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  Στη σύνοδο ολοµέλειας της 26ης και 27ης Μαρτίου 2003 παρέστη ο κ. Jean-Luc 
Dehaene, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης. 
 
1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 

 
• Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση  
 Εισηγητής: ο κ. ΚΟΡΥΦΙ∆ΗΣ (Μισθωτοί – ΕL) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 6 τελικό – CESE 405/2003 
 
– Κύρια σηµεία: 

 
 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε τους τρεις αλληλένδετους στόχους της νέας ευρωπαϊκής 

στρατηγικής για την απασχόληση (ΕΣΑ): πλήρη απασχόληση, ποιότητα και 
παραγωγικότητα στην εργασία και συνοχή σε µια αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισµούς. 

 
 Οι επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναµικό και η ανάπτυξη του θεσµού της δια βίου µάθησης 

αποτελούν βασικούς παράγοντες για την επίτευξη των στόχων της νέας ΕΣΑ. Η ΕΟΚΕ 
προτείνει να καθοριστούν στην ΕΣΑ υψηλότεροι ποσοτικοί στόχοι για το 2010 από τους 
προβλεπόµενους. 

 
 Μία κατευθυντήρια γραµµή θα πρέπει να αφιερωθεί στην αύξηση των προληπτικών και 

των ενεργητικών µέτρων για τους µακροχρόνια άνεργους, τους άεργους, τα άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες, τις γυναίκες, τους νέους και τις εθνικές µειονότητες, προκειµένου να 
αρθούν τα εµπόδια για την είσοδο και την παραµονή τους στην αγορά εργασίας και σε 
βιώσιµες θέσεις απασχόλησης.  

 
 Για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, απαιτείται µια ολοκληρωµένη θεσµική παρέµβαση, η 

οποία, µεταξύ των άλλων, θα περιλαµβάνει ενίσχυση της κατευθυντήριας γραµµής 7 για 
την απασχόληση, ισχυρά κίνητρα προς τους εργοδότες που συγκαταλέγουν στο 
προσωπικό τους τέτοιους εργαζόµενους και δηµιουργία προϋποθέσεων για εξοικείωση 
των ατόµων αυτών µε τις σύγχρονες τεχνολογίες.  

 
 Μία κατευθυντήρια γραµµή θα πρέπει να αφιερωθεί, επίσης, στη σταδιακή µετατροπή της 

αδήλωτης εργασίας σε νόµιµη απασχόληση και της παραοικονοµίας σε νόµιµη 
οικονοµική δραστηριότητα. Μία άλλη κατευθυντήρια γραµµή αξίζει να αφιερωθεί στη 
δηµιουργία ευνοϊκών συνθηκών ανάπτυξης των επιχειρήσεων και ενίσχυσης της 
επιχειρηµατικότητας. 

 
 Μία ακόµη κατευθυντήρια γραµµή πρέπει να αφιερωθεί στη διαχείριση των 

µεταναστευτικών ροών και στην ένταξη των µεταναστών, µέσω της απασχόλησης, στο 
κοινωνικό γίγνεσθαι.  

 
 Τέλος, η ΕΟΚΕ ζητά τη συµµετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στις διαδικασίες που 

αφορούν την ΕΣΑ. Η συζήτηση και έγκριση των εθνικών σχεδίων δράσης για την 
απασχόληση (ΕΣ∆Α) από τα εθνικά κοινοβούλια στα πλαίσια των αντίστοιχων ετήσιων 
εθνικών προϋπολογισµών θα βελτίωνε σίγουρα την ποιότητα της πολιτικής απασχόλησης, 
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συµβάλλοντας παράλληλα στην καλύτερη ενσωµάτωσή της στις διάφορες άλλες εθνικές 
και ευρωπαϊκές πολιτικές. 

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

 
 

• Γενικοί προσανατολισµοί της οικονοµικής πολιτικής 
 Εισηγητής: ο κ. VEVER (Εργοδότες – F) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 410/2003 
 
– Κύρια σηµεία: 
 
 Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι η προώθηση µιας νέας ευρωπαϊκής 

δυναµικής οικονοµικής ανάπτυξης, από την οποία εξαρτάται η ανάκαµψη της 
απασχόλησης, µε βάση την ακριβέστερη στοχοθέτηση, την αποτελεσµατικότερη 
εφαρµογή και τη συνεκτικότερη πλαισίωση των ΓΠΟΠ. 

