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Τη σύνοδο ολοµέλειας τίµησε µε την παρουσία του ο κ. Philippe MAYSTADT, Πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ο οποίος µίλησε για τη στρατηγική της ΕΤΕ κατά τα προσεχή έτη 
και για τη νέα πολιτική της όσον αφορά την ενηµέρωση. 
 

1. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 
• Κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση 2005/2008 
− Εισηγητής: ο κ. Henri MALOSSE (Εργοδότες – FR) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: CESE 675/2005 
 
− Κύρια σηµεία: 

 
Στη γνωµοδότηση που υιοθέτησε µε γραπτή διαδικασία στις 30 Μαΐου και διαβίβασε στο 
Συµβούλιο Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της 2ας Ιουνίου 2005, η ΕΟΚΕ 
εκφράζει την ανησυχία της για την έλλειψη συνοχής ανάµεσα στις διάφορες στρατηγικές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Στη γνωµοδότησή της, η ΕΟΚΕ εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι δεν προτάθηκε ειδική 
κατευθυντήρια γραµµή για την απασχόληση των νέων, η οποία θα συστοιχούσε µε το "Ευρωπαϊκό 
σύµφωνο για τη νεολαία" που υιοθετήθηκε από το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Πράγµατι, η 
συνεχιζόµενη (και σε ορισµένα κράτη µέλη επιδεινούµενη) ανεργία των νέων, η οποία πλήττει 
ακόµη και τους πτυχιούχους, αποτελεί ουσιώδη πρόκληση για την Ευρώπη, διότι µια κοινωνία που 
δεν προσφέρει προοπτικές στη νεολαία της έχει αµφίβολο µέλλον. 
 
Η ΕΟΚΕ συνιστά επίσης µεγαλύτερη συνεκτίµηση της απασχόλησης των γυναικών και των 
µειονεκτικών οµάδων, ζήτηµα που θα άξιζε ειδική κατευθυντήρια γραµµή. 
 
Στη γνωµοδότηση υπογραµµίζεται ότι η ικανότητα καινοτοµίας των επιχειρήσεων έχει 
καθοριστική σηµασία για τον δυναµισµό της ευρωπαϊκής οικονοµίας. Χωρίς την ανάπτυξη νέων 
βελτιωµένων προϊόντων και υπηρεσιών και χωρίς την ενίσχυση της παραγωγικότητας, η Ευρώπη 
αντιµετωπίζει τον κίνδυνο να περάσει σε δεύτερο πλάνο. Η ΕΟΚΕ συνιστά, συνεπώς, να 
ενσωµατωθούν στις κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση µέτρα για την ενθάρρυνση των 
τοπικών πρωτοβουλιών και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και, συγκεκριµένα, άρση των 
εµποδίων διοικητικού χαρακτήρα για την ίδρυση επιχειρήσεων, µεταρρύθµιση του φορολογικού 
συστήµατος για τη µεταβίβασή τους και καταπολέµηση των µονοπωλίων και της στρέβλωσης του 
ανταγωνισµού. 
 
Η ΕΟΚΕ ζητεί να επικεντρωθούν οι κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση στη βελτίωση 
της ποιότητας της απασχόλησης µέσω της κατάρτισης και της εσωτερικής και εξωτερικής 
κινητικότητας. Βελτίωση της ποιότητας σηµαίνει επίσης καταπολέµηση της αβεβαιότητας της 
απασχόλησης, ιδίως για τους νέους, τις γυναίκες και τις µειονεκτούσες οµάδες. 
 
Τέλος, η ΕΟΚΕ προτείνει, στο µέλλον, οι κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση και οι 
γενικοί προσανατολισµοί των οικονοµικών πολιτικών (ΓΠΟΠ) να αποτελούν αντικείµενο 
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πραγµατικής δηµοκρατικής συζήτησης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο µε την ενεργό 
συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών. 

