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  Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της συνόδου ολοµέλειας ήταν η συµµετοχή του  
κ. Roman de MIGUEL, Yφυπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ισπανίας εξ ονόµατος της 
τρέχουσας Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και του κ. Philippe 
MAYSTADT, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Και οι δύο ανέφεραν ότι 
ένδιαφέρονται ιδιαίτερα να υπάρξει στενότερη συνεργασία µε την ΟΚΕ. 
 
1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
 
• Προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών 
Εισηγητής: ο κ. PARIZA CASTAΡOS (Εργαζόµενοι - Ε) 
 
Έγγραφο: COM(2001) 386 τελικό  - 2001/0154 (CNS) - CES 28/2002 
 
Κύρια σηµεία:  
 
  Η ΟΚΕ είναι της γνώµης ότι µία νοµοθεσία σχετική µε την είσοδο στο έδαφος 
της ΕΕ, η οποία θα επιδιώκει να διοχετεύονται νοµίµως οι ροές µετανάστευσης στα κράτη 
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να περιλαµβάνει, εκτός από τον τύπο εισόδου που 
επισηµαίνεται στην οδηγία, και έναν δεύτερο τύπο εισόδου. Mε βάση αυτόν θα πρέπει, κατά 
την ΟΚΕ, να προβλέπεται η προσωρινή είσοδος σε κράτος µέλος προκειµένου να αναζητηθεί 
εργασία µε άδεια εισόδου προσωρινού χαρακτήρα διάρκειας έξι µηνών. 
 
  Η ΟΚΕ φρονεί ότι ορισµένα από τα απαιτούµενα στοιχεία που θα πρέπει να 
συνοδεύουν την αίτηση "άδειας διαµονής  µισθωτού" δεν είναι ικανοποιητικά, καθώς και ότι 
οι απαιτήσεις για την ανανέωση θα πρέπει να απλοποιηθούν. 
 
  Η ΟΚΕ εκτιµά ότι τα δικαιώµατα που εξασφαλίζονται στους κατόχους 
"άδειας διαµονής µισθωτού", θα πρέπει να συµπληρωθούν µε ορισµένα κοινωνικά 
δικαιώµατα, όταν αυτά εξασφαλίζονται στους υπηκόους του κράτους µέλους όπου διαµένει ο 
εν λόγω εργαζόµενος. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Pierluigi BROMBO 
    (Tηλ.: 0032 2 5469718, e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 
• ∆ιεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε θέµατα γονικής 

µέριµνας 
Εισηγήτρια: η κα CARROLL (Eργοδότες - IRL) 
 
Έγγραφο: COM(2001) 505 τελικό - 2001/0204 CNS CES 
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Κύρια σηµεία: 
 
  Η ΟΚΕ εγκρίνει το ευρύ πλαίσιο της πρότασης κανονισµού για το λόγο ότι 
δεν εφαρµόζεται µόνο σε διαδικασίες εντός δικαστηρίου αλλά και σε διαδικασίες που 
αναγνωρίζονται επισήµως σε ένα κράτος µέλος ως ισότιµες µε τις δικαστικές διαδικασίες. 
 
  Η ΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι το σχέδιο 
κανονισµού λαµβάνει υπόψη το ύψιστο συµφέρον των παιδιών αλλά και τη δυσαρέσκειά της 
για το γεγονός ότι το δικαίωµα των παιδιών να εκφράζουν την άποψή τους περιλαµβάνεται 
µόνο έµµεσα στην πρόταση µε αναφορά στον κανονισµό αριθ. 1347/2000. ∆εδοµένου ότι 
καλύπτονται τα παιδιά ηλικίας έως 18 ετών, πρόκειται για σηµαντική παράληψη και το θέµα 
πρέπει να ρυθµιστεί ρητά από την πρόταση. Η ΟΚΕ θεωρεί ότι θα πρέπει να 
συµπεριληφθούν ειδικές διατάξεις οι οποίες θα απαιτούν από δικαστές ή/και τις διοικητικές 
αρχές να λαµβάνουν πλήρως υπόψη το δικαίωµα όλων των παιδιών να εκφράζουν τη γνώµη 
τους από τη στιγµή που βρίσκονται σε θέση να διατυπώσουν µια λογική εκτίµηση σχετικά µε 
τα υπό συζήτηση θέµατα. 
 