 
 Η καλύτερη πλαισίωση των ΓΠΟΠ προβλέπεται ότι θα οδηγήσει σε επιτάχυνση της 

υλοποίησης της ενιαίας αγοράς σε τοµείς προτεραιότητας, προκειµένου να διασφαλιστούν 
η αύξηση της εµπιστοσύνης και της οικονοµικής µεγέθυνσης και η επανενεργοποίηση 
των µεταρρυθµίσεων της Λισσαβώνας, συµπεριλαµβανοµένης της απλούστευσης των 
κανονιστικών διατάξεων, και η ενίσχυση των διατάξεων για την κοινή οικονοµική 
διακυβέρνηση στην µελλοντική Συνθήκη που συντάσσει η Συνέλευση. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κα Katarina Lindahl 
 (Tηλ.: + 32 2 546 9254 – e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int) 

 
 

• Ευρωπαϊκά κριτήρια αναφοράς για την εκπαίδευση και την κατάρτιση 
  Εισηγητής: ο κ. ΚΟΡΥΦΙ∆ΗΣ (Μισθωτοί – ΕL) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 629 τελικό – CESE 406/2003 
 
– Κύρια σηµεία: 
 
 Η ΕΟΚΕ είναι υπέρ της πρότασης της Επιτροπής να καθοριστούν ευρωπαϊκά κριτήρια 

αναφοράς για την εκπαίδευση. Θεωρεί την πρόταση αυτή ως ένα  ακόµη βήµα στην 
επίπονη και µακροχρόνια προσπάθεια ανάπτυξης ενός ευρωπαϊκού διαλόγου µε στόχο τη 
διευκρίνιση των εκπαιδευτικών εννοιών και τη διασαφήνιση και σύγκλιση των 
εκπαιδευτικών στόχων. Η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να ενταθεί ακόµη περισσότερο, 
αφού η επίτευξη των στόχων της Λισσαβώνας, µε τη διαδικασία της οποίας συνδέεται 
άµεσα, προϋποθέτει σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήµατα και κοινούς εκπαιδευτικούς 
στόχους υψηλού επιπέδου.  

 
 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί, εξάλλου, µε τα έξι συγκεκριµένα ευρωπαϊκά κριτήρια αναφοράς που 

προτείνονται από την Επιτροπή στο Συµβούλιο για έγκριση, βάσει των άρθρων 149 και 
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150 της Συνθήκης. Επισηµαίνει όµως µία σηµαντική έλλειψη, συγκεκριµένα τη µη 
τήρηση των συµφωνηθέντων (στο Συµβούλιο στις 14 Φεβρουαρίου 2002) σχετικά µε 
τους τρεις στρατηγικούς στόχους και το λεπτοµερές πρόγραµµα εφαρµογής των 
δεκατριών στόχων που συνδέονται µαζί τους. 

 
 Προς τούτο, η ΕΟΚΕ θεωρεί απαραίτητο, αφού ολοκληρωθεί η σχετική προεργασία, να 

προστεθούν στα υπό έγκριση ευρωπαϊκά κριτήρια αναφοράς τουλάχιστον οι ειδικοί 
στόχοι που συνδέονται µε τον στρατηγικό στόχο αριθ. 3 (ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ). 

 
 Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι το προτεινόµενο ευρωπαϊκό κριτήριο αναφοράς για τη διά βίου 

µάθηση θα πρέπει να τροποποιηθεί έτσι ώστε να γίνει περισσότερο φιλόδοξο. Ο στόχος 
που προβλέπει να έλθει µέχρι το 2010 η χώρα µε την κατώτερη σήµερα επίδοση στη θέση 
της χώρας µε την ανώτερη επίδοση είναι µεν φιλόδοξος, αλλά και αναγκαίος. 

 
 Η ΕΟΚΕ εκτιµά, επίσης, ότι θα πρέπει να καθιερωθεί ένα ευρωπαϊκό κριτήριο αναφοράς 

και για τις δηµόσιες δαπάνες στον τοµέα της εκπαίδευσης, ως ποσοστό επί του ΑΕγχΠ. 
Αν ληφθεί ως ελάχιστος στόχος για το 2010 ο σηµερινός µέσος όρος της Ένωσης (5%), 
θα µπορέσει να επιτευχθεί πρόοδος αντίστοιχη µε τις απαιτήσεις του στρατηγικού στόχου 
της Λισσαβώνας. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κα Stefania Barbesta 
 (Tηλ.: + 32 2 546 9510 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 
•  Πρόγραµµα eLearning 
 Εισηγητής: ο κ. RODRÍGUEZ GARCÍA CARO (Εργοδότες - Ε) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 751 τελικό – 2003/0303 COD – CESE 404/2003 
 
– Κύρια σηµεία: 
  
 Η ΕΟΚΕ υποδέχεται ευνοϊκά την πρόταση απόφασης που της υποβάλλεται για 

γνωµοδότηση, αλλά θεωρεί ότι τα κονδύλια που εκχωρούνται στο πρόγραµµα είναι 
εξαιρετικά ανεπαρκή για την εκπλήρωση τόσο φιλόδοξων στόχων. Συνιστά να 
επικεντρωθούν οι διαθέσιµοι πόροι σε δύο κατευθύνσεις: την καταπολέµηση του 
ψηφιακού χάσµατος και την αδελφοποίηση σχολείων µέσω του ∆ιαδικτύου. 

 
 Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ότι είναι σηµαντικό, αφενός, να συνεχιστεί η συνεισφορά και 

άλλων κοινοτικών µηχανισµών προς τον τοµέα αυτόν και, αφετέρου, να αποτραπεί η 
επικάλυψη των προβλεπόµενων δράσεων µε ήδη υφιστάµενα προγράµµατα. 