  
– Για περισσότερες πληροφορίες:   κ. Alan Hick  
     (Tηλ.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 

 
 
• Μηχανισµοί πληροφόρησης σχετικά µε την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σε 

µια παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία 
− Εισηγήτρια: η κα PICHENOT (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – FR) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 692/2005 
 
− Κύρια σηµεία: 
 
 Η ευθύνη των επιχειρήσεων αποτελεί απαίτηση εθελοντικού χαρακτήρα, που είναι πέραν του 

νόµου και αναφέρεται σε ένα σύνολο συµβάσεων, κανόνων, διεθνών αρχών, καθώς και σε ένα 
ευρωπαϊκό σύνολο κανόνων.  

 
 Οι µηχανισµοί µέτρησης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) πρέπει να ανταποκρίνονται σε 

απαιτήσεις νοµιµότητας, χρησιµότητας και αξιοπιστίας.  
 
 Η πρακτική των ετήσιων εκθέσεων τείνει να γενικευθεί στις µεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό 

ανταποκρίνεται στα αιτήµατα για διαφάνεια όσον αφορά τη στρατηγική της επιχείρησης, µεταξύ 
άλλων και για τις πρακτικές ΕΚΕ. Η ποιότητα της πληροφόρησης, όµως, παραµένει πολύ άνιση. 
Πρέπει, συνεπώς, να βελτιωθεί. Οι πληροφορίες που µπορεί να ζητήσει κανείς από τις ΜΜΕ δεν 
µπορεί να είναι ήδη από την αρχή της αυτής εντάσεως µε τις πληροφορίες που ζητούνται από τις 
µεγάλες επιχειρήσεις, λόγω ελλείψεως χρηµατοοικονοµικών και ανθρώπινων µέσων.  Ωστόσο, οι 
ΜΜΕ πρέπει να ενθαρρυνθούν να ενηµερώνουν τους συνεταίρους τους για τις υπεύθυνες 
πρακτικές τους σε ένα  πλαίσιο προόδου.   

 
 Πρέπει να συµβιβαστεί η ενότητα των αρχών και ο σεβασµός της ποικιλίας τους. Θα ήταν σκόπιµο 

οι δείκτες να διευκολύνουν τις συγκρίσεις. Θα ήταν καλό αυτά τα κριτήρια και οι δείκτες να 
καταρτιστούν από κοινού από τους εταίρους του κλαδικού κοινωνικού διαλόγου, µετά από 
διαβούλευση µε τα υπόλοιπα ενδιαφερόµενα µέρη και σε συµφωνία µε τις δηµόσιες αρχές. 

 
 Οι κατευθυντήριες γραµµές της Παγκόσµιας Πρωτοβουλίας υπέρ της Υποβολής Εκθέσεων  

(Global Reporting Initiative – GRI) είναι ένα αναγνωρισµένο ιδιωτικό σύστηµα αναφοράς.  Οι 
ευρωπαϊκοί φορείς θα ήταν σκόπιµο να συµµετέχουν ενεργώς στις εργασίες του οργανισµού 
αυτού, προκειµένου να καταστούν καταλληλότερα για το ευρωπαϊκό πλαίσιο οι µέθοδοι και τα 
κριτήριά του. 

 
 Ο ∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης (ISO) έχει καταρτίσει κατευθυντήριες γραµµές για την 

κοινωνική ευθύνη. Εντούτοις, αυτές οι κατευθυντήριες γραµµές δεν θα αποτελέσουν γενικό 
πρότυπο συστήµατος διαχείρισης και δεν θα µπορούν να πιστοποιούνται.  

  
 Η ΕΟΚΕ προτείνει τη δηµιουργία θυρίδας ενηµέρωσης για τις πρακτικές ΕΚΕ των µεγάλων 

επιχειρήσεων. Θα ήταν σκόπιµο να πραγµατοποιηθεί η εργασία προσεγγίσεως µεταξύ  των 
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δηλώσεων των επιχειρήσεων και των αξιολογήσεων των συµµετεχόντων από ένα θεσµικό 
παρατηρητή. Αυτό το έργο ποιοτικής ανάλυσης θα µπορούσε να ανατεθεί σε έναν οργανισµό όπως 
το Ίδρυµα του ∆ουβλίνου. 

