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Τη σύνοδο ολοµέλειας τίµησε µε την παρουσία του ο κ. László KOVÁCS, µέλος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, ο οποίος συµµετείχε στη συζήτηση για τη φορολογική πολιτική της Ένωσης. 
 

1. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ 
 
• Απλούστευση ΦΠΑ 
− Εισηγητής: ο κ. BURANI (Εργοδότες – IT) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 728 τελικό – 2004/0261 (CNS) – 2004/0262 (CNS) –  

CESE 531/2005 
 
− Κύρια σηµεία: 

 
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µεν µε την πρόταση της Επιτροπής, αλλά εφιστά την προσοχή των υπεύθυνων 
για τη λήψη αποφάσεων σε ένα θέµα που θεωρεί θεµελιώδες: εάν η µία και µόνη θυρίδα  (ΜΜΘ) 
επιβληθεί ως µόνος συνοµιλητής µεταξύ των επιχειρήσεων και των διαφόρων εθνικών διοικήσεων, 
θα πρέπει πραγµατικά να είναι µία και µόνη όσον αφορά τις διαδικασίες και τη διαχείριση των 
οφειλόµενων και των εισπρακτέων ποσών. Η διαδικασία δεν µπορεί άλλωστε να θεωρηθεί 
ολοκληρωµένη, εάν δεν πραγµατοποιηθεί εναρµόνιση των χαµηλών φορολογικών συντελεστών 
και των εθνικών διατάξεων, η οποία είναι επίσης ουσιώδης και για τη δηµιουργία µιας πραγµατικά 
ενιαίας αγοράς. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες:   κα Borbala Szij 
     (Tηλ.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail: borbala.szij@esc.eu.int) 

 
 
• Σύστηµα ιδίων πόρων 
− Εισηγητής: ο κ. BURANI (Εργοδότες – IT) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 501 τελικό – 2004/0170 (CNS) – CESE 533/2005 
 
− Κύρια σηµεία: 
 
 Επικεντρώνοντας την προσοχή της στις πτυχές που συνδέονται µε την ισότητα των συνεισφορών 

και µε τους µηχανισµούς συνεισφοράς και κατανοµής των επιβαρύνσεων και των κερδών µεταξύ 
των κρατών µελών, η ΕΟΚΕ διερωτάται κατά πόσον είναι λογικό να διατηρηθεί η εισφορά του 
ΦΠΑ µεταξύ των ίδιων πόρων της Ένωσης και κατά πόσον είναι σκόπιµο να διατηρηθούν µεταξύ 
αυτών των πόρων οι – συνεχώς συρρικνούµενες – εισφορές που προέρχονται από τους 
παραδοσιακούς ίδιους πόρους και να µην αντικατασταθούν, σε αντίθεση µε τους 
προσανατολισµούς της Επιτροπής, µε ένα ικανοποιητικό ποσοστό επί του Ακαθάριστου Εθνικού 
Εισοδήµατος. Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει ότι τάσσεται κατά της ιδέας ενός φόρου επί της 
ρυπαίνουσας ενέργειας και κατά οποιασδήποτε αύξησης των φορολογικών εισφορών, ιδιαίτερα 
εάν αυτή στηρίζεται στην – εσφαλµένη, κατά τη γνώµη της – πεποίθηση ότι µε τον τρόπο αυτό ο 
πολίτης θα προσεγγίσει την Ευρώπη και η Ευρώπη θα γίνει πιο ορατή. 

 
 Σε ό,τι αφορά τις αναλήψεις υποχρεώσεων, οι προσανατολισµοί θα πρέπει να εξαρτηθούν από την 

αποδοχή δύο εννοιών: της συνολικής αλληλεγγύης και της συνολικής ανάπτυξης. Σε ό,τι αφορά 
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την αναθεώρηση του Γενικευµένου Μηχανισµού ∆ιορθώσεων, αυτός θα πρέπει, κατά την ΕΟΚΕ, 
να καταστεί αναπόσπαστο µέρος των κριτηρίων συνεισφοράς, µε τη βοήθεια ισορροπηµένων, 
διαφανών και καλά τεκµηριωµένων λύσεων. Οι λύσεις αυτές πρέπει να διασφαλίζουν την επίτευξη 
ενός συµβιβασµού µεταξύ της «δίκαιης επιστροφής» και της αλληλεγγύης, ο οποίος να λαµβάνει 
υπόψη την ανάγκη να επιδεικνύεται ιδιαίτερη πολιτική ευαισθησία έναντι της ευρωπαΐκής κοινής 
γνώµης και ιδιαίτερα έναντι της κοινής γνώµης των νέων κρατών µελών. 

