
Greffe CESE 83/2007 – ΚΣ/ββ/νκ 
Rue Belliard 99 - B-1040 Βρυξέλλες – Τηλέφωνο +32 (0)2 546 90 11 - Φαξ+32 (0)2 513 48 93 – ∆ιαδίκτυο http://www.eesc.europa.eu 

 EL

 
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή 

 
 

Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2007 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ 
 

της 30ής και 31ης ΜΑΪΟΥ 2007 
 
 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ 
ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ 

 
 

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

 
 
 

http://eesc.europa.eu/activities/press/summaries_plenaries/index_fr.asp 
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Στη σύνοδο ολοµέλειας παρέστησαν ο κ. Marcos PEÑA, Πρόεδρος Οικονοµικού και Κοινωνικού 
Συµβουλίου της Ισπανίας, ο οποίος πραγµατοποίησε παρέµβαση µε θέµα "Ευρώπη: κοινωνική 
συµµετοχή και δηµοκρατία µε εξουσία λήψης αποφάσεων", ο κ. Günter VERHEUGEN, 
Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος παρουσίασε τις δράσεις που έχουν ήδη 
αναληφθεί και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας "Βελτίωση της 
νοµοθεσίας", και η κα Margot WALLSTRÖM, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία 
πραγµατοποίησε παρέµβαση µε θέµα "Χάρτης πορείας για τη συνταγµατική διαδικασία" καθώς και 
τους στρατηγικούς στόχους που καθόρισε το σώµα των Επιτρόπων για το 2008. Στη συνέχεια, η 
Επίτροπος υπέγραψε την προσθήκη στο πρωτόκολλο συνεργασίας που σύναψαν η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και η ΟΚΕ το Νοέµβριο του 2005. 
 
 
 
1. ΣΧΕ∆ΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21ης ΚΑΙ 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 
2007" 

– Γενικός εισηγητής: κ. FRERICHS (Εργοδότες – DE) 
 
– Σχετ.: CESE 640/2007 τελ.  
 
– Κύρια σηµεία: 
 
 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την πρόθεση της γερµανικής προεδρίας να υποβάλει στη σύνοδο του 

Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που θα πραγµατοποιηθεί στις 21 και 22 Ιουνίου του τρέχοντος έτους 
χάρτη πορείας για τα µελλοντικά δρώµενα, προκειµένου να εκτονωθεί η κρίση και χαιρετίζει το 
γεγονός ότι στην «∆ήλωση του Βερολίνου», της 25ης Μαρτίου 2007, ορίζεται ότι οι 
ευρωεκλογές του 2009 θα αποτελέσουν την αφετηρία για την έναρξη της ισχύος της νέας 
Συνθήκης. 

 
 Θεωρεί ότι είναι επιτακτική η ανάγκη µιας ταχείας εκτόνωσης της παρούσας κρίσης µέσω της 

υιοθέτησης µιας συνθήκης η οποία θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες µιας Ένωσης 27 και πλέον 
κρατών µελών και θα επιτρέψει την επίτευξη συµφωνιών για να αντεπεξέλθει η Κοινότητα στις 
πολυάριθµες προκλήσεις που αντιµετωπίζει. 

 
 ∆εδοµένου ότι τα δύο τρίτα των κρατών µελών, µε πληθυσµό που αποτελεί σαφώς την 

πλειονότητα των πολιτών της Ε.Ε., έχουν κυρώσει το σχέδιο, η ΕΟΚΕ εµµένει ότι η 
συνταγµατική συνθήκη εξακολουθεί να αποτελεί τη βάση περαιτέρω διαβουλεύσεων και τονίζει 
ανάγκη να καταλήξουν οι διαπραγµατεύσεις στην διαφύλαξη όσων αποφασίστηκαν στο πλαίσιο 
της ευρωπαϊκής συνέλευσης και υπογράφηκαν από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. 

 
 Για το λόγο αυτό, η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει τη στήριξή της στη συνταγµατική συνθήκη και 

επιβεβαιώνει τις θέσεις που έχει λάβει στο παρελθόν ,σχετικά µε τη συνταγµατική συνθήκη και 
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ότι εξακολουθεί να τη θεωρεί θεµελιώδες µέσο που θα επιτρέψει τόσο στην Ένωση να 
αντεπεξέλθει στις προκλήσεις που αντιµετωπίζει όσο και στα όργανα να λειτουργούν 
αποτελεσµατικότερα. 

 
Για το λόγο αυτό, κρίνει ότι η εν λόγω συνθήκη πρέπει να παραµείνει βάση των τρεχουσών 
διαπραγµατεύσεων προκειµένου να υπερβληθεί το σηµερινό πολιτικό και θεσµικό αδιέξοδο και 
να διαφυλαχτούν η ουσία των θεσµικών, δηµοκρατικών, και διαδικαστικών καινοτοµιών και τα 
θεµελιώδη δικαιώµατα. Αυτό σηµαίνει ότι: πρέπει να διατηρηθούν το µέρος I (Στόχοι, Θεσµικά 
όργανα, δοµή της Ένωσης), το µέρος II (Χάρτης των θεµελιωδών δικαιωµάτων της Ένωσης), 
και το µέρος IV (γενικές και τελικές διατάξεις). Οι θεσµικές και διαδικαστικές διατάξεις του 
µέρους III (πολιτικές της Ένωσης) θα έπρεπε, στο µέτρο που υπερβαίνουν το µέχρι τούδε ισχύον 
δίκαιο, να ενσωµατωθούν στο µέρος I. 

 
Κρίνοντας ότι η ουσία του νέου κειµένου είναι σηµαντικότερη από το όνοµα, η ΕΟΚΕ, έχοντας 
υπόψη τις παρανοήσεις που δηµιούργησε ο όρος "σύνταγµα" σε ορισµένα κράτη, δεν αντιτίθεται 
στην αλλαγή της ονοµασίας της νέας συνθήκης. 

 
 Εξάλλου, η ΕΟΚΕ επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να πλαισιώσει τη διαπραγµατευτική 

διαδικασία της νέας συνθήκης συµβάλλοντας, σύµφωνα µε το θεσµικό της ρόλο, ώστε να 
ακουστεί η φωνή της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών. Συγκεκριµένα είναι έτοιµη να 
διοργανώσει, σε συνεργασία µε την πορτογαλική προεδρία του Συµβουλίου, συναντήσεις 
ενηµέρωσης και διαλόγου µε τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, όπως και κατά τη 
διάρκεια των εργασιών της ευρωπαϊκής συνέλευσης. 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Patrick Fève 

(Τηλ.: 00 32 2 546 96 16 – e-mail: patrick.feve@eesc.europa.eu) 
 
 

2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 
• Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες της Ε.Ε. στο πλαίσιο της 

παγκοσµιοποίησης 
− Εισηγητής: κ. MALOSSE (Εργοδότες – FR) 
 
− Σχετ.: ∆ιερευνητική γνωµοδότηση – CESE 804/2007 
 
– Κύρια σηµεία 
 
 Η γερµανική προεδρία ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή να 

καταρτίσει διερευνητική γνωµοδότηση µε θέµα "Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες της Ε.Ε. στο 
πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης". Το τµήµα REX υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 4 Μαΐου 
2007. 
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 Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι, σε διεθνές επίπεδο, η απάντηση της ΕΕ στην παγκοσµιοποίηση πρέπει να 

είναι να είναι η συµβολή της, µε ακόµη µεγαλύτερες προσπάθειες στην δηµιουργία ενός 
"κράτους δικαίου το οποίο προωθεί µια ανθρωπιστική παγκοσµιοποίηση, που θα βασίζεται στην 
πολυµέρεια, στα θεµελιώδη δικαιώµατα του ατόµου, σε µια µεγαλύτερη διαφάνεια των 
χρηµατοπιστωτικών αγορών και σε ένα υψηλό επίπεδο υγείας και ασφάλειας των τροφίµων για 
όλους τους πληθυσµούς. Όσον αφορά τις διεθνείς εµπορικές σχέσεις, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι οι 
διµερείς προσεγγίσεις είναι χρήσιµες µόνο εάν είναι συµπληρωµατικές της πολυµερούς 
προσέγγισης του ΠΟΕ. 