 
 Οι εθελοντικές δεσµεύσεις της επιχείρησης πρέπει να δηλώνονται δηµόσια και η 

αποτελεσµατικότητά τους πρέπει να µπορεί πάντοτε να εξακριβωθεί. Η εθελοντική δέσµευση και ο 
ελεγχόµενος διάλογος µε τα ενδιαφερόµενα µέρη είναι αδιάσπαστα συνδεδεµένα. Η στρατηγική 
της εθελοντικής επιχείρησης απαιτεί κοινωνικό διάλογο σχετικά µε την ΕΚΕ. Η ενεργός 
συµµετοχή των εκπροσώπων των εργαζοµένων της επιχείρησης αφορά τρεις φάσεις: οικοδόµηση 
της ειδικής στρατηγικής της επιχείρησης µε συνυπολογισµό των αρχών της βιώσιµης ανάπτυξης, 
διαµόρφωση των κατάλληλων µέσων για την τήρηση της στρατηγικής αυτής και ανεξάρτητος 
έλεγχος της πραγµατικής εφαρµογής των µέτρων σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης. 

 
 Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η εθελοντική ή/και βάσει διαπραγµατεύσεων αντιµετώπιση των 

προκλήσεων της ΕΚΕ σε όλες τις πολυεθνικές που διαθέτουν ευρωπαϊκή επιτροπή επιχείρησης 
αποτελεί αποφασιστικό στάδιο. Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα να συµµετάσχουν στη δυναµική 
αυτή και τα νέα κράτη µέλη. Οι ευρωπαϊκές επιτροπές επιχείρησης καλούνται να διαδραµατίσουν 
ένα ρόλο στην ενσωµάτωση της ΕΚΕ στη διαχειριστική πολιτική της επιχείρησης. Συνιστούν το 
κατ’ εξοχήν βήµα των εσωτερικών ενδιαφεροµένων µερών, παρότι βέβαια µια συνεκτική πολιτική 
ΕΚΕ οφείλει να λαµβάνει υπόψη και τα εξωτερικά ενδιαφερόµενα µέρη και, ειδικότερα, το σύνολο 
της κοινότητας των εργαζοµένων και όσο το δυνατόν µεγαλύτερο µέρος από το σύνολο της 
αλυσίδας προστιθέµενης αξίας (εργολήπτριες επιχειρήσεις, προµηθευτές). 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες:   κ. Alan Hick  
     (Tηλ.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 

 
 
• Πράσινη Βίβλος: ∆ιαχείριση της οικονοµικής µετανάστευσης 
− Εισηγητής: ο κ. PARIZA CASTAÑOS (Μισθωτοί – ES) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 811 τελικό – CESE 694/2005 
 
− Κύρια σηµεία: 

 
 Η ΕΟΚΕ δηλώνει ότι είναι όντως απαραίτητο να ρυθµιστεί η εισδοχή των οικονοµικών 

µεταναστών στο επίπεδο της ΕΕ, πράγµα για το οποίο είναι απαραίτητο να επιτευχθεί υψηλός 
βαθµός νοµοθετικής εναρµόνισης, τόσο για τους εργαζοµένους µε υψηλή ειδίκευση όσο και για τις 
λιγότερο ειδικευµένες εργασίες. 

 
 Η αρχή της «κοινοτικής προτίµησης» θα πρέπει να συµπεριλάβει όλα τα άτοµα που αποτελούν 

τµήµα της αγοράς εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι µόνο τους εθνικούς ή κοινοτικούς 
εργαζοµένους. 

 
 Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει την ανάγκη να υπάρχουν δύο συστήµατα για τη νόµιµη εισδοχή των 

µεταναστών: η δυνατότητα προσφοράς εργασίας στον µετανάστη όταν αυτός βρίσκεται ακόµη στη 
χώρα προέλευσης και η άδεια προσωρινής διαµονής για την αναζήτηση εργασίας. 
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 Όσον αφορά τα δικαιώµατα, αφετηρία της συζήτησης θα πρέπει να είναι η αρχή των µη 
διακρίσεων. 
 

