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Στη σύνοδο ολοµέλειας παρέστη ο κ. Engelbert LÜTKE DALDRUP, Οµοσπονδιακός Υφυπουργός 
Μεταφορών, ∆ηµοσίων ΄Εργων και Αστικής Ανάπτυξης, ο οποίος παρενέβη στη συζήτηση 
εξ ονόµατος της Προεδρίας του Συµβουλίου, στο πλαίσιο της υιοθέτησης διερευνητικών 
γνωµοδοτήσεων.  
 
 
1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 
• Κατευθυντήριες γραµµές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών µελών 
− Εισηγήτρια: κα O'NEILL (∆ιάφορα Συµφέροντα – UK) 
 
– Σχετ.: COM(2006) 815 τελικό – 2006/0271 CNS – CESE 608/2007 
 
− Κύρια σηµεία: 
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 128, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, οι παρούσες κατευθυντήριες 
γραµµές για την απασχόληση απαιτείται να επικυρωθούν µε απόφαση του Συµβουλίου 
προκειµένου να διατηρηθούν για το 2007, κατόπιν διαβούλευσης µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
µε την Επιτροπή των Περιφερειών και µε την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή. 
 
Η ΕΟΚΕ: 
• υποστηρίζει την πρόταση σχετικά µε τη διατήρηση των κατευθυντηρίων γραµµών για την 
απασχόληση 2005-2007 κατά το 2007, υπό την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν υπόψη οι τοµείς 
για τους οποίους εκφράζονται ανησυχίες και οι συστάσεις που διατυπώνονται· 

• συνιστά ενθέρµως τα χρονοδιαγράµµατα και οι διαδικασίες που θα υιοθετηθούν να 
κοινοποιηθούν στο σύνολο των ενδιαφεροµένων µερών προκειµένου να µεγιστοποιηθούν τα 
οφέλη της διαδικασίας αυτής, να εδραιωθεί η καλή θέληση και να διασφαλιστεί η µέγιστη 
δυνατή συµµετοχή των ενδιαφεροµένων µερών και να παρασχεθεί αρκετός χρόνος για τις 
απαντήσεις σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο κατά το στάδιο του σχεδιασµού· 

• συνιστά να δοθεί ισχυρότερη έµφαση στη συµπερίληψη των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στις 
νέες κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση και στη µεγαλύτερη αναγνώριση των 
απαιτήσεων της κοινωνικής πολιτικής. Η ΕΟΚΕ τονίζει τη σηµασία της συµµετοχής των 
κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών σε ένα όσο το δυνατόν πιο πρώιµο στάδιο 
του σχεδιασµού των κατευθυντηρίων γραµµών από την Επιτροπή καθώς και της 
διαβούλευσης µαζί τους σχετικά µε το τελικό έγγραφο· 

• ζητά να καθοριστούν πιο φιλόδοξοι και µετρήσιµοι στόχοι οι οποίοι θα µπορούν να 
αξιολογούνται σε σχέση µε τις νέες κατευθυντήριες γραµµές σε επίπεδο τόσο της ΕΕ όσο και 
των κρατών µελών και να δοθούν στην Επιτροπή περισσότερες εξουσίες επιβολής· 

• συνιστά να διατεθούν σε όλα τα κράτη µέλη κατάλληλα συστήµατα ΤΠΕ προκειµένου να 
βελτιωθεί η συλλογή δεδοµένων και να διευκολυνθεί η παρακολούθηση και η αξιολόγηση εκ 
µέρους τόσο των κρατών µελών όσο και της Επιτροπής· 
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• εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι τα εθνικά µεταρρυθµιστικά προγράµµατα πρέπει να 
περιλαµβάνουν πιο συγκεκριµένα στοιχεία για τους τιθέντες στόχους, τα χρονοδιαγράµµατα, 
τις δαπάνες και τον προβλεπόµενο προϋπολογισµό. 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κα Susanne Johansson και κα Anna Redstedt 
          Τηλ.: 00 32 2 546 84 77 – e-mail : susanne.johansson@eesc.europa.eu) 
          Τηλ.: 00 32 2 546 92 33 – e-mail : anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 
 
2. ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
• Ταχυδροµικές υπηρεσίες – ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 
− Εισηγητής: κ. HENCKS (Εργαζόµενοι – LU) 
− Σχετ.: COM(2006) 594 τελικό – 2006/0196 COD – CESE 614/2007 
 
− Κύρια σηµεία: 

 
Οι ταχυδροµικές υπηρεσίες έχουν µεγάλη κοινωνικοοικονοµική σηµασία για την οικονοµική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή καθώς επίσης για την εφαρµογή της στρατηγικής της 
Λισσαβώνας. Συµβάλλουν κατά τρόπον άµεσο στην εδραίωση των κοινωνικών δεσµών και στον 
σεβασµό των ατοµικών θεµελιωδών δικαιωµάτων, στη συνοχή και την αλληλεγγύη πληθυσµών 
και εδαφών, στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονοµίας και τέλος στη βιώσιµη 
ανάπτυξη. 
 
Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι το βασικό πρόβληµα που τίθεται για την οργάνωση του τελευταίου αυτού 
σταδίου είναι να προσδιορισθούν ποια θα είναι τα επόµενα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη 
διατήρηση ενός αποδοτικού και ανταγωνιστικού τοµέα ταχυδροµικών υπηρεσιών, ο οποίος θα 
εξακολουθήσει να παρέχει καθολική υπηρεσία υψηλής ποιότητας σε προσιτές τιµές για ιδιώτες 
και επιχειρήσεις στην Ευρώπη, προς το συµφέρον της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας, προς 
κάλυψη των αναγκών που έχουν οι πολίτες, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής, οικονοµικής ή άλλης 
κατάστασής τους και προς το συµφέρον της απασχόλησης και της βιώσιµης ανάπτυξης. 
 
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι τα στοιχεία στα οποία στηρίζεται το σχέδιο της Επιτροπής δεν παρέχουν τις 
απαιτούµενες εγγυήσεις για τη διασφάλιση της βιώσιµης χρηµατοδότησης της καθολικής 
υπηρεσίας σε κάθε κράτος µέλος, ειδικότερα στα κράτη µέλη που αντιµετωπίζουν δυσκολίες 
λόγω γεωγραφικής θέσης και ανθρώπινης κατάστασης, και συνεπώς δεν µπορούν να 
παρεµποδίσουν αυτή τη στιγµή τη χρηµατοδότηση µέσω του αποκλειστικού τοµέα που έχει 
αποδείξει ότι λειτουργεί αποτελεσµατικά και κατά τρόπο θεµιτόν σε πολλά κράτη µέλη. 
 
