίου δράσης. Η παρουσίαση της έκθεσης για το 
2004 προσφέρει στην ΕΟΚΕ την δυνατότητα ενός σφαιρικού προβληµατισµού γύρω από τους 
σκοπούς και τις µεθόδους της κοινοτικής πολιτικής ανταγωνισµού, ιδιαίτερα σε σχέση µε το εξής 
πλαίσιο: 
 

− την παγκοσµιοποίηση των συναλλαγών· 
− τη διεύρυνση της Ε.Ε. και την συνακόλουθη αύξηση των αναπτυξιακών ανισοτήτων· 
− την αυξανόµενη καθυστέρηση της Ε.Ε. στους τοµείς της ανάπτυξης και της απασχόλησης 

έναντι των κυριότερων οικονοµικών ανταγωνιστών της· 
− τη εύλογη προσδοκία των πολιτών για καλύτερη διακυβέρνηση, µεγαλύτερη 

νοµιµοποίηση των πολιτικών που εφαρµόζονται και µεγαλύτερη συµµετοχή στη λήψη 
αποφάσεων. 

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

 
 

• JEREMIE (Κοινοί πόροι για πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις) 
–   Εισηγητής : ο κ. PEZZINI (Εργοδότες – IT) 

 
− Σχετ.: ∆ιερευνητική γνωµοδότηση – CESE 408/2006 
 
− Κύρια σηµεία : 
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Η πρωτοβουλία JEREMIE παρουσιάζεται ως ένα ευφυές µέσο συντονισµού και ορθολογισµού των 
υφιστάµενων δυνατοτήτων, το οποίο στόχο έχει να διευκολύνει την πρόσβαση στις πιστώσεις των 
πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων. 

 
Η θέση της ΕΟΚΕ µπορεί να συνοψιστεί ως εξής:  

 
• είναι απαραίτητο να στηριχθούν τα µέσα που διαφέρουν από τις επιδοτήσεις, όπως είναι τα 

δάνεια, οι εγγυήσεις δευτερευόντων χρεών, τα µετατρέψιµα µέσα (κεφάλαια ενδιάµεσης 
χρηµατοδότησης) και το κεφάλαιο επιχειρηµατικού κινδύνου (για παράδειγµα το κεφάλαιο 
εκκίνησης), 

 
• οι επιδοτήσεις πρέπει να χρησιµεύουν για τη δηµιουργία και τη διατήρηση των υποδοµών 

που απαιτούνται για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις χρηµατοδοτήσεις  (γραφεία 
µεταφοράς τεχνολογίας, επιχειρηµατικά κέντρα, δίκτυα business angels, προγράµµατα 
προετοιµασίας για επενδύσεις, κλπ), 

 
• πρέπει εξάλλου να υποστηριχθούν οι µηχανισµοί εγγυήσεων και αµοιβαίων εγγυήσεων 

προκειµένου οι ΜΜΕ να µπορούν να ωφελούνται ευκολότερα από µικροπιστώσεις.  Η ΕΤΕ 
και το ΕΤΑΕ θα µπορούσαν να δώσουν χρήσιµες συµβουλές για το θέµα αυτό,  

 
• είναι βασικό να προστεθούν και ειδικές κατηγορίες όπως οι νέοι επιχειρηµατίες, οι γυναίκες 

επιχειρηµατίες ή τα άτοµα που ανήκουν σε µειονεκτικές οµάδες, συµπεριλαµβανοµένων των 
εθνοτικών µειονοτήτων,  

 
• είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να υπάρχει στενή συνεργασία µε το ΕΤΑΕ, το οποίο µε την πάροδο 

του χρόνου  έχει αποκτήσει σηµαντική εµπειρία, ώστε να καταστεί δυνατό να στηρίζονται 
κατάλληλα οι ΜΜΕ, και ταυτόχρονα να αναπτύσσεται η ευρωπαϊκή αγορά κεφαλαίου 
επιχειρηµατικού κινδύνου,  

 
• είναι σκόπιµο να υποστηριχθεί και να αυξηθεί η τιτλοποίηση, προκειµένου να αυξηθεί η 

πιστωτική ικανότητα των πιστωτικών κοινοπραξιών. 
 
− Επικοινωνία : κ. Roberto Pietrasanta 
               (Tηλ. : 00 32 2 546 93 13 – e-mail : roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 

 

• Χρηµατοδότηση της ευρωπαϊκής τυποποίησης  
– Εισηγητής : κ. PEZZINI (Εργοδότες – IT) 
  
– Σχετ.: COM(2005) 377 τελικό – 2005/0157 COD – CESE 402/2006 
 
– Κύρια σηµεία : 
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Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να διασφαλισθεί ένα ασφαλές, σαφές και διαφανές 
νοµικό πλαίσιο για τη χρηµατοδότηση της ευρωπαϊκής τυποποίησης. 

 
Η ευρωπαϊκή τυποποίηση θεωρείται µια από τις βασικές πολιτικές της Ένωσης που συµβάλλουν στην 
υλοποίηση του θεµατολογίου της Λισσαβώνας. 

 
Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ότι η ευρωπαϊκή τυποποίηση είναι σηµαντική για τη λειτουργία και την 
εδραίωση της εσωτερικής αγοράς. 

 
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι το συνολικό ποσό που προτείνεται για την υποστήριξη ολόκληρου του 
ευρωπαϊκού συστήµατος τυποποίησης κατά την εξεταζόµενη πενταετία θα πρέπει να αυξηθεί πάνω 
από το υφιστάµενο ανώτατο όριο του 2%, ώστε να είναι συµβατό µε την διεύρυνση της ΕΕ σε 25 
χώρες και µε τις προοπτικές της µελλοντικής προσχώρησης των υποψήφιων χωρών. 