– Για περισσότερες πληροφορίες:   κ. Pierluigi Brombo 
 (Tηλ.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 

 
2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 

 
• Γενική Συµφωνία για τις Συναλλαγές στον τοµέα των Υπηρεσιών (GATS) – 
∆ιαπραγµατεύσεις για τον Τρόπο 4 (µετακίνηση φυσικών προσώπων) 

− Εισηγήτρια: η κα FLORIO (Μισθωτοί – IT) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: ∆ιερευνητική γνωµοδότηση – CESE 695/2005 
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− Κύρια σηµεία: 
 
Η GATS για τον Τρόπο 4 δικαίως θεωρείται µία από τις καθοριστικές συνιστώσες των 
διαπραγµατεύσεων που βρίσκονται εν εξελίξει στον ΠΟΕ σχετικά µε το άνοιγµα του διεθνούς 
εµπορίου στις υπηρεσίες. Η παρουσία φυσικών προσώπων είναι ο τέταρτος τρόπος παροχής 
υπηρεσιών και αφορά την προσωρινή είσοδο προσώπων από ένα κράτος στο έδαφος άλλου 
κράτους µε σκοπό την παροχή υπηρεσίας (π.χ. λογιστές, ιατροί ή εκπαιδευτικοί). ∆εν αναφέρεται 
στα πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση για απόκτηση ιθαγένειας ή αναζητούν εργασία ή διαµονή σε 
ένα κράτος σε µόνιµη βάση. 
 
Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, για την περαιτέρω ελευθέρωση των συναλλαγών στον τοµέα των 
υπηρεσιών, η ΕΕ οφείλει πρωτίστως να διασαφηνίσει ότι η οδηγία για τους αποσπασµένους 
εργαζόµενους αποτελεί επίσης τη βάση και στην περίπτωση της προσωρινής µετακίνησης των 
εργαζοµένων. Οφείλει, εξάλλου, να προσδιορίσει ποιο νοµοθετικό πλαίσιο αναφοράς πρέπει να 
ισχύει στην ΕΕ για την ελευθέρωση των υπηρεσιών εντός της εσωτερικής αγοράς (πρβλ. την 
πρόταση οδηγίας σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά) και να προβεί σε σαφή 
διάκριση µεταξύ των υπηρεσιών κοινής ωφελείας (στις οποίες υπάγονται η υγεία, η εκπαίδευση, η 
ύδρευση, η ενέργεια, το φυσικό αέριο κλπ.), των οικονοµικών και µη οικονοµικών υπηρεσιών, των 
υπηρεσιών µε εµπορικούς και µη εµπορικούς σκοπούς και των υπηρεσιών διαφορετικής φύσεως. 
 
H ΕΟΚΕ παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη µέλη να µην δεχθούν προς το παρόν καµία επέκταση 
του Τρόπου 4 στους ηµιειδικευµένους ή ανειδίκευτους εργαζοµένους. Αυτό θα έθετε πραγµατικά 
σε κίνδυνο τη βασική αρχή της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας ότι «η εργασία δεν αποτελεί 
εµπόρευµα». H ΕΟΚΕ δεν µπορεί να δεχθεί ότι η προσωρινή µετακίνηση εργαζοµένων, η οποία 
αποτελεί εκ των πραγµάτων προσωρινή µετανάστευση, θα ρυθµίζεται πρωτίστως από τον ΠΟΕ και 
τη Συµφωνία GATS, χωρίς την παραµικρή εγγύηση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα ή την 
τήρηση των βασικών εργασιακών προτύπων, όπως π.χ. η µη διακριτική µεταχείριση. Θα πρέπει να 
καθιερωθεί εποικοδοµητική συνεργασία σε πρακτικό επίπεδο τουλάχιστον µεταξύ του ΠΟΕ και 
της ∆ΟΕ, του ∆ιεθνούς Οργανισµού Μετανάστευσης (∆ΟΜ) και του ΟΗΕ για την προστασία των 
δικαιωµάτων των προσωρινών µεταναστών. 
 
Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις οφείλουν να επανεξετάσουν την επικύρωση της 
∆ιεθνούς Σύµβασης του ΟΗΕ για την προστασία των δικαιωµάτων όλων των διακινούµενων 
εργαζοµένων και των µελών των οικογενειών τους, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2003. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες:     κα Beatriz Porres 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 91 31 – e-mail : beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
 
 
3. ΕΜΠΟΡΙΟ: ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

 
• Σχέδια και υποδείγµατα 
− Γενικός εισηγητής: ο κ. RANOCCHIARI (Εργοδότες – ΙΤ) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 582 τελικό – 2004/0203 COD – CESE 691/2005 
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 Η ΕΟΚΕ υιοθέτησε την αντιγνωµοδότηση που παρουσίασαν οι κ.κ. PEGADO LIZ και 
STEFFENS. 