  Στο ζήτηµα του κόστους γίνεται µερική αναφορά. Όλοι πρέπει να είναι σε 
θέση να έχουν ρπόσβαση στη δικαιοσύνη. Η ΟΚΕ πιστεύει ότι οι έχοντες γονική ευθύνη 
πρέπει να έχουν το δικαίωµα νοµικής συνδροµής όταν προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για 
παρόµοιες υποθέσεις.. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: κα. Stefania BARBESTA 
    (τηλ: 003225469510- e-mail : stefania.barbestaesc.eu.int) 
 
2. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 
 
• MME- Go digital 
Εισηγητής: ο κ.∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ (Εργοδότες-GR) 
 
Έγγραφο: COM(2001) 136 τελικό - CES 36/2002 
 
Κύρια σηµεία: 
 
  Η ΟΚΕ προτείνει η παρούσα ανακοίνωση της Επιτροπής "GoDigital" να 
αποτελέσει την αρχή τακτικών νέων πρωτοβουλιών και δράσεων ανάλογα µε τις 
µεταβαλλόµενες ανάγκες και εξελίξεις. Θεωρεί ότι πρέπει να εντατικοποιηθούν τα 
χρονοδιαγράµµατα δράσεων, να προβλεφθούν δράσεις που να καλύπτουν όλες τις ΜΜΕ, µε 
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ιδιαίτερη έµφαση στις ΜΜΕ στις απόκεντρες περιφέρειες, οι οποίες λειτουργούν σε εµφανώς 
δυσµενέστερο περιβάλλον, καθώς και στη συµµετοχή των υποψηφίων για ένταξη χωρών. 
 
  Ως προς τα µεµονωµένα µέτρα, η ΟΚΕ τάσσεται κυρίως υπέρ της προώθησης 
της δηµιουργίας ενός ουσιαστικού µηχανισµού στήριξης των ΜΜΕ, σε επίπεδο 
συµβουλευτικών και νοµικών υπηρεσιών, την άµεση οριστικοποίηση του νοµικού και γενικά 
κανονιστικού πλαισίου, της δηµιουργίας ενός ευρωπαϊκού συστήµατος διάδοσης της 
καινοτοµίας από τα ερευνητικά κέντρα προς τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις ΜΜΕ, της 
παροχής ιδιαίτερων κινήτρων στον τραπεζικό τοµέα, έτσι ώστε να ενισχυθεί σοβαρά η 
ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου στις ΜΜΕ, καθώς και της σύναψης στενότερων 
δεσµών των πανεπιστηµίων και των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων µε τον ιδιωτικό τοµέα.  
 
  Επιπλέον,  η ΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να προβεί άµεσα και κατά τρόπο 
οµοιόµορφο και ενιαίο στον συντονισµό της χρήσης των νέων τεχνολογιών στο σύνολο της 
δηµόσιας διοίκησης σε ολόκληρη τη ΕΕ, προκειµένου να µειωθεί η γραφειοκρατία, να 
εξυπηρετηθούν οι ΜΜΕ και να λειτουργήσει ταχύτερα και παραγωγικότερα ο κρατικός 
µηχανισµός. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Birgit FULAR 
    (Τηλ: 003225469044- e-mail: birgit.fular@esc.eu.int) 
 
• Ενηµερωτικό δελτίο που πρέπει να δηµοσιεύεται κατά τη δηµόσια προσφορά κινητών 

αξιών 
Εισηγητής: ο κ. LEVITT (Eργοδότες - ΗΒ) 
 
Έγγραφο: COM(2001) 280 τελικό - CES 34/2002 
 
Κύρια σηµεία:  
 
  Η ΟΚΕ φρονεί ότι είναι λυπηρό το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν προέβη σε 
διαβούλευση µε εκπροσώπους της αγοράς πριν από την υιοθέτηση της πρότασης οδηγίας. 
Είναι της γνώµης ότι σε ορισµένα σηµεία του εγγράφου, η Επιτροπή δεν λαµβάνει επαρκώς 
υπόψη τις υφιστάµενες ικανοποιητικές νοµικές πρακτικές και τις πρακτικές της αγοράς.  
 