Λαµβανοµένων υπόψη των αβεβαιοτήτων και των κινδύνων που συνεπάγεται το πλήρες άνοιγµα 
της αγοράς ταχυδροµικών υπηρεσιών, δεν θεωρείται ρεαλιστική η ηµεροµηνία της 1ης Ιανουαρίου 
2009 που προτείνεται για την ολοκλήρωση του ανοίγµατος της εν λόγω αγοράς, δεδοµένου 
µάλιστα ότι οι ταχυδροµικοί φορείς που λειτουργούν στα κράτη µέλη που προσεχώρησαν στην 
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ΕΕ από το 2004 και µετά, δεν θα διαθέτουν τον απαιτούµενο χρόνο προσαρµογής στα νέα 
δεδοµένα. 
 
Η ΕΟΚΕ ζητεί τα εξής: πρώτον, να παραταθεί η ισχύς της τρέχουσας οδηγίας· δεύτερον, να 
προβλεφθεί η ενδεχόµενη πλήρης ελευθέρωση του ταχυδροµικού τοµέα έως την 1η Ιανουαρίου 
2012, υπό τον όρο ότι µέχρι τότε θα έχουν διαµορφωθεί, σε στενή συνεργασία µε όλα τα 
ενδιαφερόµενα µέρη, αξιόπιστες προτάσεις χρηµατοδότησης οι οποίες θα προσδίδουν 
προστιθέµενη αξία στον αποκλειστικό τοµέα· και τρίτον, να ενσωµατωθεί στην καθολική 
υπηρεσία η δωρεάν διεκπεραίωση συγκεκριµένων ταχυδροµικών αποστολών που έχουν ως 
αποστολέα ή ως παραλήπτη άτοµα τυφλά ή µε σοβαρά προβλήµατα όρασης και τις οργανώσεις 
τους. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κα Agota Bazsik  

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

 
• Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισµού 2005 
– Εισηγητής: κ. GARAI (∆ιάφορα Συµφέροντα – HU) 
 
– Σχετ.: COM(2006) 761 τελικό – CESE 602/2007 
 
– Κύρια σηµεία:  

 
Η πολιτική ανταγωνισµού και το δίκαιο περί ανταγωνισµού είναι ένα µέσο χάρη στο οποίο οι 
κυβερνήσεις θεσπίζουν δίκαιες πρακτικές της αγοράς και διασφαλίζουν την τήρησή τους 
διαµέσου ουσιαστικών και διοικητικών κανόνων διοικητικού δικαίου." 
  
Οι στρεβλώσεις του ανταγωνισµού πλήττουν τους εργαζόµενους και τους καταναλωτές, καθώς 
επίσης τις επιχειρήσεις και γενικότερα την οικονοµία. 
  
Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι ο «ανταγωνισµός» θα πρέπει να νοείται µε πολύ ευρύτερη έννοια, τη στιγµή 
που τα µακροπρόθεσµα συµφέροντα, ιδίως στην περίπτωση των καταναλωτών, των εργαζόµενων 
και των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, µπορούν να διαφέρουν σηµαντικά από τα άµεσα 
συµφέροντα του «πλήρους» ανταγωνισµού." Από την έκθεση του 2005 καθίσταται σαφές ότι η 
Γ∆ Ανταγωνισµού έχει πλήρη επίγνωση όλων των σηµαντικών πτυχών του οικονοµικού 
ανταγωνισµού εντός και εκτός της ΕΕ και του έργου που πρέπει να επιτελεστεί για να 
διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου σε αυτόν τον τοµέα, ιδιαίτερα δεδοµένου ότι οι εθνικές αρχές 
και τα αρµόδια για τον ανταγωνισµό εθνικά δικαστήρια µπορούν επίσης να εφαρµόσουν την 
ουσιαστική νοµολογία της ΕΕ.  

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κα Magdaléna Belarova-Carabin 
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        Τηλ.: 00 32 2 546 83 03 – e-mail : magdalena.belarova-carabin@eesc.europa.eu) 
 
 
4. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 
• H εξέλιξη των αλυσίδων αξίας και εφοδιασµού 
− Εισηγητής: κ. VAN IERSEL (Εργοδότες – NL) 
 
– Συνεισηγητής: κ. GIBELLIERI (Εργαζόµενοι – IT) 
 
− Σχετ.: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 599/2007 

 
– Κύρια σηµεία: 
 
Η ΕΟΚΕ ζητά την εστίαση της προσοχής των αρµοδίων για τη λήψη αποφάσεων, σε συνδυασµό µε 
την ανάληψη διαλογικών προσεγγίσεων τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, στην 
ανάπτυξη της έννοιας των αλυσίδων αξίας και εφοδιασµού ή, ορθότερα, της βιοµηχανικής 
δικτύωσης και της εταιρικής αλληλεπίδρασης. 
 
Υφίστανται ουσιαστικές διαφορές ως προς τον τρόπο κατά τον οποίο οι εταιρείες επηρεάζονται 
από αυτήν την κατάσταση των πραγµάτων, οι οποίες εξαρτώνται από το µέγεθος των εταιρειών, 
από τη θέση που κατέχουν στις αλυσίδες και τα δίκτυα εφοδιασµού, καθώς και από τους τοµείς 
στους οποίους αναπτύσσουν δραστηριότητα. Οι µεγάλες πολυεθνικές εταιρείες κατέχουν, σε 
γενικές γραµµές, καλή θέση σε αυτή τη διαδικασία δικτύωσης. Αντίθετα, οι σχετικά µικρού και 
µεσαίου µεγέθους προµηθευτές, οι οποίοι παρεµβαίνουν σε αρχικά ή ενδιάµεσα στάδια  συχνά 
συναντούν εµπόδια. Στο παρόν έγγραφο, οι εταιρείες αυτές θα αναφέρονται ως ΑΕΕ (αρχικές και 
ενδιάµεσες εταιρείες – όρο που αναπτύχθηκε για τους σκοπούς της παρούσας γνωµοδότησης), 
αφού δεν αυτοπροσδιορίζονται µε βάση µετρήσιµα δεδοµένα (όπως, ο κύκλος εργασιών, η 
απασχόληση, κλπ.), αλλά µε βάση τη θέση που καταλαµβάνουν στην αλυσίδα προστιθέµενης αξίας 
και προµηθευτών. 
 
Οι πλέον καινοτόµοι και δηµιουργικές από τις εταιρείες αυτές διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο 
στη δικτυωµένη οικονοµία. Οι διαστάσεις της εξέλιξης αυτής είναι τόσο σηµαντικές ώστε να 
ασκούν ιδιαίτερη επίδραση όχι µόνο σε µικροοικονοµικό επίπεδο, αλλά και από µακροοικονοµική 
άποψη. Η ΕΟΚΕ θεωρεί αναγκαία τη βελτίωση του περιβάλλοντος στο οποίο ασκούν 
δραστηριότητα οι ΑΕΕ. Με την παρούσα γνωµοδότηση προσδιορίζονται οι βασικές προκλήσεις 
και διατυπώνεται µία σειρά προτάσεων πολιτικής όπως: 
 
