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   Στη σύνοδο ολοµέλειας της 26ης και 27ης Φεβρουαρίου 2003 παρέστη ο Sir 
Albert BORE, Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών. 
 
 
1. ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
– Έγγραφα αναφοράς: CESE 317/2003 
 
– Κύρια σηµεία: 
 
 Η στρατηγική της Λισσαβώνας αντιµετωπίζει δυσκολίες, σύµφωνα µε το ψήφισµα της 

Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής προς το εαρινό Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο. 

 
 Στην έκθεση της Επιτροπής στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σχετικά µε τη στρατηγική 

της Λισσαβώνας για την οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανανέωση 
καταδεικνύεται ότι, παρότι έχει σηµειωθεί κάποια πρόοδος, η εφαρµογή της στρατηγικής  
της Λισσαβώνας, όπως και η στρατηγική της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη, εµφανίζουν 
σοβαρή καθυστέρηση έναντι του προγραµµατισµένου χρονοδιαγράµµατος. Η ΕΟΚΕ είναι 
πεπεισµένη ότι η ανεπαρκής πρόοδος που διαπιστώνεται οφείλεται κατά µείζονα λόγο 
στην ελλιπή δέσµευση πολλών κρατών µελών για την εφαρµογή αυτών των στρατηγικών. 
Η ΕΟΚΕ καλεί τα κράτη µέλη, αλλά και τα ευρωπαϊκά όργανα, τις περιφέρειες, τους 
κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών εν γένει, να αναλάβουν µεγαλύτερη 
δέσµευση έναντι της επιδίωξης των στόχων της Λισσαβώνας. 

 
 Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι οι στόχοι της Λισσαβώνας παραµένουν σηµαντικοί. Απαιτείται να 

καταβληθούν προσπάθειες για την ανάκτηση της εµπιστοσύνης των ευρωπαίων πολιτών 
και τη διαµόρφωση ενός θετικού οράµατος για το µέλλον, που να βασίζεται στη 
συµµετοχή των πολιτών και να διασφαλίζει µία πιο ισόρροπη κατανοµή του παραγόµενου 
πλούτου και του πλεονάσµατος που δηµιουργεί η σύγχρονη τεχνολογία. Υπό τις 
παρούσες πολιτικές και οικονοµικές συνθήκες, έχει ακόµη µεγαλύτερη σηµασία να 
στείλει η ΕΕ ένα πιο ισχυρό µήνυµα σχετικά µε τη σηµασία της προαγωγής της αειφόρου 
ανάπτυξης. 

 
 Η οικονοµική κατάσταση έχει επιδεινωθεί κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών και 

χωρίς ισχυρή και αειφόρο οικονοµική ανάπτυξη θα είναι δύσκολο να επιτευχθούν οι 
υπόλοιποι στόχοι που συµφωνήθηκαν στη Λισσαβώνα. Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει την 
ανάγκη καλύτερης στοχοθέτησης των Γενικών Προσανατολισµών της Οικονοµικής 
Πολιτικής της ΕΕ και εφαρµογής του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, 
προκειµένου να προαχθούν η βιώσιµη οικονοµική δραστηριότητα, η διατήρηση της 
ατοµικής αγοραστικής δύναµης και η απασχόληση. 

 
 Όσον αφορά την απασχόληση, η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ότι χρειάζονται λιγότερες, 

σταθερότερες και καλύτερα στοχοθετηµένες κατευθυντήριες γραµµές για αυτόν τον 
τοµέα. Τονίζει επίσης ότι πρέπει να προωθηθούν η πλήρης απασχόληση, η ποιότητα και η 
παραγωγικότητα στην εργασία, η συνοχή και µια αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισµούς 
και διακρίσεις. 
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 Η ΕΟΚΕ εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η αειφόρος ανάπτυξη, µία από τις πιο 
σηµαντικές προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ΕΕ, δεν έχει ακόµη ενσωµατωθεί πλήρως 
στη στρατηγική της Λισσαβώνας και δεν θεωρείται ύψιστη προτεραιότητα των οργάνων 
και των κρατών µελών της ΕΕ. Υπό τις παρούσες πολιτικές και οικονοµικές συνθήκες, 
έχει ακόµη µεγαλύτερη σηµασία να στείλει η ΕΕ ένα πιο ισχυρό µήνυµα σχετικά µε τη 
σηµασία της προαγωγής των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης.  

