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  Στη σύνοδο ολοµέλειας της 22ας και 23ης Ιανουαρίου 2003 παρέστησαν ο κ. Άκης 
ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, Υπουργός Ανάπτυξης της Ελλάδας, εξ ονόµατος της Προεδρίας του 
Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η κα Loyola de PALACIO, Αντιπρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
 
  Ο κ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ παρουσίασε το πρόγραµµα της ελληνικής Προεδρίας 
και η κα Loyola de PALACIO το πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής, µε ιδιαίτερη έµφαση στον 
τοµέα των µεταφορών. Στη σύνοδο µίλησαν επίσης: ο κ. Jinhua Chen, Πρόεδρος του Οικονοµικού 
και Κοινωνικού Συµβουλίου της Κίνας και Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής της Πολιτικής 
Συµβουλευτικής ∆ιάσκεψης του Κινεζικού Λαού (CPPCC), και ο κ. Bas Treffers, Αντιπρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Φόρουµ των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες. 
 
 
1. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 
• 31η έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισµού 

Εισηγητής: ο κ. BARROS VALE (Εργοδότες – P) 
 

– Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 462 τελικό – CESE 69/2003 
 
– Κύρια σηµεία: 

 
  Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει τη σηµασία της εφαρµογής των κανόνων του ανταγωνισµού, 
όχι µόνο ως θεµελιώδους στοιχείου της οικονοµικής λειτουργίας της ενιαίας αγοράς, αλλά και ως 
ενός από τα σπουδαιότερα καθήκοντα της Επιτροπής. Υπογραµµίζει τον κεφαλαιώδη ρόλο της 
πολιτικής ανταγωνισµού για τη δηµιουργία ενός όλο και πιο ισορροπηµένου και δίκαιου 
ευρωπαϊκού πλαισίου, ιδίως όσο επεκτείνεται η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας. 
 
  Ενώπιον της προσεχούς διεύρυνσης, η ΕΟΚΕ θεωρεί καθοριστικό να αφιερώσει η 
Επιτροπή µεγαλύτερη προσοχή στις υποψήφιες χώρες και να εξασφαλίσει ότι σε ολόκληρη την ΕΕ 
εφαρµόζονται οι ίδιοι κανόνες και µε την ίδια αποτελεσµατικότητα. 
 
  Στη γνωµοδότησή της, η ΕΟΚΕ εκφράζεται αναλυτικά για διάφορα θέµατα που 
σχετίζονται µε τον ανταγωνισµό, όπως: 

 
•  την προετοιµασία των υποψήφιων χωρών στον τοµέα του ανταγωνισµού, 

 
•  την ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς και την εξασφάλιση ισότιµων όρων για τις επιχειρήσεις, 

 
•  τη µη υποχρεωτική κοινοποίηση και την τεκµαιρόµενη νοµιµότητα των συµφωνιών, για 

λόγους συνεκτικότητας κατά την εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού, 
 

•  την επιτακτική ανάγκη να επανεξεταστούν οι εξουσίες έρευνας της Επιτροπής, µε στόχο την 
ενίσχυση και τη διεύρυνσή τους, 
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•  την αυτόµατη κοινοτική αρµοδιότητα, 
 

•  τη συνεργασία µεταξύ των αρµόδιων για τον έλεγχο του ανταγωνισµού οργανισµών των 
διάφορων χωρών ή/και οικονοµικών οµάδων, 

 
•  τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας (de minimis) και τον περιορισµό των διοικητικών 

διαδικασιών, 
 

•  τη θέσπιση µηχανισµών που θα αυξήσουν την ένταση του ανταγωνισµού, ιδίως στις έντονα 
ρυθµισµένες αγορές, 

 
•  την ευρεία δηµοσιοποίηση των νόµων για τον ανταγωνισµό, καθώς και των τρόπων 

καταγγελίας, 
 

•  τον ανταγωνισµό των ΜΜΕ µε τις µεγάλες επιχειρήσεις, των περιφερειακών ή/και 
µειονεκτουσών περιοχών µε τις περισσότερο ευνοηµένες από γεωγραφική άποψη περιοχές, 
των φτωχών µε τις πλούσιες χώρες, του νοµικού πλαισίου και των λογιστικών προτύπων της 
Ευρώπης µε το νοµικό πλαίσιο και τα λογιστικά πρότυπα των ΗΠΑ, 

