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1. ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Της
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ
•

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

ΕΝΩΣΗς

–

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

Σχέδιο γνωµοδότησης "Συµβολή στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 15ης
και 16ης Ιουνίου 2006 - Περίοδος περισυλλογής"

–

Γενικός εισηγητής : ο κ. MALOSSE (Εργοδότες-FR)

–

Αναφορές: CESE 513/2006 fin – CESE 745/2006

–

Κύρια σηµεία:

Στη σύνοδο που θα πραγµατοποιηθεί από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στις 15 και 16 Ιουνίου 2006, οι
αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα διενεργήσουν αξιολόγηση των πρωτοβουλιών που έχουν
αναληφθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου προβληµατισµού, σε συµφωνία µε την απόφαση του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που πραγµατοποιήθηκε τον Ιούλιο του 1005, µετά την αποτυχία της
διαδικασίας για την κύρωση της Συνταγµατικής Συνθήκης στη Γαλλία και στις Κάτω Χώρες, ενώ θα
πρέπει να συµφωνήσουν και για τα προσεχή στάδια της τρέχουσας διαδικασίας.
Στα πλαίσια αυτής της προοπτικής, η ΕΟΚΕ επιθυµεί να προσφέρει τη συµβολή της στη συζήτηση, όχι
µόνο επιβεβαιώνοντας τις παλαιές της θέσεις υπέρ της Συνταγµατικής Συνθήκης, αλλά διατυπώνοντας
και ορισµένες συστάσεις που απευθύνονται τόσο στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο όσο και στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
Αυτές οι συστάσεις στηρίζονται στην άποψη ότι η κρίση ταυτότητας που διέρχεται σήµερα η Ε.Ε. και
οι επιφυλάξεις των πολιτών αφορούν περισσότερο τη λειτουργία και τις σηµερινές πολιτικές της
Ένωσης παρά αυτή καθεαυτή τη Συνταγµατική Συνθήκη
Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους η ΕΟΚΕ φρονεί ότι:
•

η λύση της «εξόδου από την κρίση» πρέπει να διαφυλάξει τις προόδους και τις
ισορροπίες που επετεύχθησαν από τη Συνταγµατική Συνθήκη και να λάβει υπόψη το
γεγονός ότι η συνθήκη κυρώθηκε µέχρι σήµερα από 15 κράτη µέλη.

•

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο οφείλουν, στα πλαίσια των
αντίστοιχων αρµοδιοτήτων τους, να υποβάλουν τις κατάλληλες προτάσεις ώστε να
θέσουν τις βάσεις του οράµατος για το µέλλον της Ευρώπης, που θα εγγυάται το µέλλον
των πολιτών της και να δώσουν περιεχόµενο στις πολιτικές της Ένωσης προκειµένου να
ανταποκριθούν οι τελευταίες στις προσδοκίες των ευρωπαϊκών πληθυσµών.

Στα πλαίσια αυτά, η ΕΟΚΕ διατυπώνει µια σειρά από συστάσεις προς το ευρωπαϊκό συµβούλιο, οι
οποίες αναφέρονται σε τέσσερις βασικούς τοµείς και αποσκοπούν στα ακόλουθα:
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•

την προαγωγή ενός καλύτερου συστήµατος ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, στα πλαίσια του
οποίου θα προβλέπονται τα περισσότερο νεωτεριστικά στοιχεία της Συνταγµατικής
Συνθήκης, ιδιαιτέρως µε την παραχώρηση ενός διευρυµένου ρόλου στις οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών και στους θεσµούς που την αντιπροσωπεύουν στα πλαίσια της
διαδικασίας για την η χάραξη πολιτικών και την προετοιµασία των κοινοτικών
αποφάσεων·

•

η καλύτερη υποστασιοποίηση των κοινοτικών πολιτικών και της ευρωπαϊκής ιθαγένειας
και η ανάπτυξη πραγµατικά κοινών πολιτικών στους τοµείς που δεν χρειάζεται πλέον να
καταδειχθεί η πρόσθετη αξία που αποφέρει η ευρωπαϊκή διάσταση·

•

η πλήρης αξιοποίηση των υφιστάµενων συνθηκών, µε τη χρήση των µεταβατικών
ρητρών που περιλαµβάνονται στη συνθήκη της Νίκαιας, οι οποίες επιτρέπουν τη
µετάβαση στο σύστηµα της ειδικής πλειοψηφίας σε ορισµένους τοµείς της κοινωνικής
πολιτικής, της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, µε την ενίσχυση της
οικονοµικής διακυβέρνησης και µε την άρση των καθυστερήσεων ή των κενών που
εξακολουθούν να παρατηρούνται σε πολλές κοινοτικές δραστηριότητες·

•

την εφαρµογή εκ µέρους των κρατών µελών µιας αξιόπιστης και συνεκτικής πολιτικής
πληροφόρησης, µε την χρήση των δικτύων της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών.

Συµπερασµατικά, η ΕΟΚΕ κρίνει ότι απαραίτητες προϋποθέσεις για να αντιµετωπισθεί η κρίση
ταυτότητας που διέρχεται σήµερα η Ε.Ε. είναι το να δοθεί στο ευρωπαϊκό σχέδιο νέα αξιοπιστία και
στη διαδικασία ολοκλήρωσης νέα νοµιµότητα.
−

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

2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ
•

Φορολογία των επιβατικών αυτοκινήτων στην ΕΕ

–

Εισηγητής: κ. RANOCCHIARI (Εργοδοότες-IT)

–

Αναφορές: COM(2005)261 τελικό - 2005/0130 CNS – CESE 749/2006

–

Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει πλήρως την πρόταση οδηγίας που αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργίας της
εσωτερικής αγοράς και στην προώθηση της περιβαλλοντικής αειφορίας. Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει την
χρήση, για πρώτη φορά, του τρίτου πυλώνα, που αναφέρεται σε φορολογικά θέµατα, µε στόχο τη
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Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τις θετικές συνέπειες που ενδέχεται να έχει η πρόταση αυτή
στην ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών και στην αυτοκινητοβιοµηχανία.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΟΚΕ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αρχίσει ένα συνεχή διάλογο και
συνεργασία µε τα κράτη µέλη για τη συντονισµένη εφαρµογή του νέου συστήµατος φορολογίας των
επιβατικών αυτοκινήτων, και να υιοθετήσει µια ολοκληρωµένη προσέγγιση για την καλύτερη
περιβαλλοντική αειφορία των οδικών µεταφορών.
−

•

Επικοινωνία:
κα Imola Bedő
Τηλ.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail : imola.bedo@eesc.europa.eu)

Φορολογία στο κράτος της φορολογικής κατοικίας (ανακοίνωση)

− Εισηγητής: κ. LEVAUX (Εργοδοότες - FR)
−

Αναφορές: COM(2005)702 τελικό – CESE 742/2006

− Κύρια σηµεία:
Η ΕΟΚΕ υπενθυµίζει ότι είναι υπέρ της µακροπρόθεσµης εναρµόνισης των φορολογικών κανόνων σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Προς το παρόν όµως, δυστυχώς, η εναρµόνιση αυτή προσκρούει σε πολλά
εµπόδια και, υπό τις συνθήκες αυτές, η ΕΟΚΕ:
•