 
Στο εσωτερικό της ΕΕ, η παγκοσµιοποίηση πρέπει να αποτελέσει πηγή ευκαιριών για την 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, συµβάλλοντας στην επιτάχυνση την οικονοµικής ολοκλήρωσης και 
στην αλληλεγγύη, βασικά στοιχεία της στρατηγικής της Λισαβόνας. 

 
 Η οργανωµένη κοινωνία των πολιτών πρέπει να προωθήσει την διαµόρφωση µιας 

παγκοσµιοποίησης "µε ανθρώπινο πρόσωπο". Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι είναι απαραίτητο οι 
κοινωνικοί εταίροι και οι διάφοροι παράγοντες που εκπροσωπούν την οργανωµένη κοινωνία των 
πολιτών να συµµετέχουν πλήρως στις σχετικές διαδικασίες. 

 
 Η επίτευξη µιας παγκοσµιοποίησης µε ανθρώπινη διάσταση όπως και της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης, είναι ζητήµατα που αφορούν τους πολίτες και την οργανωµένη κοινωνία των 
πολιτών. Εάν ενηµερώνονται καλύτερα, η γνώµη τους λαµβάνεται υπόψη και συµµετέχουν 
συστηµατικά στις σχετικές διαδικασίες, οι λαοί της Ευρώπης θα ταυτιστούν µε µια στρατηγική 
που θα έχουν οι ίδιοι διαµορφώσει και την οποία θα µπορούν να θεωρούν δική τους υπόθεση. 

 
 Τα αποτελέσµατα της γνωµοδότησης θα παρουσιαστούν στο συνέδριο της 12ης Ιουνίου µε θέµα 

την παγκοσµιοποίηση στο Βερολίνο, που διοργανώνει η γερµανική προεδρία. Η γνωµοδότηση 
θα συµβάλει, επίσης, στη συζήτηση που ξεκίνησε µε την ανακοίνωση "Μια ανταγωνιστική 
Ευρώπη σε µια παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία". 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κα Celia Finana 
  (Τηλ.: 00 32 2 546 089 – e-mail: celia.finanaguzman@eesc.europa.eu) 
 
 
 
3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
 

• Ποιοτικά πρότυπα- Μελέτες κοινωνικού αντίκτυπου 
– Εισηγητής: κ. RETUREAU (Εργαζόµενοι – FR) 
 
– Σχετ.: ∆ιερευνητική γνωµοδότηση – CESE 794/2007 
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− Κύρια Σηµεία : 
  
 Η γερµανική προεδρία της Ένωσης ζήτησε από την Οικονοµική και κοινωνική Επιτροπή  να 

καταρτίσει διερευνητική γνωµοδότηση µε θέµα "Τα πρότυπα ποιότητας που πρέπει να 
εφαρµόζονται όσον αφορά το περιεχόµενο, τις διαδικασίες και τις µεθόδους των µελετών 
κοινωνικού αντίκτυπου από τη σκοπιά των κοινωνικών εταίρων και άλλων παραγόντων της 
οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών". 

 
 Το αίτηµα της γερµανικής προεδρίας καταδεικνύει τη βούληση της γερµανικής κυβέρνησης να 

εστιάσει το ενδιαφέρον της στη βελτίωση της νοµοθεσίας. 
 
 Η προσέλκυση της προσοχής των αρµόδιων για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων στον κοινωνικό 

αντίκτυπο µιας ενδεχόµενης νοµοθετικής πρότασης είναι απαραίτητη. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή 
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή φρονεί ότι πρέπει να καταβληθούν ιδιαίτερες προσπάθειες 
στον τοµέα ακριβώς της µεθοδολογίας, οι οποίες αποµένει να προσδιοριστούν. 

 
 Είναι της γνώµης ότι στο παρόν στάδιο προβληµατισµού έχει θεµελιώδη σηµασία να εξετάσει η 

Επιτροπή, µεταξύ άλλων, τα ποιοτικά κριτήρια που πρέπει να πληροί ένας δείκτης. 
 
 Η ΕΟΚΕ ζητά από την Επιτροπή η αξιολόγηση του κοινωνικού αντίκτυπου όλων των 

νοµοθετικών και πολιτικών πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενσωµατώνεται σε όλες 
τις κοινοτικές πολιτικές. Τούτο έχει ζωτική σηµασία εάν το ζητούµενο είναι δηµιουργηθεί 
πραγµατικά µια "κοινωνική Ευρώπη" και να διασφαλιστεί η υποστήριξη ων πολιτών. 

 
 Έχει καθοριστική σηµασία να διεξάγονται τακτικές αξιολογήσεις – και, εάν απαιτείται, να 

γίνονται οι δέουσες διορθώσεις – της εφαρµογής όλων των νοµοθετικών ρυθµίσεων για τις 
οποίες έχουν καταρτιστεί προκαταρκτικές µελέτες αντίκτυπου και να προβλέπεται η συµµετοχή 
σ' αυτές των κοινωνικών εταίρων, ενδεχοµένως δε και των ενδιαφερόµενων ΜΚΟ. 

 
 Σε ορισµένες ειδικές και εξαιρετικά σηµαντικές περιπτώσεις από κοινωνική άποψη (όπως το η 

εργατική νοµοθεσία), πρέπει να προβλέπονται διαβουλεύσεις µε τους κοινωνικούς εταίρους σε 
στάδιο ακόµη πρωιµότερο. 

 
 Η πρωτοβουλία "βελτίωση της νοµοθεσίας" είναι αναµφισβήτητα επαρκής βάση για να 

επιτευχθεί ο επιδιωκόµενος στόχος που είναι η υποβολή νοµοθετικών προτάσεων απαραίτητων 
και αποτελεσµατικών, µε προβλέψιµες και σταθερές συνέπειες για τους ενδιαφερόµενους οι 
οποίοι θα συµµετέχουν στενά στην διαδικασία ανάλυσης και επαλήθευσης του αντίκτυπου που 
διεξάγουν τα κοινοτικά συµβουλευτικά όργανα (ΕΟΚΕ και ΕΤΠ). 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Jean-Pierre Faure 

(Τηλ.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
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• Κοινοτικό στατιστικό πρόγραµµα 2008-2012 
− Εισηγητής: κ. SANTILLAN CABEZA (Εργαζόµενοι – ES) 
– Σχετ.: COM(2006) 687 τελικό – 2006/0229 (COD) – CESE 790/2007 
 
− Κύρια σηµεία : 
 
  ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόταση της Επιτροπής. Τα εναρµονισµένα και 

συγκρίσιµα στατιστικά δεδοµένα είναι απαραίτητο στοιχείο για την κατανόηση της Ευρώπης 
από το ευρύ κοινό, για τη συµµετοχή των πολιτών στη δηµόσια συζήτηση, και για τη συµµετοχή 
των οικονοµικών παραγόντων στην ενιαία αγορά. 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Roberto Pietrasanta 

(Τηλ.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 
 

• Στατιστικές για τις κενές θέσεις εργασίας 
− Εισηγήτρια: κα FLORIO (Εργαζόµενοι – IT) 
 
− Σχετ.: COM (2007) 76 τελικό – 2007/0033 (COD) – CESE 791/2007 
 
− Κύρια σηµεία: 
 

Με την πρόταση κανονισµού COM(2007) 76 τελικό, η οποία αποτελεί καρπό πρωτοβουλίας της 
επιτροπής απασχόλησης, η Επιτροπή επιδιώκει τη θέσπιση κανονιστικής ρύθµισης για την 
έγκαιρη συγκέντρωση συγκρίσιµων στατιστικών σε τριµηνιαία βάση σχετικά µε τις κενές θέσεις. 
 