• αλλαγή στάσης απέναντι στις ΑΕΕ· 
• βελτίωση της συνεργασίας και της αµοιβαίας εµπιστοσύνης µεταξύ των επιχειρήσεων 
 αυτών· 
• διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηµατοδοτικούς πόρους· 
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• περιορισµός των επιπτώσεων του εγκλωβισµού των ΑΕΕ στις αλυσίδες εφοδιασµού ή του 
 αποκλεισµού τους από αυτές (lock-in/lock-out)· 
• κατοχύρωση των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας· 
• καταπολέµηση των στρεβλώσεων του ανταγωνισµού µε την ενίσχυση και τη συνεπέστερη 
 χρήση των µέσων που διαθέτει η Ε.Ε. για την προστασία του εµπορίου έναντι αθέµιτων 
 εισαγωγών· 
• προώθηση των δεξιοτήτων και του επιχειρηµατικού πνεύµατος· 
• προσέλκυση εξειδικευµένων νέων ατόµων στις ΑΕΕ, ιδιαίτερα στους τοµείς της 
 εφαρµοσµένης µηχανικής· 
• θέση σε εφαρµογή της νέου τύπου ευρωπαϊκής βιοµηχανικής πολιτικής, 
 συµπεριλαµβανοµένης της τοµεακής της προσέγγισης· 
• αξιοποίηση κατά τον βέλτιστο τρόπο του ΠΠ7· 
• θέσπιση συγκεκριµένης νοµοθεσίας και πάταξη της γραφειοκρατίας. 
 
Απαιτείται να καταβληθεί πολύ µεγαλύτερη προσπάθεια για τη συνειδητοποίηση αυτού του ρόλου 
των ΑΕΕ στις διαδικασίες των βιοµηχανικών µεταλλαγών και της παγκοσµιοποίησης. Εάν 
πρόκειται να εφαρµοστούν κάποιες ή και όλες οι προτάσεις που διατυπώνονται παραπάνω, τότε 
απαιτείται να πληρούνται ορισµένες προϋποθέσεις από τις ίδιες τις εταιρείες, κάποιες άλλες από 
τους φορείς χάραξης πολιτικής και ακόµη περισσότερες προϋποθέσεις από έναν συνδυασµό αυτών 
των δύο. Εν πάση περιπτώσει, οποιαδήποτε τέτοιου είδους εφαρµογή πρέπει να αναλαµβάνεται σε 
στενή συνεργασία µε όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς, συµπεριλαµβανοµένων και των 
επιτροπών τοµεακού διαλόγου. 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. José Miguel Cólera Rodríguez 
                     (Τηλ.: 00 32 2 546 9629 – e-mail : josemiguel.colerarodriguez@eesc.europa.eu) 
 
 
5. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 

 
• Μεταφορές στις αστικές και µητροπολιτικές περιοχές 
− Εισηγητής: κ. RIBBE (∆ιάφορα Συµφέροντα – DE) 
 
− Σχετ.: ∆ιερευνητική γνωµοδότηση – CESE 615/2007 
 
− Κύρια σηµεία: 
 

Η ΕΟΚΕ παρακολουθεί µε µεγάλη ανησυχία την έντονη µείωση του µεριδίου των τοπικών 
δηµόσιων επιβατικών µεταφορών στον σηµαντικά αυξανόµενο συνολικό όγκο µεταφορών στις 
πόλεις, η οποία σηµειώνεται µε γρήγορους ρυθµούς στην ΕΕ-15, και ιδιαίτερα στα νέα κράτη 
µέλη. 
 
Η αυξανόµενη επιβάρυνση των πόλεων λόγω των µεταφορικών ροών, κυρίως από τις µεταφορές 
µε το αυτοκίνητο, προκαλεί πλήθος άλυτων, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, προβληµάτων. 
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Για να αντιστραφεί η τάση αυτή, χρειάζεται να αναληφθεί συγκεκριµένη δράση από την Επιτροπή 
και τους ∆ήµους. 
 
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η καλύτερη προστασία του 
περιβάλλοντος στις πόλεις, µε απώτερο στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την 
ενεργειακή αποδοτικότητα, συνιστούν µια διπλή αναγκαιότητα: υπέρτατη αρχή κάθε πολιτικής 
στα πεδία της χωροταξίας και των µεταφορών πρέπει να είναι καταρχάς η αποφυγή της αύξησης 
των µεταφορών, µε δεύτερη προτεραιότητα την κάλυψη των αναγκών µετακίνησης όσο το 
δυνατόν περισσότερο µε φιλοπεριβαλλοντικά µέσα µεταφοράς, δηλαδή µε τις δηµόσιες 
συγκοινωνίες, µε ποδήλατο ή µε τα πόδια. 
 
Οι πόλεις πρέπει να παραµείνουν «βιώσιµες». Συνεπώς δεν µπορεί να υπάρχουν «φιλικές για το 
αυτοκίνητο» πόλεις. Πρέπει να τερµατιστεί η ταυτόχρονη προώθηση όλων των µέσων µεταφοράς, 
διότι, για το σκοπό αυτό, δεν υπάρχουν ούτε τα χρήµατα, αλλά ούτε και οι εκτάσεις.  
 
Μέσω της πολεοδοµίας και του χωροταξικού σχεδιασµού των ΟΤΑ, πρέπει στο µέλλον να 
παρεµποδιστούν η περαιτέρω άναρχη επέκταση των δοµηµένων περιοχών και ο λειτουργικός 
διαχωρισµός των αστικών περιοχών, για να αποφευχθεί στο µέτρο του δυνατού η αύξηση των 
µετακινήσεων.  
 
Ως εκ τούτου, η ΕΟΚΕ θεωρεί τη διατήρηση και επέκταση του δικτύου δηµοσίων µεταφορών 
σηµαντικό πεδίο δράσης για την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο, τις εθνικές κυβερνήσεις και τους 
δήµους και τις κοινότητες για πολλούς λόγους: προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας, 
διασφάλιση ενός βασικού επιπέδου κινητικότητας και ανάγκη παροχής υπηρεσιών κοινής 
ωφελείας για όλες τις πληθυσµιακές οµάδες, ιδίως για τα άτοµα µε αναπηρίες. 
 
Η ΕΟΚΕ συνιστά στην Επιτροπή, στο Συµβούλιο, αλλά και, πρωτίστως, στην Επιτροπή των 
Περιφερειών να διερευνήσουν τους παράγοντες επιτυχίας στις πόλεις όπου η ανάπτυξη στον 
τοµέα των αστικών µεταφορών απέφερε θετικά αποτελέσµατα και να ανιχνεύσουν που οφείλονται 
οι αρνητικές εξελίξεις που εξακολουθούν να διαπιστώνονται σε πολλές άλλες πόλεις. 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Sven Dammann  

                           Τηλ.: 00 32 2 546 93 66 – e-mail : sven.dammann@eesc.europa.eu) 
 
 
• Προώθηση του ποδηλάτου ως διασυνοριακού µέσου µεταφοράς 
− Γενικός εισηγητής: κ. SIMONS (Εργοδότες – NL) 
 