•

•

επαναλαµβάνει ότι επικροτεί τους προσανατολισµούς και τις προσπάθειες της Επιτροπής
να διευκολύνει την ανάπτυξη της δραστηριότητας των ΜΜΕ, αλλά διερωτάται εάν θα
είναι αποτελεσµατικό το προτεινόµενο σύστηµα και ποια θα είναι τα όριά του,
πιστεύει ότι, επειδή πρόκειται για πιλοτικό πείραµα, θα ήταν σκοπιµότερο να προτείνει η
Επιτροπή ένα λεπτοµερέστερα προσδιορισµένο σύστηµα, εµπνεόµενη από συγκεκριµένες
εµπειρίες που βασίζονται στις εθελοντικές δεσµεύσεις ορισµένων κρατών και
επαγγελµατικών οργανώσεων ΜΜΕ, και να περιορίσει τη διάρκεια της πειραµατικής
περιόδου σε 5 έτη, προκειµένου να εξαγάγει χρήσιµα διδάγµατα και να θέσει έπειτα σε
εφαρµογή τα στοιχεία που αξίζει να αναπαραχθούν,
συνιστά στην Επιτροπή να εµπνευσθεί από τα στοιχεία που περιέχονται στις διάφορες
γνωµοδοτήσεις που παρατίθενται κατωτέρω, για να διατυπώσει µια µακροπρόθεσµη
κατευθυντήρια γραµµή που θα παρέχει συνεκτικές λύσεις για τις ΜΜΕ, ιδίως µε την
ανάπτυξη καταστατικού «ευρωπαϊκής ΜΜΕ».

− Επικοινωνία:
κα Imola Bedő
Τηλ.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail : imola.bedo@eesc.europa.eu)
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Ταµείο Συνοχής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

–

Γενικός εισηγητής : M. GRASSO (∆ιάφορες δραστηριότητες – IT)

–

Αναφορές: COM(2006)5 τελικό – 2003/0129 (AVC) – CESE 743/2006

–

Κύρια σηµεία:

Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή επιβεβαιώνει την άποψη, που έχει
επανειληµµένως διατυπωθεί, σύµφωνα µε την οποία η κωδικοποίηση του κοινοτικού κανονισµού
συµβάλλει στην προσέγγιση του Ευρωπαίου πολίτη µε τα Όργανα της ΕΕ. Αυτό είµαι ακόµη πιο
σηµαντικό στην περίπτωση της πολιτικής συνοχής, τοµέα πρωταρχικής σηµασίας για την κοινοτική
οικοδόµηση.
−

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

•

∆ηµόσιες υπηρεσίες – επιβατικές µεταφορές

–
–

Εισηγητής: κ. LEVAUX (Εργοδότες – FR)
Συνεισηγητής: κ. OTT (Μισθωτοί – DE)

–

Αναφορές: COM(2005)319 τελικό – 2000/0212 COD – CESE 734/2006

–

Κύρια σηµεία:

Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση κανονισµού για τις
δηµόσιες επιβατικές σιδηροδροµικές και οδικές µεταφορές που υπέβαλε η Επιτροπή αντιπροσωπεύει
µια βελτίωση σε σύγκριση µε τις προηγούµενες εκδόσεις, όσον αφορά τη δυνατότητα απευθείας
ανάθεσης. Ωστόσο, προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος της νοµικής ασφάλειας θα έπρεπε να
αποσαφηνιστούν περαιτέρω ορισµένα σηµεία:
−

συγκεκριµένη εφαρµογή της γεωγραφικής οριοθέτησης της δραστηριότητας δηµόσιων
µεταφορών, καθώς και των ειδικών ρητρών µη στρέβλωσης του ανταγωνισµού σε
περίπτωση απευθείας ανάθεσης σε τοπικό φορέα µε δηµόσια διαχείριση,

−

εξαίρεση από τις γενικές αρχές σε περίπτωση απευθείας ανάθεσης για τις σιδηροδροµικές
µεταφορές, που δεν φαίνεται να δικαιολογείται επαρκώς από άποψη δικαίου και θα
έπρεπε τουλάχιστον να πλαισιώνεται καλύτερα,
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−

−

επαναφορά στο πνεύµα της πρότασης κανονισµού του Φεβρουαρίου 20021, όσον αφορά
την ποιότητα της υπηρεσίας και την τήρηση των κοινωνικών νοµοθεσιών, χωρίς να
τίθεται υπό αµφισβήτηση η αρχή της επικουρικότητας,

−

διευκρίνιση όσον αφορά το καθεστώς αµοιβαιότητας κατά την µεταβατική περίοδο,

−

εφαρµογή του κανονισµού σε όλες τις συµβάσεις που αφορούν τις δηµόσιες µεταφορές
(µαζί µε τους σιδηροδρόµους)και περιλαµβάνουν υποχρεώσεις δηµόσιας υπηρεσίας
(Υ∆Υ) ή εκχωρούν αποκλειστικό δικαίωµα.
Επικοινωνία:
κα Anna Wagner
Τηλ.: 00 32 2 546 83 06 – e-mail : anna.wagner@eesc.europa.eu)

•

Τόπος παροχής υπηρεσιών

–

Εισηγητής: M. METZLER (Intérêts divers – DE)

–

Αναφορές: COM(2005)334 final – 2003/0329 CNS – CESE 741/2006

–

Κύρια σηµεία:

Η εξεταζόµενη πρόταση οδηγίας αποσκοπεί στην απλούστευση και την αποσαφήνιση ορισµένων
κανόνων που σχετίζονται µε τον Φ.Π.Α για τον προσδιορισµό του τόπου παροχής υπηρεσιών, οι
οποίοι υπάρχει µεγάλη ενότητα να αποτελέσουν αφορµή αντιδικιών. Η ΕΟΚΕ χαιρετίζει αυτή την
πρωτοβουλία για την τροποποίηση της έκτης οδηγίας για τον Φ.Π.Α. Πρόκειται για ένα θετικό βήµα
προστίµου παγίωση της διαδικασίας της Λισαβόνας και την υλοποίηση των στόχων που
προβλέπονται στην οδηγία για την εσωτερική αγορά.
Από την άλλη πλευρά, θεωρείται σκόπιµο να καλυφθούν τα κενά (π.χ. µε την εφαρµογή ενός
συστήµατος που επιτρέπει την αποτελεσµατικότερη συλλογή του Φ.Π.Α, µε την κατάργηση της άνισης
µεταχείριση πολιτών/καταναλωτών, την παύση των στρεβλώσεων του ανταγωνισµού, την άρση της
σύγχυσης σε ό,τι αφορά τις διάφορες έννοιες).
−

1

Επικοινωνία:
κα Imola Bedő
Τηλ.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail : imola.bedo@eesc.europa.eu)