  Εξάλλου, υπάρχουν σηµαντικές ασάφειες ως προς τις εξουσίες που διαθέτουν 
οι αρµόδιες αρχές να επιβάλλουν τις απαιτήσεις τους εκτός της επικράτειάς τους, ως προς τις 
αρµοδιότητες στον τοµέα της διαφήµισης και ως προς τις σχέσεις µε την οδηγία για το 
ηλεκτρονικό εµπόριο. 
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  Κατά συνέπεια, η ΟΚΕ είναι της γνώµης ότι είναι απαραίτητο να διατυπωθεί 
καλύτερα το τελικό σχέδιο της οδηγίας, προκειµένου να αποφευχθούν συγχύσεις και να 
αναγνωριστούν περισσότερο οι ανάγκες των επαγγελµατικών κεφαλαιαγορών - χωρίς, 
ωστόσο, να παραβλέπονται τα νόµιµα συµφέροντα των µικροεπενδυτών - µε την πρόβλεψη 
παρεκκλίσεων από την εφαρµογή του προτεινόµενου καθεστώτος που έχει µάλλον 
υπερβολικά κανονιστικό χαρακτήρα και που δυσχεραίνει τη λειτουργία των µεγάλων 
διεπαγγελµατικών αγορών. Χωρίς τις εν λόγω τροποποιήσεις, η εφαρµογή της προτεινόµενης 
οδηγίας θα έχει ως αποτέλεσµα να τεθούν εµπόδια στην ολοκλήρωση της αγοράς. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες:  κα Katarina LINDAHL 
  (Τηλ.: 0032 2 5469254 - e-mail: katarina.lindhal@esc.eu.int) 
 
• Πράξεις προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες και πράξεις 

χειραγώγησης της αγοράς 
Εισηγητής: ο κ. LEVITT (Eργοδότες - ΗΒ) 
 
Έγγραφο: COM(2001) 281 τελικό - CES 35/2002 
 
Κύρια σηµεία: 
 
  Η ΟΚΕ υπογραµµίζει ότι οι στόχοι της οδηγίας από την άποψη της 
προώθησης της ολοκλήρωσης των ευρωπαϊκών χρηµατοπιστωτικών αγορών και της µείωσης 
της πολυπλοκότητας και της σύγχυσης όσον αφορά τους κανόνες για τη χειραγώγηση της 
αγοράς, είναι απόλυτα δικαιολογηµένοι. Ωστόσο, από ορισµένες απόψεις θα ήταν χρήσιµο 
να βελτιωθεί το κείµενο ώστε να περιοριστούν οι αµφιβολίες ερµηνείας του και ο 
συνεπαγόµενος κίνδυνος διαφορών κατά την εφαρµογή και την εκτέλεση των διατάξεών του 
στην ΕΕ. Επίσης, πρέπει να εξεταστεί σοβαρότερα το θέµα του τρόπου µε τον οποίο µπορεί 
να ενσωµατωθεί στην οδηγία ένας έλεγχος της "προθέσεως" και µια υπεράσπιση της 
έλλειψης προθέσεως για χειραγώγηση της αγοράς. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες:  κα Katarina LINDAHL 
  (Τηλ.: 0032 2 5469254 - e-mail: katarina.lindhal@esc.eu.int) 
 