 
 Κατά την ΕΟΚΕ, είναι ουσιώδες να αναληφθεί κάθε δράση που µπορεί να αποτρέψει τον 

αποκλεισµό ορισµένων οµάδων του πληθυσµού για λόγους γεωγραφικούς, κοινωνικούς, 
φύλου, ηλικίας ή οποιασδήποτε άλλης υφής. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Pierluigi Brombo 
 (Tηλ.: + 32 2 546 9718 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
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2. ΥΓΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 
 
•  ∆ιαπαιδαγώγηση των καταναλωτών 
 Εισηγητής: ο κ. HERNANDEZ BATALLER (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – Ε) 
 
−  Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 397/2003 
 
– Κύρια σηµεία:   
 
 Οργάνωση και ενδυνάµωση των εργασιών µίας οµάδας σταθερών εµπειρογνωµόνων, µε 

ειδικότητα στην εκπαίδευση και βαθιές γνώσεις στον τοµέα της παιδαγωγικής, αλλά και 
της κατανάλωσης, οι οποίοι θα µπορούν να συστηµατοποιήσουν κατά τρόπο συνεχή τις 
εργασίες που έχουν πραγµατοποιηθεί σε κάθε χώρα και να καταρτίσουν τις απαιτούµενες 
εκθέσεις για την προώθηση και την εµβάθυνση της εξέλιξης της Συνθήκης του 
Άµστερνταµ όσον αφορά τη διαπαιδαγώγηση των καταναλωτών. 

 
 Παρουσίαση από την Επιτροπή ενός προγράµµατος για την εδραίωση των ευρωπαϊκών 

δικτύων που προωθούν τη διαπαιδαγώγηση των καταναλωτών µε σηµαντικά και σταθερά 
σχέδια. 

 
 ∆ηµιουργία µιας τράπεζας δεδοµένων, η οποία να συµπεριλαµβάνει όλους τους 

πειραµατισµούς που χρηµατοδοτήθηκαν από την Επιτροπή κατά τα τελευταία έτη και, 
εάν συντρέχει περίπτωση, τους σηµαντικότερους πειραµατισµούς που αναπτύχθηκαν στα 
κράτη µέλη, ούτως ώστε να είναι δυνατή η µελέτη τους από άλλες χώρες 
(συµπεριλαµβανοµένων των υποψήφιων χωρών) και να αναπτυχθεί ένα πνεύµα 
συνεργασίας, διάδοσης και ενίσχυσης, το οποίο να προωθεί τη διαπαιδαγώγηση των 
καταναλωτών.        

  
 Μελέτη των δυνατοτήτων σύστασης ενός εικονικού σχολείου διαπαιδαγώγησης των 

καταναλωτών, µε την αξιοποίηση του δυναµικού των νέων τεχνολογιών και των 
εµπειριών που ήδη υφίστανται στις διάφορες χώρες σε σχέση µε αυτό το θέµα. Θα ήταν 
επιθυµητό να ληφθούν υπόψη, επίσης, οι εκπαιδευτικές εµπειρίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
στις διάφορες εκπαιδευτικές βαθµίδες, όπως το πρόγραµµα ERASMUS. 

 
  Παρουσίαση από την Επιτροπή προτάσεων, οι οποίες: 
 

– να καθιστούν δυνατή τη γενίκευση της διαπαιδαγώγησης των καταναλωτών, ούτως 
ώστε να µπορούν όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες να ασκούν το δικαίωµα και την 
υποχρέωση να διαπαιδαγωγούνται και να καταρτίζονται ως καταναλωτές, 

 
– να καθιστούν δυνατό τον καλύτερο συντονισµό των δράσεων διαπαιδαγώγησης, 

καθώς και την έκδοση κατάλληλων διδακτικών υλικών, µεταξύ των άλλων και µε τη 
χρήση του ∆ιαδικτύου, προκειµένου να ληφθούν υπόψη τα διαφορετικά αρχικά 
χαρακτηριστικά των ευρωπαίων καταναλωτών, 
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– να επιτρέπουν την κατάρτιση των επιµορφωτών, των ενήλικων καταναλωτών και των 
ευάλωτων οµάδων του πληθυσµού, 

– να εξασφαλίζουν τη συνεχή και ποιοτική επιµόρφωση των µελών των οργανώσεων 
των καταναλωτών και άλλων οργανισµών και ιδρυµάτων για την κατανάλωση.    

  
−  Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Nemesio Martinez 
 (Tηλ. : + 32 2 546 9501 - e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 
•  Ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων 
 Εισηγητής: ο κ. WOLF (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – D) 
 
−  Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 32 τελικό – 2003/0021 CNS – CESE 411/2003 
 
– Κύρια σηµεία:   
 
      Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει τη βασική αρµοδιότητα της Κοινότητας για την ασφάλεια των 

πυρηνικών εγκαταστάσεων και τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων και 
επιδοκιµάζει τη σχετική πρωτοβουλία της Επιτροπής, µεταξύ των άλλων και όσον αφορά 
την ενσωµάτωση των υποψήφιων χωρών. Τα σηµερινά καθήκοντα και οι αρµοδιότητες 
των κρατών µελών και των υπηρεσιών ασφαλείας τους θα πρέπει να διατηρηθούν στο 
ακέραιο. 