 
 Η ΕΟΚΕ υπενθυµίζει ότι η Σύνοδος Κορυφής της Λισσαβώνας ζήτησε από τις 

επιχειρήσεις, τους κοινωνικούς εταίρους και γενικά την κοινωνία των πολιτών να 
συµµετάσχουν ενεργά στην εφαρµογή της στρατηγικής της Λισσαβώνας. Θα µεριµνήσει 
ιδιαίτερα για την επίτευξη αυτού του στόχου.   

 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Johannes Kind 
 (Tηλ.: + 32 2 546 9111 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 

 
 

2. ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
• Στρατηγική της Λισσαβώνας και βιώσιµη ανάπτυξη 
 Εισηγητής: ο κ. EHNMARK (Μισθωτοί – S) 
 Συνεισηγητής: ο κ. RIBBE (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – D) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 289/2003 
 
– Κύρια σηµεία: 

 
 Στην έκθεση της Επιτροπής προς το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µε θέµα τη στρατηγική 

της Λισσαβώνας για την οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική 
ανανέωση καθίσταται σαφές ότι, παρόλο που έχει πραγµατοποιηθεί κάποια πρόοδος, 
εντούτοις η εφαρµογή της στρατηγικής καθυστερεί σοβαρά. Αφού η στρατηγική της 
Λισσαβώνας αντιµετωπίζει δυσχέρειες, καθυστερεί και η στρατηγική της ΕΕ για τη 
βιώσιµη ανάπτυξη. Η έκθεση επισηµαίνει αυξανόµενες ανισότητες µεταξύ των κρατών 
µελών όσον αφορά την εφαρµογή της στρατηγικής συνολικά.  

 
 Η ΕΟΚΕ εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η βιώσιµη ανάπτυξη δεν έχει ακόµη 

ενσωµατωθεί πλήρως στη στρατηγική της Λισσαβώνας και δεν αναγνωρίζεται ως µία από 
τις σηµαντικότερες προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ΕΕ. Καλεί το εαρινό Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο να αποκαταστήσει ρητά τη βιώσιµη ανάπτυξη ως πρωτεύοντα στόχο της ΕΕ, 
ιδίως κατόπιν της έκβασης της Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης Κορυφής του Γιοχάνεσµπουργκ. 
Η ΕΕ έχει την ευκαιρία να αναλάβει παγκόσµιο ηγετικό ρόλο. Η ΕΟΚΕ ζητά από την 
ελληνική και την ιταλική Προεδρία να εξασφαλίσουν ότι θα αρχίσουν οι απαραίτητες 
επιχειρησιακές ενέργειες και ότι η βιώσιµη ανάπτυξη θα είναι στο κέντρο της συζήτησης 
για το µέλλον της ΕΕ. 

 
 Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η στρατηγική της ΕΕ για τη βιώσιµη ανάπτυξη πρέπει να 

µεταφραστεί σε συγκεκριµένες δράσεις και τονίζει ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντική η 
πρόοδος σε τρία σηµεία: 
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– ενεργητικότερη υποστήριξη των ιδιωτικών και δηµόσιων επενδύσεων σε νέες και 
καθαρές τεχνολογίες, 

– βελτίωση της ποιότητας της εργασίας, 
– διεύρυνση της συζήτησης για τα θέµατα της µη βιώσιµης παραγωγής και των 

καταναλωτικών συνηθειών. 
 
 Συνιστά επίσης στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο να ξεκινήσει µια συνεκτική δράση στην ΕΕ 

για τη µείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιµα. 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Johannes Kind 
 (Tηλ.: + 32 2 546 9111 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 

 
 

• Απορρυπαντικά 
 Εισηγητής: ο κ. ΑDAMS (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – UK) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 485 τελικό – 2002/0216 COD – CESE 282/2003 
 
– Κύρια σηµεία: 
 
 Η ΕΟΚΕ σηµειώνει και συµµερίζεται την πολύ πραγµατική ανησυχία και δυσαρέσκεια 

πολλών ευρωπαίων περιβαλλοντολόγων για την πρόταση της Επιτροπής και, συνεπώς, 
καλεί την Επιτροπή και τη βιοµηχανία απορρυπαντικών – η οποία έχει κάνει σηµαντικές 
προόδους στην παραγωγή και την εµπορία υποκατάστατων για την αντικατάσταση των 
συστατικών των απορρυπαντικών που έχουν γνωστές βλαβερές επιπτώσεις ή ευρύτερες 
δευτερεύουσες περιβαλλοντικές επιπτώσεις – να προωθήσουν την υιοθέτηση πλήρως 
βιοδιασπώµενων και µη τοξικών προϊόντων σε συνδυασµό µε ένα πρόγραµµα θετικής 
εκπαίδευσης των καταναλωτών. 