Η ΕΟΚΕ εξαίρει τη σηµασία της διαθεσιµότητας όσο το δυνατόν πιο συνεκτικών και αξιόπιστων 
στατιστικών στοιχείων σχετικά µε την κατάσταση της απασχόλησης στην Ευρώπη και, κατά 
συνέπεια, υποστηρίζει την προσπάθεια της Επιτροπής που αποσκοπεί στη διαµόρφωση ενός 
νοµικού πλαισίου το οποίο θα καθιστά διαθέσιµες πιο επικαιροποιηµένες, συγκρίσιµες και 
επακριβείς στατιστικές για τις κενές θέσεις εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επικροτεί την 
επιλογή του νοµικού µέσου, δηλαδή ενός κοινοτικού κανονισµού για το σκοπό αυτό. 
 
Όσον αφορά την ανάγκη απλοποίησης της συλλογής στατιστικών στοιχείων και περιορισµού 
των δαπανών η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι πραγµατοποιήθηκε µια όχι εντελώς σαφής επιλογή για την 
προαιρετική συλλογή δεδοµένων σε τοµείς που χαρακτηρίζονται ως “εποχικοί” και ιδιαίτερα σε 
εκείνους που σχετίζονται µε γεωργικές, αλιευτικές και δασοκοµικές δραστηριότητες. 
 
Επιπλέον, η διάρθρωση των συµβάσεων εργασίας σε όλες τις χώρες της ΕΕ περιλαµβάνει επί 
του παρόντος δεκάδες διαφορετικές µορφές εργασιακών σχέσεων. Γι' αυτό το λόγο κρίνεται 
σηµαντικό να διευκρινίζεται το είδος των κενών θέσεων εργασίας (σύµβαση απεριορίστου 
χρόνου, καθορισµένου χρόνου, µερικής απασχόλησης, έργου, συνεργασίας, κλπ.). Ένα πλαίσιο 
το οποίο θα προσέγγιζε περισσότερο τις πραγµατικά υφιστάµενες δυνατότητες της αγοράς 
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εργασίας, την εξέλιξή της ή τις αδυναµίες της, θα επέτρεπε την καλύτερη εστίαση της προσοχής 
στις στρατηγικές που χρήζουν εφαρµογής για την υλοποίηση των στόχων της Λισαβόνας. 
 
Για το λόγο αυτό, η ΕΟΚΕ κρίνει ότι οι διαβουλεύσεις µε τους κοινωνικούς εταίρους της 
Ευρώπης είναι ιδιαίτερα απαραίτητη στην περίπτωση αυτή. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Marco Thyssen 

(Tηλ.: 00 32 2 546 84 11 – e-mail: marco.thyssen@eesc.europa.eu) 
 

• NUTS (Βουλγαρία και Ρουµανία) 
− Εισηγητής: κ. BURANI (Εργοδότες – IT) 
 
– Σχετ: COM(2007) 95 τελικό – 2007/0038 (COD) –  CESE 792/2007 
 
− Κύρια σηµεία: 
 
 Η ΕΟΚΕ λαµβάνει γνώση της πρότασης της Επιτροπής και την εγκρίνει δεδοµένου ότι η 

πρόταση αυτή κατέστη αναγκαία λόγω της προσχώρησης των νέων κρατών µελών και είναι 
καθαρά τεχνικού χαρακτήρα. 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Roberto Pietrasanta 

(Τηλ.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 
 
 
4. ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 

• Εκσυγχρονισµός της εργατικής νοµοθεσίας 
− Εισηγητής: κ. RETUREAU (Εργαζόµενοι – FR) 
 
– Σχετ.: COM(2006) 708 τελικό – CESE 805/2007 
 
− Κύρια σηµεία: 
 
 Η ΕΟΚΕ εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η διαδικασία διαβούλευσης αυτή εκτυλίσσεται 

σύµφωνα µε ένα πιεστικό χρονοδιάγραµµα ενώ, ταυτόχρονα, λείπει µια σειρά 
προπαρασκευαστικών εργασιών. Τα διάφορα στοιχεία των συµπερασµάτων της έκθεσης Wim 
Kok, που ενέκρινε το Συµβούλιο, µας δίνουν µια πληρέστερη εικόνα των µεταρρυθµίσεων της 
αγοράς εργασίας κάτι που δεν γίνεται µε την πράσινη βίβλο της Επιτροπής η οποία εστιάζεται 
αποκλειστικά σε σηµεία που σχετίζονται µε τις των προσωπικές συµβάσεις εργασίας. 

 
 Η ΕΟΚΕ ανησυχεί για τον ισχυρισµό ότι η εργατική νοµοθεσία σήµερα είναι ασυµβίβαστη µε 

την αναθεωρηµένη στρατηγική της Λισαβόνας  και ότι εµποδίζει την απασχόληση. Η ΕΟΚΕ 



- 7 - 

Greffe CESE 83/2007 – ΚΣ/ββ/νκ .../... 

φρονεί ότι η Επιτροπή έπρεπε να θέσει τη συζήτηση σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό της 
εργατικής νοµοθεσίας και την προστασία που συνήθως παρέχεται µαζί µε τη σύµβαση εργασίας 
όπως, π.χ., υγεία και ασφάλεια, εργατικά ατυχήµατα, διαχείριση του χρόνου εργασίας, άδειες 
µετ' αποδοχών κλπ. 

 
 Οποιοσδήποτε συλλογισµός που θα θεωρούσε µια προστατευτική εργατική νοµοθεσία ως 

εµπόδιο στην ανάπτυξη και την απασχόληση, θα αποτελούσε µειωτική οπτική. 
 
 Η ΕΟΚΕ οφείλει να επισηµάνει διαφορετικά και σηµαντικά κενά, τα οποία αποδυναµώνουν 

σηµαντικά το σκεπτικό και τις προοπτικές, που προβάλλονται στην πράσινη βίβλο. Συνεπώς, η 
ΕΟΚΕ τονίζει ορισµένα σηµεία τα οποία δυστυχώς δεν έχουν εµβαθυνθεί ή δεν έχουν τονιστεί: 

 
− η κοινωνική διάσταση, 
− συλλογική εργατική νοµοθεσία, 
− η έννοια της αξιοπρεπούς εργασίας, 
− οι κοινωνικοί εταίροι και οι συλλογικές συµβάσεις 
− ο κοινωνικός διάλογος υπήρξε µέσο από κοινού ρύθµισης, 
− η ασφάλεια στην εργασιακή σχέση. 
 
Η EOKE κρίνει ότι είναι πλέον καιρός να διενεργηθεί µια πλήρης και σοβαρή ανάλυση, η οποία θα 
βασίζεται κυρίως: 
 
− σε ένα απολογισµό των νοµικών συστηµάτων που ισχύουν στα κράτη µέλη, 
− στη συµβολή του κοινωνικού διαλόγου, 
− στο συνυπολογισµό των δηµοσίων υπηρεσιών, 
− στη συνεκτίµηση της διαχείρισης των επιχειρήσεων, και της συµµετοχής των εργαζοµένων, 
− στον αναγνωρισµένο ρόλο των πραγµατικά ανεξάρτητων εργαζοµένων, 
− στην προώθηση της σύστασης της ∆ΟΕ του 2006 σχετικά µε την εργασιακή σχέση (αριθ. 198), 
− στην εκτίµηση των επιπτώσεων της αδήλωτης εργασίας, 
− στον αντίκτυπο των µεταναστευτικών ροών, 
− στις λύσεις αµοιβαίου οφέλους, 
− στην αρχική και συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζοµένων. 
 