 
– Επικοινωνία : κα Magdalena Bêlařová-Carabin 
         (Tηλ. : 00 32 2 546 83 03 – e-mail : magdalena.belarova-carabin@esc.eu.int)  
 
 

2.   ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
 

• Κανόνες εφαρµογής – ∆ηµοσιονοµικός Κανονισµός 
− Εισηγητής: ο  κ. BURANI (Εργοδότες – IT)  
 
− Σχετ.: SEC(2005) 1240 τελικό – CESE 409/2006 
 
− Κύρια σηµεία : 

 
Η ΕΟΚΕ συγχαίρει την Επιτροπή για το σύνθετο και ενδελεχές έργο που επιτέλεσε µε στόχο την 
απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών. 
 
Πολλές από τις “τεχνικές” τροποποιήσεις έχουν “πολιτική” σηµασία και αποτελούν ενδείξεις µιας 
απολύτως ευπρόσδεκτης εξέλιξης όσον αφορά τη “διακυβέρνηση” της δηµόσιας διοίκησης. 
 
Η ΕΟΚΕ οφείλει να επισηµάνει ότι απαιτείται να επιδειχθεί σύνεση: η επιθυµία για ευνοϊκή 
αντιµετώπιση των κοινωνικών εταίρων δεν πρέπει να επισκιάσει το γεγονός ότι για τους διαχειριστές 
του δηµοσίου χρήµατος απαιτείται ένα όριο ως προς την ευελιξία, το οποίο διαµορφώνεται µε την 
συγκριτική αξιολόγηση των δυνητικών ελλειµµάτων και των πραγµατικά εξοικονοµούµενων πόρων, 
δηλαδή µε άλλα λόγια µε βάση το δύσκολο αλλά αναγκαίο εγχείρηµα που αποτελεί η εκτίµηση του 
κινδύνου.  

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



- 4 - 

Greffe CESE 52/2006 – ΝΑ/γσ 

 
 

• Πράσινη βίβλος / Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων  
– Εισηγητής : ο κ. GRASSO (∆ιάφορες δραστηριότητες – IT) 
– Σχετ.: COM(2005) 314 τελικό – CESE 403/2006 
– Κύρια σηµεία : 

 
Η παρούσα Πράσινη Βίβλος αξιολογεί τον αντίκτυπο της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας που θεσπίστηκε για 
να προωθηθεί η ανάπτυξη των ΟΣΕΚΑ, (Οργανισµοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες) του 
συνηθέστερου είδους οργανισµών συλλογικών επενδύσεων στην ευρωπαϊκή αγορά. 

 
Η γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ απαντά στο Πράσινο Βιβλίο διατυπώνοντας σαφείς προτάσεις. 
 
– Επικοινωνία : κα Magdalena Bêlařová-Carabin 
        (Tηλ. : 00 32 2 546 83 03 – e-mail : magdalena.belarova-carabin@esc.eu.int)  

 
 

3. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ: ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

 

• Η στρατηγική i2010 – Ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση 

– Εισηγητής : ο κ. LAGERHOLM (Εργοδότες – SE) 
  

 –   Σχετ.: COM(2005) 229 τελικό – CESE 415/2006 
   
– Κύρια σηµεία : 

 
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί πλήρως µε τις τρεις προτεραιότητες που εκτίθενται στην πρόταση. Εφόσον ο 
τοµέας των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελεί σηµαντικότατο σκέλος της 
διαδικασίας της Λισσαβόνας, η EOKE επιθυµεί να τονίσει ότι είναι ανάγκη να εντατικοποιηθούν οι 
προσπάθειες τόσο για την υποστήριξη όσο και για την άσκηση πιέσεων στα κράτη µέλη. Χωρίς τη 
χορήγηση σηµαντικών οικονοµικών µέσων, κυρίως για την Ε&Α στον τοµέα των ΤΠΕ, οι στόχοι που 
τίθενται στην ανακοίνωση δεν θα επιτευχθούν. Οι πολιτικές για την Ε&Α και την καινοτοµία έχουν 
τεράστια σηµασία τόσο για τον κλάδο των ΤΠΕ όσο και για τους χρήστες του. 

 
Η ανακοίνωση αντιµετωπίζει ορθά τα ζητήµατα της σύγκλισης και της διασύνδεσης. Σύµφωνα µε την 
άποψη της ΕΟΚΕ, οι εργασίες στον τοµέα της E&A και της τυποποίησης έχουν µεγάλο παραγωγικό 
δυναµικό. Η τυποποίηση πρέπει να παραµείνει στραµµένη προς την αγορά, να συµπεριλαµβάνει 
όλους τους ενδιαφερόµενους και να έχει ως γνώµονα τις ανάγκες των χρηστών.  
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Η EOKE τονίζει ότι η γεφύρωση του "ψηφιακού χάσµατος" αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
προκειµένου να υλοποιηθεί το εγγενές κοινωνικό και οικονοµικό δυναµικό του τοµέα των ΤΠΕ. Αυτό 
σηµαίνει επίσης ότι κατά τη χάραξη πολιτικής πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι ειδικές ανάγκες των 
κοινωνικά µειονεκτούντων ατόµων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται µια ενταξιακή και ισότιµη κοινωνία 
της πληροφορίας. 

 
Η ΕΟΚΕ επιθυµεί επίσης να τονίσει τη σηµασία που έχει η µεγαλύτερη συνειδητοποίηση των 
θεµάτων ασφάλειας, εφόσον η εµπιστοσύνη στις ΤΠΕ αποτελεί προϋπόθεση για τη τακτική χρήση 
τους και έχει ιδιαίτερη σηµασία για την πλήρη εκµετάλλευση του δυναµικού του ∆ιαδικτύου. 
 