COM(2000) 7 τελικό – 2000/0212 (COD), που τροποποιήθηκε από το COM(2002) 107 τελικό.
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«Φορολογικές ατέλειες µικροδεµάτων»

–

Εισηγήτρια: M. DANUSĒVIČS (Activités diverses – LV)

–

Αναφορές: COM(2006)12 τελικό – CESE 733/2006

−

Επικοινωνία:
κ. João Pereira dos Santos
Τηλ.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu)

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
•

∆ιαφύλαξη της βιοποικιλότητας

–

Εισηγητής: M. RIBBE (Activités diverses – DE)

–

Αναφορές: Avis exploratoire – CESE 752/2006

–

Κύρια σηµεία:

Η βιοποικιλότητα αποτελεί τη βάση και την εγγύηση για την ύπαρξη ζωής στον πλανήτη µας.
Εποµένως, ο άνθρωπος οφείλει να επιδιώκει τη διατήρηση της σταθερότητας των οικοσυστηµάτων,
διασφαλίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο και το δικό του οικονοµικό συµφέρον. Η διατήρηση της
βιοποικιλότητας επιβάλλεται, ωστόσο, και ως ευθύνη του ανθρώπου έναντι της δηµιουργίας. Η
προστασία της βιοποικιλότητας δεν αποτελεί εποµένως «πολυτέλεια» που µπορούµε, εάν θέλουµε, να
την διασφαλίσουµε ή όχι.
Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει το γεγονός ότι όλα τα ευρωπαϊκά όργανα αλλά και τα κράτη µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως συµβαλλόµενα µέρη της συνθήκης για τη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας,
ανέλαβαν τη δέσµευση όχι µόνο να αναχαιτίσουν την αρνητική αυτή τάση, αλλά και να την
αντιστρέψουν. Ωστόσο, το χάσµα ανάµεσα στις φιλοδοξίες και στην πραγµατικότητα είναι τεράστιο:
Ο δηµόσιος τοµέας δεν διέθεσε έως σήµερα τις πιστώσεις που θα µπορούσε να αναµένει κανείς από
τον τοµέα αυτό για την προστασία της βιοποικιλότητας. Ενώ ο δηµόσιος τοµέας θα έπρεπε να
λειτουργεί υποδειγµατικά όσον αφορά στη βιοποικιλότητα, συντελεί συχνά µε τις αποφάσεις
σχεδιασµού του και τα προγράµµατα προώθησης που υιοθετεί, στην επιδείνωση της κατάστασης.
Σ' αυτό προστίθεται και το γεγονός ότι οι µεγαλύτερες περικοπές πιστώσεων για την οικονοµική
περίοδο 2007-2013 θα πραγµατοποιηθούν ακριβώς στις ευρωπαϊκές πολιτικές οι οποίες έχουν
ιδιαίτερη σηµασία για την προστασία της βιοποικιλότητας.
Απαιτούνται περισσότερα πρακτικά παραδείγµατα και πρότυπα σχέδια, απαιτούνται περισσότερα
µέτρα που να συντελούν στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης για το νόηµα και την αξία του
φυσικού τοπίου και της βιοποικιλότητας γενικά και απαιτείται η δραστηριοποίηση προσωπικοτήτων
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στηρίζεται η ανθρώπινη ζωή.
−

Επικοινωνία:
κα Annika Korzinek
Τηλ.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail : annika.korzinek@eesc.europa.eu)

•

Επανεξέταση της στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη

–
–

Εισηγητής: κ. RIBBE (∆ιάφορες δραστηριόττες – DE)
Συνεισηγητής: κ. DERRUINE (GRII-BE)

–

Αναφορές: COM(2005)658 τελικό – CESE 736/2006

–

Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ έχει τονίσει επανειληµµένα την υψηλή σηµασία που έχει η αειφόρος ανάπτυξη για το
µέλλον της Ευρώπης και τη γενικότερη εξέλιξη, και επικροτεί συνεπώς το «πλαίσιο δράσης» µε το
οποίο η Επιτροπή πραγµατεύεται το θέµα αυτό. Εκφράζει όµως τη λύπη της για το γεγονός ότι αυτό
που επιτυγχάνεται µε την ανακοίνωση δεν είναι η προαγωγή µιας πολιτικής για την αειφόρο
ανάπτυξη αλλά η απόδειξη ότι η διαδικασία φαίνεται ότι µάλλον έχει καθηλωθεί σήµερα.
H EOKE σηµειώνει ότι οι διασυνδέσεις της στρατηγικής της Λισαβόνας µε τη στρατηγική για την
αειφόρο ανάπτυξη είναι συγκεχυµένες. Για να µπορούν να γίνουν κατανοητές από τους πολίτες,
πρέπει οπωσδήποτε να καταβληθούν προσπάθειες στο χώρο της πληροφόρησης και της
συνεκτικότητας. Πρέπει να αναθεωρηθεί το µέσο των αναλύσεων αντίκτυπου, έτσι ώστε παράλληλα
µε την οικονοµική διάσταση να συνεκτιµώνται και οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις. Η
έρευνα και καινοτοµία που προωθούνται στο πλαίσιο της Λισαβόνας πρέπει να υποστηρίζουν άµεσα
την αειφόρο ανάπτυξη. Μια στρατηγική περιγράφει κανονικά την πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί
για την υλοποίηση των στόχων που τίθενται. Η έλλειψη στόχων πρέπει κατ' ανάγκην να οδηγήσει σε
ελλείψεις κατά τον ορισµό των µέσων. Αυτή είναι µια αποφασιστικής σηµασίας έλλειψη στην
ανακοίνωση. Όταν κανείς δεν γνωρίζει ακριβώς που θέλει να φτάσει, δεν µπορεί βεβαίως να ορίσει
µε ποιο τρόπο θα φτάσει εκεί.
Από την πλευρά της, η ΕΟΚΕ δηλώνει ότι έχει την πρόθεση να συµβάλει στη συζήτηση
καταρτίζοντας σταδιακά µια βάση δεδοµένων που θα επιτρέπει τη διάδοση των καλύτερων
πρακτικών, σχολιάζοντας τα εµπόδια που συναντούν οι διάφοροι παράγοντες στην πράξη, µε τρόπο
που να ενδυναµώνει την εµπειρογνωµοσύνη στην οποία θα µπορούν να στηριχθούν η Επιτροπή και
ενδιαφερόµενες πλευρές.
−

Επικοινωνία:
κα Annika Korzinek
Τηλ.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail : annika.korzinek@eesc.europa.eu)
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Πρόγραµµα δράσης για τη βιοµάζα (ανακοίνωση)

–

Εισηγητής: M. VOSS (∆ιάφορες δραστηριότητες – DE)