 
 Η Κοινότητα θα πρέπει να προσανατολιστεί προς τους ορισµούς και τις ρυθµίσεις του 

∆ιεθνούς Οργανισµού Ατοµικής Ενέργειας (ΙΑΕΟ) και να εξασφαλίσει την πλήρη και 
αυστηρή εφαρµογή τους. Η εφαρµογή της οδηγίας (διαδικασία, χρονοδιάγραµµα) πρέπει 
να στηριχθεί στην επιδιωκόµενη ισορροπία µεταξύ της αρχής της διατήρησης των 
κεκτηµένων δικαιωµάτων, της ασφάλειας του προγραµµατισµού και της νοµικής 
ασφάλειας, από τη µία πλευρά, και της εγγύησης του ανώτατου δυνατού επιπέδου 
ασφαλείας, από την άλλη. H EOKE συµφωνεί µε την πρόταση της Επιτροπής να 
διασφαλιστεί η διάθεση των απαραίτητων πόρων εκ µέρους των κρατών µελών, αφενός, 
για την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων όσο λειτουργούν και, αφετέρου, για τη 
διενέργεια εργασιών παροπλισµού. 

 
 Συµµερίζεται, επίσης, την άποψη της Επιτροπής ότι κάθε κράτος µέλος οφείλει να 

φροντίζει για την αποθήκευση των πυρηνικών αποβλήτων που παράγονται στην 
επικράτειά του σε κατάλληλα γεωλογικά στρώµατα µεγάλου βάθους, χωρίς αυτό να 
αποκλείει την εθελοντική συνεργασία γειτονικών κρατών µελών. Συνιστά, ωστόσο, να 
διαµορφωθεί µε µεγαλύτερη ελαστικότητα το χρονοδιάγραµµα για τη χορήγηση άδειας 
λειτουργίας των τόπων τελικής αποθήκευσης εκ µέρους των κρατών µελών και να 
προσαρµοστεί στις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε χώρας.                                              

 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Siegfried Jantscher 
 (Tηλ.: + 32 2 546 8287 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
•  Εσπευσµένη σταδιακή καθιέρωση των απαιτήσεων διπλού κύτους 
 Εισηγήτρια: η κα ΜΠΡΕ∆ΗΜΑ-ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ (Εργοδότες – EL) 
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−  Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 780 τελικό – 2003/0310 COD – CESE 415/2003 
 
– Κύρια σηµεία:   
 
 Η ΕΟΚΕ λυπάται που προέκυψε και δεύτερη οικολογική καταστροφή µε τη βύθιση του 

πετρελαιοφόρου Prestige. Λυπάται που δεν εισακούστηκαν οι επανειληµµένες εκκλήσεις 
της (στις γνωµοδοτήσεις της για τις δέσµες Erika I και II) για τη λήψη συγκεκριµένων 
µέτρων και αισθάνεται υποχρεωµένη να τις επαναλάβει µε την ελπίδα ότι θα ληφθούν 
υπόψη.  

 
 Η ΕΟΚΕ υποδέχεται, συνεπώς, ευνοϊκά την πρόταση κανονισµού που υποβάλλεται από 

την Επιτροπή σχετικά µε την εσπευσµένη καθιέρωση των προδιαγραφών διπλού κύτους. 
 
 Επιπλέον, η ΕΟΚΕ φρονεί ότι:  

• η αναζήτηση των αιτίων του ατυχήµατος αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, για να 
µπορέσουν να ληφθούν λογικά, εφικτά και αναλογικά µέτρα που θα αντιµετωπίζουν 
τις πραγµατικές αιτίες παρόµοιων ατυχηµάτων, 

• θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί αξιολόγηση του αντικτύπου των σηµερινών µέτρων 
στην αειφορία, η οποία να καλύπτει τις πιθανές οικονοµικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις, 

• υπάρχει επιτακτική ανάγκη να εφαρµοστούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα και 
αυστηρότερα οι δέσµες Erika I και ΙΙ και να θεσπιστεί επειγόντως καθεστώς για τα 
αγκυροβόλια καταφυγής και να καταρτιστεί σχέδιο αντιµετώπισης των καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης σε επίπεδο ΕΕ που να αναθέτει την ευθύνη της παροχής βοήθειας 
σε πλοία που αντιµετωπίζουν δυσκολίες κατά προτίµηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό 
για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, 

• θα πρέπει να υιοθετηθεί επειγόντως µια δέσµη µέτρων Erika ΙΙΙ, η οποία να ρυθµίζει 
τη συµµετοχή του ανθρώπινου παράγοντα στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.  

 
 Όσον αφορά την απαγόρευση των πετρελαιοφόρων µονού κύτους για τη µεταφορά 

βαρέων κλασµάτων πετρελαίου, η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι θα µπορούσαν να προβλεφθούν 
ορισµένες παρεκκλίσεις. 