− (Για περισσότερες πληροφορίες: κα Anna Redstedt 

(Τηλ.: 00 32 2 546 92 33 – e-mail: anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 
 

5. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ 
 

• Συγχώνευση και διάσπαση ανωνύµων εταιρειών 
– Εισηγήτρια: κα SÁNCHEZ MIGUEL (Εργαζόµενοι – ES) 
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– Σχετ.: COM(2007) 91 τελικό – 2007/0035 COD – CESE 796/2007 
  
– Για περισσότερες πληροφορίες: κα Magdaléna Belarova-Carabin 

(Τηλ.: 00 32 2 546 83 03 – e-mail: magdalena.belarova-carabin@eesc.europa.eu) 
 
 

6. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 

• Προσέγγιση των συντελεστών των ειδικών φόρων κατανάλωσης στην 
αλκοόλη 

− Εισηγητής: κ. IOZIA (Εργαζόµενοι – IT) 
 
– Σχετ.: COM(2006) 486 τελικό – 2006/0165 (CNS) – CESE 789/2007 
 
− Κύρια σηµεία: 
 
 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι δεν είναι ορθό να εφαρµοστεί αυτόµατη αναπροσαρµογή ανάλογα µε τον 

πληθωρισµό που έχει καταγραφεί στην ΕΕ από το 1992 στην ΕΕ των 12, δεδοµένου ότι 
εντωµεταξύ έχουν ενταχθεί στην Ένωση 3 επιπλέον κράτη το 1995, άλλα 10 κράτη την 
1η Μαΐου 2004 και ακόµη 2 την 1η Ιανουαρίου 2007. 

 
 Κατά την ακρόαση που διοργάνωσε η ΕΟΚΕ, όλοι οι συµµετέχοντες όχι µόνο εξέφρασαν 

αντίθεσή τους προς την πρόταση της Επιτροπής, αλλά ζήτησαν από την Επιτροπή να προβεί στο 
µέλλον σε ακριβή αξιολόγηση των επιπτώσεων. Η ΕΟΚΕ εύχεται να αποσυρθεί η πρόταση. 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κα Imola Bedö 

(Τηλ.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@eesc.europa.eu) 
 
 
7. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
 

• Η εσωτερική αγορά υπηρεσιών 
– Εισηγήτρια: κα ALLEWELDT (Εργαζόµενοι – DE) 
 
– Σχετ.: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας– CESE 793/2007 
 
– Κύρια σηµεία:  
 
 Η οδηγία της ΕΕ για τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά υπήρξε αφορµή σηµαντικών 

διαφωνιών. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι επιπτώσεις της οδηγίας στις εθνικές 
αγορές είναι σοβαρές. 
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 Η ανταπόκριση στο ερωτηµατολόγιο του ΟΜU δείχνει ότι υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον για την 
αντιµετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν σε σχέση µε τις αγορές εργασίας, την 
απασχόληση, και την προστασία των καταναλωτών. 

 
 Φαίνεται ότι οι πληροφορίες σχετικά µε τον ενδεχόµενο αντίκτυπο στην απασχόληση της νέας 

στρατηγικής για την εσωτερική αγορά δεν είναι επαρκείς ενώ, συνολικά, αναµένεται να 
υπάρξουν «µετατοπίσεις» στο χώρο της απασχόλησης αλλά και απώλεια θέσεων απασχόλησης. 

 
 Αναµένονται αλλαγές στις εθνικές συνθήκες εργασίας και απασχόλησης όπως, λόγου χάρη, 

αύξηση του αριθµού των συµβάσεων απασχόλησης ορισµένου χρόνου αλλά και της ευελιξίας 
όσον αφορά τις συνθήκες απασχόλησης. Θετικές προσδοκίες εντοπίζονται στη βελτίωση της 
προσφοράς εργασίας, την εκµάθηση ξένων γλωσσών και την απόκτηση προσόντων γενικότερα. 

 
 Οι ελλείψεις στον τοµέα της εφαρµογής των διατάξεων σχετικά µε την απόσπαση των 

εργαζοµένων συχνά θεωρούνται ότι συνιστούν πρόβληµα. 
 
 Η αύξηση της κινητικότητας των εργαζοµένων θα εντείνει την ανάγκη παροχής συµβουλών. 
 
 Οι καταναλωτές, αποδίδουν µεγάλη σηµασία στην ποιότητα και τη νοµική ασφάλεια, οι εν λόγω 

παράµετροι, όµως, δεν προάγονται µε τον ενδεδειγµένο τρόπο στην οδηγία. 
 
 Οι ανησυχίες των καταναλωτών πρέπει να ληφθούν υπόψη περισσότερο στην εσωτερική αγορά 

υπηρεσιών και επιβάλλεται µια ενηµερωτική εκστρατεία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 
 Η ΕΟΚΕ προτίθεται να µελετήσει περαιτέρω τις επιπτώσεις της εσωτερικής αγορά ιδίως στην 

απασχόληση και στην προστασία των καταναλωτών. 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κα Claudia Drewes-Wran 

(Τηλ.: 00 32 2 546 80 67 – e-mail: claudia.DrewesWran@eesc.europa.eu) 
 
 

8. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ– ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

• Οδική ασφάλεια - επαγγελµατίες οδηγοί 
– Εισηγητής: κ. ETTY (Εργαζόµενοι – NL) 
 
– Σχετ:  Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 809/2007 
 
– Κύρια σηµεία: 
 
 Η ευρωπαϊκή πολιτική για την οδική ασφάλεια, µαζί µε το Τρίτο ευρωπαϊκό πρόγραµµα δράσης 

για την οδική ασφάλεια (2003) και την Ενδιάµεση αξιολόγηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος 
δράσης για την οδική ασφάλεια (2006), απευθυνόταν σε ένα κοινό - στόχο, το οποίο 
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περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, µοτοσικλετιστές, πεζούς και νέους, καθώς και τους επαγγελµατίες 
οδηγούς. Όµως, η Επιτροπή παρέλειψε διάφορα σχετικά θέµατα, ένα από τα οποία µάλιστα έχει 
καθοριστική σηµασία σύµφωνα µε την άποψη των κοινωνικών εταίρων. Πρόκειται για τους 
χώρους ανάπαυσης για τους επαγγελµατίες οδηγούς ως τµήµατος της υποδοµής για την οδική 
ασφάλεια, και ιδιαίτερα για ασφαλείς και προστατευόµενους χώρους ανάπαυσης. 

 
 Για λόγους οδικής ασφάλειας, για την καταπολέµηση της εγκληµατικότητας στις οδικές 

µεταφορές, και για την υγεία και ασφάλεια των οδηγών φορτηγών, θα πρέπει να διατεθούν 
ασφαλέστεροι και προστατευόµενοι χώροι στάθµευσης για τους επαγγελµατίες οδηγούς σε όλη 
την επικράτεια της Ε.Ε.. 

 
 Η ∆ιεθνής Ένωση Οδικών Μεταφορών (IRU) και η Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Εργαζοµένων στις 

Μεταφορές (EFT) έχουν διατυπώσει κοινά κριτήρια τα οποία είναι ορθά και υλοποιήσιµα και 
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όταν κατασκευάζονται εγκαταστάσεις ανάπαυσης. 