–

Αναφορές: COM(2005)628 τελικό – CESE 747/2006

Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υποστηρίζει ανεπιφύλακτα το σχέδιο δράσης για
τη βιοµάζα, σκοπός του οποίου είναι να αυξηθεί στην Ε.Ε. το ποσοστό χρήσης ανανεώσιµων πηγών
ενεργείας στο 12% της συνολικής χρήσης έως το 2010. Ουσιαστική προϋπόθεση για την προαγωγή
της µετάβασης των γεωργών στην παραγωγή πηγών ενεργείας είναι η άσκηση µιας συντονισµένης
γεωργικής, διαρθρωτικής, περιφερειακής και ενεργειακής πολιτικής, η οποία να περιλαµβάνει µέτρα
που αφορούν στο εµπόριο (µέσα για την ειδική πρόσβαση στην αγορά στα πλαίσια των συµβάσεων
του ΠΟΕ) και τη φορολογία (εναρµόνιση των νοµοθετικών διατάξεων που ισχύουν στα κράτη-µέλη
για την εφαρµογή µειωµένου συντελεστή Φ.Π.Α για τη χρήση ανανεώσιµων ειδών ενέργειες για
θέρµανση και ψύξη). Πέραν αυτού, το ποσοστό των πόρων από τα διαρθρωτικά ταµεία της Ε.Ε. που
επενδύονται στο χώρο της βιοµάζας και σε άλλα είδη ανανεώσιµης ενέργειας θα πρέπει να αυξηθεί,
για να φτάσει στα τέλη της περιόδου προγραµµατισµού 2013 το 10% του µέσου όρου των
διαρθρωτικών πόρων των κρατών µελών. Βραχυπρόθεσµα, υπάρχουν δυνατότητες δράσης στα
πλαίσια της ΚΑΠ σε σχέση µε την προσαρµογή των πριµοδοτήσεων για τα ενεργειακά φυτά.
Τονίζεται η αναγκαιότητα δεσµευτικών σχεδίων δράσης για τη βιοµάζα για την ανάπτυξη του
δυναµικού των κρατών µελών. Η ΕΟΚΕ προτείνει την περιγραφή των απαιτήσεων για την ασφαλή
πιστοποίηση της προέλευσης προϊόντων. Επιδοκιµάζει δε την άποψη της Επιτροπής σύµφωνα µε την
οποία για τη διενέργεια και τα ορυκτά καύσιµα ισχύουν τα ίδια πρότυπα εκποµπών. Η ΕΟΚΕ
τάσσεται υπέρ της ενιαίας εφαρµογής σε πανευρωπαϊκή κλίµακα των αποδεδειγµένης αξίας µέτρων
για την εισαγωγή προϊόντων στην αγορά, µε στόχο να καταστεί ανταγωνιστική η βιοµάζα.
−

Επικοινωνία:
M. Siegfried Jantscher
Τηλ.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail : siegfried.jantscher@eesc.europa.eu)

•

Θεµατική στρατηγική – ποιότητα του αέρα

–

Εισηγητής: κ. LEVAUX (Εργοδότες – FR)

–

Αναφορές: COM(2005)447 τελικό – 2005/0183 (COD)– CESE 750/2006

–

Κύρια σηµεία:

H ΕΟΚΕ υποστηρίζει σαφώς τους γενικούς στόχους της θεµατικής στρατηγικής για την
ατµοσφαιρική ρύπανση και την πρόταση οδηγίας που αποτελεί την νοµοθετική της µεταφορά.
Σε ό,τι αφορά την θεµατική στρατηγική η οποία δεν είναι δυνατόν να διαχωριστεί από την
νοµοθετική πρόταση, όπως αναφέρεται ρητά στο σηµείο 4.1.1 της στρατηγικής, η ΕΟΚΕ:
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συµφωνεί απόλυτα µε την πρόθεση να ενσωµατωθούν κατά τρόπο εγκάρσιο οι στόχοι
που έχουν τεθεί για την ποιότητα του αέρα στις άλλες κοινοτικές πολιτικές.

Σε ό,τι αφορά την πρόταση οδηγίας, η ΕΟΚΕ:
−

−

−

−

προτείνει να µετατεθούν οι ηµεροµηνίες που επελέγησαν για τη συµµόρφωση προς τις
υποχρεώσεις της οδηγίας, από το 2015 στο 2020 για τα ανώτατα όρια συγκέντρωσης
ΑΣ2,5 και από το 2020 στο 2025 για τη µείωση της εκθέσεως του ανθρώπου, λόγω του
χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση της νοµοθετικής διαδικασίας και των
προθεσµιών που είναι απαραίτητες για την θέση σε λειτουργία των σταθµών µέτρησης
στα κράτη µέλη, καθώς και λόγω του κόστους των αναγκαίων επενδύσεων·
φρονεί ότι θα ήταν χρήσιµο να προβλεφθεί µεταβατική περίοδος κατά την οποία τα
κράτη µέλη θα µπορούσαν να προσεγγίσουν τις επιδιωκόµενες τιµές για τη
συγκέντρωση, πριν καθορισθούν υποχρεωτικά ανώτατα όρια·
ζητεί τα λεπτά σωµατίδια που έχουν φυσική προέλευση να εξαιρεθούν του πεδίου
εφαρµογής της οδηγίας.
Επικοινωνία:
κα Annika Korzinek
Τηλ.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail : annika.korzinek@eesc.europa.eu)

•

Αξιολόγηση των πληµµυρών

–

Εισηγητής: κα SÁNCHEZ (Εργαζόµενοι – ES)

–

Αναφορές: COM(2003)15 τελικό/2 – 2006/0005 COD – CESE 737/2006

−

Επικοινωνία:
κα Yvette Azzopardi
Τηλ.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail : yvette.azzopardi@eesc.europa.eu)

•

Εναλλακτικά καύσιµα – οδοκές µεταφορές

–

Εισηγητής: κ. RANOCCHIARI (Εργοδότες – IT)

–

Αναφορές: (Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας) – CESE 748/2006

–

Κύρια σηµεία:

Ο στόχος που τέθηκε από την Ευρωπαϊκή Συνέλευση το Νοέµβριο του 2001 – ήτοι, 20% εναλλακτικά
καύσιµα έως το 2020 – εδράζεται σε δύο ήδη παγιωµένες τεχνολογίες/προϊόντα, δηλαδή στα
βιοκαύσιµα και στο φυσικό αέριο, και σε µια ελπιδοφόρα εξέλιξη που αφορά το υδρογόνο και τις
στήλες καύσιµου.
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- 10 Τα βιοκαύσιµα αποφέρουν περιβαλλοντικά οφέλη διότι κατά κανόνα έχουν σαφώς πιο περιορισµένες
επιδράσεις στο κλίµα· και στην ιδανική µάλιστα περίπτωση δεν έχουν κανέναν αντίκτυπο για το
κλίµα. Επιπλέον, υπάρχει µια πραγµατική πιθανότητα αύξησης, ή τουλάχιστον µη περαιτέρω
απώλειας, των θέσεων απασχόλησης στο γεωργικό τοµέα. Συνεπώς, η ΕΟΚΕ επικροτεί θερµά την
ανακοίνωση της Επιτροπής για το σχέδιο δράσης για τη βιοµάζα, που προτείνει µια νέα πρωτοβουλία
για την προώθηση της παραγωγής βιοκαύσιµων. Εντούτοις, µια πολύ µεγάλη αύξηση της χρήσης
βιοκαυσίµων πρέπει να εκτιµηθεί υπό το φως των παράπλευρων περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει ότι είναι σκόπιµη η προώθηση της χρήσης του φυσικού αερίου για την κίνηση
οχηµάτων ως εναλλακτική για το πετρέλαιο, έως ότου αναπτυχθεί η τεχνολογία του υδρογόνου. Τα
µέτρα που έχουν υιοθετηθεί µέχρι σήµερα δεν επαρκούν για τη διάδοση του φυσικού αερίου ως
καυσίµου αυτοκινήτων. Τα σηµερινά εµπόδια στη διάδοση των οχηµάτων που κινούνται µε φυσικό
αέριο οφείλονται κυρίως στο ανεπαρκές και µη ενιαίο δίκτυο διανοµής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
τα κράτη µέλη πρέπει να πρωτοστατήσουν δίνοντας το θετικό παράδειγµα κατά την αγορά των
υπηρεσιακών τους οχηµάτων. Η ΕΟΚΕ συνιστά την έγκριση δεσµευτικών µέτρων από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν τυχόν κατά την αναθεώρηση της οδηγίας για τα βιοκαύσιµα, που
προβλέπεται να πραγµατοποιηθεί το 2006, καταδειχθεί ότι η δράση των κρατών µελών δεν υπήρξε
επαρκής για την επίτευξη των προσδοκώµενων στόχων όσον αφορά τόσο τα βιοκαύσιµα όσο και το
φυσικό αέριο.
Το υδρογόνο φαίνεται να είναι η ορθή απάντηση, απαιτείται, όµως, περισσότερη Ε&Α για να
επιτευχθεί µια ασφαλής και αποτελεσµατική "οικονοµία υδρογόνου". Οι µακροπρόθεσµες
εναλλακτικές λύσεις όπως το υδρογόνο αποτελούν αντικείµενο αναπτυξιακών προσπαθειών: µε άλλα
λόγια, τα βιοκαύσιµα και το φυσικό αέριο συνιστούν γέφυρα για το βιώσιµο µίγµα καυσίµων του
2020 και µετά.
−

Επικοινωνία:
κ. Siegfried Jantscher
Τηλ.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail : siegfried.jantscher@eesc.europa.eu)

•

Καθαρά οχήµατα οδικών µεταφορών

–

Εισηγητής: κ. RANOCCHIARI (Εργοδότες – IT)

–

Αναφορές: COM(2005)634 τελικό – 2005/0283 COD – CESE 735/2006

−

Επικοινωνία:
κ. Siegfried Jantscher
Τηλ.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail : siegfried.jantscher@eesc.europa.eu)
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4. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
•

Στρατηγική σχετικά µε την ψυχική υγεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση

–

Εισηγητής: ο κ. BEDOSSA (∆ιαφόρων ∆ραστηριοτήτων – FR)

–

Αναφορές: COM(2005)484 τελικό – CESE 739/2006

–

Κύρια σηµεία :

Η ΕΟΚΕ στηρίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής για την προοπτική ανάπτυξης µιας
ολοκληρωµένης ευρωπαϊκής στρατηγικής ψυχικής υγείας. Η σηµασία της ψυχικής υγείας για την
Ευρώπη αποτελεί αναµφισβήτητη διαπίστωση· ως εκ τούτου, απαιτείται να εφαρµοσθεί µια
κατάλληλη στρατηγική. Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ότι αυτή η στρατηγική θα πρέπει:
−

να περιλαµβάνει διάφορες παραµέτρους, όπως:
• η βελτίωση της ενηµέρωσης σχετικά µε την υγεία·
• η καλύτερη αντιµετώπιση των απειλών κατά της υγείας·
• η µείωση των ανισοτήτων στον τοµέα της υγείας·
• η διασφάλιση υψηλού επιπέδου κοινωνικής προστασίας και καλής υγείας διαµέσου
µιας διατοµεακής στρατηγικής.

−

να διαµορφώνει στόχους, όπως:
• η προαγωγή της ψυχικής υγείας για όλους·
• η περαιτέρω προβολή της σηµασίας της πρόληψης·
• η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ασθενών·
• η διαµόρφωση ενός συστήµατος ενηµέρωσης και ενός ερευνητικού προγράµµατος
για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

−

να διατυπώνει συστάσεις, όσον αφορά κυρίως τα εξής :
• την κατάρτιση δοκιµαστικού σχεδίου µε στόχο τη δηµιουργία περιφερειακών
δικτύων ενηµέρωσης µεταξύ όλων των ενδιαφεροµένων φορέων·
• την προώθηση της προσπάθειας αποϊδρυµατοποίησης προκειµένου να
χρησιµοποιούνται καλύτερα οι διαθέσιµοι πόροι.

−

να καθορίζει καταλληλότερες ακολουθητέες πρακτικές για την προαγωγή της κοινωνικής ένταξης
και για την προστασία των δικαιωµάτων των ψυχικά ασθενών που θα ήταν σκόπιµο
συµπεριληφθούν στα καθήκοντα του Οργανισµού Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

−

Επικοινωνία:
κα Anna Redstedt
Τηλ.: 00 32 2 546 92 33 – e-mail : anna.redstedt@eesc.europa.eu)
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•

∆ιάθεση στην αγορά ειδών πυροτεχνίας

–

Εισηγητής: ο κ. CASSIDY (Εργοδότες – UK)

–

Αναφορές: COM(2005) 457 τελικό 2005/0194 (COD) – CESE 730/2006

–

Κύρια σηµεία:

Σκοπός του σχεδίου οδηγίας είναι να εξασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία πυροτεχνικών προϊόντων
στην Ε.Ε., να βελτιωθεί η ασφάλεια των καταναλωτών και των επαγγελµατιών και να εναρµονισθούν
οι κανόνες ασφαλείας που ισχύουν σε όλα τα κράτη-µέλη.
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει γενικά την πρόταση οδηγίας της Επιτροπής, αλλά διατυπώνει τις ακόλουθες
συστάσεις.

−

•

Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει ως ενδεχόµενο την πρόβλεψη µεγαλύτερης προθεσµίας για
τη µεταφορά των διατάξεων στην εθνική νοµοθεσία.

•

Η ευθύνη για τις δοκιµές και για τη σήµανση CE θα πρέπει να βαρύνει τον κατασκευαστή, ο
δε εισαγωγέας θα πρέπει να έχει τη δευτερεύουσα ευθύνη.

•

Το σύστηµα RAPEX θα µπορούσε επίσης να χρησιµοποιηθεί ως προσωρινό µέτρο, µέχρι να
τεθεί σε ισχύ η οδηγία.

•

Οι συσκευές πυροτεχνίας για αυτοκίνητα θα πρέπει να καλύπτονται από κανονισµό της
Οικονοµικής Επιτροπής του ΟΗΕ για την Ευρώπη (UN/ECE) βάσει της συµφωνίας του 1958
(Οµάδα Εργασίας 29, Γενεύη) και όχι από πρότυπο.