– Επικοινωνία : κα Anna Wagner   
                   (Tηλ. : 00 32 2 546 83 06 – e-mail : anna.wagner@esc.eu.int)  
 

 

• Ηλεκτρονική προσβασιµότητα (e-Accessibility)  
– Εισηγητής : ο κ. CABRA DE LUNA (∆ιάφορες δραστηριότητες – ES) 

 
 –   Σχετ.:  COM(2005) 425 τελικό – CESE 404/2006 
 
 – Επικοινωνία : κ. Raffaele Del Fiore 

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

4. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

• Τουρισµός και πολιτισµός: δύο δυνάµεις στην υπηρεσία της ανάπτυξης  
– Εισηγητής : ο κ. PESCI (Εργοδότες – IT) 
 
– Σχετ.: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 400/2006 
 
– Κύρια σηµεία : 

 
Η παρούσα γνωµοδότηση έχει πρωταρχικό σκοπό να παράσχει στα ευρωπαϊκά όργανα 
περισσότερα στοιχεία για την προαγωγή του πολιτιστικού τουρισµού. Θέτει επί τάπητος τα 
ακόλουθα ζητήµατα: 
 

− είναι απαραίτητη η  βελτίωση της ολοκληρωµένης επικοινωνίας και της προβολής της 
Ευρώπης και των ευρωπαϊκών προορισµών· 
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− η Ευρωπαϊκή Ένωση θα µπορούσε να προωθήσει τις καλύτερες πρακτικές στον τοµέα 
της διαχείρισης των τουριστικοπολιτιστικών υπηρεσιών, χρησιµοποιώντας 
ανταγωνιστικά και επιβραβευτικά συστήµατα στα προγράµµατά της· 

 
− η προώθηση του διαλόγου µεταξύ των πολιτιστικών παραδόσεων τόσο στο εσωτερικό 

της ΕΕ, όσο και µεταξύ της ΕΕ και των άλλων περιοχών του πλανήτη, πρέπει να 
αποτελέσει προτεραιότητα και για τα τουριστικοπολιτιστικά προγράµµατα· 

 
− η ΕΟΚΕ προτείνει τη δηµιουργία µιας Ευρωπαϊκής υπηρεσίας τουρισµού, στο πλαίσιο 

της αρχής της επικουρικότητας, 
 
 

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

 
• Η κοινωνική διάσταση του πολιτισµού  
− Εισηγητής : ο κ. LE SCORNET (∆ιάφορες δραστηριότητες – FR) 
 
− Σχετ.: Πρόσθετη γνωµοδότηση – CESE 406/2006 
 
− Κύρια σηµεία : 
 
Στόχος της πρόσθετης γνωµοδότησης είναι να προτείνει µία συνέχεια καθώς και λειτουργικά µέσα 
που να ανταποκρίνονται στη γνωµοδότηση «Η κοινωνική διάσταση του πολιτισµού», που υιοθέτησε 
η ΕΟΚΕ στις 31 Μαρτίου 2004. 
 
Επιχειρεί να διασαφηνίσει την έννοια «κοινωνική διάσταση του πολιτισµού» µε βάση τρεις κύριες 
έννιες. Αυτές οι έννοιες είναι οικείες στην ΕΟΚΕ και µέσα από αυτές εµβαθύνει ολόκληρη την 
ανάλυσή της. Πρόκειται για τις έννοιες: «κοινωνία της γνώσης», «παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας» 
και «κοινωνία των πολιτών». 
 
Καταρχάς, η ΕΟΚΕ δεν διατηρεί τις υποθέσεις που διατυπώθηκαν στην πρώτη γνωµοδότηση και 
αφορούσαν τη συγκρότηση νέων δοµών του τύπου «παρατηρητήριο», «εργαστήριο», «ειδική οµάδα». 
 
Ζητεί ωστόσο από την Επιτροπή να καθορίσει ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες που θα της 
επιτρέψουν να επιβεβαιώσει ότι τα σηµερινά κοινοτικά µέσα επαρκούν για να αποτιµηθεί: 
 

• η εξέλιξη της πολιτισµικής και καλλιτεχνικής απασχόλησης στο πλαίσιο της Ένωσης, ο 
ποιοτικός και ποσοτικός της αντίκτυπος στην απασχόληση γενικά, στη µεγέθυνση, στην 
κοινωνική συνοχή και στην αναγνώριση και συµµετοχή όλων, και ειδικότερα των 
πληθυσµών και κατηγοριών που ζουν σε συνθήκες µεγάλης ένδειας· 



- 7 - 

Greffe CESE 52/2006 – ΝΑ/γσ 

• η πραγµατικότητα της εµβάθυνσης του διαπολιτισµικού διαλόγου. Αυτό µάλιστα δεν 
αφορά µόνο την µηχανική έννοια του όρου, δηλαδή τον αριθµό ανταλλαγών και 
πρωτοβουλιών όλων των ειδών. Αλλά πιο ουσιαστικούς όρους διότι η ΕΟΚΕ ανησυχεί 
από την αύξηση των φαινοµένων αποκλεισµού, ρατσισµού, αποσύνδεσης µεταξύ 
ατοµικών συµφερόντων και γενικού συµφέροντος, κατακερµατισµού και έλλειψης 
συγκλίσεως. 

 
Με την ευκαιρία του έτους 2008, που χαρακτηρίστηκε έτος του διαπολιτισµικού διαλόγου, η 
γνωµοδότηση προτείνει να υποβάλει η Επιτροπή µια εξαιρετικά λεπτοµερή έκθεση για το φαινόµενο 
και τον στόχο αυτό. Η ΕΟΚΕ είναι έτοιµη να συµβάλει µε ιδιαίτερα ενεργό τρόπο στην κατάρτιση 
της έκθεσης. 
 