 
 Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την οποία υποστηρίζει 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να καταρτιστεί πιλοτικό πρόγραµµα που προβλέπει µελέτες 
σκοπιµότητας και τη χορήγηση αρχικής ενίσχυσης υπέρ της δηµιουργίας ασφαλών χώρων 
στάθµευσης για επαγγελµατίες οδηγούς. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κα Agota Bazsik  

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

• Γεωργικοί ελκυστήρες/διατάξεις φωτισµού (κωδικοποίηση) 
 
– Σχετ.: COM(2007) 192 τελικό – 2007/0066 COD – CESE 798/2007 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Jean-Pierre Faure 

(Τηλ.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
 

• Αεροπορικές υπηρεσίες – κοινοί κανόνες 
– Εισηγητής: κ. McDONOGH (Εργοδότες – IE) 
 
– Σχετ.: COM(2006) 396 τελικό – 2006/0130 COD – CESE 808/2007 
 
– Κύρια σηµεία: 
 

− Οι αεροπορικές εταιρείες Υποχρέωσης ∆ηµόσιας Υπηρεσίας (Υ∆Υ) πρέπει να 
αναλαµβάνουν δέσµευση σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις. 

− Θα πρέπει να υπάρχει Συµφωνία Επιπέδου Υπηρεσίας µεταξύ των αεροδροµίων που 
εξυπηρετούνται από τις πτήσεις Υ∆Υ και του συµβαλλοµένου κράτους. 
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− Θα πρέπει να παρέχεται στους επιβάτες Υ∆Υ µεγαλύτερη αποζηµίωση από αυτή που 
προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) 261/2004, δεδοµένου ότι µπορεί να µην υπάρχει άλλο 
διαθέσιµο µέσο µεταφοράς. 

− Στη διαδικασία διαγωνισµού για τις Υ∆Υ θα πρέπει να συµµετέχουν τουλάχιστον δύο 
υποψήφιοι. 

− Σε ό,τι αφορά τις πτήσεις εντός της Ε.Ε., το κόστος της διαδροµής επιστροφής θα πρέπει 
να είναι το ίδιο µε το κόστος της διαδροµής µετάβασης. Εάν υπάρχει διαφορά µεταξύ του 
κόστους της διαδροµής µετάβασης και του κόστους της διαδροµής επιστροφής, θα πρέπει 
να αιτιολογείται. 

− Τα εισιτήρια Υ∆Υ θα πρέπει να είναι επιστρεπτέα, υπό τον όρο να πληρούνται ορισµένες 
προϋποθέσεις. 

− Ο υπολογισµός του ναύλου θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς στα εισιτήρια όπως οι 
φόροι,  τα τέλη αεροδροµίου κλπ. 

− Η προσέγγιση σε ό,τι αφορά τη διατροπικότητα θα πρέπει να εξασφαλίζει ισότιµους 
όρους ανταγωνισµού για όλους τους τρόπους µεταφοράς. 

− Οι αεροµεταφορές βαρύνονται δυσανάλογα µε το κόστος της ασφαλείας. Η κατάσταση 
αυτή πρέπει να διορθωθεί. 

− Η αναφορά στα τρένα µεγάλης ταχύτητας θα πρέπει να διατηρηθεί δεδοµένου ότι σε 
ορισµένα κράτη µέλη δεν υφίστανται παρόµοια τρένα. 

− Η επιτροπή οφείλει να διενεργήσει ελέγχους προκειµένου να διαπιστωθεί κατά πόσον οι 
εθνικές ρυθµιστικές αρχές της αεροπορίας εκτελούν τα καθήκοντά τους κατά τρόπο 
κανονικό και θεµιτό και καµιά από τις ενέργειές τους δεν προκαλεί στρεβλώσεις του 
ανταγωνισµού. 

− Η «ενιαία ασφάλεια» που προτάθηκε αρχικά από την Επιτροπή θα πρέπει να καθιερωθεί 
για τους επιβάτες που διέρχονται από ευρωπαϊκά αεροδρόµια. 

− Τούτο πρέπει να συµπεριλάβει τροποποίηση της διαδικασίας ελέγχου των επιβατών 
στους αερολιµένες ώστε να εφαρµοστεί µια ταχεία διαδικασία (βιοµετρική) για την 
διευκόλυνση των τακτικών επιβατών. 

− Τα εισιτήρια τα οποία εκδίδονται ένα µήνα πριν την πτήση θα πρέπει να έχουν µια 
περίοδο "υπαναχώρησης" ώστε οι επιβάτες να µπορούν να τα ακυρώνουν, χωρίς 
επιβάρυνση, εντός 48 ωρών. Σε περίπτωση ακύρωσης εισιτηρίου, οι επιβάτες θα πρέπει 
να δικαιούνται, επίσης, επιστροφής όλων των τελών αερολιµένα. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Siegfried Jantscher  

(Τηλ.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 

9. ΓΕΩΡΓΙΑ 
 

• Οπωροκηπευτικά 
– Εισηγητής: κ. CAMPLI (∆ιάφορες δραστηριότητες – IT) 
 
– Σχετ.: COM(2007) 17 τελικό – 2007/0012 CNS – CESE 802/2007 
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− Κύρια Σηµεία : 
 
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τη στρατηγική της Επιτροπής που αποσκοπεί στο να οδηγήσει έως το 2013 όλο 
τον πρώτο πυλώνα σε ένα οµοιογενές και ισορροπηµένο σύνολο. για τον σκοπό αυτό καλεί την 
Επιτροπή να δροµολογήσει και στον τοµέα των οπωροκηπευτικών µια κατάλληλη διαδικασία 
µετάβασης του συνόλου των φορέων του κλάδου στο νέο σύστηµα. 
 
Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει ότι η Επιτροπή έχει διατυπώσει τις προτάσεις της µέσα σε ένα συγκεκριµένο 
δηµοσιονοµικό πλαίσιο που δεν έχει αυξηθεί. Επισηµαίνει, επίσης, ότι µε την κατάργηση των 
αποσύρσεων από την αγορά και των επιστροφών κατά την εξαγωγή, η Επιτροπή αυξάνει τους πόρους 
που ενδεχοµένως θα διατεθούν σε µελλοντικά επιχειρησιακά προγράµµατα. Όµως, οι πόροι αυτοί 
κινδυνεύουν να µην χρησιµοποιηθούν και να µην επενδυθούν από πιο αποτελεσµατικές οργανώσεις 
παραγωγών. 
 
Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει, επίσης, ότι η πρόταση εισάγει στα επιχειρησιακά προγράµµατα, αφενός, νέα 
µέτρα µεγάλης πολιτικής και οικονοµικής αξίας (διαχείριση των κρίσεων της αγοράς, περιβαλλοντική 
πολιτική, προώθηση της κατανάλωσης) και, αφετέρου, αυξάνει τη συγχρηµατοδότηση (έως 60%) 
ορισµένων µέτρων που θεωρούνται στρατηγικής σηµασίας. Αυτή η καινοτόµος πολιτική, σε 
συνδυασµό µε την παράταση του ορίου της κοινοτικής οικονοµικής ενίσχυσης σε επιχειρησιακά 
πρόγραµµα στο 4,1% της αξίας της παραγωγής που διαθέτουν στο εµπόριο οι οργανώσεις 
παραγωγών, συµβάλλει στην πραγµατικότητα στη µείωση των πόρων που διατίθενται για επενδύσεις.  
 