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

 
 
• Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες 
− Εισηγητής: ο κ. SIMPSON (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – UK) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 448 τελικό – 2004/0137 COD – CESE 529/2005 
 
− Κύρια σηµεία: 

 
Με την πείρα που αποκτά από την εφαρµογή των οδηγιών για την καταπολέµηση της 
νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της 
τροµοκρατίας, η ΕΕ θα χρειαστεί πιθανότατα να εξετάσει τις συνδέσεις και τις συνέργειες αυτής 
της πολιτικής της µε τις πολιτικές για άλλες πτυχές της εγκληµατικότητας και της αποτροπής της. 
Στην παρούσα γνωµοδότηση, η ΕΟΚΕ διατυπώνει συστάσεις για: 
 

− τη συγκριτική µελέτη του σχεδίου οδηγίας µε τις εργασίες του Συµβουλίου της Ευρώπης  
για το ποινικό δίκαιο, 

− την αποσαφήνιση των ρυθµίσεων που διέπουν τη δέσµευση των εγκληµατικών 
οικονοµικών πόρων, 

− την παροχή µεγαλύτερης βοήθειας στις τρίτες χώρες που αντιµετωπίζουν προβλήµατα 
οργανωµένου εγκλήµατος, 

− ειδικούς ευαίσθητους τοµείς, όπως η διασυνοριακή φοροδιαφυγή. 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες:   κα Borbala Szij 
     (Tηλ.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail: borbala.szij@esc.eu.int) 

 
 

2. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 
• Βιώσιµη ανάπτυξη – ∆ηµοσιονοµικές προοπτικές 
− Εισηγήτρια:  η κα SIRKEINEN (Εργοδότες – FI) 
− Συνεισηγητές:  ο κ. EHNMARK (Μισθωτοί – SE) 

  ο κ. RIBBE (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – DE) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: ∆ιερευνητική γνωµοδότηση – CESE 528/2005 
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− Κύρια σηµεία: 
 
Η ΕΟΚΕ αναµένει να αντικατοπτριστεί η σπουδαιότητα της βιώσιµης ανάπτυξης στην εκτέλεση 
του προϋπολογισµού σε πραγµατικούς όρους και όχι να συνεχιστούν απλώς οι ίδιες δράσεις µε τον 
ίδιο τρόπο υπό νέους τίτλους. Έχει κεφαλαιώδη σηµασία να αντανακλούν σαφώς οι νέες 
δηµοσιονοµικές προοπτικές τους στόχους της Λισσαβόνας και τον στόχο της βιώσιµης ανάπτυξης. 
Για τον σκοπό αυτό είναι αναγκαία µια σηµαντική αναδιάρθρωση των δαπανών ανεξαρτήτως του 
ύψους των ιδίων πόρων που τελικά θα αποφασισθεί. Εάν οι δηµοσιονοµικές προοπτικές δεν 
στρέψουν την ανάπτυξη της ΕΕ προς την ορθή κατεύθυνση, δεν υπάρχει µεγάλη ελπίδα να 
επειτευχθεί αυτό µε  άλλες πολιτικές ή µε µεταγενέστερες οικονοµικές προσαρµογές. 
 
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την Επιτροπή όσον αφορά την προτεραιότητα που πρέπει να δοθεί στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση στα πλαίσια της προοπτικής της Λισαβόνας για την περίοδο έως το 
2010. Ωστόσο, η ανταγωνιστικότητα και η οικονοµική ανάπτυξη δεν συνιστούν αυτές καθαυτές 
τους τελικούς στόχους, αλλά τα µέσα για την προώθηση κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων. 
Οι τοµείς προτεραιότητας της στρατηγικής για τη βιώσιµη ανάπτυξη, καθώς και άλλοι τοµείς 
στους οποίους έχουν διαπιστωθεί µη βιώσιµες τάσεις – αλλαγή του κλίµατος, µεταφορές, δηµόσια 
υγεία, φυσικοί πόροι, εξάλειψη της φτώχειας, γήρανση του πληθυσµού και εξάρτηση από ορυκτά 
καύσιµα – πρέπει να αντιµετωπισθούν ως προτεραιότητες και στα πλαίσια των δηµοσιονοµικών 
πολιτικών. 
 
Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, ένα κεφάλαιο του προϋπολογισµού δεν είναι αφεαυτού ούτε 
«βιώσιµο» ούτε «µη βιώσιµο». Οι επιδράσεις της βιώσιµης ανάπτυξης εξαρτώνται από τον 
λεπτοµερή σχεδιασµό των προγραµµάτων, των στόχων και των κριτηρίων για τα 
χρηµατοδοτούµενα έργα. Το κύριο µέσο για τη διασφάλιση της συνοχής των πολιτικών µε τους 
στόχους της βιώσιµης ανάπτυξης είναι η αξιολόγηση του αντίκτυπου κάθε προγράµµατος στον 
προϋπολογισµό και των στόχων τους, συµπεριλαµβανοµένων κριτηρίων όπως οι επιπτώσεις του 
έργου στο περιβάλλον, την υγεία, τη δηµιουργία ή την απώλεια θέσεων απασχόλησης και την 
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται ειδικότερα απαραίτητο να σταµατήσει η 
χρηµατοδοτική στήριξη µη βιώσιµων δραστηριοτήτων. 
 
Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει τον ζωτικό ρόλο της γνώσης, της Ε&Α και των νέων τεχνολογιών. Με την 
ουσιαστική εστίαση των προσπαθειών και των πόρων στον στόχο αυτό, η Ευρώπη έχει µια 
µοναδική ευκαιρία να ενισχύσει την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα, την οικονοµική 
ανάπτυξη και την απασχόληση έναντι του σκληρού ανταγωνισµού από άλλες γωνιές του πλανήτη, 
αλλά και να διευκολύνει την έµφαση στους περιβαλλοντικούς και φυσικούς πόρους µε την 
εφαρµογή αποδοτικότερων, οικολογικά τεχνολογικών λύσεων που να ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες των πολιτών, καθώς και στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες:     κ. Johannes Kind 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail:  johannes.kind@esc.eu.int) 

 
 
• ΧΜΠΑ/ΕΑΤ (Ευρωπαϊκό Αλιευτικό Ταµείο) 
 
–   Εισηγητής: ο κ. SARRÓ IPARRAGUIRRE (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – ES) 
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− Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 497 τελικό – 2004/0169 (CNS) – CESE 43/2005 –  
CESE 532/2005 
 

− Κύρια σηµεία: 
 
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την πρόταση κανονισµού για το Ευρωπαϊκό Αλιευτικό Ταµείο (ΕΑΤ), ως 
χρηµατοδοτικό µέσο που θα στηρίζει τα µέτρα διαχείρισης των πόρων και θα συµβάλλει στην 
προσαρµογή των παραγωγικών διαρθρώσεων του κλάδου σύµφωνα µε την Κοινή Αλιευτική 
Πολιτική (ΚΑΠ). 
 
Η πρόταση κανονισµού προβλέπει πέντε άξονες προτεραιότητας, για τους οποίους η ΕΟΚΕ 
διατυπώνει τις εξής παρατηρήσεις: 
 
1. Μέτρα για την προσαρµογή του κοινοτικού αλιευτικού στόλου 
 Να συνεχίσει η ΕΕ να διατηρεί ένα λειτουργικό και ανταγωνιστικό αλιευτικό στόλο, τόσο 

εντός όσο και εκτός της Αποκλειστικής Οικονοµικής της Ζώνης (ΑΟΖ).  
 Να χρησιµοποιούνται πιο ισότιµα κριτήρια για τον υπολογισµό του επιπέδου της δηµόσιας 

ενίσχυσης για τη διάλυση των σκαφών. 
 Να συµπεριληφθεί η αντικατάσταση του κύριου κινητήρα στις επενδύσεις επί των αλιευτικών 

σκαφών που είναι επιλέξιµες για χρηµατοδότηση. 
 
2. Υδατοκαλλιέργεια, µεταποίηση και εµπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
 Να δοθεί στα κράτη µέλη η δυνατότητα να αποφασίζουν σχετικά µε την ορθότερη δυνατή 

εφαρµογή της οικονοµικής συµβολής του Ταµείου. 
 Να δοθεί προτεραιότητα στη συγχρηµατοδότηση επενδύσεων που προτείνονται από µικρές και 

πολύ µικρές επιχειρήσεις, µε µοναδικό περιορισµό να είναι τα έργα οικονοµικά και εµπορικά 
βιώσιµα, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. 