− Σχετ.: ∆ιερευνητική γνωµοδότηση – CESE 616/2007 
  
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Sven Dammann  

                (Τηλ.: 00 32 2 546 93 66 – e-mail : sven.dammann@eesc.europa.eu) 
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• Πράσινη Βίβλος – Προς µια θαλάσσια πολιτική για την Ένωση 
− Εισηγήτρια: κα ΜΠΡΕ∆ΗΜΑ-ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ (Εργοδότες - EL) 
– Συνεισηγητές: κ. CHAGAS (Εργαζόµενοι – PT)  
         κ. NILSSON (∆ιάφορα Συµφέροντα – SE) 
 
− Σχετ.: COM(2006) 275 τελικό – CESE 609/2007 
 
− Κύρια σηµεία: 

 
Στους στρατηγικούς της στόχους για την περίοδο 2005-2009, η Επιτροπή επεσήµανε την 
«αδήριτη ανάγκη µιας συνολικής θαλάσσιας πολιτικής µε στόχο την ανάπτυξη µιας ακµάζουσας 
θαλάσσιας οικονοµίας κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η οικολογική αειφορία». Με βάση την 
ανακοίνωση της 2ας Μαρτίου 2005, αποφασίστηκε ότι µια Πράσινη Βίβλος σχετικά µε µια 
µελλοντική θαλάσσια πολιτική της ΕΕ, την οποία θα εξέδιδε η Επιτροπή εντός του πρώτου 
εξαµήνου του 2006, θα αποτελούσε ένα πρώτο βήµα προς την θέσπιση µιας τέτοιας συνολικής 
θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ. 
 
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε τις περισσότερες προτάσεις που περιέχονται στην Πράσινη Βίβλο (για την 
αλιεία, τους λιµένες, τη ναυπηγική βιοµηχανία, τις θαλάσσιες µεταφορές, τις παράκτιες περιοχές, 
τους ενεργειακούς πόρους της ανοικτής θαλάσσης, την Ε&Α, το περιβάλλον, τον τουρισµό και 
την γαλάζια βιοτεχνολογία), µε την επιφύλαξη ορισµένων παρατηρήσεων που διατυπώνει. 
Επικροτεί την αναγνώριση, στην Πράσινη Βίβλο, του γεγονότος ότι οι θαλάσσιες µεταφορές είναι 
µια παγκόσµια δραστηριότητα που έχει ανάγκη από διεθνείς κανόνες. Είναι απαραίτητο να 
αναλάβει η ΕΕ δράση ώστε να ανατραπεί η αρνητική δηµόσια εικόνα που επικρατεί όσον αφορά 
τη ναυτιλία και να αρχίσει να αναγνωρίζεται η συµβολή των πλοίων και των ναυτικών στην 
κοινωνία. 
 
Οι ναυτιλιακοί όµιλοι πρέπει να κατέχουν κεντρική θέση στην µελλοντική θαλάσσια πολιτική της 
ΕΕ. Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η ΕΕ πρέπει να προβεί στην ανάθεση µελέτης µε σκοπό τον ορισµό τους 
και την σύγκρισή τους µε ναυτιλιακούς οµίλους άλλων περιοχών. Μία ολοκληρωµένη θαλάσσια 
πολιτική πρέπει κατ’αρχήν να επιδιώκει µία αύξηση των επενδύσεων υπέρ της ναυτικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης ώστε να εξασφαλιστεί η παροχή ασφαλών και αποτελεσµατικών 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Η ΕΟΚΕ παρατηρεί ότι οι αλιείς και οι ναυτικοί εξαιρούνται από 
την ευρωπαϊκή κοινωνική νοµοθεσία για ορισµένα θέµατα (βλ. π.χ. την οδηγία για τις οµαδικές 
απολύσεις, την οδηγία για τις µεταβιβάσεις επιχειρήσεων, την οδηγία σχετικά µε την 
ενηµέρωση/διαβούλευση των εργαζοµένων και την οδηγία σχετικά µε την απόσπαση 
εργαζοµένων). Συνεπώς, η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να προβεί σε νέα αξιολόγηση των 
αποκλεισµών αυτών σε στενή συνεργασία µε τους κοινωνικούς εταίρους. 
 
Η ΕΟΚΕ παρατηρεί ότι ο κλάδος της ναυτιλίας χρησιµοποιεί ως καύσιµα δεξαµενής πλοίων το 
χειρότερης ποιότητας πετρέλαιο δεδοµένου ότι τα διυλιστήρια δεν διαθέτουν καλύτερης 
ποιότητας πετρέλαιο κίνησης. Η Επιτροπή καλείται από τις ΤΠ να εξετάσει την ποιότητα του 
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πετρελαίου κίνησης, µε στόχο την επίτευξη µιας εντυπωσιακής καινοτοµίας όσον αφορά το θέµα 
των ατµοσφαιρικών εκποµπών των πλοίων. 
 
Η ΕΟΚΕ τάσσεται µε έµφαση υπέρ της δηµιουργίας ποιοτικών παράκτιων κρατών, τα οποία 
συνιστούν σήµερα τον ελλείποντα κρίκο στην αλυσίδα ποιότητας.  Η ΕΕ πρέπει να θέσει το 
ζήτηµα αυτό ενώπιον του ∆ΟΝ ώστε να αναπτυχθούν τα κατάλληλα µετρήσιµα κριτήρια σχετικά 
µε τις επιδόσεις των παράκτιων κρατών. 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κα Maria José Lopez Grancha  

                      (Τηλ.: 00 32 2 546 87 13 – e-mail : mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 
 
 
• Η κοινή πολιτική για τους λιµένες στην ΕΕ 
− Εισηγητής: κ. SIMONS (Εργοδότες – NL) 
 
− Σχετ.: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 610/2007 
 
− Κύρια σηµεία: 
 

Παρότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει απορρίψει ήδη δύο φορές προτάσεις της Επιτροπής που 
αφορούν τους λιµένες, το αίτηµα για συγκεκριµένες ρυθµίσεις σε κοινοτικό επίπεδο παραµένει 
αµείωτο. Απαιτείται ευρωπαϊκή καθοδήγηση για µια πιο συνεκτική ανάπτυξη των λιµένων. Έτσι, 
ο ανταγωνισµός µεταξύ των λιµένων, το οικονοµικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν, η 
χωρητικότητά τους, οι ταχείες διαδικασίες για την επέκτασή τους, οι περιβαλλοντικοί κανόνες και 
η εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισµού αποτελούν επανερχόµενα θέµατα στις συζητήσεις µε τις 
οργανώσεις των λιµένων. Επιπλέον, οι λιµένες είναι το µόνο πεδίο του τοµέα των µεταφορών για 
το οποίο δεν υπάρχει ακόµη συγκεκριµένη ευρωπαϊκή θέση. 
 