 
•  την αναθεώρηση του κανονισµού για τις συγκεντρώσεις στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τη 

συνεργασία µε διεθνείς φορείς, 
 

•  τη συµµετοχή των εθνικών αρχών στις πράξεις συγκέντρωσης, 
 

•  τον αποτελεσµατικό έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων, ώστε να διασφαλίζεται η αποδοτική 
χρήση των πόρων, 

 
•  τις σοβαρές ελλείψεις που οφείλονται στο γεγονός ότι απουσιάζουν πολλές πληροφορίες για 

τις κρατικές ενισχύσεις που είναι προσιτές στο κοινό ή στη διάρθρωση αυτών των 
πληροφοριών, 

 
•  την έλλειψη συνεργασίας µεταξύ των διαφόρων Γενικών ∆ιευθύνσεων της Επιτροπής προς 

την κατεύθυνση µιας συντονισµένης πολιτικής για τον ελεύθερο ανταγωνισµό. 
 

– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Joao Pereira dos Santos 
(Tηλ.: + 32 2 546 9245 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

• Φορολογικό καθεστώς για το πετρέλαιο κίνησης 
 Εισηγητής: ο κ. LEVAUX (Εργοδότες – F) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 410 τελικό – 2002/0191 (CNS) – CESE 73/2003 
 
– Κύρια σηµεία: 
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  Η ΕΟΚΕ εγκρίνει συνολικά τις διατάξεις της οδηγίας, προσθέτοντας σε αυτές µερικές 
προτάσεις, οι οποίες συνοψίζονται σε 4 µέτρα: 

 
–  Μείωση κατά 1-2 έτη της µεταβατικής προθεσµίας για την επίτευξη ενός κεντρικού 

συντελεστή, δηλαδή µέχρι το 2008 ή το 2009. 
 
–  Καθιέρωση, προς όφελος του ευρωπαϊκού προϋπολογισµού, ενός µηχανισµού τελών - 

παρόµοιου µε το ελβετικό σύστηµα - ο οποίος θα εφαρµόζεται στα ξένα φορτηγά που 
διέρχονται τα σύνορα της ΕΕ. 

 
–  Σύσταση ενός ευρωπαϊκού ταµείου υποδοµών, το οποίο θα τροφοδοτείται από έναν 

ευρωπαϊκό φόρο ενός λεπτού ανά λίτρο και από τα τέλη που θα εισπράττονται από τα ξένα 
φορτηγά. 

 
–  Ανάθεση της διαχείρισης των πόρων που θα συγκεντρωθούν κατ' αυτόν τον τρόπο στην ΕΤΕ 

για επιχορηγήσεις και για την επιδότηση του επιτοκίου των δανείων που θα επιτρέψουν την 
υλοποίηση των σχεδίων προτεραιότητας στον τοµέα των υποδοµών των µεταφορών. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κα Katarina Lindahl 

(Tηλ.: + 32 2 546 9254 – e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int) 
 
 

2.  ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
 

• Αειφόρος χρήση των φυτοφαρµάκων 
  Εισηγητής: ο κ. NILSSON (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες - S) 

 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 349 τελικό –  CESE 68/2003 
  
– Κύρια σηµεία: 

 
  Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την προσπάθεια της Επιτροπής να χαράξει µια θεµατική 
στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρµάκων βάσει της παρούσας ανακοίνωσης. Η 
στρατηγική αυτή θα πρέπει να συνδυάζει ήδη υφιστάµενα και συµπληρωµατικά µέτρα, τα οποία 
θα πρέπει να εφαρµόζονται µε οργανικό και συνεκτικό τρόπο, ώστε να αποφεύγονται οι 
επικαλύψεις, που ενδέχεται να δηµιουργήσουν σύγχυση ως προς τους ρόλους ή να επιφέρουν 
υπερβολικές αυξήσεις του κόστους για τους οικονοµικούς παράγοντες. Θα πρέπει επίσης να 
περιλαµβάνει αναφορά στην προστασία των εσοδειών, που µπορεί να εξασφαλιστεί µε τη χρήση 
των φυτοφαρµάκων, οι κίνδυνοι και τα οφέλη των οποίων πρέπει να αξιολογηθούν σε ορθή 
επιστηµονική βάση. 
 