• Συνεργασία στον τοµέα του φόρου της προστιθέµενης αξίας 
 
Εισηγητής: ο κ. WALKER (Eργοδότες - ΗΒ) 
 
Έγγραφο: COM(2001) 294 τελικό - CES 37/2002 
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Κύρια σηµεία:   
 
  Η ΟΚΕ κρίνει ότι οι προτάσεις της Επιτροπής αποτελούν ένα βήµα προς τη 
σωστή κατεύθυνση, αλλά θεωρεί ότι δεν επαρκούν για να διορθωθούν οι εµφανείς αδυναµίες 
και κενά της τρέχουσας κατάστασης· ωστόσο, αναγνωρίζει ότι κατά πάσα πιθανότητα 
βρίσκονται στα όρια του πολιτικά εφικτού. Συνεπώς, επικροτεί τις προτάσεις, αλλά έχει 
σοβαρές επιφυλάξεις για το κατά πόσο µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά την 
καταπολέµηση της απάτης χωρίς µια ριζική αλλαγή της στάσης των εθνικών διοικήσεων και 
των εθνικών φορολογικών αρχών. Καλεί τα κράτη µέλη να αποτρέψουν την απώλεια εσόδων 
αποδεχόµενα τις προτάσεις αυτές και να λάβουν τα απαραίτητα µέτρα για τη διασφάλιση της 
αποτελεσµατικής εφαρµογής τους. 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες:  κα Katarina LINDAHL 
  (Τηλ.: 0032 2 5469254 - e-mail: katarina.lindhal@esc.eu.int) 
 
• PRISM 2001 (Παρατηρητήριο Ενιαίας Αγοράς) 
Εισηγήτρια: η κα SIRKEINEN (Εργοδότες - FIN) 
 
Έγγραφο: Πρόσθετη γνωµοδότηση πρωτοβουλίας - CES 21/2002 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Jakob ANDERSEN  
  (Τηλ.: 0032 2 5469258 - e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int) 
 
• Τροποποίηση/ Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ διοικήσεων 
Εισηγητής: ο κ. BERNABEI (Eργοδότες - Ι) 
 
Έγγραφο: COM(2001) 507 τελικό - 2001/0210-0211 COD - CES 25/2002 
 
Κύρια σηµεία: 
 
  Η ΟΚΕ υπογραµµίζει τη σηµασία της ενίσχυσης του προγράµµατος IDA προς 
όφελος όχι µόνο των εθνικών διοικήσεων και των θεσµικών οργάνων, αλλά και των πολιτών, 
των επιχειρήσεων και, γενικά, της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών, σύµφωνα µε τα 
συµπεράσµατα των συνόδων κορυφής της Λισσαβώνας και της Στοκχόλµης.  
 
Εξάλλου, η ΟΚΕ υπογραµµίζει κυρίως τη σηµασία που έχει: 
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− η παρουσία µιας αποτελεσµατικής αρχής πιστοποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
προκειµένου να εξασφαλιστούν κατάλληλα επίπεδα ασφάλειας όσον αφορά την 
πρόσβαση και/ή την ανταλλαγή πληροφοριών. 

 
− η διασφάλιση της µέγιστης προβολής, πρόσβασης και διαλειτουργικότητας των δικτύων, 

που προωθούνται µέσω του προγράµµατος IDA, για τους τελικούς χρήστες τους, καθώς 
και η διασύνδεση του προγράµµατος IDA µε το πρόγραµµα e-Europe και µε τις άλλες 
ανάλογες κοινοτικές πρωτοβουλίες, όπως και η συµµετοχή των υποψήφιων προς ένταξη 
χωρών.  

 
− η προώθηση πρωτοβουλιών σε διάφορα επίπεδα ώστε να διασφαλιστεί η δια βίου µάθηση 

των χρηστών µέσω της χρήσης των υποδοµών των δικτύων, καθώς και µέσω της 
σύστασης "εικονικών δικτύων". 