Η ΕΕ µπορεί να προωθήσει υψηλά πρότυπα αξιοπιστίας και ασφάλειας στους ευρωπαϊκούς 
λιµένες µε την παροχή επαρκούς (οικονοµικής) υποστήριξης στα προγράµµατα κατάρτισης και 
εκπαίδευσης και µε την επιβολή εφαρµόσιµης νοµοθεσίας ασφάλειας. Η ΕΕ µπορεί να ενθαρρύνει 
περαιτέρω τους νέους να ακολουθήσουν λιµενική σταδιοδροµία, εφαρµόζοντας την πολιτική που 
ακολουθεί για να προσελκύσει τα νεαρά άτοµα στη θάλασσα. Η υψηλού επιπέδου ναυτική 
εκπαίδευση  µπορεί να διασφαλίσει µελλοντικώς επαρκή αριθµό ικανών πλοηγών, λιµεναρχών  
και άλλων επαγγελµατιών στους λιµένες. 
 
Μια σε βάθος συζήτηση σχετικά µε τη βιώσιµη ανάπτυξη των θαλάσσιων λιµένων είναι ζωτικής 
σηµασίας για την ευρωπαϊκή πολιτική. Οι λιµένες φέρουν τη σηµαντική ευθύνη να επιτύχουν 
υψηλές περιβαλλοντικές προδιαγραφές και πρέπει να ενθαρρυνθούν να επενδύσουν περαιτέρω 
στον τοµέα αυτό. Εντούτοις, εντωµεταξύ έχει γίνει αρκετά σαφές ότι τα προβλήµατα 
προκαλούνται σε µεγάλο βαθµό και από την ασάφεια της κοινοτικής περιβαλλοντικής 
νοµοθεσίας. Θα απαιτηθεί περαιτέρω έρευνα προκειµένου να καθοριστεί εάν τα σχέδια 
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χωροταξίας µπορούν να συµβάλουν στη δηµιουργία µεγαλύτερης νοµικής ασφάλειας καθώς και 
περισσότερων ευκαιριών ανάπτυξης για τους λιµένες. 
 
Μια ευρωπαϊκή πολιτική για τους θαλάσσιους λιµένες δεν σηµαίνει απαραίτητα νέα νοµοθεσία. 
Οι πράξεις µη υποχρεωτικού χαρακτήρα/ενδοτικού δικαίου  ειδικότερα µπορεί να είναι µια 
πολύτιµη εναλλακτική λύση στη νοµοθεσία αφ' ενός και µια προσέγγιση κατά περίπτωση, αφ' 
ετέρου. Γενικά, η ευρωπαϊκή πολιτική θαλάσσιων λιµένων πρέπει να απόσχει από περιττό 
παρεµβατισµό αλλά να εστιάζεται α) στην εφαρµογή της συνθήκης όπου είναι απαραίτητο, β) στη 
διασφάλιση του ότι οι λιµένες εκπληρώνουν το δηµόσιο ρόλο τους, γ) στην ενθάρρυνση  µιας 
συµπεριφοράς που να προσανατολίζεται στην αγορά και δ) στην προώθηση θετικής εικόνας του 
τοµέα. Η ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία που παρακωλύει την υγιή και βιώσιµη ανάπτυξη των 
θαλάσσιων λιµένων πρέπει να αναθεωρηθεί όπου τούτο απαιτείται. 
 

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

 
• Ενίσχυση της ασφάλειας της εφοδιαστικής – βιώσιµη κινητικότητα 
− Εισηγητής: κ. BARBADILLO LÓPEZ (Εργοδότες – ES) 
  
– Σχετ.: COM(2006) 336 τελικό – CESE 611/2007 
 
– Κύρια σηµεία: 

 
Οι µεταφορές αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της προµηθευτικής αλυσίδας της εφοδιαστικής. Η 
προσέγγιση της Επιτροπής εστιάζεται στην εφοδιαστική των εµπορευµατικών µεταφορών και 
καλύπτει όλους τους τρόπους µεταφορών. Ένας αποτελεσµατικός τοµέας των µεταφορών είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για να µπορέσει η ΕΕ να διατηρήσει και να ενισχύσει την 
ανταγωνιστικότητά της. Μια σύγχρονη διαχείριση των περίπλοκων ροών των µεταφορών είναι 
απαραίτητη για να επιτευχθεί µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και συνεργασία µεταξύ των 
διάφορων τρόπων µεταφοράς. 
 
Η εφοδιαστική διαδραµατίζει καίριο ρόλο στη διασφάλιση βιώσιµης κινητικότητας. Η 
εφοδιαστική των µεταφορών χρειάζεται ικανούς και καλά προετοιµασµένους εργαζόµενους και 
διαχειριστές, οι οποίοι να διαθέτουν την κατάλληλη επαγγελµατική κατάρτιση και να τηρούν τα 
πρότυπα ασφάλειας και υγείας• γι’ αυτό, θα πρέπει να σχεδιαστούν προγράµµατα τόσο βασικής 
όσο και ανώτερης κατάρτισης στην εφοδιαστική, µε την ενεργό συµµετοχή των κοινωνικών 
εταίρων. 
 
Καθώς οι µεταφορές καταναλώνουν µεγάλες ποσότητες ορυκτών καυσίµων, θα πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στον περιορισµό της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιµα και στη µείωση των 
εκποµπών CO2· γι’ αυτό, είναι απαραίτητο να καταρτιστεί ένα ειδικό πρόγραµµα έρευνας, 
ανάπτυξης και καινοτοµίας (Ε+Α+Κ) για τις µεταφορές για το οποίο να διατεθεί η δέουσα 
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χρηµατοδότηση, προκειµένου να ενισχυθεί η χρήση εναλλακτικών ενεργειών, και επίσης να 
εφαρµοστεί µια διαφοροποιητική πολιτική, ιδίως όσον αφορά τη φορολογία, η οποία να 
ενθαρρύνει την ενσωµάτωση και τη χρήση νέων τεχνολογιών που σέβονται το περιβάλλον. 
 
Οι νέες τεχνολογίες, και ιδιαίτερα το δορυφορικό σύστηµα πλοήγησης GALILEO, θα πρέπει να 
είναι διαλειτουργικές σε όλη την ΕΕ και προσιτές στις ΜΜΕ. Η Ε+Α+Κ πρέπει να αποτελεί 
προτεραιότητα του 7ου προγράµµατος-πλαίσιο, διότι οι τεχνολογικές καινοτοµίες µπορούν να 
ανοίξουν νέες προοπτικές για τον τοµέα. 
 
Η καθιέρωση δεικτών ποιότητας και η δηµιουργία ενιαίων διοικητικών κέντρων εξυπηρέτησης 
είναι στοιχεία που θα συµβάλουν στην ανάπτυξη της εφοδιαστικής των εµπορευµατικών 
µεταφορών στην ΕΕ, αφενός επειδή η µέτρηση της ποιότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα 
επιτρέψει να επιτευχθεί κάποια οµοιοµορφία στην αξιολόγηση των επιδόσεων της εφοδιαστικής 
και, αφετέρου, επειδή η διεξαγωγή των διοικητικών διαδικασιών µε συντονισµένο και ενιαίο 
τρόπο θα ελαφρύνει τις τελωνειακές διατυπώσεις. 
 
Η συµµετοχή των διαφόρων τρόπων µεταφοράς στο µελλοντικό σχέδιο δράσης, που καταρτίζει 
επί του παρόντος η Επιτροπή, είναι απαραίτητη για την επίτευξη των επιδιωκόµενων στόχων. 