 
− Κύρια σηµεία: 

 
Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει την άποψη, που έχει ήδη εκφράσει σε προηγούµενες γνωµοδοτήσεις της, 
ότι η υπαγωγή των ανταλλακτικών που καλύπτονται από τη ρήτρα για τις επισκευές στο καθεστώς 
προστασίας των σχεδίων ή υποδειγµάτων θα οδηγήσει σε µονοπώλιο των προϊόντων στη 
δευτερογενή αγορά, πράγµα το οποίο έρχεται σε αντίθεση µε την ίδια τη φύση της νοµικής 
προστασίας των σχεδίων και υποδειγµάτων. 
 
Προσθέτει ότι το καθεστώς που θεσπίσθηκε µε την οδηγία 98/71/ΕΚ επέτρεψε τη διατήρηση των 
διαφορετικών και ενίοτε διαµετρικά αντίθετων εθνικών καθεστώτων και, µετά την πρόσφατη 
διεύρυνση, συνέβαλε στην αύξηση του αριθµού τους, σε έναν κλάδο εξαιρετικά σηµαντικό για 
έναν τοµέα µε µεγάλη οικονοµική σηµασία για την ευρωπαϊκή αγορά. 
 
Η πρόταση της Επιτροπής επιδιώκει, έτσι, την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς σε αυτόν τον 
τοµέα, µέσω της προσέγγισης των εθνικών συστηµάτων, βάσει της ελευθέρωσης της χρήσης των 
προστατευόµενων σχεδίων και υποδειγµάτων µε σκοπό την επισκευή σύνθετων προϊόντων για την 
αποκατάσταση της αρχικής εµφάνισής τους (δευτερογενής αγορά). 
 
Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής, η οποία εγγράφεται στη σειρά άλλων νοµοθετικών 
πρωτοβουλιών που έτυχαν της συµφωνίας της και η οποία µπορεί να συµβάλει στην ενίσχυση του 
ανταγωνισµού, στη µείωση των τιµών και στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, κυρίως στις 
ΜΜΕ. 
Εντούτοις, η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι η πρόταση της Επιτροπής θα µπορούσε να ωφεληθεί από την 
καλύτερη ανάπτυξή της, µε τη σαφή κατάδειξη της συµβατότητάς της µε τη Συµφωνία TRIPS, την 
καλύτερη παρουσίαση του αντικτύπου της στην απασχόληση και ιδιαίτερα µε τη διασφάλιση, 
πέραν του δικαιώµατος πληροφόρησης το οποίο φαίνεται ήδη κατοχυρωµένο, του µη επηρεασµού 
των επιλογών του καταναλωτή, είτε άµεσα, λόγω της ασφάλειας και της αξιοπιστίας των 
χρησιµοποιούµενων προϊόντων που προέρχονται από ανεξάρτητους κατασκευαστές, είτε έµµεσα, 
εξαιτίας των επιπτώσεων της χρήσης αυτών των ανταλλακτικών για την επισκευή των σύνθετων 
προϊόντων για τα οποία προορίζονται (κυρίως αυτοκινήτων) είτε στην τρέχουσα τιµή αυτών των 
προϊόντων είτε στις έµµεσες επιβαρύνσεις (π.χ. τις ασφάλειες). 
 

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

• ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας / φαρµακευτικά προϊόντα 
− Εισηγητής: ο κ. BRAGHIN (Εργοδότες – ΙΤ) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 737 τελικό – 2004/0258 COD – CESE 689/2005 
 
− Κύρια σηµεία: 
 

Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την πρόταση κανονισµού της Επιτροπής, η οποία αποσκοπεί στην 
εφαρµογή της απόφασης του Γενικού Συµβουλίου του ΠΟΕ της 30ής Αυγούστου 2003.   
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Επικροτεί την προβλεπόµενη διαδικασία για τη χορήγηση υποχρεωτικών αδειών εκµετάλλευσης 
των φαρµακευτικών προϊόντων που καλύπτονται από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας ή συµπληρωµατικά 
πιστοποιητικά προστασίας, καθώς και τους επιµέρους µηχανισµούς ελέγχου. 
 