Προτείνει συνεπώς να αναπτυχθεί ένας νέος προβληµατισµός µε θέµα τον πολιτισµό. ∆ιότι φαίνεται 
ότι η πολιτισµική σκέψη έχει απολιθωθεί πάνω σε θέµατα που αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία, τη 
διατήρηση της κληρονοµιάς και λιγότερο τις έννοιες της δηµιουργίας, του µηχανισµού, του νέου 
φαντασιακού κόσµου. ∆ιότι ο πολιτιστικός σπόρος στον κοινωνικό, οικονοµικό και περιβαλλοντικό 
τοµέα καταλαµβάνει ακόµη ελάχιστο χώρο. 
 
Εκφράζει την επιθυµία να αξιοποιηθούν οι εργασίες του Ιδρύµατος του ∆ουβλίνου στους τοµείς 
αυτούς. Κάθε φορά που η ΕΟΚΕ πραγµατεύεται θέµατα ή έρχεται αντιµέτωπη µε την ανάγκη για 
«πολιτισµικές επαναστάσεις», «αλλαγή νοοτροπίας», «µεταβολή των προγονικών παραδειγµάτων», 
οι έννοιες αυτές θα πρέπει να αποτελούν αντικείµενο συγκεκριµένης ανάλυσης και συνεπώς, 
τουλάχιστον, ιδιαίτερης παραγράφου. 
 
Υπογραµµίζει ότι η µέθοδος των «ορθών ή βέλτιστων πρακτικών» θα µπορούσε, εφόσον 
εγκαταλείψει τον συχνά ρητορικό της χαρακτήρα, να αποτελέσει ένα από τα σηµαντικότερα εργαλεία 
για τον διάλογο, την ανταλλαγή και την µεταβίβαση γνώσεων και πολιτισµών. 

 
− Επικοινωνία : κα Stefania Barbesta 
               (Tηλ. : 00 32 2 546 95 10 – e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 
5. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ : ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ 

 
• Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών στις σχέσεις ΕΕ-Κίνας  
− Εισηγητής : ο κ. SHARMA (∆ιάφορες δραστηριότητες – UK) 

 
− Σχετ.: ∆ιερευνητική γνωµοδότηση – CESE 413/2006 

 
− Κύρια σηµεία :  
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Στις 7 Φεβρουαρίου 2005, η βρετανική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε από την ΕΟΚΕ να 
παρουσιάσει τις απόψεις της σχετικά µε το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στις σχέσεις ΕΕ-Κίνας. 
Ο Επίτροπος Mandelson τόνισε την ανάγκη να αναπτυχθούν σχέσεις µε την Κίνα προκειµένου να 
προωθηθούν τα ανθρώπινα δικαιώµατα και η έννοια µιας πιο αναπτυγµένης πλουραλιστικής 
κοινωνίας.  

 
Η ΕΕ πρέπει να κατανοήσει καλύτερα τον περίπλοκο τρόπο ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών 
στην Κίνα. Συνιστάται, συνεπώς, να υιοθετήσει η ΕΕ µια πολυσχιδή προσέγγιση και να συνεργαστεί 
ταυτόχρονα µε διάφορους τύπους ΜΚΟ. Θα πρέπει, επίσης, να διευρύνει τις επαφές της µε 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στο περιφερειακό και το τοπικό επίπεδο. 
 
Όσον αφορά το κράτος δικαίου στην Κίνα, συνιστάται να δώσει η ΕΕ µεγαλύτερη έµφαση στην 
ανάγκη επιβολής των υφιστάµενων νόµων. Η ΕΕ πρέπει να εξακολουθήσει να τονίζει στην 
κυβέρνηση της Κίνας ότι η σταθερότητα δεν είναι ασύµβατη µε µια δυναµική κοινωνία των πολιτών, 
εφόσον υπάρχει σεβασµός του κράτους δικαίου. 
 
Η ΕΟΚΕ επικροτεί τα προγράµµατα στήριξης που παρέχει και που προτείνει η Επιτροπή για την 
ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών στην Κίνα και συνιστά στην ΕΕ να εξετάσει τη δυνατότητα 
αύξησης της χρηµατοδοτικής της στήριξης υπέρ των οργανώσεων της κινεζικής κοινωνίας των 
πολιτών. Εξίσου σηµαντικό είναι να συνεχιστεί η στήριξη της ΕΕ υπέρ προγραµµάτων αύξησης του 
δυναµικού των κινεζικών ΜΚΟ. 
 
Η ΕΕ µπορεί να δείξει στην κυβέρνηση και στις ΜΚΟ της Κίνας ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών στην Ευρώπη επιτελούν λειτουργίες προάσπισης, παρακολουθούν τις επιδόσεις της 
κυβέρνησης και παρέχουν τη συµβολή τους στη δηµόσια πολιτική, ώστε να µπορέσει η Κίνα να 
αντλήσει θετικά διδάγµατα από την ευρωπαϊκή πείρα. Η ΕΟΚΕ συνιστά να διατηρηθούν οι επαφές 
και η συνεργασία µε την κοινωνία των πολιτών του Χονγκ Κονγκ. 
 
Συνιστάται επίσης η ΕΟΚΕ, σε συνεργασία µε την Ενωση Συνοµοσπονδιών Βιοµηχανίας και 
Εργοδοτών της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Συνοµοσπονδία Συνδικάτων, να παρακολουθεί 
συστηµατικά – και να παροτρύνει την Επιτροπή να πράξει το ίδιο, όπου είναι απαραίτητο – τις 
παραβιάσεις των θεµελιωδών δικαιωµάτων, παράλληλα µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
κινεζικό ΟΚΣ. Η ΕΟΚΕ είναι επίσης σκόπιµο να διερευνήσει τον ρόλο που µπορούν να 
διαδραµατίσουν η εταιρική κοινωνική ευθύνη και οι διεθνείς κώδικες δεοντολογίας για τις 
πολυεθνικές επιχειρήσεις (ιδίως οι κατευθυντήριες γραµµές του ΟΟΣΑ) στη συµβολή των ξένων 
εταιρειών στην ανάπτυξη συστήµατος βιοµηχανικών σχέσεων στην Κίνα.  
 