Για όλους αυτούς τους λόγους, η ΕΟΚΕ θεωρεί, συνεπώς, ότι είναι απαραίτητο να εισαχθούν 
τουλάχιστον τρεις διορθώσεις στα πλαίσια της αρχής της «πραγµατικής» ουδετερότητας σε επίπεδο 
προϋπολογισµού: 
 

− µη καταχώρηση της διαχείρισης των κρίσεων της αγοράς στο εσωτερικό του 
επιχειρησιακού προγράµµατος της οργάνωσης παραγωγών,  

− παρέκκλιση του ορίου του 4,1%, όταν οι δράσεις συγχρηµατοδοτούνται κατά 60%, 
− συµπερίληψη των κοινών δράσεων δύο ή περισσότερων οργανώσεων παραγωγών µεταξύ 

εκείνων που χρηµατοδοτούνται από την Κοινότητα κατά 60%, έτσι ώστε να προωθηθεί η 
συνεργασία των οργανώσεων αυτών και η συγκέντρωση της προσφοράς. 

 
Εξάλλου, η ΕΟΚΕ λαµβάνει υπό σηµείωση την πρόταση της Επιτροπής να αναθέσει τη διαχείριση 
των κρίσεων στις οργανώσεις παραγωγών και καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει σαφή κριτήρια για τη 
διαχείριση των κρίσεων ώστε τα µέσα που προβλέπονται για το σκοπό αυτό να µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν από όλους τους παραγωγούς µε τρόπο που να καθιστά αποτελεσµατική µια πιθανή 
παρέµβαση σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης και να επιτρέπει την πραγµατική αποκατάσταση των 
αγορών. 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Arturo Iñiguez Yuste  

(Τηλ.: 00 32 2 546 87 68 – e-mail : arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 
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10.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΜΑΛΩΤΩΝ 
 

• Στρατηγική της ΕΕ για τις βλάβες από το οινόπνευµα 
− Εισηγήτρια: κα van TURNHOUT (∆ιάφορες δραστηριότητες – IE) 
− Συνεισηγητής: κ. JANSΟN (Εργαζόµενοι – SE) 
 
– Σχετ.: COM(2006) 625 τελικό – CESE 807/2007 
 
− Κύρια σηµεία : 
 
 Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) επικροτεί την ανακοίνωση της 

Επιτροπής, Μια στρατηγική της ΕΕ για τη στήριξη των κρατών µελών στην προσπάθειά τους να 
µειώσουν τις βλάβες που προκαλούνται από το οινόπνευµα. Ωστόσο, η ΕΟΚΕ λυπάται που η 
ανακοίνωση υπολείπεται κατά πολύ της «συνολικής στρατηγικής» που αναφερόταν στα 
συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 5ης Ιουνίου 2001. 

 
Η γνωµοδότηση πραγµατεύεται τα θέµατα που συνδέονται µε την επιβλαβή και επικίνδυνη 
κατανάλωση οινοπνεύµατος καθώς και τις βλάβες που συνδέονται µε την κατανάλωση 
οινοπνεύµατος από τους ανηλίκους. 

 
 Για να διασφαλιστεί µεγαλύτερη προστασία των παιδιών, η ΕΟΚΕ ζητά να συµπεριληφθεί ως 

ειδικός στόχος η µείωση της έκθεσης των παιδιών στα οινοπνευµατώδη προϊόντα και στη 
διαφήµιση και την προώθηση τους. 

 
 Η ΕΟΚΕ προτρέπει την Επιτροπή να εξετάσει τις οικονοµικές επιπτώσεις των βλαβών που 

προκαλούνται από το οινόπνευµα. Οι επιπτώσεις τους αντιβαίνουν στους στόχους της 
στρατηγικής της Λισαβόνας και έχουν συνέπειες στο χώρο εργασίας, την κοινωνία και την 
οικονοµία. 

 
 Η ΕΟΚΕ ζητά να ενταχθούν οι πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση σε 

µια συνολική και ολοκληρωµένη στρατηγική για να µειωθούν οι βλάβες που προκαλεί το 
οινόπνευµα. 

 
Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει την ποικιλοµορφία των πολιτισµικών συνηθειών στην Ευρώπη. Οι 
διαφορές αυτές πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στις διάφορες πρωτοβουλίες και δράσεις που 
προτείνονται. 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κα Ewa Kaniewska 

(Τηλ.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail : ewa.kaniewska@eesc.europa.eu) 
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• Προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συµβάσεις 
– Εισηγητής: κ. PEGADO LIZ (∆ιάφορες δραστηριότητες – PT) 
 
– Σχετ.: COM(2006) 514 τελικό – CESE 795/2007 
 
– Κύρια σηµεία:  
 
 Η ΕΟΚΕ, παρότι επισηµαίνει ότι η έκδοση της ανακοίνωσης αυτής παρουσίασε καθυστέρηση σε 

σχέση µε τις προθεσµίες που ορίζονταν στην οδηγία, εκτιµά την πρωτοβουλία και συµφωνεί µε 
µεγάλο µέρος των παρατηρήσεων της Επιτροπής Η ΕΟΚΕ φρονεί, εντούτοις, ότι η αναθεώρηση 
της νοµοθετικής αυτής πράξης, ταυτόχρονα µε εκείνες που αφορούν τις εξ αποστάσεως 
πωλήσεις χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών και ορισµένες πτυχές του ηλεκτρονικού εµπορίου, θα 
ήταν προτιµότερο να πραγµατοποιηθεί άµεσα, χωρίς αναµονή των συµπερασµάτων των 
εργασιών σχετικά µε την αναθεώρηση του κοινοτικού κεκτηµένου για θέµατα καταναλωτικών 
συµβάσεων. 

 
Μεταξύ άλλων, η ΕΟΚΕ 

− προτρέπει την Επιτροπή να προβεί σε λεπτοµερή ανάλυση των απαντήσεων που έχει λάβει 
εντωµεταξύ στην δηµόσια διαβούλευση της, στις οποίες θα πρέπει να προστεθούν και αξιόπιστα 
στατιστικά στοιχεία σχετικά µε το πεδίο και µε την εµβέλεια των εξ αποστάσεως πωλήσεων 
στην εσωτερική αγορά και να καταλήξει σε δηµόσια ακρόαση των ενδιαφεροµένων µερών. 

− Επαναλαµβάνει, όµως, τη θέση της, την οποία έχει ήδη διατυπώσει σε προγενέστερες 
γνωµοδοτήσεις, και σύµφωνα µε την οποία το αντικείµενο της οδηγίας δεν πρέπει να 
περιορίζεται στις σχέσεις επαγγελµατιών/καταναλωτών και ότι θα ήταν πολύ πιο 
εποικοδοµητικό να εξεταστεί εκ νέου το πεδίο της, προκειµένου να συµπίπτει, σε ουσιαστικές 
πτυχές, µε το αντίστοιχο πεδίο της νοµοθεσίας για το ηλεκτρονικό εµπόριο. 

 
 Η άποψη της ΕΟΚΕ αποκλίνει από την εκτίµηση της Επιτροπής όσον αφορά τις συνέπειες από 

τη χρήση της ρήτρας στοιχειώδους προστασίας. ∆εν πιστεύει ότι σε αυτήν οφείλονται οι ορθά 
επισηµανθείσες δυσκολίες εφαρµογής της οδηγίας. ∆εν απορρίπτει, όµως, τη δυνατότητα να 
εξεταστεί το ενδεχόµενο µετάβασης προς την πλήρη εναρµόνιση, µέσω κανονισµού, υπό τον 
όρο ότι θα διασφαλίζεται υψηλότερο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. 