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

 
• Θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων - ενδιάµεση ανασκόπηση 
− Εισηγητής: κ. CHAGAS (Εργαζόµενοι – PT) 
 
− Σχετ.: COM(2006) 380 τελικό – CESE 612/2007 
  
− Κύρια σηµεία: 
 

Η ΕΟΚΕ έχει υποστηρίξει επανειληµµένα τα µέτρα µε σκοπό την ανάπτυξη των θαλάσσιων 
µεταφορών µικρών αποστάσεων (ΘΜΜΑ) εξαιτίας του δυναµικού ανάπτυξής τους και του 
δυναµικού δηµιουργίας θέσεων εργασίας, καθώς και του γεγονότος ότι αποτελούν εναλλακτική 
λύση προς άλλους τρόπους µεταφοράς που είναι λιγότερο φιλικοί προς το περιβάλλον. Επίσης, 
αυτές θα µπορούσαν να συµβάλουν στον περιορισµό της κυκλοφοριακής συµφόρησης, των 
ατυχηµάτων και της ηχητικής και περιβαλλοντικής ρύπανσης. 
 
Στη γνωµοδότησή της για το πρόγραµµα που δηµοσιοποιήθηκε το 2003, η ΕΟΚΕ υποστήριξε 
την ανάγκη αξιοποίησης του ρόλου των κοµβικών σηµείων (focal points) ως σηµείων επαφής µε 
τη βιοµηχανία και µέσων για τη διευκόλυνση της ενσωµάτωσης αυτού του τρόπου µεταφοράς 
εντός ενός διατροπικού εφοδιαστικού συστήµατος. Η ΕΟΚΕ καλεί τα κράτη µέλη και τους 
κοινωνικούς εταίρους να αυξήσουν τις προσπάθειές τους για την ανάπτυξη του δικτύου των 
κοµβικών σηµείων. 
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Είναι επείγουσα η ανάγκη να αναλάβουν η Επιτροπή και τα κράτη µέλη την ευθύνη τους για την 
εξασφάλιση των συνθηκών που απαιτούνται για την ανάπτυξη των διαφόρων τρόπων 
µεταφοράς, όχι µόνο µε τη δηµιουργία υποδοµών που διευκολύνουν τη διατροπικότητα, αλλά 
και καλύπτοντας το κενό που δεν µπόρεσε να καλύψει η βιοµηχανία, δηλαδή την απουσία µίας 
πραγµατικής συµπληρωµατικής συνεργασίας υπό την έννοια της οικονοµικής, κοινωνικής και 
περιβαλλοντικής βιωσιµότητας. 
 
Όσον αφορά τις δράσεις που προτείνονται στο πρόγραµµα προώθησης των θαλάσσιων 
µεταφορών µικρών αποστάσεων, το οποίο υιοθετήθηκε το 2003, η ΕΟΚΕ λαµβάνει γνώση της 
προόδου που σηµειώθηκε και ζητεί την ταχεία υλοποίηση των λοιπών προβλεπόµενων δράσεων, 
και ειδικότερα την άρση των διαπιστωθέντων εµποδίων. Η ανάπτυξη της λειτουργίας των 
κοµβικών σηµείων και η διεύρυνση του πεδίου δράσης τους, µε σκοπό τη συµπερίληψη της 
επίγειας πολυτροπικότητας και της σχετικής εφοδιαστικής, είναι δυνατόν να συµβάλουν στην 
επίτευξη των επιθυµητών αποτελεσµάτων. 
 
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι στην εξεταζόµενη ανακοίνωση θα έπρεπε να συµπεριλαµβάνεται και 
αναφορά στη δηµιουργία "ενιαίου κοινοτικού ναυτιλιακού χώρου", ο οποίος θα µπορούσε να 
συµβάλει αποφασιστικά στην ανάληψη από τις ΘΜΜΑ προωθηµένου ρόλου στον τοµέα των 
ενδοκοινοτικών εµπορικών µεταφορών. Είναι απολύτως εύλογο οι θαλάσσιες µεταφορές µεταξύ 
κοινοτικών λιµένων να αντιµετωπίζονται ως εσωτερικές και όχι ως διεθνείς µεταφορές, µε 
προφανή πλεονεκτήµατα όσον αφορά την απλούστευση των τελωνειακών διαδικασιών. 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Sven Dammann 

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

 
• ∆ιαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδοµών 

− Εισηγητής: κ. SIMONS (Εργοδότες – NL) 
 
− Σχετ.: COM(2006) 569 τελικό – 2006/0182 COD – CESE 613/2007 
 
− Κύρια σηµεία:  
 

Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρωτοβουλία που έλαβε η Επιτροπή ώστε να αποκτήσει περιεχόµενο ο 
τρίτος πυλώνας της πολιτικής για την οδική ασφάλεια, δηλαδή η διαχείριση της ασφάλειας των 
οδικών υποδοµών. Παραλλήλως προς τα µέτρα που έχουν ως επίκεντρο τον οδηγό και τα µέτρα 
που έχουν σκοπό τη βελτίωση του οχήµατος, µε την προτεινόµενη οδηγία επιδιώκεται η 
ενσωµάτωση της ασφάλειας σε όλες τις φάσεις της σύλληψης, της µελέτης και της 
εκµετάλλευσης των οδικών υποδοµών του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών (∆∆-Μ). Στην 
πολιτική για την οδική ασφάλεια όλες οι παράµετροι είναι εξίσου σηµαντικές. 
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Αν και η ΕΟΚΕ γνωρίζει ότι ο συνολικός αντίκτυπος των µέτρων για τις οδικές υποδοµές θα 
είναι, όπου οι υποδοµές είναι περισσότερο ανεπτυγµένες, µικρότερος από τον αντίκτυπο των 
µέτρων για τον οδηγό και µε το όχηµα, έχει την πεποίθηση ότι και για την παράµετρο αυτή 
πρέπει να χρησιµοποιηθούν όλα τα µέσα µε σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη 
µείωση του αριθµού των θυµάτων. 
 
Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, τα προτεινόµενα µέτρα του τρίτου πυλώνα της πολιτικής για την 
οδική ασφάλεια δεν θα πρέπει να περιοριστούν στο ∆∆-Μ, αλλά να καλύπτουν το σύνολο του 
οδικού δικτύου εκτός αστικών περιοχών στα κράτη µέλη, διότι έχει διαπιστωθεί ότι στο δίκτυο 
αυτό το πλήθος των ατυχηµάτων είναι υψηλό. ∆εδοµένου ότι πάντοτε ο στόχος είναι η µέγιστη 
δυνατή µείωση του αριθµού των θυµάτων τροχαίων ατυχηµάτων και ότι διαπιστώθηκε πως 
µπορεί να αναµένεται σηµαντικότερο «κέρδος» (1300 λιγότερα θανατηφόρα ατυχήµατα αντί για 
600) από άλλες υποδοµές εκτός του ∆∆-Μ, θα ήταν εύλογη η προσδοκία ότι η Επιτροπή θα 
δώσει πολύ µεγάλη προσοχή στο θέµα αυτό. Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, στην προκειµένη 
περίπτωση το άρθρο 71 παράγραφος 1 στοιχείο γ της Συνθήκης ΕΚ παρέχει πολύ καλή νοµική 
βάση. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η ΕΟΚΕ καλεί τα κράτη µέλη να εγκρίνουν την επέκταση του πεδίου 
εφαρµογής των προτεινόµενων µέτρων στο σύνολο του οδικού δικτύου εκτός αστικών περιοχών. 
 