−   Επικοινωνία : κ. Gatis Eglitis   
                  (Tηλl.: 00 32 2 546 81 69 – e-mail : gatis.eglitis@esc.eu.int) 

 
 
6.  ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
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• Οικογενειακή βία σε βάρος των γυναικών 
− Εισηγήτρια : η κα HEINISCH (∆ιάφορες δραστηριότητες – DE) 
 
− Σχετ.: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 416/2006 
 
− Κύρια σηµεία : 
 
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη προσοχή στην οικογενειακή βία σε βάρος των 
γυναικών και αποφάσισε να καταρτίσει σχετική γνωµοδότηση πρωτοβουλίας. 

 
Η ασφάλεια και η ισότιµη µεταχείριση των γυναικών ως αναπόσπαστα θεµελιώδη ατοµικά 
δικαιώµατα, πρέπει να αποτελέσουν βασικές αρχές και ελάχιστους κανόνες σε όλα τα κράτη που είναι 
ή επιθυµούν να γίνουν µέλη της ΕΕ. Η ΕΟΚΕ κρίνει αναγκαίο να χαραχθεί πανευρωπαϊκή 
στρατηγική και θεωρεί επειγόντως απαραίτητο να καταρτίζονται αξιόπιστες και συγκρίσιµες 
στατιστικές σχετικά µε την ενδοοικογενειακή βία σε βάρος γυναικών σε όλα τα κράτη µέλη αλλά και 
στα υποψήφια κράτη µέλη. Κάθε κράτος µέλος πρέπει να εκπονήσει ένα εθνικό σχέδιο δράσης για 
την καταπολέµηση της ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος γυναικών, τα οποία να προβλέπουν την 
ανάληψη δράσεων µε σαφείς προθεσµίες µε σκοπό τη διασφάλιση της εφαρµογής στην πράξη της 
στρατηγικής. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να λαµβάνονται ιδιαίτερα υπόψη οι ακόλουθες πτυχές: 

 
• οι εθνικές νοµικές ρυθµίσεις· 
• η στατιστική καταγραφή της ενδοοικογενειακής βίας· 
• τα µέτρα για την παροχή βοήθειας και υποστήριξης σε ένα πραγµατικό και δυνητικό θύµα αυτής 

της βίας· 
• θα πρέπει να ληφθούν µέτρα που να στοχεύουν σε ειδικές οµάδες· 
• ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί σε προληπτικά και κατασταλτικά µέτρα· 
• θα πρέπει να εξασφαλιστεί η χρηµατοδοτική και οργανωτική στήριξη των ΜΚΟ κυρίως σε ό,τι 

αφορά την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος γυναικών, την οργάνωση εκστρατειών 
ενηµέρωσης και κύκλων µαθηµάτων, την προσφορά βοήθειας και υποστήριξης στα θύµατα 
καθώς την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που αφορούν τους θύτες· 

• πρέπει να διασφαλιστεί η κατάλληλη επιµόρφωση ειδικευµένου προσωπικού το οποίο είναι 
αρµόδιο για τη διαπίστωση ενδοοικογενειακής βίας και την παροχή αποτελεσµατικής βοήθειας 
στα ενδιαφερόµενα άτοµα 

• θα πρέπει να ορισθεί εθνικός εισηγητής, ο οποίος θα είναι αρµόδιος για την συγκέντρωση, 
ανταλλαγή και επεξεργασία πληροφοριών και στατιστικών δεδοµένων σχετικά µε την 
ενδοοικογενειακή βία σε βάρος γυναικών· 

• οργάνωση ενηµερωτικών εκστρατειών. 
 
Η ΕΟΚΕ θεωρεί επείγον να αναζητηθούν νέες λύσεις για την προληπτική αλλά και την κατασταλτική 
καταπολέµηση της οικογενειακής βίας σε βάρος γυναικών καθώς και για την ανταλλαγή σχεδίων 
βέλτιστων πρακτικών και µέτρων µεταξύ των κρατών µελών και των υποψηφίων προς ένταξη χωρών, 
αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
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− Επικοινωνία : κ. Torben Bach Nielsen 
          (Tηλ.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail : torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 

 
• ∆ικαιοσύνη των ανηλίκων  
− Εισηγητής : κ. ZUFIAUR NARVAIZA (Εργαζόµενοι – ES) 
 
− Σχετ.: γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 414/2006 
 
− Κύρια σηµεία: 

 
Η ΕΟΚΕ θεωρεί σκόπιµο να αναληφθούν οι ακόλουθες ενέργειες για την ανάπτυξη µιας 
κοινοτικής πολιτικής σχετικά µε την νεανική εγκληµατικότητα και τη δικαιοσύνη των 
ανηλίκων: 
 
Κατ’ αρχάς, είναι απαραίτητο να αποκτήσουµε ενηµερωµένα και συγκρίσιµα στατιστικά 
δεδοµένα για την κατάσταση της νεανικής εγκληµατικότητας στις 25 χώρες της ΕΕ. Θα 
µπορέσουµε έτσι να µάθουµε µε αξιόπιστο τρόπο τι έχουµε να αντιµετωπίσουµε, ποια είναι η 
πραγµατική διάσταση του προβλήµατος και ποιοι είναι οι διάφοροι τρόποι αντιµετώπισής του, 
λαµβάνοντας υπόψη – µεταξύ των άλλων µεταβλητών – τις ενδεχόµενες διαφορές µεταξύ ανδρών 
και γυναικών παραβατών. 
 