 
 Η ΕΟΚΕ συνιστά: 
 

• να συµπεριλάβει η προτεινόµενη οδηγία δοκιµές αναερόβιας βιοδιάσπασης και να 
καθορίσει κατάλληλα πρότυπα και οριακές τιµές,  

• να ενθαρρυνθεί η χρήση επιφανειοδραστικών ουσιών που βιοδιασπώνται ταχέως κατά 
τρόπο που να µην δηµιουργεί πρόβληµα τοξικότητας για το περιβάλλον, 

• να αναζητηθούν πιο ακριβείς µέθοδοι δοκιµών, για την ακριβέστερη παρακολούθηση 
της βιοδιάσπασης για µεγάλα χρονικά διαστήµατα,  

• να αναληφθεί σαφής δέσµευση ότι θα απαγορευθούν οι ουσίες εκείνες των προϊόντων 
καθαρισµού που προκαλούν υπερβολικές βλάβες στο περιβάλλον και να 
πραγµατοποιείται περιοδική αναθεώρηση της οδηγίας, ώστε να ενσωµατώνονται 
σ' αυτήν τα ευρήµατα των νέων ερευνητικών µελετών αµέσως µόλις δηµοσιεύονται, 

• να κοινοποιούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις ολόκληρου  του προϊόντος (όχι 
µόνο του επιφανειοδραστικού), π.χ. µέσω της υποχρεωτικής αναγραφής στη 
συσκευασία της ποσοστιαίας τιµής της πρωτοβάθµιας και της τελικής 
βιοδιασπασιµότητας όπως έχει καθοριστεί από µια βελτιωµένη διαδικασία δοκιµής, 
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• να εκπαιδευτούν οι καταναλωτές στην ορθή χρήση των απορρυπαντικών, 
προκειµένου να σταµατήσουν οι άσκοπα υψηλές δόσεις απορρυπαντικών, και να 
υπάρξει περαιτέρω έρευνα και ενηµέρωση (µέσω της επισήµανσης και της 
διαφήµισης) για τον έλεγχο των δόσεων, προκειµένου να βοηθήσει τους καταναλωτές 
να µειώσουν την ποσότητα του χρησιµοποιούµενου απορρυπαντικού,  

• να επεκταθεί και στα προϊόντα που φέρουν το ευρωπαϊκό οικολογικό σήµα η 
απαίτηση αυτής της πρότασης να αναγράφεται στη συσκευασία ο αριθµός των 
συνήθων φορτίων πλυντηρίου που µπορούν να πλυθούν µε το περιεχόµενο.  

 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Johannes Kind 
 (Tηλ.: + 32 2 546 9111 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 

 
 

• Χλωροφθοράνθρακες και βρωµοχλωροµεθάνιο (στιβάδα του όζοντος) 
 Εισηγητής: ο κ. BRAGHIN (Εργοδότες – I) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 642 τελικό – 2002/0268 COD – CESE 283/2003 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κα Eleonora Di Nicolantonio 
 (Tηλ.: + 32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 
3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ  
 
•  Οικονοµική συµµετοχή των εργαζοµένων 
 Εισηγητής: ο κ. SEPI (Μισθωτοί - Ι) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 364 τελικό - CESE 284/2003 
 
– Κύρια σηµεία: 
  
 Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ότι η αρχή της οικονοµικής συµµετοχής είναι συνεπής µε τους 

στόχους της κοινωνικής συνοχής και της οικονοµικής ανάπτυξης που έθεσε η Ευρωπαϊκή 
Ένωση και για το λόγο αυτό θεωρεί σκόπιµο να ενταθούν οι προσπάθειες για την 
προαγωγή αυτού του µέσου µε στόχο την εµβάθυνση των υφιστάµενων γνώσεων και την 
επισήµανση των σηµερινών εµποδίων. Οι προσπάθειες αυτές δεν θα πρέπει, εξάλλου, να 
περιοριστούν στις µεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, αλλά  θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 
και οι ειδικές ανάγκες των άλλων τοµέων, όπως οι ΜΜΕ, οι µη κερδοσκοπικές 
επιχειρήσεις και ο δηµόσιος τοµέας, που αποτελούν σηµαντική συνιστώσα της 
ευρωπαϊκής οικονοµίας.  