  
 Τέλος, δεδοµένων των σοβαρών κοινωνικο-οικονοµικών επιπτώσεων και του διεθνούς 

χαρακτήρα των θαλάσσιων µεταφορών, τα κράτη µέλη της ΕΕ θα πρέπει να 
προσπαθήσουν να καθορίσουν µε ταχείες διαδικασίες µέσω του ∆ΝΟ, προκειµένου να 
εφαρµοστεί παγκοσµίως, ένα ικανοποιητικό χρονοδιάγραµµα για την εσπευσµένη 
σταδιακή απόσυρση των πετρελαιοφόρων µονού κύτους. Η ΕΕ θα αναλάβει αυτή την 
πρωτοβουλία µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεών της να 
εξασφαλίσει σε εύθετο χρόνο επαρκή περιβαλλοντική προστασία στο κοινοτικό επίπεδο.   

 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Luis Lobo 
 (Tηλ.: + 32 2 546 9717 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
•  Επικίνδυνες ουσίες / Εννεϋλοφαινόλη και κονία 
 Εισηγητής: ο κ. NOLLET (Μισθωτοί – B) 
 
−  Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 459 τελικό – 2002/0206 COD – CESE 399/2003 
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−  Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Nemesio Martinez 
 (Tηλ. : + 32 2 546 9501 - e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 
• Πρόγραµµα έρευνας / Ασθένειες 
 Εισηγητής: ο κ. BEDOSSA (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – F) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 474 τελικό – 2002/0211 COD – CESE 414/2003 
−  Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Nemesio Martinez 
 (Tηλ. : + 32 2 546 9501 - e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 
3. ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ 
 
•  Απλοποίηση (ΠΕΑ) 
 Εισηγητής: ο κ. SIMPSON (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – UK) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: Πρόσθετη γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 398/2003 
 
– Κύρια σηµεία:   
 
 Η γνωµοδότηση τονίζει τη σοβαρότητα των θεµάτων που έχουν σχέση µε την 

απλούστευση, την καλύτερη νοµοθεσία και τη βελτιωµένη διακυβέρνηση και τη σηµασία 
που έχει η εξεύρεση αποτελεσµατικής λύσεως στο εγγύς µέλλον για τα προβλήµατα που 
έχουν εντοπιστεί στον τοµέα αυτό. Επαναλαµβάνει ότι δεν θεωρεί ότι αυτό είναι κυρίως 
θέµα απορύθµισης. Η επιλογή δεν είναι µόνο µεταξύ ρύθµισης και αυτορρύθµισης, αλλά 
και µεταξύ καλής και εναρµονισµένης νοµοθεσίας, αφενός, και χαµηλής ποιότητας και 
κατακερµατισµένης νοµοθεσίας, αφετέρου, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και εθνικό επίπεδο.  

 
 Η γνωµοδότηση υποστηρίζει ευρέως τις προτάσεις που περιέχονται στα έγγραφα της 

Επιτροπής και, ειδικότερα, επιδοκιµάζει την επέκταση των τακτικών αξιολογήσεων των 
επιπτώσεων στο ετήσιο πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής. Συνεπώς,  υποστηρίζει 
σθεναρά τις προτάσεις της Επιτροπής για ευρύτερες διαβουλεύσεις· αυτό δεν θα πρέπει να 
αποκλείει τις εκ των υστέρων διαβουλεύσεις και τη διάθεση να χρησιµοποιείται η 
ανατροφοδότηση αυτή για να τη βελτίωση της διαδικασίας προετοιµασίας των 
µελλοντικών περιοδικών εκτιµήσεων των επιπτώσεων.  

 
 Η κωδικοποίηση του κοινοτικού κεκτηµένου, που µπορεί να οδηγήσει σε εντυπωσιακή 

µείωση του όγκου του και σε ανάλογη βελτίωση της σαφήνειας, της προσβασιµότητας και 
της αποτελεσµατικότητάς του, θα πρέπει να συνεχιστεί µε αποφασιστικότητα και 
επιµονή.  

 
  Η γνωµοδότηση υποστηρίζει επίσης ότι οι αξιολογήσεις των επιπτώσεων θα πρέπει να 

βασίζονται σε ένα επίσηµο Σύστηµα Ανάλυσης του Κανονιστικού Αντίκτυπου. Εάν 
τροποποιήσεις των νοµοθετικών σχεδίων ακυρώνουν τις αρχικές εκτιµήσεις του 
αντίτυπου, οι εν λόγω τροποποιήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τροποποιηµένη 
εκτίµηση αντίκτυπου.  



- 8 - 

Greffe CESE 58/2003 Τ/ΜΓ/γβ .../... 

 
 Η ΕΟΚΕ επικροτεί την απόφαση της Επιτροπής να ληφθούν µέτρα ώστε οι αρχές της 

υπευθυνότητας, της αναλογικότητας, της διαφάνειας και της νοµικής ασφάλειας να 
συµβάλουν στη βελτίωση του νοµοθετικού πλαισίου. Η διακυβέρνηση που δεν βασίζεται 
στις αρχές αυτές δεν µπορεί να είναι πραγµατικά δηµοκρατική. Η ΕΟΚΕ καλεί το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο να αναλάβουν σταθερή δέσµευση προς την 
ίδια κατεύθυνση.  