 
Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Raffaele DEL FIORE  
  (Τηλ.: 0032 2 5469794 - e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
3. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
 
• Το µέλλον του δικτύου "πλωτοί δρόµοι" 
Εισηγητής: ο κ. LEVAUX (Eργοδότες - F)  
 
Έγγραφο: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας - CES 24/2002 
 
Κύρια σηµεία: 
 
  Η ΟΚΕ θεωρεί ότι για να διευκολυνθεί ήδη από σήµερα η κυκλοφορία  
εµπορευµάτων στην Ευρώπη των 15 και, αύριο, στη διευρυµένη Ευρώπη των 26, απαιτείται 
να ληφθούν πριν από το 2010 διάφορα  µέτρα, που θα επιτρέψουν να υπάρχει το 2020 ένα 
δίκτυο πλωτών οδών που θα ανταποκρίνεται στη ζήτηση της αγοράς µε σεβασµό των 
κριτηρίων της βιώσιµης ανάπτυξης. Συνιστά ιδιαιτέρως: 
 
− την πραγµατοποίηση εκ µέρους της Επιτροπής µιας αναλυτικής µελέτης για τα σηµεία 

κυκλοφοριακής συµφόρησης· 
− την αύξηση του όγκου των ευρωπαϊκών ή εθνικών χρηµατοδοτικών ενισχύσεων υπέρ της 

διατροπικότητας, µία από τις συνιστώσες της οποίας είναι οι πλωτές οδοί.  
− την υιοθέτηση εντός 4 ετών µιας σειράς συγκεκριµένων µέτρων που θα διευκολύνουν την 

ανάπτυξη των ποτάµιων µεταφορών και ιδιαίτερα: 
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 α) την κατάργηση των αδικαιολόγητων τελών που εισπράττονται από τους 
θαλάσσιους λιµένες για την ενδεχόµενη παροχή βοήθειας, 

 β) την κατάργηση των ειδικών εισφορών που επιβάλλονται στα νέα σκάφη στα 
πλαίσια του κανόνα "παλαιό έναντι νέου" που καθιστά δυνατή τη χρηµατοδότηση 
του ταµείου διάλυσης, 

 γ) την καθιέρωση, για να διευκολυνθούν οι ποτάµιες-θαλάσσιες µεταφορές, ενός 
συστήµατος τελωνειακών ελέγχων µόνο στην αφετηρία και την άφιξη των 
σκαφών, και, τέλος, 

 δ) τη δηµιουργία ενός ενιαίου κοινοτικού πιστοποιητικού που θα επιτρέπει 
στους ναυτικούς να κυκλοφορούν στο σύνολο των ευρωπαϊκών ποτάµιων οδών, 
κατά το πρότυπο του συστήµατος που υπάρχει για τους οδηγούς βαρέων 
οχηµάτων. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες:  κ. Luis LOBO  
 (Τηλ.:00 32 2 546 9717 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
• Εκπαίδευση και πρόσληψη ναυτικών 
Εισηγητής : ο κ. CHAGAS  (Εργαζόµενοι - P) 
 
Έγγραφο: COM(2001) 188 τελικό - CES 23/2002 
 
Κύρια σηµεία:  
 
  Η ΟΚΕ θεωρεί ότι πρέπει να αποδοθεί ιδιαίτερη σηµασία στις συστάσεις που 
περιέχει η ανακοίνωση της Επιτροπής και ειδικότερα ότι: 
 
− τα κράτη µέλη πρέπει να εφαρµόσουν εξ ολοκλήρου τις κατευθυντήριες γραµµές της 

Επιτροπής που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις των θαλάσσιων µεταφορών και να 
επιφέρουν βελτιώσεις στις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στο πλοίο, επικυρώνοντας 
και θέτοντας σε ισχύ σχετικά διεθνή πρότυπα, όπως εκείνα που έχει εγκρίνει η ∆ΟΕ.· 