 
 Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, η ανακοίνωση της Επιτροπής αποτελεί σηµαντική 

συνεισφορά για την εκ νέου ανάληψη της κοινοτικής πρωτοβουλίας για την οικονοµική 
συµµετοχή και προκειµένου να παρακινήσει τα κράτη µέλη και τους κοινωνικούς 
εταίρους να αναλάβουν συγκεκριµένες πρωτοβουλίες που ευνοούν τη διάδοσή της.  

 
   Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ότι η οικονοµική συµµετοχή πρέπει να ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο 

του σηµερινού συστήµατος εταιρικής διακυβέρνησης («corporate governance») των 
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ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και να συνυπολογιστεί η δυνητική συµβολή της στην 
οικονοµική µεγέθυνση και τη βελτίωση της διαφάνειας αυτών των επιχειρήσεων. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Pierluigi Brombo 
 (Tηλ.: + 32 2 546 9718 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 
 
4. ΕΡΕΥΝΑ 
 
•  Ευρωπαϊκός χώρος έρευνας – Μια νέα ώθηση 
 Εισηγητής: ο κ. WOLF (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – D) 
 
−  Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 565 τελικό – CESE 288/2003 
 
– Κύρια σηµεία:   
 
 Η ΕΟΚΕ συνιστά να προσαρµοστούν τα νέα µέτρα για την προαγωγή της έρευνας, του 

συντονισµού, της δικτύωσης ή της ολοκλήρωσης και το χρονοδιάγραµµά τους στους 
ευαίσθητους όρους λειτουργίας της επιστήµης και της έρευνας υψηλού επιπέδου, καθώς 
επίσης να λαµβάνονται υπόψη και να αντισταθµίζονται, στα επί µέρους µέτρα προώθησης 
και στους κανονισµούς, οι επιβαρύνσεις που συνεπάγεται η κινητικότητα, ώστε να µην 
προκύπτουν µειονεκτήµατα, αλλά αντιθέτως να δηµιουργούνται επαρκή κίνητρα.  

  
 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει µε έµφαση τη δηµιουργία ενός "κοινοτικού διπλώµατος 

ευρεσιτεχνίας".  
  
 Επιπλέον, η ΕΟΚΕ υποστηρίζει κάθε µέτρο που προωθεί τον αυτοσυντονισµό των 

ερευνητικών ιδρυµάτων και των παραγόντων τους, µεταξύ των άλλων και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Ο συντονισµός από πλευράς της Επιτροπής θα πρέπει να περιορίζεται στους 
θεµατικούς στόχους και στις υλικές ανάγκες  (µεγάλες εγκαταστάσεις, υποδοµές), πεδία 
όπου ένας τέτοιος συντονισµός, που υπερβαίνει εκείνον που διενεργείται στο επίπεδο των 
κρατών µελών, είναι σκόπιµος και ωφέλιµος.  

 
−  Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Nemesio Martinez 
 (Tηλ. : 00 32 2 546 9501 - e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 
•  Έρευνα – Στόχος 3% τ ου ΑΕγχΠ 
 Εισηγήτρια: η κα SIRKEINEN (Εργοδότες – FIN) 
 
−  Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 499 τελικό – CESE 278/2003 
 
– Κύρια σηµεία:   
 
 Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ότι, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης, η Ε&Α θα πρέπει 