•

Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι, για τα είδη πυροτεχνίας για αυτοκίνητα, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι
διατεθειµένη να δεχθεί κάποιο είδος έγκρισης τύπου.
Επικοινωνία:
κ. Václav Navrátil
Τηλ.: 00 32 2 546 82 33 – e-mail : vaclav.navratil@eesc.europa.eu)

•

Σουλφονικά υπερφθοροοκτάνια

–

Εισηγητής: κ. SEARS (GRI-UK)

–

Αναφορές: COM(2005)618 τελικό – 2005/0244 COD – CESE 731/2006

–

Κύρια σηµεία:
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Για το λόγο αυτό, η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι οι παρεκκλίσεις πρέπει να επανεξετάζονται ανά
περίπτωση από την Επιτροπή, µε βάση γνωµοδότηση της Επιστηµονικής Επιτροπής για την Υγεία
και τους Περιβαλλοντικούς Κινδύνους (ΕΕΥΠΚ).
Η χρονική στιγµή των αξιολογήσεων αντικτύπου ή κινδύνων πρέπει να συντρέχει µε την
αυξηµένη ζήτηση για την αξιολόγηση χηµικών κινδύνων στα πλαίσια του προγράµµατος
REACH.
−

Επικοινωνία:
κα Magdalena Bêlařová-Carabin
Τηλ.: 00 32 2 546 83 03 – e-mail : magdalena.belarova-carabin@eesc.europa.eu)

•

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα

–

Εισηγητής: κ. BRAGHIN (Εργοδότες – IT)

–

Αναφορές: COM(2005)681 τελικό – 2005/0263 (COD) – CESE 732/2006

–

Κύρια σηµεία:
Η παρούσα πρόταση τροποποιεί την οδηγία 93/42/ΕΟΚ CEE µε σκοπό να διευκρινιστούν
ορισµένες ήδη ισχύουσες απαιτήσεις, αλλά και να διαµορφωθεί νοµική βάση για
προγραµµατισµένες πρωτοβουλίες. Για την ένα΄ρµόνιση του κειµένου των οδηγιών πλαίσιο για τα
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τροποποιείται, επίσης, η οδηγία 90/385/CEE για την προσέγγιση των
νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα ενεργά εµφυτεύσιµα ιατρικά βοηθήµατα .
Η ΕΟΚΕ χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής. Εντούτοις, διατυπώνει µια σειρά απτών
υποδείξεων για να διευκολύνει την υλοποίηση των στόχων της ασφάλειας δικαίου, της σαφήνειας,
της απλούστευσης και της προστασίας της υγείας.

−

Επικοινωνία:
κα Magdalena Bêlařová-Carabin
Τηλ.: 00 32 2 546 83 03 – e-mail : magdalena.belarova-carabin@eesc.europa.eu)

5. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
•

Κατευθυντήριες γραµµές των πολιτικών απασχόλησης

–

Εισηγητής: κ. GREIF (Εργοδότες – FR)

–

Αναφορές: COM(2006)32 τελικό – 2006/0010 CNS – CESE 746/2006
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Κύρια σηµεία :

Η ΕΟΚΕ έχει ήδη εκφράσει την ικανοποίησή της για τις κατευθυντήριες γραµµές 2005-2008 µε την
νέα ολοκληρωµένη προσέγγιση καθώς και τον πολυετή νέο κύκλο διακυβέρνησης. Η επιτυχία του
εγχειρήµατος εξαρτάται πρωτίστως από το εάν τα κράτη µέλη λαµβάνουν στα σοβαρά τις δεσµεύσεις
τους και από την πρακτική εφαρµογή των προτεραιοτήτων που έχουν συµφωνηθεί, µε τη συµµετοχή
των εθνικών κοινοβουλίων, των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών.
∆υστυχώς, σε πολλά κράτη µέλη υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις βελτίωσης όσον αφορά την
κατάσταση της αγοράς εργασίας και την δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων
απασχόλησης.
Η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ της λήψης αποτελεσµατικότερων µέτρων, τα οποία προωθούν την ανάκαµψη
της οικονοµίας, συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων επενδύσεων, σέβονται τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις των εργαζόµενων, ενισχύουν πραγµατικά τη συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων και
των ενδιαφερόµενων κοινωνικών φορέων και έχουν δεσµευτικό χαρακτήρα σε ό,τι αφορά τα
χρονοδιαγράµµατα και τις ευθύνες. Η συµµετοχική δηµοκρατία πρέπει να ενσωµατωθεί µε τον
κατάλληλο τρόπο στην κατάρτιση και την εφαρµογή των εθνικών µεταρρυθµιστικών προγραµµάτων
και στις διαδικασίες των κατευθυντηρίων γραµµών για την πολιτική απασχόλησης. Από αυτό θα
εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό ο πυλώνας για την πολιτική απασχόλησης της διαδικασίας της
Λισσαβόνας.
−

Επικοινωνία:
Mr Alan Hick
Τηλ.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail : alan.hick@eesc.europa.eu)

•

Flexicurity (ευέλικτη ασφάλεια): η περίπτωση της ∆ανίας

−
−

Εισηγήτρια: κα VIUM (∆ιάφορες δραστηριότητες – DK)
Αναφορές: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 740/2006

−

Κύρια σηµεία :

Το δανικό σχήµα της Flexicurity φαίνεται να αποτελεί ένα υπόδειγµα για τον τρόπο µε τον οποίο
µπορούν να επιτευχθούν µε κοινωνικά ισορροπηµένο τρόπο οικονοµική ανάπτυξη, υψηλή
απασχόληση και υγιής δηµόσια οικονοµία.
Το δανικό σύστηµα flexicurity προσφέρει ασφάλεια, µέσω ενός υψηλού ηµερήσιου επιδόµατος
ανεργίας, και ευελιξία µέσω της ελευθερίας των απολύσεων. Επίσης, δίνεται έµφαση στην άσκηση
µιας ενεργητικής πολιτικής στο χώρο της αγοράς εργασίας.
Η δανική flexicurity δεν µπορεί να εξετασθεί παρά µόνο µέσα στα πλαίσια του κράτους πρόνοιας και
µε ένα ισχυρό οργανωτικό σύστηµα. Αυτό ισχύει για την καίρια θέση που κατέχουν οι κοινωνικοί
εταίροι σχετικά µε τη λήψη πολιτικών αποφάσεων και την εφαρµογή των πολιτικών για την αγορά
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- 15 εργασίας και για την εκπαίδευση, για το εκτεταµένο σύστηµα ευηµερίας που χρηµατοδοτείται από το
κράτος και για το επίπεδο δεξιοτήτων του πληθυσµού
Το δανικό σύστηµα της flexicurity υποστηρίζεται από ένα συνδυασµό µακροοικονοµικών πολιτικών
που προάγουν την ανάπτυξη και την απασχόληση. Τα υψηλά φορολογικά έσοδα αποτελούν
απαραίτητη προϋπόθεση για το δανικό σύστηµα.
Αν εξετάσει κανείς τη δανική flexicurity σε συνάρτηση µε την Ευρώπη, διαπιστώνει ότι δεν µπορεί
να µεταφερθεί αυτούσια σε άλλες χώρες εξαιτίας των διαφορών στις πολιτισµικές, διαρθρωτικές και
οικονοµικές συνθήκες. Ως πολιτική στρατηγική, ορισµένα γενικά στοιχεία είναι δυνατόν να
συγκριθούν µε εκείνα άλλων κρατών µελών. Ιδίως στις περιπτώσεις που το κοινωνικό κεφάλαιο,
δηλαδή το σύνολο των κανόνων, των δικτύων και της εµπιστοσύνης µεταξύ των ατόµων και των
οργανώσεων έχει αναπτυχθεί προς την ίδια κατεύθυνση, όπως το δανικό µε τις παραδόσεις
συνεργασίας µεταξύ κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων και της βούλησης για αλλαγές µεταξύ των
πολιτών.
−