Αναφερόµενη στην αποτελεσµατικότητα των προταθέντων µέτρων, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η 
οδηγία δεν είναι δυνατόν να αποδώσει το επιθυµητό αποτέλεσµα, διότι µε την οδηγία θα δοθεί 
στα κράτη µέλη πολύ µεγάλη ελευθερία, µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η οµοιόµορφη 
εφαρµογή. Έχοντας υπόψη της τον στόχο της Επιτροπής, τη µείωση του αριθµού των 
θανατηφόρων τροχαίων ατυχηµάτων κατά το ήµισυ το 2010 σε σχέση µε το 2000, η ΕΟΚΕ 
θεωρεί αναγκαίο να χρησιµοποιήσει η Επιτροπή µέτρο δεσµευτικότερο από την οδηγία, οι 
διατάξεις του οποίου θα πρέπει να τηρούνται τόσο από όλες τις αρµόδιες αρχές όσο και από τους 
ιδιώτες. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Sven Dammann  

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

 

• Οι ευρωπαϊκές µητροπολιτικές περιοχές 
– Εισηγητής: κ. van IERSEL (Εργοδότες – NL) 
 
– Σχετ.: ∆ιερευνητική γνωµοδότηση – CESE 600/2007 
 
– Κύρια σηµεία:  
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Η παρούσα γνωµοδότηση αποτελεί συνέχεια της γνωµοδότησης ECO/120 "Οι µητροπολιτικές 
περιοχές: κοινωνικοοικονοµικές συνέπειες για το µέλλον της Ευρώπης"1. Οι δυο γνωµοδοτήσεις 
αποτελούν ένα συνεκτικό σύνολο. 
 
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας πεντηκονταετίας, ο ευρωπαϊκός χώρος έχει µεταµορφωθεί και η 
παγκοσµιοποίηση επισπεύδει αυτούς τους µετασχηµατισµούς, πράγµα το οποίο έχει σηµαντικές 
συνέπειες για τα κέντρα βάρους της Ευρώπης που είναι οι µητροπολιτικές περιοχές. Οι περιοχές 
αυτές είναι στην καλύτερη δυνατή θέση να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις αυτές και να 
επωφεληθούν περισσότερο από τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τις εν λόγω αλλαγές. 
 
Η ΕΟΚΕ απευθύνει έκκληση να καταρτίσει η Επιτροπή Πράσινη Βίβλο για τις µητροπολιτικές 
περιοχές, ως συµπλήρωµα της περιφερειακής ατζέντας και των στρατηγικών προσανατολισµών 
για τη συνοχή προκειµένου να προωθηθεί η συζήτηση σε ευρωπαϊκή κλίµακα πάνω σε µιαν 
αντικειµενική αναλυτική βάση. 
 
Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι ένας καλύτερα διαρθρωµένος διάλογος σχετικά µε τις µητροπολιτικές 
περιοχές και µεταξύ των µητροπολιτικών περιοχών θα συµβάλει ώστε να ενθαρρυνθούν οι εν 
λόγω περιοχές να εφαρµόσουν οι ίδιες επιτυχώς το πρόγραµµα δράσης της Λισσαβώνας και του 
Γκέτεµποργκ το οποίο θα µπορούσε, επίσης, να αντικατοπτριστεί στα εθνικά προγράµµατα 
µεταρρύθµισης. 
 
Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει εκ νέου ότι υπάρχει έλλειψη συγκρίσιµων κοινωνικοοικονοµικών και 
περιβαλλοντολογικών δεδοµένων σε ευρωπαϊκή κλίµακα. Θεωρεί δε ότι, όπως θα έπρεπε να 
γίνεται σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, για τον εµπλουτισµό των γνώσεων που υπάρχουν 
σχετικά µε την κατάσταση που επικρατεί σε καθεµία από τις µητροπολιτικές περιοχές της 
Ευρώπης και για να διευκολυνθεί η κινητοποίηση των ενδιαφεροµένων µητροπολιτικών φορέων, 
είναι απαραίτητο να παρακολουθούνται σε ετήσια βάση οι επιδόσεις των ευρωπαϊκών 
µητροπολιτικών περιοχών.  
 
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να ληφθεί πολιτική απόφαση εκ µέρους της Επιτροπής έτσι 
ώστε να ανατεθεί στη Στατιστική Υπηρεσία της ΕΕ η σε ετήσια βάση παρουσίαση αξιόπιστων και 
συγκρίσιµων δεδοµένων για όλες τις µητροπολιτικές περιοχές της Ε.Ε., καθώς και ότι πρέπει να 
χορηγηθούν πρόσθετες πιστώσεις στη Στατιστική Υπηρεσία της ΕΕ για να είναι σε θέση να 
εκπληρώσει αυτή την αποστολή. 
  

− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Alberto Allende 
                (Τηλ.: 00 32 2 546 96 79 – e-mail : alberto.allende@eesc.europa.eu) 
 
 

• Εδαφική ατζέντα 
− Εισηγητής: κ. PARIZA CASTANOS (Εργαζόµενοι – ES) 
                                                      
1

 ΕΕ αριθ. C 302 της 7.12.2004, σελ. 101. 
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− Σχετ.: ∆ιερευνητική γνωµοδότηση– CESE 601/2007 
 
− Κύρια σηµεία:  

 
Στις 7 Νοεµβρίου 2006, το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων και 
Αστικής Ανάπτυξης ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, εξ 
ονόµατος της επερχόµενης γερµανικής Προεδρίας, να καταρτίσει διερευνητική γνωµοδότηση µε 
θέµα την Εδαφική Ατζέντα. 
 
Η Εδαφική Ατζέντα συνιστά στρατηγικό πλαίσιο, το οποίο ορίζει τις προτεραιότητες για την 
εδαφική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συµβάλλει στην οικονοµική µεγέθυνση και στη 
βιώσιµη ανάπτυξη, καθώς ενισχύει την εδαφική συνοχή, η οποία θα µπορούσε να οριστεί ως η 
ικανότητα της πολιτικής για τη συνοχή να προσαρµόζεται σε ιδιαίτερες ανάγκες και 
χαρακτηριστικά λόγω γεωφυσικών πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων, προκειµένου να 
επιτυγχάνεται ισορροπηµένη και βιώσιµη εδαφική ανάπτυξη. 
 