να εκλαµβάνεται ως επένδυση και όχι ως δαπάνη και ότι οι στόχοι της 
ανταγωνιστικότητας, της οικονοµικής ανάπτυξης, της απασχόλησης, των υψηλών 
περιβαλλοντικών και υγειονοµικών προτύπων και της ισόρροπης αειφόρου ανάπτυξης 
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µπορούν να επιτευχθούν µόνον δια της προαγωγής της γνώσης, της Ε&Α και της 
καινοτοµίας. Επίσης, συνιστά στην Επιτροπή να τονίσει αυτόν τον στόχο µε πιο πειστικά 
επιχειρήµατα και να προτρέψει περισσότερο τα κράτη µέλη να αναλάβουν δράση ενόψει 
της επιβεβληµένης ριζικής αλλαγής και προτείνει να προσανατολιστούν προς την Ε&Α 
τόσο η περιφερειακή χρηµατοδότηση όσο και οι ενισχύσεις προς τις υποψήφιες χώρες. Η 
ΕΟΚΕ δίδει µεγαλύτερη έµφαση στην άρση των συνόρων και των φραγµών που 
παρακωλύουν τη συνεργασία και τη διαδικτύωση παρά στον γενικό "άνωθεν" συντονισµό 
και πιστεύει ότι πρέπει να εφαρµοστούν οι προτάσεις της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά 
την αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις της Ε&Α. 

 
−  Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Nemesio Martinez 
 (Tηλ. : 00 32 2 546 9501 - e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 
5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 
 
•  Στρατηγική για την πολιτική υπέρ των καταναλωτών 
 Εισηγήτρια: η κα DAVISON (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – UK) 
 
−  Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 208 τελικό – CESE 276/2003 
 
– Κύρια σηµεία:   
 
 Η ΕΟΚΕ επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τη στρατηγική για την 

πολιτική υπέρ των καταναλωτών για την περίοδο 2002-2006. Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την 
όσο το δυνατό µεγαλύτερη εναρµόνιση, αλλά κρίνει ότι η προστασία των καταναλωτών 
πρέπει να είναι η µέγιστη δυνατή.  Απαιτείται ταχεία εφαρµογή της οδηγίας για το 
ηλεκτρονικό εµπόριο, η οποία θα συµβάλει στην προστασία των καταναλωτών στο 
∆ιαδίκτυο. Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την αυστηρότερη εφαρµογή της υφιστάµενης 
νοµοθεσίας και την αποτελεσµατικότερη συνεργασία µεταξύ των εκτελεστικών φορέων. 
Τάσσεται υπέρ της ενσωµάτωσης των πολιτικών για τους καταναλωτές σε άλλους 
σχετικούς τοµείς πολιτικής, συµπεριλαµβανοµένης της εκπαίδευσης. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Joao Pereira dos Santos 
 (Tηλ.: + 32 2 546 9245 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 
6. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
•  Πρόδροµες ουσίες ναρκωτικών 
 Εισηγήτρια: η κα LE NOUAIL (Μισθωτοί – F) 
 
−  Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 494 τελικό – 2002/0217 COD – CESE 277/2003 
 
– Κύρια σηµεία:   
 
    Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την ενέργεια και συνιστά την οµοιόµορφη εφαρµογή της κοινοτικής 

νοµοθεσίας σε αυτόν τον τοµέα, για να αποφευχθεί κάθε εκτροπή πρόδροµων ουσιών των 
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ναρκωτικών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την παρασκευή παράνοµων 
ναρκωτικών.  

 
−  Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Nemesio Martinez 
 (Tηλ. : + 32 2 546 9501 - e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 
• Προϊόντα ζωικής προέλευσης για κατανάλωση από τον άνθρωπο – 

Επίσηµοι έλεγχοι 
 Εισηγητής: ο κ. DONNELLY (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – IRL) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 377 τελικό – 2002/0141 COD – CESE 281/2003 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κα Eleonora Di Nicolantonio 
 (Tηλ.: + 32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 
7. ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 
 
•  Αστική ευθύνη / Οχήµατα 
 Εισηγητής: ο κ. LEVAUX (Εργοδότες – F) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 244 τελικό – 2002/0124 COD – CESE 287/2003 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Joao Pereira dos Santos 
 (Tηλ.: + 32 2 546 9245 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 
•  Ασφάλιση αεροµεταφορέων 
 Εισηγητής: ο κ. SANTILLAN CABEZA (Μισθωτοί – Ε) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 521 τελικό – 2002/0234 COD – CESE 280/2003 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Luis Lobo 
 (Tηλ.: + 32 2 546 9717 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 
8. ΕKΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 
•  ΕRASMUS World 2004-2008 
 Εισηγητής: ο κ. RODRIGUEZ GARCIA CARO (Εργοδότες – E) 
 
−  Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 401 τελικό – CESE 285/2003 
 
– Κύρια σηµεία:   
 
 Η ΕΟΚΕ υποδέχεται ευνοϊκά αυτή την πρόταση.   
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 Η κινητικότητα φοιτητών προς τα ευρωπαϊκά κέντρα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