Επικοινωνία:
ο κ. Gilbert Bros
Τηλ.: 00 32 2 546 93 58 - e-mail : gilbert.marchlewitz@eesc.europa.eu )

•

Βασικές ικανότητες για τη δια βίου µάθηση

–

Εισηγήτρια: κα HERCZOG (∆ιάφορες δραστηριότητες – HU)

–

Αναφορές: COM(2005)548 τελικό – 2005/0221 (COD) – CESE 754/2006

–

Κύρια σηµεία:

Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή επικροτεί ανεπιφύλακτα τις συστάσεις της
Επιτροπής σχετικά µε τις βασικές ικανότητες για τη δια βίου µάθηση οι οποίες συµφωνούν απόλυτα
µε τη στρατηγική της Λισαβόνας, η οποία στοχεύει στη δηµιουργία µιας κοινωνίας οποία βασίζεται
στη γνώση, καθώς και µε τους γενικούς προσανατολισµούς της πολιτικής απασχόλησης για την
περίοδο 2005-2008.
Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι η πρόταση δύναται - εάν εφαρµοστεί – να αµβλύνει τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζονται σήµερα στην αγορά εργασίας.
Μολονότι επικροτεί τους στόχους της πρόταση στο σύνολό τους, η ΕΟΚΕ ωστόσο κρίνει ότι είναι
απόλυτα απαραίτητο οι νέοι που εγκαταλείπουν πρόωρα το εκπαιδευτικό σύστηµα να έχουν τη
δυνατότητα να βοηθούνται ώστε στο πλαίσιο άτυπων συστηµάτων κατάρτισης να αφοµοιώνουν τις
βασικές ικανότητες που αναφέρονται στην πρόταση.
Με δεδοµένη τη γήρανση του πληθυσµού, είναι απαραίτητο να επιµηκυνθεί ο ενεργός βίος των
ηλικιωµένων εργαζόµενων. Για το λόγο αυτό, η ΕΟΚΕ, κρίνει επίσης, ότι είναι απόλυτα σηµαντικό οι
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- 16 πιο ώριµοι εργαζόµενοι στα κράτη µέλη να έχουν και αυτοί την δυνατότητα να αποκτούν τις
ικανότητες που δεν διαθέτουν και τα κράτη µέλη να δηµιουργήσουν υποδοµές εκπαίδευσης και
κατάρτισης οι οποίες να καθιστούν δυνατή την διατήρηση και ανάπτυξη των ικανοτήτων που έχουν
ήδη αποκτηθεί.
Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο που διαδραµατίζουν οι κοινωνικοί εταίροι, οι οποίοι είναι
βασικοί συντελεστές της αγοράς εργασίας, όσον αφορά την υλοποίηση και παρακολούθηση των
στόχων που τίθενται.
Εξάλλου, η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ µιας ενεργότερης συµµετοχής των µη κυβερνητικών οργανώσεων
στο σύνολο της διαδικασίας και συνιστά την ενίσχυση του διαλόγου µε τη κοινωνία των πολιτών.
Εν όψει της παρακολούθησης και της αξιολόγησης της υλοποίησης των στόχων, είναι θεµελιώδες να
υπάρχουν αξιόπιστα στατιστικά δεδοµένα σχετικά µε την δια βίου εκπαίδευση και την κατάρτιση.
−

Επικοινωνία:
κα Ewa Kaniewska
Τηλ.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail : ewa.kaniewska@eesc.europa.eu)

6. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
•

Η κατάσταση της κοινωνίας των πολιτών στα ∆υτικά Βαλκάνια

–

Εισηγητής: ο κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ (ΟΜ.I-EL)

–

Αναφορές: διερευνητική γνωµοδότηση – CESE 751/2006

–

Κύρια σηµεία:

Μολονότι η ΕΕ έχασε σηµαντικό µέρος της αξιοπιστίας της στα ∆υτικά Βαλκάνια κατά τη δεκαετία
του 1990, καλείται να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των οργανώσεων της κοινωνίας
των πολιτών στην περιοχή.
Η πολιτική αστάθεια, η διαφθορά και η έλλειψη επενδύσεων καθηλώνουν την οικονοµική ανάπτυξη.
Η ΕΟΚΕ δηλώνει ότι είναι διατεθειµένη να υποστηρίξει την ανάπτυξη δικτύων της οργανωµένες
κρέµες των πολιτών στην περιοχή και να προβεί στη σύσταση µικτών συµβουλευτικών επιτροπών µε
τις διάφορες χώρες.
Η ΕΟΚΕ καλεί την ευρωπαϊκή επιτροπή να διπλασιάσει τις προσπάθειες που καταβάλλει, ιδιαίτερα
τις οικονοµικές, για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στα ανατολικά Βαλκάνια, και να
εξασφαλίσει έναν καλύτερο συντονισµό µεταξύ των διαφόρων οργανισµών και θεσµών της Ε.Ε. που
δρουν στο χώρο αυτό.
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Η ΕΟΚΕ καλεί τις κυβερνήσεις των χωρών της περιοχής να συνεκτιµήσουν καλύτερα τις θέσεις των
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.
−

Επικοινωνία:
κ. Loïc Defaye
Τηλ.: 00 32 2 546 83 57 – e-mail : loïc.defaye@eesc.europa.eu)

•

Μία απαραίτητη προτεραιότητα στην Αφρική: η άποψη της ευρωπαϊκής
κοινωνίας των πολιτών»

–

Εισηγητής: κ. BEDOSSA (∆ιάφορες δραστηριότητες – IT)