  Τα νέα µέτρα που θα προταθούν στη µελλοντική στρατηγική θα πρέπει να 
περιλαµβάνουν:  

•  κοινά κριτήρια και προσανατολισµούς σε επίπεδο ΕΕ, αν και οι πρακτικές λεπτοµέρειες του 
προγράµµατος δράσης θα πρέπει να καθοριστούν σε εθνικό επίπεδο, για να προσαρµοστούν 
τα γενικά κριτήρια στις τοπικές συνθήκες, 

•  κατάρτιση και παροχή συµβουλών στους γεωργούς, τους εργαζοµένους στη γεωργία, τους 
εποχικά εργαζοµένους και τους άλλους χρήστες, για να µειωθούν οι κίνδυνοι για το 
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περιβάλλον και την υγεία. Αυτά τα µέτρα θα χρηµατοδοτούνται εν µέρει µέσω ενός µικρού 
φόρου επί των φυτοφαρµάκων, ο οποίος θα ήταν σκόπιµο να καθιερωθεί και στις τρίτες 
χώρες, για να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισµού, και 

•  επικέντρωση κατά πρώτο λόγο στη µείωση των κινδύνων από τα φυτοφάρµακα, η οποία θα 
µπορούσε να περιλαµβάνει και τη µείωση των χρησιµοποιούµενων ποσοτήτων χηµικών, 
ιδίως όταν αυτή επιβάλλεται από τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές συνθήκες. 

  
  Η αναθεώρηση της οδηγίας 91/414/EΟΚ σχετικά µε τη διάθεση στην αγορά 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι ευπρόσδεκτη και πτυχές όπως η αρχή της αντικατάστασης 
και οι περιφερειακοί έλεγχοι θεωρούνται θετικές. 
 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Johannes Kind 

(Tηλ.: + 32 2 546 9111 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
 
 
3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 
• Στρατηγική πληροφόρησης και επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Γενικός εισηγητής: ο κ. EHNMARK (Μισθωτοί – S) 
 

− Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 350 τελικό – CESE 72/2003 
 
– Κύρια σηµεία:   
 

  Η Ευρωπαϊκή Ένωση εισέρχεται σε µια καίρια περίοδο αλλαγών. Οι πολίτες της 
αισθάνονται ότι δεν είναι επαρκώς ενήµεροι σχετικά µε τις δραστηριότητές της και τις αλλαγές που 
πραγµατοποιούνται ή συζητούνται. Για να βελτιωθεί η κατάσταση αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
υπέβαλε πρόταση για µια νέα και ενισχυµένη πολιτική πληροφόρησης και επικοινωνίας, 
εντοπίζοντας τέσσερις θεµατικές προτεραιότητες, µε στόχο τον καλύτερο συντονισµό της 
πληροφόρησης µεταξύ της ΕΕ και του εθνικού επιπέδου. 

 
  Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόταση. Είναι ένα ικανοποιητικό πρόγραµµα για την 
περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων πληροφόρησης και της επικοινωνίας. Ωστόσο, η ΕΟΚΕ 
επιθυµεί να εξεταστούν τρία βασικά σηµεία : 

 
•  Η στρατηγική δεν λαµβάνει υπόψη τον ρόλο που µπορούν να διαδραµατίσουν οι κοινωνικοί 

εταίροι και η οργανωµένη κοινωνία των πολιτών στο σύνολο των εργασιών που αφορούν τις 
δραστηριότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας της ΕΕ. 

 
• Τα τέσσερα προτεινόµενα θέµατα πληροφόρησης είναι καλώς επιλεγµένα, αλλά τα ζητήµατα 

του περιβάλλοντος και της βιώσιµης ανάπτυξης απουσιάζουν από τον κατάλογο. 
 