Από ποιοτική άποψη, θεωρούµε επίσης σκόπιµο να υπάρχουν ορισµένα ελάχιστα κοινά πρότυπα 
και προσανατολισµοί για όλα τα κράτη µέλη, τα οποία να αρχίζουν από τις πολιτικές πρόληψης, 
να περνούν από την αστυνοµική και τη δικαστική αντιµετώπιση των ανηλίκων που έχουν έρθει σε 
σύγκρουση µε την ποινική νοµοθεσία και να φθάνουν µέχρι την αναµόρφωση και την κοινωνική 
επανένταξη αυτών των ανηλίκων. 
 
Το πρώτο βήµα για την ανάπτυξη αυτών των ελάχιστων προτύπων θα πρέπει να είναι η όσο το 
δυνατόν ακριβέστερη γνώση των διαφορετικών καταστάσεων και εµπειριών που υπάρχουν στα 
διάφορα κράτη µέλη. Η διαδικασία για την απόκτηση αυτής της γνώσης µπορεί να είναι 
διαφορετική, αλλά θα µπορούσε να συνίσταται στη συγκέντρωση πληροφοριών µέσω 
ερωτηµατολογίων, τα οποία θα αποσταλούν σε κάθε κράτος µέλος και θα συµπληρωθούν µέσω 
της διοργάνωσης συνεδριάσεων µε οµάδες εµπειρογνωµόνων και επαγγελµατιών ειδικευµένων σε 
αυτά τα θέµατα, κατά τις οποίες θα πραγµατοποιηθεί ανταλλαγή εµπειριών και ορθών πρακτικών. 
Οι συνεδριάσεις αυτές θα µπορούσαν να αποκτήσουν σταθερό χαρακτήρα µε τη δηµιουργία ενός 
δικτύου εµπειρογνωµόνων, µε σύνθεση και λειτουργίες προσαρµοσµένες στον εκάστοτε 
επιδιωκόµενο σκοπό. Τέλος, για τον καλύτερο προσανατολισµό του προβληµατισµού και της 
συζήτησης για αυτά τα θέµατα και για την επέκτασή τους σε όσο το δυνατόν περισσότερα 
ιδρύµατα, οργανώσεις και άτοµα, θα ήταν σκόπιµο να δηµοσιεύσει η Επιτροπή σχετική Πράσινη 
Βίβλο. 
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Ταυτόχρονα µε τις ενέργειες που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο ή τουλάχιστον ως 
επόµενο σκαλοπάτι στη διαδικασία γνώσης και προσέγγισης των προτύπων δικαιοσύνης των 
ανηλίκων των κρατών µελών, θα ήταν σκόπιµο να δηµιουργηθεί ευρωπαϊκό παρατηρητήριο της 
νεανικής εγκληµατικότητας, πράγµα που θα διευκόλυνε όχι µόνο τη µόνιµη µελέτη αυτού του 
φαινοµένου, αλλά και τη διάδοση των αποτελεσµάτων της και την παροχή συµβουλών και 
υποστήριξης στις αρχές και τα ιδρύµατα που είναι αρµόδια για τη λήψη αποφάσεων.  
 
∆εδοµένου ότι τα διάφορα ζητήµατα που σχετίζονται µε τη νεανική εγκληµατικότητα και τη 
δικαιοσύνη των ανηλίκων προσεγγίζονται µε διάσπαρτο τρόπο από τις διάφορες πολιτικές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη, νεολαία, εκπαίδευση και 
κατάρτιση, απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις), καθίσταται απαραίτητος ο επιχειρησιακός 
συντονισµός όλων των εµπλεκόµενων υπουργείων και υπηρεσιών, ώστε να µπορέσει να δοθεί 
στο φαινόµενο της νεανικής εγκληµατικότητας η πολυτοµεακή και πολυοργανική αντιµετώπιση 
που είναι η πλέον ενδεδειγµένη, όπως έχουµε ήδη επισηµάνει επανειληµµένα στην παρούσα 
γνωµοδότηση. 
 
Εξάλλου, καθώς το πρόβληµα που εξετάζουµε έχει προφανή σύνδεση µε την κοινωνία και τους 
πολίτες, δεν πρέπει να παραβλεφθεί σε όλη αυτή τη διαδικασία η συµµετοχή όλων εκείνων των 
οργανώσεων και των επαγγελµατιών της κοινωνίας των πολιτών που συνδέονται άµεσα µε αυτό 
το πεδίο (οργανώσεις του «τριτογενούς τοµέα», ενώσεις, οικογένειες, ΜΚΟ κλπ.), προκειµένου 
να συµβάλουν στον σχεδιασµό και έπειτα στην εφαρµογή όποιων προγραµµάτων και 
στρατηγικών αναπτυχθούν στους κόλπους της ΕΕ. 
 
Όσον αφορά την κοινωνική ενσωµάτωση και επανένταξη των ανήλικων και των νεαρών 
παραβατών, οι κοινοτικές πολιτικές που θα υιοθετηθούν θα πρέπει να λάβουν επίσης υπόψη των 
ρόλο των συνδικαλιστικών ενώσεων και των οργανώσεων των εργοδοτών και τις δικές τους 
ειδικές διαδικασίες διαλόγου στη θέσπιση των τρόπων που θα καταστήσουν εφικτή την 
κοινωνικοεργασιακή και την επαγγελµατική ένταξη και ενσωµάτωση των ανηλίκων που 
βρίσκονται σε κατάσταση κοινωνικού αποκλεισµού. Απαιτείται, συνεπώς, δέσµευση όλων των 
εµπλεκόµενων φορέων, καθώς η κοινωνικοεργασιακή ενσωµάτωση είναι ένας από τους βασικούς 
τρόπους επανένταξης αυτών των ανηλίκων στην κοινωνία µας. 
 