 
 Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει, επίσης, την ανάγκη να δοθεί έµφαση στην πραγµατική πληροφόρηση των 

συµβαλλοµένων µερών, µε ιδιαίτερη προσοχή στους λιγότερο πληροφορηµένους 
συµβαλλοµένους, παράλληλα µε ένα αποτελεσµατικό σύστηµα κυρώσεων για τις πρακτικές που 
παραβαίνουν το θεσπισθέν νοµικό καθεστώς. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Luís Lobo 

(Τηλ.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@eesc.europa.eu) 
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• Υγιεινή τροφίµων/ Κατάργηση των διακρίσεων στις τιµές 
– Εισηγητής: κ. ΓΚΟΦΑΣ (∆ιάφορες δραστηριότητες – EL) 
 
– Σχετ.: COM(2007) 90 τελικό – 2007/0037 COD – CESE 797/2007 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Jean-Pierre Faure 

(Tηλ.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
 

11. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

• Επικίνδυνα χηµικά προϊόντα - εξαγωγές και εισαγωγές 
– Εισηγητής: κ. PEZZINI (Εργοδότες – IT) 
 
– Σχετ.: COM(2006) 745 τελικό - 2006/0246 COD – CESE 799/2007 
 
– Κύρια σηµεία: 
 
 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί ότι αναγκαίο η υιοθέτηση να υιοθετήσει η Επιτροπή µια εναρµονισµένη 

προσέγγισης του θέµατος µε στόχο τη βελτίωση της προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του 
περιβάλλοντος στις χώρες εισαγωγής, ειδικότερα στις αναπτυσσόµενες χώρες, καθώς και ότι 
είναι αναγκαίο να προβλεφθούν ευέλικτοι, σαφείς και διάφανοι µηχανισµοί, οι οποίοι να 
βασίζονται σε εύχρηστες και οµοιόµορφες διαδικασίες ώστε να διασφαλίζεται, χωρίς 
καθυστερήσεις και επιβαρύνσεις, η κατάλληλη ενηµέρωση των χωρών που εισάγουν επικίνδυνες 
χηµικές ουσίες. 

 
 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι οι πιο αυστηρές διατάξεις που προέβλεπε ο κανονισµός 

(ΕΚ) αριθ. 304/2003, και οι οποίες επαναλαµβάνονται στην παρούσα νέα πρόταση κανονισµού, 
αποτελούν στοιχείο πρώτιστης σηµασίας για τη γενική ασφάλεια και για τη διαχείριση των 
επικίνδυνων χηµικών προϊόντων. 

 
 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την πρόθεση της Επιτροπής να επωφεληθεί της διόρθωσης της νοµικής 

βάσης του κανονισµού προκειµένου να αυξήσει την αποτελεσµατικότητα της κοινοτικής 
νοµοθεσίας και την νοµική ασφάλεια, σε άµεσο συσχετισµό µε τον κανονισµό 
(ΕΚ) αριθ. 1907/2006, ο οποίος ρυθµίζει τα χηµικά προϊόντα (REACH) και ο οποίος θα τεθεί σε 
ισχύ τον Ιούνιο του 2007. 

  
 Κατά την ΕΟΚΕ, η νέα νοµοθεσία θα πρέπει να προβλέπει, αφενός, τη σύνταξη οδηγιών 

εφαρµογής και ενηµερωτικού υλικού και, αφετέρου, την διοργάνωση επιµορφωτικών δράσεων 
µε βάση τα κοινοτικά πρότυπα, οι οποίες να προορίζονται κυρίως για τους υπαλλήλους των 
τελωνειακών υπηρεσιών, µε τη συµµετοχή αρµοδίων από τις υπηρεσίες της Επιτροπής και 
ιδιαίτερα από το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ). Επιπλέον, η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει τη σηµασία 
της χρήσης της γλώσσας της χώρας εισαγωγής στην ετικέτα και στα τεχνικά δελτία. 
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 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι καθοριστικής σηµασίας στοιχείο για την αποτελεσµατική, σωστή και 

διαφανή εφαρµογή των προτεινόµενων µηχανισµών είναι τα συστήµατα τελωνειακού ελέγχου 
και η πλήρης συνεργασία των τελωνειακών αρχών µε τις ορισθείσες εθνικές αρχές για την 
εφαρµογή του κανονισµού. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κα Filipa Pimentel 

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

• ∆ιάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
– Εισηγητής: κ. van OORSCHOT (Εργοδότες – NL) 
 
– Σχετ.: COM(2006) 388 τελικό – 2006/0136 COD – CESE 800/2007 
 
– Κύρια σηµεία : 
 
 Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θέσπιση νέου κανονισµού 

σχετικά µε τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά. Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι στο 
προοίµιο της οδηγίας πρέπει να αναφερθεί ρητά η σηµασία της επαρκούς διαθεσιµότητας 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τον ασφαλή εφοδιασµό του απαιτητικού ευρωπαίου 
καταναλωτή µε τρόφιµα ασφαλή και υψηλής ποιότητας. 

 
 Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ανησυχία της για την εισαγωγή κριτηρίων έγκρισης των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Η εφαρµογή κριτηρίων έγκρισης για φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα, βασιζόµενων µόνο στις εγγενείς ιδιότητες των δραστικών συστατικών των προϊόντων 
χωρίς να λαµβάνονται υπόψη η χρήση και η έκθεση σε πρακτικό επίπεδο, αποβαίνει σε βάρος 
της αρχής να λαµβάνονται αποφάσεις µε βάση την εκτίµηση επικινδυνότητας. Η ΕΟΚΕ δεν είναι 
σύµφωνη µε την προσέγγιση αυτή την οποία θεωρεί ότι επιβραδύνει χωρίς λόγο την καινοτοµία 
για την ανάπτυξη νέων και βελτιωµένων ουσιών. 

 
 Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι η αµοιβαία αναγνώριση εγκρίσεων µεταξύ των ζωνών είναι ένα πρώτο βήµα 

προς την κατεύθυνση της πλήρους εναρµόνισης των εγκρίσεων στην Ευρώπη. Η ΕΟΚΕ 
προτείνει να προβλεφθούν διατάξεις για την αµοιβαία αναγνώριση των εγκρίσεων µεταξύ ζωνών 
στην περίπτωση γειτονικών χωρών µε συγκρίσιµες συνθήκες παραγωγής. 

 
 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την ιδέα της συγκριτικής αξιολόγησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

που περιέχουν ουσίες των οποίων προβλέπεται η υποκατάσταση. Ωστόσο, η ΕΟΚΕ τάσσεται 
υπέρ της µείωσης συχνότητας αξιολόγησης και υπέρ της εφαρµογής της κανονικής περιόδου 
προστασίας δεδοµένων για ουσίες υποψήφιες προς υποκατάσταση ώστε να διατηρηθεί κάποια 
προθυµία εκ µέρους της βιοµηχανίας για επενδύσεις στις ουσίες αυτές και έτσι να αποτραπούν 
συµφορήσεις στον γεωργικό τοµέα. 
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 Κατά την ΕΟΚΕ, το σχέδιο δεν προβλέπει επαρκή κίνητρα για την έγκριση φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων για χρήσεις δευτερεύουσας σηµασίας. Σαν µέτρα βελτίωσης η ΕΟΚΕ προτείνει τα 
ακόλουθα δύο. Πρώτον, να τεθεί σε εφαρµογή ένα σύστηµα όπου στον πρώτο αιτούντα θα 
παρέχεται προστασία δεδοµένων µεγαλύτερης διάρκειας στο βαθµό που καλύπτονται 
περισσότερες χρήσεις δευτερεύουσας σηµασίας και, δεύτερον, ζητά από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να διευκολύνει την κατάρτιση ενηµερωµένου καταλόγου υπόψη των κρατών µελών 
όπου θα περιέχονται όλες οι επιτρεπόµενες (δευτερεύουσας σηµασίας) χρήσεις. 