 
3. Μέτρα συλλογικού ενδιαφέροντος 
 Να χρηµατοδοτούνται συλλογικές δράσεις περιορισµένης διάρκειας που προτείνονται από 

ιδιωτικές επιχειρήσεις, καθώς και οι επενδύσεις που απαιτούνται για τη βελτίωση των 
επιστηµονικών και τεχνικών συµβουλών για τη διαχείριση της κοινοτικής αλιείας. 

 
4. Αειφόρος ανάπτυξη παράκτιων αλιευτικών περιοχών 
 Να καταργηθεί η απαίτηση που περιορίζει τις επιλέξιµες για χρηµατοδότηση περιοχές σε 

εκείνες που έχουν πληθυσµό κάτω των 100.000 κατοίκων. 
 Να αναγνωριστεί το δικαίωµα κάθε κράτους µέλους το δικαίωµα να καταρτίζει τον κατάλογο 

των επιλέξιµων για χρηµατοδότηση παράκτιων περιοχών του στηριζόµενο σε δικά του 
κριτήρια. 

 
5. Τεχνική συνδροµή 
 Να προβλεφθεί χρηµατοδοτική στήριξη για τις αλιευτικές δραστηριότητες που 

πραγµατοποιούνται σε εσωτερικά ύδατα. 
 

– Για περισσότερες πληροφορίες:     κα Yvette Azzopardi  
 (Τηλ.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail:  yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
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3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
 
• Οργάνωση του χρόνου εργασίας 
− Εισηγήτρια: η κα ENGELEN-KEFER (Μισθωτοί – DE) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 607 τελικό – 2004/0209 COD – CESE 527/2005 
 
− Κύρια σηµεία: 
 

• Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να τονίσει ότι η συµφωνία ευέλικτων µορφών οργάνωσης του χρόνου 
εργασίας, οι οποίες να συνεκτιµούν τις ειδικές ανάγκες κάθε κλάδου, αποτελεί κυρίως 
αρµοδιότητα των µερών των συλλογικών συµβάσεων σε εθνικό επίπεδο, µε την προϋπόθεση ότι 
θα διασφαλίζεται ο σεβασµός των θεµελιωδών δικαιωµάτων. 

 
• Κατά τη γνώµη της ΕΟΚΕ, ενδέχεται να υπάρχουν βάσιµες αµφιβολίες για το αν η πρόταση 

τροποποίησης της Επιτροπής συµβάλλει πράγµατι στην επίτευξη των επιδιωκόµενων στόχων, 
ένας από τους οποίους είναι η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας και της 
ασφάλειας των εργαζοµένων µέσω της οργάνωσης του χρόνου εργασίας. 

 
• Η ΕΟΚΕ ζητεί, συνεπώς, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συµβούλιο να προσέξουν, κατά την αναθεώρηση της οδηγίας, τα ακόλουθα σηµεία: 
 

• τον πρωταρχικό ρόλο που πρέπει να διαδραµατίζουν οι εταίροι των συλλογικών συµβάσεων 
στην εξέταση της περιόδου αναφοράς για τον υπολογισµό του µέγιστου εβδοµαδιαίου χρόνου 
εργασίας και τη διατήρησή του εντός των ορίων που θεσπίζει η οδηγία, 

 
• τη διασφάλιση µιας προσέγγισης της εφηµερίας που να συµφωνεί µε τη νοµολογία του 

Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου και να δίνει προτεραιότητα στην εξεύρεση λύσεων µέσω 
συλλογικών συµβάσεων. 

 
• µέτρα για την οργάνωση του χρόνου εργασίας, τα οποία να συντελούν στον καλύτερο 

συνδυασµό του επαγγελµατικού και του οικογενειακού βίου, 
 

• επανεξέταση της ατοµικής ρήτρας οpt-out για να εξακριβωθεί εάν η διατήρησή της αντίκειται 
στο πνεύµα και στους στόχους της ίδιας της οδηγίας. 

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

 

• Σχέσεις ΕΕ-Ινδίας 
–   Εισηγητής: ο κ. SHARMA (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – UK) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 530/2005 
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– Κύρια σηµεία: 
 

• Η ΕΕ και η Ινδία είναι αποφασισµένες όσο ποτέ άλλοτε να διευρύνουν και εµβαθύνουν τη 
συνεργασία τους. 

• Αυτή η γνωµοδότηση πρωτοβουλίας, συνεπώς, δεν περιορίζεται στην απλή επικαιροποίηση 
της ενηµερωτικής έκθεσης του 2000 για τις σχέσεις Ινδίας-ΕΕ. Τονίζει επίσης την ανάγκη να 
επωφεληθεί πλήρως η ΕΟΚΕ από την ισχυρή πολιτική υποστήριξη, τόσο των θεσµικών 
οργάνων της ΕΕ όσο και της ινδικής κυβέρνησης, για στενότερη συνεργασία µεταξύ της  
ευρωπαϊκής και της ινδικής κοινωνίας των πολιτών.  