− Επικοινωνία : κα Stefania Barbesta 
                (Tηλ.: 00 32 2 546 95 10 –  e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 
7. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 

• Ανανεώσιµες φυτικές πρώτες ύλες  
– Εισηγητής : ο κ. VOSS (∆ιάφορες δραστηριότητες – DE) 
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–   Σχετ.: γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 410/2006 
 

–   Κύρια  σηµεία : 
 

Οι ανανεώσιµες φυτικές πρώτες ύλες έχουν οριστεί ως γεωργικά, δασοκοµικά και αλιευτικά προϊόντα 
που δεν χρησιµοποιούνται για διατροφικούς σκοπούς ή ζωοτροφές. Στις ύλες αυτές 
συµπεριλαµβάνεται οτιδήποτε παράγεται µε φωτοσύνθεση και τις επακόλουθες βιολογικές 
διαδικασίες: πρόκειται ουσιαστικά για συσσωρευµένη ηλιακή ενέργεια. Η χρήση βιοµάζας µπορεί να 
εξυπηρετεί την παραγωγή τόσο υλικών όσο και ενέργειας.  
 
Η καλλιέργεια ανανεώσιµων φυτικών πρώτων υλών, αποτελεί παράλληλα µε την παραγωγή 
τροφίµων και ζωοτροφών, µία από τις βασικές αποστολές της γεωργίας. Με βάση την παραδοσιακή 
τεχνογνωσία και µε τη βοήθεια νέων τεχνολογιών και της επιστηµονικής δηµιουργικότητας, έχουν 
προκύψει σήµερα πολλές και διάφορες δυνατότητες αξιοποίησης στους τοµείς της ενέργειας, της 
παραγωγής φαρµακευτικών και χηµικών προϊόντων, των κατασκευών καθώς και των µεταφορών. 

 
Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει ότι δεν αποτελεί η διαθέσιµη ποσότητα σε ανανεώσιµες πρώτες ύλες 
αναχαιτιστικό παράγοντα  για την ανάπτυξη, αλλά ότι έχει µείνει στάσιµη η εξέλιξη των 
τεχνολογιών µεταποίησης των πρώτων υλών σε προϊόντα της αγοράς. Αποτελεί συνεπώς πρόβληµα 
το γεγονός ότι η έρευνα και ανάπτυξη των τεχνολογιών στον τοµέα των ανανεώσιµων φυτικών 
πρώτων υλών παραµελήθηκε σε σοβαρό βαθµό στο έκτο πρόγραµµα πλαίσιο για την έρευνα. Η 
ΕΟΚΕ ζητεί να γίνουν ριζικές βελτιώσεις και συγκεκριµένα – παράλληλα µε τους πόρους για την 
παραγωγή ενέργειας από βιοµάζα – να θεσπιστούν από το 7ο πρόγραµµα πλαίσιο για την έρευνα 
ειδικά µέτρα για την ανάπτυξη των ανανεώσιµων πρώτων υλών και την προαγωγή της υλικής 
αξιοποίησης αυτών. Για το σκοπό αυτό χρειάζονται σηµαντικά υψηλότερες πιστώσεις. 
 
Η ΕΟΚΕ τάσσεται ρητά υπέρ του ορισµού στόχων εκ µέρους της Ε.Ε. σχετικά µε το ποσοστό 
χρήσης ανανεώσιµων πρώτων υλών. Προτείνει δε ο στόχος να ορισθεί στο 4x25 µέχρι το 2020, 
δηλαδή 25% αντιστοίχως για ηλεκτρισµό, θερµότητα, καύσιµα και νέες ύλες όπως π.χ. σύνθετα 
υλικά, πλαστικές ύλες ενισχυµένες µε φυσικές ίνες, µονωτικά υλικά ή προϊόντα της πετροχηµικής 
βιοµηχανίας. 

 
Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι για όλους τους τοµείς που προαναφέρθηκαν (ηλεκτρισµός, θερµότητα, 
καύσιµα και υλικές εφαρµογές) έχει καθοριστική σηµασία να αναπτυχθούν και να εφαρµοστούν 
αποτελεσµατικά µέτρα εισαγωγής στην αγορά. Ως επιτυχηµένα παραδείγµατα στον τοµέα αυτό 
µπορούν να αναφερθούν τα νοµοθετικά µέτρα που έχουν λάβει ορισµένα κράτη µέλη για την 
ενεργειακή τροφοδοσία. Έχει ιδιαίτερη σηµασία να είναι ευέλικτα τα µέτρα αυτά ώστε να 
διασφαλίζουν και να δηµιουργούν κίνητρα για επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και συγχρόνως να 
συνεκτιµούν διαφορετικές βασικές προϋποθέσεις π.χ. όσον αφορά την τεχνολογία ή τη φθίνουσα 
εξέλιξη του κόστους. 
 
–    Επικοινωνία : κα Annika Korzinek   
                     (Tηλ. : 00 32 2 546 80 65 – e-mail : annika.korzinek@esc.eu.int) 
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• Το ξύλο ως πηγή ενέργειας στη διευρυνόµενη Ευρωπαϊκή Ένωση 
–   Εισηγητής : κ. KALLIO (∆ιάφορες δραστηριότητες – FI) 

 
–   Σχετ.: διερευνητική γνωµοδότηση – CESE 411/2006 

 
–   Κύρια σηµεία : 

 
Οι δασικοί πόροι της Ευρώπης (όγκος κορµών σε m3 χωρίς κατάλοιπα βιοµάζας) αυξήθηκαν κατά 
30% περίπου µε την ένταξη των δέκα νέων κρατών µελών το 2004. Σχεδόν το 30% της παραγωγής 
παραµένει ανεκµετάλλευτο και το απόθεµα ξυλείας της ΕΕ τα τελευταία 50 χρόνια αυξάνεται 
συνεχώς. Μέρος αυτού του αχρησιµοποίητου αποθέµατος ξυλείας (170 εκατ. m3) είναι ξυλεία κακής 
ποιότητας που µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο για την παραγωγή ενέργειας.  