 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Jakob Andersen 
 (Tηλ.: + 32 2 546 9258 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int) 
 
 
4. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 
•  Ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού 
 Εισηγητής: ο κ. CAMBUS (Μισθωτοί – F) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 488 τελικό – 2002/0219 COD-0221 CNS – CESE 

400/2003 
 
– Κύρια σηµεία:   
 
 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τον στόχο της Επιτροπής να προσδιοριστούν κοινοί 

προσανατολισµοί για θέµατα ασφάλειας του εφοδιασµού της Ένωσης µε πετρέλαιο και µε 
φυσικό αέριο. 

  
 Όσον αφορά το πετρέλαιο, η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την πρόταση να υποχρεωθούν τα κράτη 

µέλη να θεσπίσουν οργανισµό που θα εξασφαλίζει µια κεντρική αποθήκευση ασφαλείας, 
αλλά:  

 
– Αντιµετωπίζει µε µεγάλη επιφύλαξη την πρόταση να αυξηθεί από 90 σε 120 ηµέρες η 

υποχρέωση διατήρησης αποθεµάτων ασφαλείας για όλα τα κράτη µέλη. Κρίνει ότι το 
πρόσθετο κόστος µιας τέτοιας απόφασης δεν µπορεί να δικαιολογηθεί από 
αντίστοιχες θετικές αντισταθµίσεις.  

– Είναι εξίσου επιφυλακτική απέναντι στην ιδέα της χρησιµοποίησης αυτών των 
στρατηγικών αποθεµάτων για παρέµβαση στις τιµές του πετρελαίου, όταν ο φόβος 
ενδεχόµενης εκ των πραγµάτων έλλειψης του εφοδιασµού οδηγεί τους φορείς σε 
προληπτικές αγορές, πράγµα που δηµιουργεί κλίµα πανικού και συνακόλουθη αύξηση 
των τιµών.  

– Φρονεί ότι η δράση της Ένωσης για τη διαχείριση των κρίσεων εφοδιασµού µε 
πετρέλαιο πρέπει να διεξάγεται στα πλαίσια του ∆ΟΕ, ώστε να έχει επαρκή βαρύτητα 
και προοπτικές αποτελεσµάτων.  

 Για τον τοµέα του φυσικού αερίου, η ΕΟΚΕ συµµερίζεται τη βούληση της Επιτροπής να 
ανατεθεί στα κράτη µέλη η ευθύνη να ορίσουν τους κανόνες που επιβάλλονται στους 
φορείς, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια εφοδιασµού. 
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 Η ΕΟΚΕ διερωτάται σχετικά µε το αποτέλεσµα µιας ενδεχόµενης απαλλαγής των 
νεοεισερχόµενων στην αγορά φορέων από τις υποχρεώσεις ασφάλειας του εφοδιασµού 
και προτείνει να αποτελεί αυτό το θέµα αρµοδιότητα των κρατών µελών. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Raffaele Del Fiore 
 (Tηλ.: + 32 2 546 9794 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 
5. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 
•  Ετήσιες στατιστικές χάλυβα 
 Γενικός εισηγητής: ο κ. ΡΕΖΖΙΝΙ (Εργοδότες – Ι) 
 
−  Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 584 τελικό – 2002/0251 COD – CESE 413/2003 
 
– Κύρια σηµεία:   
 
 1. Στην πρώτη αυτή γνωµοδότηση που κατήρτισε η νεοσυσταθείσα Συµβουλευτική της 

Επιτροπή Βιοµηχανικών Μεταλλαγών, η ΕΟΚΕ επικροτεί σε γενικές γραµµές την 
πρόταση της Επιτροπής και τον στόχο της συλλογής σηµαντικών στατιστικών στοιχείων 
για τον χαλυβουργικό τοµέα, τα οποία να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των 
θεσµικών υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων, της βιοµηχανίας, του παγκόσµιου δικτύου 
παραγωγής χάλυβα, του κοινωνικού διαλόγου και των διαδικασιών εξορθολογισµού και 
εκσυγχρονισµού, ιδίως στις υποψήφιες χώρες.  

   
 2. Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν µέσω των προτεινόµενων ερωτηµατολογίων 

ενδέχεται, εντούτοις, να αποδειχθούν ανεπαρκή όσον αφορά τον υπολογισµό της 
αποτελεσµατικότητας, της εξοικονόµησης και της περιβαλλοντικής βιωσιµότητας. Στην 
περίπτωση αυτή, θα µπορούσαν να παρασχεθούν συµπληρωµατικές στατιστικές για τον 
τοµέα αυτό, µέσω των ερευνητικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Περιβάλλοντος. Τα πρόσθετα αυτά στοιχεία θα πρέπει να ενσωµατωθούν σε ένα 
περιεκτικό και προσαρµοσµένο στα σύγχρονα δεδοµένα πλαίσιο, το οποίο θα µπορέσει να 
εξυπηρετήσει τη µελλοντική πολιτική στρατηγική του τοµέα.  