− οι κοινωνικοί εταίροι (Ένωση Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Ευρωπαϊκή 
Οµοσπονδία Εργαζοµένων στις Μεταφορές) πρέπει να καταλήξουν σε εθελοντική 
συµφωνία προκειµένου να ευνοηθεί η κατάρτιση και πρόσληψη πληρωµάτων σκαφών και 
να ληφθούν µέτρα για την αναβάθµισή και ενίσχυση του κοινωνικού γοήτρου και της 
επαγγελµατικής ικανοποίησης που προσφέρουν τα ναυτικά επαγγέλµατα·  

− τα κράτη µέλη και οι κοινωνικοί εταίροι οφείλουν να οργανώσουν και να συντονίσουν 
εκστρατείες ενηµέρωσης τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο, µε στόχο να 
αποκατασταθεί η εικόνα του ναυτιλιακού κλάδου. 
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Τέλος, οι κοινωνικοί εταίροι (Ένωση Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και 
Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Εργαζοµένων στις Μεταφορές) πρέπει να υιοθετήσουν ταχέως τα 
µέτρα για τα οποία έχει επιτευχθεί συναίνεση και να αναλάβουν δράση ως προς όλα τα άλλα 
µέτρα στήριξης της απασχόλησης των ναυτικών της ΕΕ. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες:  κ. Luis LOBO  
 (Τηλ:00 32 2 546 9717 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
4. ΓΕΩΡΓΙΑ 
 
• Προώθηση ενός προγράµµατος για τις "φυτικές πρωτεΐνες" σε κοινοτικό επίπεδο  
Εισηγητής : ο κ. SABIN (∆ιάφορες δραστηριότητες - F) 
 
Έγγραφο: Πρόσθετη γνωµοδότηση - CES 26/2002 
 
Κύρια σηµεία: 
 
  Η ΟΚΕ συνιστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρµόσει ένα "σχέδιο για 
τις φυτικές πρωτεΐνες", σε κοινοτική κλίµακα, στο πλαίσιο της ενδιάµεσης αναθεώρησης 
της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, µε τις ακόλουθες συνιστώσες:  
 
- τη λήψη µέτρων υπέρ των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών: το ζητούµενο είναι οι εν λόγω 

παραγωγές να αποφέρουν εκ νέου ένα δίκαιο εισόδηµα έτσι ώστε να πάψουν να 
βρίσκονται σε παρακµή και να µπορέσουν πάλι να αναπτυχθούν· 

  
- τη διασφάλιση της ανάπτυξης των τοµέων παραγωγής µη εδώδιµων προϊόντων 
  
- την καθιέρωση µίας ασφαλιστικής δικλίδας που να ευνοεί τους παραγωγούς 

ελαιοπρωτεϊνούχων προϊόντων: η έλλειψη ρυθµίσεων που να παρέχουν στους 
παραγωγούς µία ελάχιστη ασφάλεια αποτελεί το κύριο στοιχείο που συµβάλλει 
στον περιορισµό του ενδιαφέροντος για τις εν λόγω παραγωγές. Πράγµατι, η αγορά 
είναι ιδιαίτερα ασταθής. Εξάλλου, υφίστανται στρεβλώσεις από την κύρια, διεθνώς, 
παραγωγό χώρα οι γεωργοί της οποίας προστατεύονται από τις σηµαντικές 
διακυµάνσεις των τιµών. Οι προτεινόµενες λύσεις θα ήταν σκόπιµο να αποτελέσουν 
αντικείµενο διεξοδικής ανάλυσης προκειµένου να καταστούν συµβατές µε τις 
διεθνείς συµφωνίες.   