περιλαµβάνει, κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, µια διάσταση που συνεχίζεται πέρα από την 
απλή µεταβίβαση και πρόσληψη γνώσεων σε κλάδους λιγότερο ή περισσότερο 
καινοτόµους και υπερβατικούς. Η κινητικότητα αυτή έχει επίσης µια ανθρώπινη διάσταση 
γνώσης, ανταλλαγής και συµβίωσης που, µε την πάροδο του χρόνου, µπορεί να επιφέρει 
άριστα αποτελέσµατα αµοιβαίας κατανόησης και εµπιστοσύνης µεταξύ των χωρών 
προέλευσης των φοιτητών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 
 Τα µέτρα στήριξης για τον επαναπατρισµό “εγκεφάλων” έχουν µεγάλη σηµασία 

προκειµένου να αποτραπεί ο κίνδυνος να στερηθούν το κορυφαίο πολιτιστικό και 
επαγγελµατικό δυναµικό τους χώρες που έχουν µεγάλη ανάγκη από το καλύτερό τους 
ανθρώπινο κεφάλαιο σε θέµατα κατάρτισης.  

 
Φρονούµε, λοιπόν, ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα πρέπει να διαθέτουν πλήρη ελευθερία 
ώστε να προγραµµατίζουν τα µάστερ δίνοντας προσοχή στα γλωσσικά κριτήρια που 
κρίνουν τα πλέον κατάλληλα. Εντούτοις, η ΕΟΚΕ διατυπώνει την παρατήρηση ότι είναι 
απαραίτητη η διαφύλαξη του γλωσσικού πλούτου της Ένωσης και η κατά το δυνατόν 
αποφυγή της τάσης προς γλωσσική απλούστευση µε πρόφαση την αποτελεσµατικότητα ή 
την αποδοτικότητα.  

 
Η ΕΟΚΕ εκφράζει σταθερά στις γνωµοδοτήσεις της το ενδιαφέρον της για την προαγωγή 
της ενσωµάτωσης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Γι’ αυτό καλεί την Επιτροπή, το 
Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο να εισαγάγουν στον προϋπολογισµό αυτού του 
προγράµµατος στηρίξεις που συµβάλλουν σε αυτόν το στόχο.  

 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Alan Hick 
 (Tηλ.: + 32 2 546 9302 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
 
 
9. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ - ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
 
•  Αποζηµίωση των θυµάτων αξιοποίνων πράξεων 
 Εισηγητής: ο κ. ΚΟΡΥΦΙ∆ΗΣ (Μισθωτοί – EL) 
 
−  Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 562 τελικό – 2002/0247 (CNS) – CESE 286/2003 
 
– Κύρια σηµεία:   
 
 H EOKE συµφωνεί σε γενικές γραµµές µε την προτεινόµενη οδηγία. 
 
 Ωστόσο, κρίνει ότι η οδηγία θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει τα εξής στοιχεία:   
 

– να προσδιορίζει τις αξιόποινες πράξεις κατά τρόπο ώστε να µην περιλαµβάνουν µόνο 
εκείνες που στρέφονται κατά της ζωής, της υγείας ή της σωµατικής ακεραιότητας, 
αλλά και αυτές που στρέφονται  και  κατά της ψυχικής υγείας και ακεραιότητας, 

 
–  να προσδιορίζει αναλυτικά τις αρµοδιότητες των αρχών συνδροµής και λήψης 

αποφάσεων, µε ταυτόχρονη απλοποίηση των διαδικασιών συνεργασίας µεταξύ τους, 
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έτσι ώστε να µειωθεί η γραφειοκρατία και να διευκολυνθεί η άσκηση των 
δικαιωµάτων που προβλέπει η οδηγία από τους πολίτες των κρατών µελών, 

 
– να διευρύνει τη δυνατότητα του θύµατος να εισπράξει προκαταβολή.  

 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κα Susanne Johansson 
 (Tηλ.: + 32 2 546 9619 – e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int) 

 
10.  ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
•  Συνδυασµένη παραγωγή ενέργειας 
 Εισηγητής: ο κ. BUFFETAUT  (Εργοδότες – F) 
 
−  Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 415 τελικό – 2002/0185 COD – CESE 279/2003 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Siegfried Jantscher 
 (Tηλ.: + 32 2 546 8287 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 

 