 
Κάθε χρόνο παραµένουν στα δάση 173 εκατ. τ.µ.3 ξυλείας, κατάλληλα για την παραγωγή ενέργειας, 
που είναι κατάλοιπα της υλοτοµίας και άλλών δασικών προϊόντων. Για τεχνικούς, οικονοµικούς, και 
οικολογικούς λόγους θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν 70 εκατ. m3, από τις ποσότητες αυτές, µε 
την µορφή καταλοίπων υλοτοµίας και ριζών. Επιπλέον, τα υποπροϊόντα της δασικής βιοµηχανίας 
(µαύρη αλισίβα, φλοιός, πριονίδια) και το ανακυκλωµένο ξύλο παρέχουν µεγάλες δυνατότητες και σε 
πολλές χώρες χρησιµοποιούνται ήδη αποτελεσµατικά, ειδικότερα στο πλαίσιο µιας ολοκληρωµένης 
δασικής βιοµηχανίας. Η χρήση ενέργειας από τα υποπροϊόντα και το ανακυκλωµένο ξύλο µπορεί να 
φτάσει το 30-50% της χρήσης στρογγυλής ξυλείας. 

 
Συνεπώς, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η χρήση του ξύλου ως καύσιµου είναι κυρίως ζήτηµα αξιοποίησης του 
δυναµικού ανανεώσιµης ενέργειας στην Ευρώπη και, παράλληλα, µείωσης των εκποµπών διοξειδίου 
του άνθρακα που προκαλούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου. Πρέπει επίσης να µην λησµονείται ο 
ρόλος που διαδραµατίζουν τα δάση για το δηµόσιο συµφέρον (από την άποψη της προστασίας και της 
βιοποικιλότητας). Χάρη στην αύξηση της χρήσης του ξύλου ως καυσίµου διευκολύνεται η 
αξιοποίηση ανεκµετάλλευτων πρώτων υλών για τις ανάγκες της µεταποιητικής βιοµηχανίας. Η χρήση 
ενέργειας από ξύλο συµβάλλει στην καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής, βελτιώνει το χαµηλό 
επίπεδο αυτάρκειας σε ενέργεια της ΕΕ και αυξάνει τον εφοδιασµό σε ενέργεια, τους στόχους δηλαδή 
της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ. 

 
Η ΕΟΚΕ θεωρεί, ότι η αύξηση της χρήσης του ξύλου ως καύσιµου προϋποθέτει µακροπρόθεσµη 
στρατηγική που θα βασίζεται στην κατάργηση των ρυθµίσεων που εµποδίζουν και επιβραδύνουν την 
ευρύτερη χρήση του. Για τη χρήση ενέργειας από ξύλο, πρέπει να δηµιουργηθούν ίσοι όροι 
ανταγωνισµού, µε την κατάργηση φορολογικών ρυθµίσεων ενισχύσεων που ευνοούν τα ορυκτά 
καύσιµα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης έχει δηµοσιεύσει ευρωπαϊκά πρότυπα εξειδίκευσης 
και ταξινόµησης για την ποιότητα στερεών καύσιµων από ξύλο. Είναι επίσης σηµαντικό να αυξηθεί η 
βιώσιµη χρήση του ξύλου σε όλες τις χώρες και να ανοίξει η αγορά καύσιµων στα υποπροϊόντα της 
βιοµηχανίας, και στις επιχειρήσεις που παράγουν ενέργεια από την εκµετάλλευση των δασών και τη 
µετατροπή της ξυλείας σε καύσιµο. 
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Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι στην ΕΕ είναι ανεπαρκής η γνώση για τις υπάρχουσες δυνατότητες και την 
χρήση των πηγών καύσιµων από ξύλο. Η απογραφή των πηγών ξυλείας για την παραγωγή ενέργειας 
πρέπει να βελτιωθεί σε όλα τα κράτη µέλη καθώς και στις υποψήφιες χώρες εφόσον η γνώση αυτή 
αποτελεί τη βάση για την αειφόρο ανάπτυξη. Όµως, η προσέγγιση πρέπει να είναι διαφοροποιηµένη. 
Στις µεγάλες δασικές περιοχές της Κεντρικής Ευρώπης υφίσταται επαρκές δυναµικό ξυλείας για τη 
διασφάλιση της βιοποικιλότητας των δασών. 

 
Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι η αύξηση της χρήσης του ξύλου ως καύσιµου είναι σηµαντική για τον έλεγχο 
των πυρκαγιών των δασών. Η εντατική χρήση του ξύλου ιδιαίτερα για την παραγωγή ενέργειας 
ενδέχεται να µειώσει τους κινδύνους πυρκαγιάς των δασών και κατά συνέπεια τη συχνότητα των 
πυρκαγιών των δασών. 
 
–    Επικοινωνία : κα Filipa Pimentel   
                     (Tηλ. : 00 32 2 546 84 44 – e-mail : filipa.pimentel@esc.eu.int) 
 

 

• ∆ιάθεση ποσοστώσεων υδροχλωροφθορανθράκων  
–   Εισηγήτρια : η κα CASSINA (Εργαζόµενοι – IT) 

 
–   Σχετ.:  COM(2004) 550 τελικό – CESE 405/2006 
 
– Επικοινωνία : κα Maarit Laurila   

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

____________ 
 