Σε οτιδήποτε αφορά ζητήµατα που επηρεάζουν τα εδάφη, η προστιθέµενη αξία που προσφέρει 
µια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση είναι απολύτως αναγκαία. Η σωρευµένη εµπειρία των 
τελευταίων δεκαετιών και η ανάγκη να λαµβάνεται υπόψη η εδαφική διάσταση της ευρωπαϊκής 
ενοποίησης απαιτεί την σταδιακή «κοινοτικοποίηση» των πολιτικών που επηρεάζουν την γενική 
προσέγγιση του ευρωπαϊκού χώρου. 
 
Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι, από τις συζητήσεις στο Συµβούλιο σχετικά µε την Εδαφική Ατζέντα, 
πρέπει να προκύπτουν πιο συγκεκριµένες πολιτικές αποφάσεις, πράγµα το οποίο απαιτεί την πιο 
ενεργό συµµετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εφόσον εκείνη είναι που µπορεί καλύτερα να 
εξασφαλίσει τη συνεκτικότητα και τη συµβατότητα των διαφόρων προσεγγίσεων της εδαφικής 
συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Ο στόχος της εδαφικής συνοχής σε επίπεδο ΕΕ καθιστά αναγκαίο να αποκτήσει η Επιτροπή 
ειδική και ισχυρή υπηρεσία που θα αναλύει, θα αντλεί συµπεράσµατα και θα υποβάλλει πολιτικές 
προτάσεις που να εδραιώνουν την προστιθέµενη αξία µιας ευρωπαϊκής προσέγγισης της εδαφικής 
συνοχής. 

 
Κατά συνέπεια, η ΕΟΚΕ ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει στο Συµβούλιο 
Υπουργών να προωθήσει τη διαδικασία ολοκλήρωσης της Εδαφικής Ατζέντας, αξιοποιώντας τις 
υφιστάµενες νοµικές βάσεις. 
  

− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Alberto Allende                 
                     (Τηλ.: 00 32 2 546 96 79  – e-mail : alberto.allende@eesc.europa.eu) 
 
 

7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 
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• Θεµατική στρατηγική για την προστασία του εδάφους 
− Εισηγητής: κ. NILSSON (∆ιάφορα Συµφέροντα – SE) 
 
− Σχετ.: COM(2006) 232 τελικό – 2006/0086 COD – CESE 603/2007 
 
− Κύρια σηµεία:  
 

Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για τη θεµατική στρατηγική υπέρ της προστασίας των 
εδαφών σε ολόκληρη την Ε.Ε. και υποστηρίζει καταρχήν τη θέσπιση οδηγίας πλαισίου. 
Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι: 
− η στρατηγική της ΕΕ πρέπει να εστιάζεται στους τοµείς που παρουσιάζουν τα σηµαντικότερα 

προβλήµατα και όπου η απειλή για τα καλλιεργούµενα εδάφη είναι σοβαρότερη, όπως στις 
περιπτώσεις της αλλαγής της χρήσης του εδάφους , των ρυπασµένων βιοµηχανικών ζωνών και 
της αδιαβροχοποίησης των εδαφών· 

− η στρατηγική της ΕΕ πρέπει να σέβεται την αρχή της επικουρικότητας· το κόστος της 
υποβάθµισης των εδαφών πρέπει να επωµίζονται οι πρόξενοι των εν λόγω βλαβών, εφόσον 
αυτές είναι αναλογικές, και όχι πρώτα οι χρήστες γαιών. Εάν ο στόχος µιας οδηγίας πλαισίου 
είναι η διασφάλιση της κοινής βάσης, τότε το µέγεθος των φιλοδοξιών των διαφόρων κρατών 
µελών πρέπει να είναι ανάλογο, προκειµένου να αποφευχθούν στρεβλώσεις του 
ανταγωνισµού· η εκµετάλλευση του εδάφους και των δασών, µε την εφαρµογή ορθών 
γεωργικών πρακτικών, συντηρεί και βελτιώνει τις ιδιότητες των εδαφών. 

 
Η ΕΟΚΕ ασκεί έντονη κριτική για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν υπέβαλε ακόµη την πρότασή 
της για µια νέα αναθεωρηµένη οδηγία µε θέµα την ιλύ καθαρισµού λυµάτων και ζητεί από την 
Επιτροπή να το πράξει το συντοµότερο δυνατό, καθώς η εν λόγω οδηγία παρουσιάζει εξαιρετική 
σηµασία για την προστασία των εδαφών που προορίζονται για γεωργική χρήση καθώς και για την 
αντιµετώπιση της αυξανόµενης ρύπανσης του εδάφους µε επικίνδυνες ουσίες. 
 
Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι οι εθνικές τοµεακές πολιτικές δεν πρέπει να έχουν ως αποτέλεσµα 
στρεβλώσεις του ανταγωνισµού µεταξύ των κρατών µελών. 
 
Κατά τη γνώµη της ΕΟΚΕ, η σύσταση ανεξάρτητης επιτροπής εµπειρογνωµοσύνης µε δηµόσιους 
και ιδιωτικούς εµπειρογνώµονες θα πρέπει να διευκολύνει την εφαρµογή της στρατηγικής για την 
προστασία του εδάφους. 
 

− Για περισσότερες πληροφορίες: κα Eleonora di Nicolantonio 
          (Τηλ.: 00 32 2 546 94 54 –  e-mail : eleonora.diNicolantonio@eesc.europa.eu) 
 
 

• Η αειφορία στην αλιεία 
− Εισηγητής: κ. SARRÓ IPARRAGUIRRE (∆ιάφορα Συµφέροντα – ES) 
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− Σχετ.: COM(2006) 360 τελικό – CESE 605/2007 
 

− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Arturo Iñiguez Yuste  
                    (Τηλ. : 00 32 2 546 87 68 – e-mail : arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 
 
 
• Απαγόρευση της εµπορίας γούνας γάτας και σκύλου  
− Εισηγητής: κ. RETUREAU (Εργαζόµενοι – FR) 
 
− Σχετ.: COM(2006) 684 τελικό – 2006/0236 COD – CESE 606/2007 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κα Eleonora di Nicolantonio 

          (Τηλ.: 00 32 2 546 94 54 –  e-mail : eleonora.diNicolantonio@eesc.europa.eu) 
 
 

• Mεταλλικός υδράργυρος – εξαγωγές και αποθήκευση 
− Εισηγητής: κ. OSBORN (∆ιάφορα Συµφέροντα –UK) 
 
− Σχετ.: COM(2006) 636 τελικό – 2006/0206 COD – CESE 607/2007 
 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κα Filipa Pimentel 

                    (Τηλ. : 00 32 546 84 44 – e-mail : filipa.pimentel@eesc.europa.eu)  
 
 
8. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
• Πρόσθετα τροφίµων, ένζυµα τροφίµων και αρτύµατα τροφίµων – ενιαία διαδικασία έγκρισης 
 
− Εισηγητής: κ. PEZZINI (Εργοδότες – IT) 
 
− Σχετ.: COM(2006) 636 τελικό – 2006/0206 COD – CESE 607/2007 
 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κα Filipa Pimentel 

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

_____________ 