 
- την αξιοποίηση του δεύτερου πυλώνα της ΚΓΠ: οι ανισορροπίες µεταξύ των 

φυτικών παραγωγών τονίζονται µε την "Ατζέντα 2000" (έλλειψη ασφαλιστικής 
δικλίδας για τις ελαιοπρωτεϊνούχες παραγωγές). Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την 
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ανάπτυξη µονοκαλλιεργειών σιτηρών ή αραβοσίτου. Προτείνεται η διόρθωση αυτής 
της τάσης µε µέτρα που να ενθαρρύνουν την κατάλληλη εναλλαγή καλλιεργειών. 
Προτείνεται επίσης να διατηρηθεί, στις µεσογειακές ζώνες, η καλλιέργεια του 
lupinus lutens ως πρωτεϊνούχου φυτού εξαιτίας της ανθεκτικότητάς του στην 
ξηρασία και να επεκταθεί το µέτρο της χορήγησης αδείας για την καλλιέργεια 
µικρόκοκκων οσπριοειδών σε εκτάσεις που βρίσκονται σε αγρανάπαυση, δίχως 
περιορισµούς σε ό,τι αφορά τον τρόπο παραγωγής τους. 

  
Πρέπει να τεθεί σε εφαρµογή ένα ειδικό ερευνητικό πρόγραµµα δεδοµένου ότι οι 
παραγωγές αυτές εξακολουθούν να είναι "νέες". Για το λόγο αυτό αξίζει να 
καταβληθούν ιδιαίτερες ερευνητικές προσπάθειες. 

 
  Η ΟΚΕ επισηµαίνει ότι, στο πλαίσιο της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, οι υποψήφιες χώρες παρουσιάζουν επίσης έλλειµµα σε φυτικές πρωτεΐνες. Για τον 
λόγο αυτό, η ΟΚΕ συνιστά στην Επιτροπή να µεριµνήσει ιδιαίτερα για την ανάπτυξη της 
παραγωγής τους σε φυτικές πρωτεΐνες, πράγµα το οποίο θα ωφελούσε, καταρχάς, την ίδια 
την αγορά τους, αλλά και την ευρωπαϊκή αγορά, η οποία προσφέρει απεριόριστες εµπορικές 
δυνατότητες. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Νικόλαος Πιπιλιάγκας 
   (Τηλ:00 32 2 546 9109 - e-mail: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int) 
 

 
• Λιπάσµατα 

Εισηγητής : ο κ. BENTO GONΗALVES (∆ιάφορες δραστηριότητες - P) 
 
Έγγραφο: COM(2001) 508 τελικό,  τόµος I - 2001/0212 COD - CES 22/2002 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Joγo PEREIRA DOS SANTOS 
  (Τηλ. : 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

  
 
• Αναγραφή συστατικών των τροφίµων 

Εισηγήτρια : η κα DAVISON  (∆ιάφορες δραστηριότητες - ΗΒ) 
 
Έγγραφο: COM(2001) 433 τελικό - 2001/0199 COD - CES 27/2002 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Johannes KIND  
  (Τηλ..:00 32 2 546 9111 - e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
 
 
• Προστασία των δασών από την ατµοσφαιρική ρύπανση - Πυροπροστασία 
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Γενικός εισηγητής: ο κ. KALLIO  (∆ιάφορες δραστηριότητες - FIN) 
 
Έγγραφο: COM(2001) 634 τελικό - 2001/0267-0268 COD - CES 31/2002 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Johannes KIND  
  (Τηλ.:00 32 2 546 9111 - e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 

 
 
• Ειδικά µέτρα για ορισµένα γεωργικά προϊόντα/Μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους 

Γενικός εισηγητής: ο κ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ  (Εργαζόµενοι - EL) 
 
Έγγραφο: COM(2001) 638 τελικό - 2001/0260 CNS - CES 33/2002 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Νικόλαος ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΑΣ   
  (Τηλ. : 00 32 2 546 9109 - e-mail: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int) 
 

 
• Άµυλο γεωµήλων 

Γενικός εισηγητής: ο κ. DONNELLY  (∆ιάφορες δραστηριότητες - IRL) 
 
Έγγραφο: COM(2001) 677 τελικό - 2001/0273 CNS - CES 32/2002 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Νικόλαος ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΑΣ   
  (Τηλ. : 00 32 2 546 9109 - e-mail: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int) 

 
 
 
 