• Για τον σκοπό αυτό, η γνωµοδότηση πρωτοβουλίας επισηµαίνει τη συµβολή που έχει ήδη 
προσφέρει η ΕΟΚΕ στην προσέγγιση της ινδικής και της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών 
µέσω εποικοδοµητικού διαλόγου και παρουσιάζει την περαιτέρω συµβολή που µπορεί να 
παράσχει, ιδίως στην προετοιµασία του κοινού προγράµµατος δράσης για µια στρατηγική 
εταιρική σχέση ΕΕ-Ινδίας, κυρίως µέσω της Στρογγυλής Τραπέζης. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες:    κα Susanna Baizou 
 (Tηλ.: 00 32 2 546 98 52 – e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int) 
 
 
5. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
 

• Οι βιοµηχανικές µεταλλαγές στον τοµέα της µηχανολογίας  
– Εισηγητής: ο κ. VAN IERSEL (Εργοδότες – NL) 
– Συνεισηγητής: ο κ. CASTAÑEDA (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – ES) 
  
–   Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 526/2005 

 
− Κύρια σηµεία: 

 
Η µηχανολογία είναι αυτοδύναµος τοµέας, αλλά, ως προµηθεύτρια κεφαλαιουχικών αγαθών και 
κοινών τεχνολογιών που χρησιµοποιούνται από διάφορες βιοµηχανίες, λειτουργεί επίσης 
εποικοδοµητικά µε πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα σε πολύ µεγαλύτερο αριθµό ευρωπαϊκών 
τοµέων. Είναι βασική καινοτόµος βιοµηχανία, γι’ αυτό και πρέπει να θεωρείται στρατηγικός 
τοµέας σε κάθε ευρωπαϊκή βιοµηχανική πολιτική. Ο τοµέας της µηχανολογίας µπορεί να ενταχθεί 
πλήρως σε συγκεκριµένο πρόγραµµα στόχων που θα καθοριστούν σε περιφερειακό, εθνικό και 
κοινοτικό επίπεδο µε απώτερο σκοπό την υλοποίηση του προγράµµατος της Λισαβόνας. Προς 
τούτο, απαιτούνται τόσο οριζόντιες όσο και τοµεακές πολιτικές, καθώς και το κατάλληλο µίγµα 
αυτών των δύο. Όλες αυτές οι πολιτικές θα πρέπει να βοηθήσουν τον τοµέα να διαπρέψει όχι µόνο 
στην Ευρώπη, αλλά και παγκοσµίως. 
 
Υπάρχουν αρκετά ζητήµατα που πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαδικασίας 
διαβούλευσης και χάραξης πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ (όσον αφορά τη µηχανολογία), πράγµα που θα 
παράσχει κίνητρο για παρόµοιες διαδικασίες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο σε όλη την 
Ευρώπη. Μερικές από τις ειδικές προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρωθούν σε επίπεδο ΕΕ είναι: η 
βελτίωση της νοµοθεσίας, συµπεριλαµβανοµένης της εκτίµησης των κανονιστικών επιπτώσεων 
πριν από τη νοµοθετική ρύθµιση και της ορθής εφαρµογής και τήρησης της υφιστάµενης 
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κοινοτικής νοµοθεσίας, η αποτελεσµατική εποπτεία της αγοράς, η συγκρότηση τεχνολογικής 
πλατφόρµας προκειµένου να γεφυρωθεί το χάσµα ανάµεσα στα ερευνητικά κέντρα και τα 
πανεπιστήµια και τη βιοµηχανία, η µείωση της αυξανόµενης αναντιστοιχίας ανάµεσα στην Ε&Α 
που χρηµατοδοτείται από την ΕΕ και τις ανάγκες της βιοµηχανίας, µια πολιτική ανταγωνισµού που 
να ευνοεί την ανάπτυξη και την καινοτοµία στις ΜΜΕ, η βελτίωση της πρόσβασης στις 
χρηµαταγορές και µια εµπορική πολιτική που να διασφαλίζει την ελεύθερη πρόσβαση στις 
επενδύσεις στις αγορές τρίτων χωρών. Μεγάλη σηµασία έχει, επίσης, η προσαρµογή των 
επαγγελµατικών δεξιοτήτων στις σύγχρονες απαιτήσεις.  
 