–

Αναφορές: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 753/2006

–

Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε τις γενικές αρχές της στρατηγικής της ΕΕ για τη Αφρική, που υιοθέτησε η
Επιτροπή το 2005, και επικροτεί το φιλόδοξο και εκτενές υπό εξέταση έγγραφο.
Ωστόσο, δεδοµένου ότι ο αριθµός των υποσχέσεων που δόθηκαν στον παρελθόν για την Αφρική και
που δεν τηρήθηκαν είναι µεγάλος, η ΕΟΚΕ απευθύνει έκκληση για σωφροσύνη : η πρώτη υπηρεσία
που µπορεί να προσφέρει η Ευρώπη στην ήπειρο αυτή είναι να τηρήσει τις νέες υποσχέσεις της.
Η ΕΟΚΕ εντοπίζει δυο βασικούς τοµείς στους οποίους οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών
µπορούν να συµβάλουν σηµαντικά : διακυβέρνηση, σύµφωνα µε µία σαφώς καθορισµένη "συγγραφή
υποχρεώσεων", και η καταπολέµηση του AIDS.
Στους δυο αυτές περιπτώσεις, η ΕΟΚΕ απευθύνει έκκληση για συνεχή κινητοποίηση των βασικών
διεθνών συντελεστών του τοµέα της ανάπτυξης καθώς και για διευκόλυνση της πρόσβασης στην
κοινοτική χρηµατοδότηση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται
στους τοµείς αυτούς.
−

Επικοινωνία:
κ. Loïc Defaye
Τηλ.: 00 32 2 546 83 57 – e-mail : loïc.defaye@eesc.europa.eu )

•

"Εξωτερική δράση της ΕΕ: ο ρόλος της οργανωµένης κοινωνίας των
πολιτών "

–

Εισηγητής: ο κ. ΚΟΡΥΦΙ∆ΗΣ (Μισθωτοί – EL)

–

Αναφορές: (γνωµοδότηση πρωτοβουλίας) – CESE 744/2006
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Κύρια σηµεία:

Στόχος της γνωµοδότησης πρωτοβουλίας είναι να προσδιορίσει το νέο ρόλο της ΕΟΚΕ και
γενικότερα της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών στον τοµέα της εξωτερικής δράσης της Ένωσης,
συµπεριλαµβανοµένης της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ).
Η παρούσα γνωµοδότηση είναι αποτέλεσµα µιας µακροχρόνιας θεωρητικής και επιτόπιας ανάλυσης
καθώς και της εµπειρίας που αποκτήθηκε από την ΕΟΚΕ στις σχέσεις που διατηρεί µε
συµβουλευτικά όργανα και συναφείς οργανισµούς της κοινωνίας των πολιτών στις υποψήφιες και
τρίτες χώρες.
Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι η παγκοσµιοποίηση, σε συνδυασµό µε τις εξελίξεις στις επιστήµες και στις
τεχνολογίες-ιδιαίτερα εκείνες της πληροφορίας- θα πρέπει να εκφραστεί µε τη διαρθρωτική
ενσωµάτωση στην κλασσική σχέση κράτους προς κράτος, της σχέσης κοινωνίας προς κοινωνία.
Η ΕΟΚΕ ως βασικός εκφραστής της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών στο ευρωπαϊκό επίπεδο,
χρεώνεται µε έναν τριπλό ρόλο:
−

−
−

το ρόλο της ενιαίας έκφρασης της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών, σε θέµατα
εξωτερικής δράσης, προς τα πολιτικά όργανα της Ένωσης, µέσω του δηµοκρατικού
κεκτηµένου της και µιας διαδικασίας δηµιουργικού συµβιβασµού διαφορετικών
συµφερόντων·
το ρόλο της ενεργού συµµετοχής της στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη των πολιτικών της
Ένωσης, που σχετίζονται, επίσης, µε την εξωτερική της δράση και
τη διασφάλιση της παρακολούθησης των εξωτερικών πολιτικών που εφαρµόζει η ΕΕ και
των οικονοµικών και κοινωνικών επιπτώσεών τους.

Η ΕΟΚΕ ζητά από τα πολιτικά όργανα της Ένωσης να υιοθετήσουν και να προωθήσουν µια µέθοδο
συνεχούς διοργανικού διαλόγου. Μια µέθοδο, δηλαδή, που θα έχει ως στόχο:
−
−

−

τη διαφανή και έγκαιρη ενηµέρωση και την απόκτηση έγκυρης συλλογικής γνώσης σε
σχέση µε την εξωτερική δράση της Ένωσης και
την απόκτηση ενιαίας και συνεκτικής αντίληψης για το τι, το γιατί και το πώς των
σχετικών δράσεων, που προτείνεται ν’ αναπτυχθούν.
Επικοινωνία:
κα Beatriz Porres
Τηλ.: 00 32 2 546 91 31 – e-mail : beatriz.porresdemateo@eesc.europa.eu)
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7. ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
•

Πολιτική προστασία

–

Εισηγήτρια: κα SÁNCHEZ (Μισθωτοί – ES)

–

Αναφορές: COM(2006)29 τελικό – 2006/0009 CNS – CESE 738/2006

−

Επικοινωνία:
δις Annika Korzinek
Τηλ.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail : annika.korzinek@eesc.europa.eu)

8. ΕΡΕΥΝΑ
•

Αξιολόγηση των κοινοτικών ερευνητικών δραστηριοτήτων

–

Εισηγητής: κ. BRAGHIN (Εργοδότες – IT)

–

Αναφορές: COM(2005)387 τελικό – CESE 729/2006

–

Κύρια σηµεία:

Κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2004, µια επιτροπή αξιολόγησης αποτελούµενη από δεκατρείς
εµπειρογνώµονες υψηλού επιπέδου πραγµατοποίησε την πενταετή αξιολόγηση των κοινοτικών
ερευνητικών δραστηριοτήτων για την περίοδο 1999-2003 όπως προβλέπεται από το 6ο πρόγραµµαπλαίσιο.
•

Η ΕΟΚΕ εκτιµά και υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν κατά την τρίτη
πενταετή αξιολόγηση και εύχεται οι συστάσεις να αποτελούν σταθερό σηµείο αναφοράς
κατά την εφαρµογή των ΠΠ.

•

Η ΕΟΚΕ έχει επανειληµµένα ταχθεί υπέρ της ουσιαστικής αύξησης του προϋπολογισµού
για την ευρωπαϊκή Ε&ΤΑ, και συνεπώς εκφράζει την λύπη της για την προβλεπόµενη
µείωση του ποσού αυτού.

•

Η ΕΟΚΕ τονίζει τη σηµασία µιας ευρύτερης δέσµευσης του βιοµηχανικού τοµέα σε ό,τι
αφορά την έρευνα και την καινοτόµο ανάπτυξη για την επίτευξη του στόχου του
Συµβουλίου της Βαρκελώνης.

•

Η ΕΟΚΕ ζητεί να αναπτυχθούν τα κατάλληλα µέσα για να ενθαρρυνθούν οι ιδιωτικές
χρηµατοδοτήσεις για την έρευνα και την ανάπτυξη.
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−

Η ΕΟΚΕ συµµερίζεται τη θέση της επιτροπής αξιολόγησης ότι είναι αναγκαίο να δοθεί
στους ερευνητές µεγαλύτερη αυτονοµία και ευθύνη.
Επικοινωνία:
κ. Václav Navrátil
Τηλ.: 00 32 2 546 82 33 – e-mail : vaclav.navratil@eesc.europa.eu)

_____________
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