 
 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κα Yvette Azzopardi 

(Τηλ.: 0032 2 546 98 18 – e-mail : yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
 
 

• Αεροπορικές δραστηριότητες/σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων 
εκποµπής αερίων θερµοκηπίου 

– Εισηγητής: κ. ADAMS (∆ιάφορες δραστηριότητες – UK) 
 
– Σχετ.: COM(2006) 818 τελικό – 2006/0304 COD – CESE 801/2007 
 
– Κύρια σηµεία: 
 

Η ΕΟΚΕ επικροτεί την προτεινόµενη οδηγία, η οποία παρέχει µια προσεκτικά µελετηµένη και 
πραγµατιστική προσέγγιση του περιορισµού και της αντιστάθµισης του ραγδαία αυξανόµενου 
όγκου των αερίων του θερµοκηπίου που εκπέµπονται από τον κλάδο των αεροπορικών 
µεταφορών. 

 
Με την ένταξη των αεροµεταφορών στο ευρωπαϊκό Σύστηµα Εµπορίας ∆ικαιωµάτων Εκποµπής 
(ΣΕ∆Ε), ενισχύεται δυνητικά το ίδιο το σύστηµα και παγιώνεται περισσότερο ως το κατ' εξοχήν 
υπόδειγµα για την αντιµετώπιση των εκποµπών CO2 σε παγκόσµιο επίπεδο..  

 
Η ΕΟΚΕ κρίνει Η πρόταση είναι πραγµατιστική. Αναγνωρίζει τη δύναµη των πολιτικών, 
οικονοµικών και καταναλωτικών πιέσεων για τη συνεχιζόµενη ανάπτυξη των αεροπορικών 
ταξιδιών και µεταφορών και χρησιµοποιεί ταυτόχρονα τον αγορακεντρικό µηχανισµό του ΣΕ∆Ε 
για την αντιστάθµιση µιας από τις σηµαντικότερες επιβλαβείς εξωτερικές επιπτώσεις του κλάδου 
των αεροµεταφορών. 

 
Η ΕΟΚΕ επικροτεί τη συµπερίληψη στο σύστηµα όλων των πτήσεων από και προς την Ευρώπη 
από το 2012, αλλά πιστεύει ότι το ανώτατο όριο των εκποµπών – το οποίο καθορίζεται περίπου 
στο επίπεδο του 2005 – θα πρέπει να είναι χαµηλότερο και πιο συνεκτικό µε τα επίπεδα που 
απαιτούνται από τους άλλους κλάδους στο ΣΕ∆Ε. 

 
Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει ότι πρόκειται για ένα περίπλοκο ζήτηµα, αλλά αισθάνεται ότι η πρόταση 
είναι κάπως ασαφής και δεν παρουσιάζει ξεκάθαρα τα πλεονεκτήµατά της. Απευθύνεται 
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ποικιλοτρόπως και σε ποικίλα επίπεδα στο σύνολο της ΕΕ, στα επιµέρους κράτη µέλη, στους 
διάφορους βιοµηχανικούς κλάδους και στο κοινό. Πρέπει να τονιστεί, ειδικότερα, το θετικό 
δυναµικό της οδηγίας να υποστηρίξει και να ενισχύσει το ΣΕ∆Ε. Σηµειώνεται, επίσης, ότι θα 
απαιτηθεί ενεργός συµπληρωµατική υποστήριξη και από άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής και 
ιδιαίτερα από τις Γ∆ «Μεταφορές και ενέργεια» και «Έρευνα». 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κα Annika Korzinek  

(Tηλ.: 00 32 546 80 65 – e-mai : annika.korzinek@eesc.europa.eu)  
 

• Ηλεκτρικές στήλες και απόβλητα 
– Σχετ.: COM(2007) 93 τελικό – 2007/0036 COD– CESE 803/2007 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Jakob Andersen  

(Tηλ.: 00 32 546 92 58 – e-mail: jakob.andersenl@eesc.europa.eu)  
 
 

12. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 
• H µελλοντική νοµοθεσία για την ηλεκτρονική προσβασιµότητα 
– Εισηγητής: κ. HERNÁNDEZ BATALLER (∆ιάφορες δραστηριότητες – ES) 
 
– Σχετ.: ∆ιερευνητική γνωµοδότηση – CESE 810/2007 
 
– Κύρια σηµεία: 
 
 Η Επιτροπή, µε επιστολή που απηύθυνε στην ΕΟΚΕ, την κάλεσε να καταρτίσει διερευνητική 

γνωµοδότηση µε θέµα το «µελλοντικό νοµοθετικό πλαίσιο για την ηλεκτρονική 
προσβασιµότητα» µε επικέντρωση του ενδιαφέροντας στους ηλικιωµένους. 

 
 Αυτό που επιδιώκεται, κυρίως, είναι να καθοριστεί η τυπολογία του παράγωγου δικαίου µε βάση 

την οποία θα αναπτυχθεί ο στόχος της ΕΕ για τη διαµόρφωση µιας κοινωνίας χωρίς 
αποκλεισµούς, στη σηµερινή συγκυρία ταχείας οικονοµικής και κοινωνικής αναδιάρθρωσης. 

 
 Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι, λόγω των σηµαντικών πολιτικών και κοινωνικών µεταβολών των 

τελευταίων ετών, έχει προτεραιότητα να αναληφθεί κοινοτική δράση για την ηλεκτρονική 
προσβασιµότητα και να καθιερωθεί η πρόσβαση στις ΤΠΕ στις δηµόσιες υπηρεσίες ως δικαίωµα 
των πολιτών. 

 
 Η εν λόγω κοινοτική δράση πρέπει να συνδυάζει ένα νοµικό µέσο που να ενισχύει την ισχύουσα 

νοµοθεσία µε άλλα µη δεσµευτικά µέτρα στα πλαίσια διαφόρων πολιτικών, δεδοµένης της 
προστιθέµενης αξίας που συνεπάγεται η κοινοτική παρέµβαση. 
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 Η συµµετοχή των οργανώσεων της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών έχει ιδιαίτερη σηµασία 
για την εφαρµογή της ενδεδειγµένης πολιτικής για την ψηφιακή προσβασιµότητα, χάρη στην 
προώθηση των συνοδευτικών µέτρων, π.χ. σε πτυχές που έχουν σχέση µε τους κώδικες 
συµπεριφοράς ή µε τη συρρύθµιση. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κα Agota Bazsik  

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

13. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 

• ∆ια βίου µάθηση 
− Εισηγητής: κ. RODRIGUEZ GARCIA-CARO (Εργοδότες – ES) 
 
– Σχετ.: COM(2006) 479 τελικό – 2006/0163 (COD) – CESE 806/2007 
 
− Κύρια σηµεία: 
 

Η ΕΟΚΕ κρίνει απαραίτητη την πρόταση για τη θέσπιση ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελµατικών 
προσόντων για τη δια βίου µάθηση, δεδοµένου ότι η δέουσα διαφάνεια ως προς τα 
επαγγελµατικά προσόντα και τις ικανότητες ευνοεί την κινητικότητα εντός της Ένωσης και 
διευκολύνει την πρόσβαση στην αγορά εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά τρόπο 
τυποποιηµένο και γενικευµένο. 

 
 Η ΕΟΚΕ παρατηρεί ότι η νοµική µορφή που επιλέχθηκε για την υιοθέτηση της πρότασης είναι η 

σύσταση, η οποία, σύµφωνα µε το άρθρο 249 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, δεν έχει δεσµευτικό χαρακτήρα. 

 
 Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι απαιτείται περαιτέρω αποσαφήνιση και απλούστευση των περιγραφικών 

δεικτών του προτύπου, ιδίως όσον αφορά τα επαγγελµατικά προσόντα, ώστε να είναι πιο 
ευνόητοι για τους πολίτες γενικά, για τις επιχειρήσεις και για τους ειδικούς. 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κα Ewa Kaniewska 

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