Ένας διάλογος µεταξύ της Επιτροπής και όλων των ενδιαφερόµενων µερών σε επίπεδο ΕΕ σχετικά 
µε τον αντίκτυπο στη βιοµηχανία θα µπορούσε να δηµιουργήσει ευνοϊκό πλαίσιο για τη 
µηχανολογία στην ΕΕ και να συµβάλει στην ανάπτυξη και την προαγωγή ισχυρών περιφερειακών 
συσπειρώσεων. Για όλα αυτά απαιτείται ενεργός δέσµευση των ευρωπαϊκών οργάνων και ιδιαίτερα 
της Επιτροπής. 
 

– Για περισσότερες πληροφορίες:    κ. Miguel Colera  
      (Tηλ.: 00 32 2 546 96 29 – e-mail: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
 
 
• Παιδιατρικά φάρµακα  
– Εισηγητής: ο κ. BRAGHIN (Εργοδότες – IT) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 599 τελικό – 2004/0217 COD – CESE 525/2005 
 
– Κύρια σηµεία: 

 
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ζήτηµα προτεραιότητας την ιατρική προστασία του παιδικού πληθυσµού, διότι 
αποτελεί οµάδα ευάλωτη λόγω των ιδιαίτερων φυσιολογικών, ψυχολογικών και αναπτυξιακών 
χαρακτηριστικών της. Θεωρεί, κατά συνέπεια, ότι η απόφαση για τη διενέργεια ή την ανάθεση 
παιδιατρικών µελετών θα πρέπει να βασιστεί σε σαφώς καθορισµένες και αιτιολογηµένες 
ερευνητικές ανάγκες και ότι πρέπει να διασφαλιστεί η τήρηση των δεοντολογικών αρχών που 
διέπουν αυτές καθαυτές τις δοκιµές. 
 
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί ότι πρέπει να συσταθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Φαρµάκων 
(ΕΜΕΑ) µία επιτροπή παιδιατρικής, την οποία θεωρεί κατάλληλο µέσο για την εξασφάλιση 
ποιοτικής έρευνας βάσει επιστηµονικών και δεοντολογικών αρχών.  
 
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε τις προτεινόµενες διαδικασίες για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας και 
υποστηρίζει ειδικότερα τη νέα διαδικασία άδειας κυκλοφορίας για παιδιατρική χρήση που 
προβλέπεται για τα φάρµακα που διατίθενται ήδη στην αγορά.  
 
Η ΕΟΚΕ επικροτεί τον στόχο της παροχής ευρύτερων και περισσότερων πληροφοριών προς τους 
ιατρούς και το υγειονοµικό προσωπικό όσον αφορά τα φάρµακα και τις δοκιµές σε παιδιά, ακόµη 
και µέσω της διευρυµένης χρήσης της κοινοτικής βάσης δεδοµένων κλινικών δοκιµών 
(EudraCT)1. 

                                                 
1  European Clinical Trials Database 
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Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η διαρθρωµένη ανάλυση της επιδηµιολογικής κατάστασης 
των παιδιών, των θεραπευτικών προσεγγίσεων και των σηµερινών αδυναµιών όσον αφορά τη 
διαθεσιµότητα ιατρικών φαρµάκων, καθώς και του φαινοµένου της συνταγογράφησης φαρµάκων 
για παιδιατρική χρήση εκτός των ενδεδειγµένων χρήσεων. 
 
Η ΕΟΚΕ συνιστά, κατά συνέπεια, στην Επιτροπή να αναλάβει τις κατάλληλες δράσεις µε σκοπό 
τη συγκρότηση δικτύου µεταξύ των αρµόδιων αρχών και των ειδικευµένων ερευνητικών κέντρων, 
προκειµένου να αποκτηθούν εµπεριστατωµένες γνώσεις όσον αφορά τους µηχανισµούς ζήτησης 
φαρµάκων και τις βέλτιστες θεραπευτικές αγωγές. 
 
Η ΕΟΚΕ επιθυµεί, τέλος, να ενισχυθούν περισσότερο η συνεργασία µε τις ΜΚΟ και ο διάλογος 
µε τις αρµόδιες διεθνείς αρχές, προκειµένου να επισπευσθεί η έγκριση παιδιατρικών φαρµάκων.  
 

–   Για περισσότερες πληροφορίες:  κ. Nemesio Martinez  
 (Tηλ.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)  
  
 

 

                                                                                                                                                         
 