 
 3. Οι πληροφορίες για την κατανάλωση χάλυβα από τους τοµείς χρήσης έχουν ουσιώδη 

σηµασία τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους παραγωγούς. Θα πρέπει επίσης να 
υπάρχουν διαθέσιµοι και ορισµένοι δείκτες δραστηριότητας, κατανεµηµένοι ανά χώρα 
και τύπο προϊόντος, καθώς και δείκτες που να σχετίζονται µε τους τοµείς απορρόφησης 
της πωλούµενης παραγωγής και µε τα στοιχεία πρόβλεψης των παραγγελιών.  

 
  4. Η συλλογή των στοιχείων αυτών θα µπορούσε, αντί να επιβαρύνει τη Eurostat, να 

πραγµατοποιείται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων κατάρτισης στατιστικών και 
ανάλυσης των αντίστοιχων υπηρεσιών της Επιτροπής, ειδικότερα της Γ∆ "Επιχειρήσεις", 
η οποία θα πρέπει, κατά την ΕΟΚΕ, να προβαίνει σε περιοδική και συντονισµένη 
ανάλυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής χαλυβουργίας, ιδίως στις χώρες που θα 
προσχωρήσουν στην ΕΕ. Η ανάλυση αυτή θα µπορούσε να καλύπτει επίσης τις ανάγκες 
σε θέσεις απασχόλησης και τις σχετικές τάσεις στον εν λόγω τοµέα.  
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 5. Στην πρόταση δεν γίνεται καµία αναφορά στις χώρες που θα προσχωρήσουν στην ΕΕ 
και στις στατιστικές για τις µελλοντικές κοινοτικές πολιτικές που τις αφορούν. Ως προς το 
θέµα αυτό είναι αναγκαία µια στοχοθετηµένη δράση, ούτως ώστε να µπορέσει να 
αποκατασταθεί και να προσαρµοστεί στα νέα δεδοµένα το σύνολο των στατιστικών τους.  

 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. José Miguel Colera Rodriguez 
 (Tηλ.: + 32 2 546 9629 – e-mail : josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
 

6.  ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
•  Για έναν ΠΟΕ µε ανθρώπινο πρόσωπο: οι προτάσεις της ΕΟΚΕ 
 Εισηγητής: ο κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ (Εργοδότες – EL) 
 
−  Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 412/2003 
 
– Κύρια σηµεία:   
 
 Ο ΠΟΕ βρίσκεται σήµερα µπροστά σε µία στιγµή αποφάσεων, οι οποίες θα πρέπει να 

λάβουν σοβαρά υπόψη τους τις νέες συνθήκες που επικρατούν στην παγκόσµια οικονοµία 
(προβλήµατα από την ελευθέρωση του εµπορίου, περιβαλλοντολογικά προβλήµατα, 
αγροτικές αναδιαρθρώσεις κλπ.), αλλά και τις αντιδράσεις της παγκόσµιας κοινότητας 
στα κρίσιµα ανθρωπιστικά και κοινωνικά προβλήµατα (κοινωνικές ανισότητες, διεύρυνση 
της φτώχειας, επικίνδυνες επιδηµίες κλπ.).  

 
 Η παρούσα γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ έχει ως στόχο να συµβάλει εποικοδοµητικά στον 

παγκόσµιο διάλογο και στις προσπάθειες της Επιτροπής που βρίσκονται σε εξέλιξη, ώστε 
να αποκτήσει ο ΠΟΕ ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο και να ικανοποιήσει έτσι τα δίκαια 
αιτήµατα των αναπτυσσόµενων χωρών, αλλά και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, 
οι οποίοι τον κατηγορούν για έλλειψη ευαισθησίας, διαφάνειας, προσαρµοστικότητας και 
ευελιξίας.  

 
 Η ΕΟΚΕ προτείνει:  
 

•  τη δηµιουργία µίας κοινοβουλευτικής διάστασης του ΠΟΕ, µε σκοπό να διευρυνθεί ο 
δηµοκρατικός διάλογος, αλλά και να υπάρχει πιο βαρύνουσα συµβολή των 
εκλεγµένων εκπροσώπων στις εργασίες του, 

•  την καθιέρωση θεσµοθετηµένου διαλόγου µεταξύ του ΠΟΕ και των φορέων της 
οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών, αφού γίνει η αναγκαία επιβεβαίωση και 
αναγνώριση των φορέων αυτών και αφού καθιερωθεί ένας συγκεκριµένος και 
διαρθρωµένος κώδικας επικοινωνίας, 

•  την καθιέρωση θεσµοθετηµένου διαλόγου µεταξύ του ΠΟΕ και των λοιπών διεθνών 
οργανισµών (ΟΗΕ, ∆Τ, ∆ΝΤ, ΟΟΣΑ, ∆ΟΕ κλπ.) αλλά και περιφερειακών 
διακρατικών οργανισµών,  

•  τη συνεχή και αδιάλειπτη ενίσχυση των λιγότερο ανεπτυγµένων χωρών µε τη 
µεταφορά πόρων και τεχνογνωσίας, ώστε να καταστεί ουσιαστική και γόνιµη η 
συµµετοχή τους στις διαδικασίες του ΠΟΕ.  
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 Η ΕΟΚΕ προτείνει να αναληφθούν εκ µέρους της πρωτοβουλίες για τον συντονισµό των 
Οικονοµικών και Κοινωνικών Συµβουλίων που υπάρχουν στον κόσµο (π.χ. των 
Οικονοµικών και Κοινωνικών Συµβουλίων της Αφρικής, της Κίνας κλπ.) σε σχέση µε 
θέµατα του ΠΟΕ, µέσω της κατάρτισης κοινών γνωµοδοτήσεων, οι οποίες θα 
παρουσιάζονται στις Υπουργικές ∆ιασκέψεις ως συνεισφορά της κοινωνίας των πολιτών.  