Η ΕΟΚΕ συνιστά, ωστόσο, να τροποποιηθεί η διατύπωση του κειµένου, προκειµένου να 
εξασφαλιστεί: 

 
• ο πλήρης σεβασµός της ισχύουσας νοµοθεσίας, ιδίως όσον αφορά τους ελέγχους 

ποιότητας της παραγωγής, 
• η ενίσχυση των όρων χορήγησης της υποχρεωτικής άδειας, ιδίως προκειµένου να 

αποφευχθούν οι παράνοµες επανεξαγωγές στην Κοινότητα ή σε τρίτες χώρες,  
• συντονισµένη προσπάθεια µε τις αρχές των χωρών εισαγωγής, ώστε να αποφευχθούν 

απάτες, παραποιήσεις και χρήσεις διαφορετικές από τις αρχικά προβλεπόµενες, 
• αυστηρός έλεγχος της εφαρµογής του κανονισµού για τις τελωνειακές αρχές και των 

µηχανισµών επιβολής κυρώσεων των κρατών µελών, προκειµένου να αποτραπεί 
οποιαδήποτε παράνοµη ενέργεια,  

• µεγαλύτερη δηµοσιότητα της χορήγησης αυτών των υποχρεωτικών αδειών, ώστε να 
επιτευχθεί αποτελεσµατικότερη προστασία των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας. 

 
Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να επεκταθεί το πεδίο εφαρµογής και στα κτηνιατρικά φάρµακα, ενόψει των 
ενδεχόµενων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τοµέα της υγείας λόγω ασθενειών που 
µεταδίδονται από τα ζώα ή λόγω µόλυνσης τροφών ζωικής προέλευσης. 
 
Τέλος, η ΕΟΚΕ επιθυµεί να συνεχίσει η Επιτροπή τις προσπάθειές της σε διεθνές επίπεδο, ώστε να 
µπορέσουν οι αναπτυσσόµενες χώρες που δεν είναι µέλη του ΠΟΕ να έχουν επίσης πρόσβαση στα 
φάρµακα για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και στις κατάλληλες υγειονοµικές δοµές.  
 

–   Για περισσότερες πληροφορίες:  κ. Nemesio Martinez  
 (Tηλ.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)  
 
 
4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ 

 
• ∆ιαµεσολάβηση σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις 
–   Εισηγήτρια: η κα SANCHEZ MIGUEL (Μισθωτοί – ΕS) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 718 τελικό – 2004/0251 COD – CESE 688/2005 
 
– Κύρια σηµεία: 

 
Θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα διαµεσολάβησης σε αστικές υποθέσεις που προκύπτουν από 
ποινικές ή φορολογικές υποθέσεις, οι οποίες, παρότι αρχικώς αποκλείονται, θα µπορούσαν ωστόσο 
να διευκολύνουν την επίλυση αυτών των αστικών υποθέσεων. 
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Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να τονίσει τη σηµασία του διαµεσολαβητή καθ’ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας, προκειµένου να διασφαλιστεί η εφαρµογή και η αποτελεσµατικότητά της.  
 
Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει σε µόνιµη βάση τον επαγγελµατισµό, την ανεξαρτησία και 
την ευθύνη των προσώπων, τόσο των φυσικών όσο και των νοµικών, που ασκούν τον ρόλο του 
διαµεσολαβητή. 
 
Η διευθέτηση του προβλήµατος που θέτει το κόστος της διαµεσολάβησης δεν µπορεί να 
περιοριστεί στην ενσωµάτωσή του στα έξοδα διαδικασίας, σύµφωνα µε τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του δικαστικού συστήµατος κάθε κράτους µέλους. 
 

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

5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

 
• Αποστολές ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωµένου καυσίµου 
– Εισηγητής: ο κ. BUFFETAUT (Εργοδότες – FR) 
 
–   Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 716 τελικό – 2004/0249 COD – CESE 696/2005 
   
–   Για περισσότερες πληροφορίες:  κ. Siegfried Jantscher 
 (Tηλ.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
 

 