• Η στρατηγική θα πρέπει επίσης να στοχεύει σαφέστερα στον τοµέα της εκπαίδευσης και 

στους νέους. 
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  Τέλος, η ΕΟΚΕ τονίζει µε έµφαση ότι θα πρέπει να δοθεί προσοχή στα προβλήµατα 
της καθηµερινότητας, διότι συγκεκριµενοποιούν σε ατοµικό επίπεδο τη δράση της ΕΕ. Η ΕΟΚΕ θα 
αναπτύξει και η ίδια ακόµα περισσότερο τις δραστηριότητές της στους τοµείς της πληροφόρησης 
και της επικοινωνίας. 
 

− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Vasco de Oliveira 
(Tηλ. : 00 32 2 546 9396 - e-mail: Vasco.Oliveira@esc.eu.int) 

 
 
4.  ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  
 
• Εκµάθηση γλωσσών και γλωσσική πολυµορφία 
 Γενική εισηγήτρια: η κα HEINISCH (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – D) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: SEC(2004) 1234 τελικό – CESE 71/2003 
 
– Κύρια σηµεία: 
 

  Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, είναι θετική και ενθαρρυντική για το µέλλον η 
διαπίστωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θεώρησε το "Ευρωπαϊκό Έτος" (διά βίου µάθησης 
και γλωσσών) ως µεµονωµένη δράση, αλλά κατέγραψε τα αποτελέσµατά του και τα ενέταξε στο 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα. Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει αυτή την πρόοδο.  
 
  Ως εκ τούτου, η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει την προώθηση της εκµάθησης γλωσσών στην 
ΕΕ. Οι γλώσσες δεν θα πρέπει να αποτελούν σύνορα και εµπόδια στην παγκόσµια ολοκλήρωση 
και επικοινωνία. 
 
  Η ΕΕ θα πρέπει να αντιµετωπίσει µε πολύγλωσσο τρόπο την επικείµενη πρόκληση. 
Μόνο έτσι µπορεί να διαφυλαχθεί η πολιτισµική ταυτότητα των λαών και οι περιφερειακές 
πολυµορφίες και, µαζί µε αυτές, ο πολιτιστικός πλούτος της Ευρώπης, ενώ, παράλληλα, 
λαµβάνεται υπόψη και η αρχή της επικουρικότητας. 
 
  Στα καθήκοντα της ΕΟΚΕ περιλαµβάνονται η προώθηση και η διευκόλυνση της 
κινητικότητας των εργαζοµένων, η ταυτόχρονη άρση των εµποδίων που θέτουν τα γλωσσικά 
σύνορα για την κατανόηση και την αλληλεγγύη, καθώς και η διαφύλαξη της γλωσσικής και 
πολιτιστικής πολυµορφίας στην Ευρώπη. Όλες οι ευρωπαϊκές γλώσσες έχουν την ίδια 
πολιτιστική αξία.  
 

– Για περισσότερες πληροφορίες: κa Stefania Barbesta  
(Tηλ.: + 32 2 546 9510 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 

 
 
5. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 
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• Λογαριασµοί ασφαλιστικών επιχειρήσεων 
Γενικός εισηγητής: ο κ. RAVOET (Εργοδότες – B) 

 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 259 τελικό – 2002/ CESE 91/2003 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Joao Pereira dos Santos 

 (Tηλ.: + 32 2 546 9245 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 
6. ΕΡΕΥΝΑ 
 
• Χηµικές ουσίες  
 Γενικός εισηγητής: ο κ. BEDOSSA (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – F) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 530 τελικό – 2002/0231 COD – CESE 75/2003 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Joao Pereira dos Santos 

 (Tηλ.: + 32 2 546 9245 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

• Ορθή εργαστηριακή πρακτική 
 Γενικός εισηγητής: ο κ. BEDOSSA (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – F) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 529 τελικό – 2002/0233 COD – CESE 74/2003 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Joao Pereira dos Santos 
  (Tηλ.: + 32 2 546 9245 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

_______________________ 