 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Jean-François BENCE 
 (Tηλ.: + 32 2 546 93 99 – e-mail: Jean-Francois.Bence@esc.eu.int) 
 

7. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 
• Για ένα νοµικά δεσµευτικό µέσο των Ηνωµένων Εθνών υπέρ των ατόµων 

µε ειδικές ανάγκες 
 Εισηγητής: ο κ. CABRA DE LUNA (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – Ε) 
 
−  Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 16 τελικό – CESE 407/2003 
 
– Κύρια σηµεία:   
 
 Η ΕΟΚΕ επικροτεί την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι η προστασία που 

παρέχεται από τα υφιστάµενα διεθνή µέσα υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωµάτων δεν είναι 
επαρκής για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Η ΕΟΚΕ είναι υπέρ της στροφής από την παλιά 
ιατρική προσέγγιση σε µια κοινωνική προσέγγιση, βασισµένη στα ανθρώπινα 
δικαιώµατα. 

 
 Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι το νοµικά δεσµευτικό µέσο θα πρέπει να είναι Σύµβαση και ότι θα 

πρέπει να περιλαµβάνει έναν ειδικό κανόνα που να δηλώνει ότι τα ανθρώπινα δικαιώµατα 
είναι καθολικά και εποµένως καλύπτουν όλους τους ανθρώπους, µεταξύ των οποίων και 
τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και χρόνιες ασθένειες. Επιπλέον, θεωρεί ότι τα περιεχόµενα 
της Σύµβασης πρέπει να τονίζουν ότι τα κράτη οφείλουν να λάβουν µέτρα για να 
εξασφαλίσουν ότι τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες είναι πραγµατικά σε θέση να ασκήσουν τα 
δικαιώµατά τους. 

 
 Η ΕΟΚΕ θεωρεί πολύ σηµαντικό να διαδραµατίσει η ΕΕ πρωταγωνιστικό ρόλο στην 

επόµενη συνεδρίαση της επιτροπής ad hoc και συνιστά στην Προεδρία της ΕΕ να 
επιδιώξει µια κοινή θέση όλων των κρατών µελών της ΕΕ και των υποψήφιων για ένταξη 
χωρών.  Η ΕΟΚΕ, ως αντιπροσωπευτική φωνή της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών, 
επιθυµεί να συµµετάσχει ενεργά στις µελλοντικές εργασίες της ΕΕ για αυτό το θέµα.  

 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κα Susanne Johansson 
 (Tηλ.: + 32 2 546 9619 – e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int) 
 
 
• Προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών µε σκοπό τις 

σπουδές, την επαγγελµατική κατάρτιση ή τον εθελοντισµό 
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 Εισηγητής: ο κ. PARIZA CASTAÑOS (Εργοδότες - Ε) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 548 τελικό – 2003/0242 CNS – CESE 403/2003 
 
– Κύρια σηµεία: 
  
 H EOΚΕ αξιολογεί θετικά τη βούληση της Επιτροπής να θεσπίσει νοµοθεσία σχετικά µε 

τις νόµιµες οδούς µετανάστευσης και υποδέχεται ευνοϊκά το περιεχόµενο της πρότασης 
οδηγίας. 

 
 Η δυνατότητα κινητικότητας που παρέχεται στους σπουδαστές, προκειµένου να 

συµπληρώσουν τις σπουδές τους σε άλλο κράτος µέλος από εκείνο που τους χορήγησε 
την αρχική άδεια, αποτελεί, κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, ένα θετικό βήµα. 

 
 Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να τονίσει µια θεµελιώδη πτυχή του θέµατος: η κατάρτιση σε 

ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύµατα νέων προερχόµενων από τρίτες χώρες πρέπει να 
συµβάλει στην ανάπτυξη των χωρών αυτών και όχι να αποτελεί ένα επιπλέον πρόβληµα 
για αυτές. Συνεπώς, η ΕΟΚΕ συµµερίζεται τη γνώµη της Επιτροπής ότι πρέπει να 
αποτραπεί η επέκταση του φαινοµένου της διαρροής εγκεφάλων.  

 
 Το δικαίωµα στην εργασία, που παρέχεται στους σπουδαστές και τους ασκούµενους, 

γίνεται επίσης ευνοϊκά δεκτό από την ΕΟΚΕ, η οποία θα επιθυµούσε να επεκταθεί και 
στους µη αµειβόµενους ασκούµενους. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Pierluigi Brombo 
 (Tηλ.: + 32 2 546 9718 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 
 
8. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 
•  Τόπος παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου / Κανόνες ΦΠΑ 
 Εισηγητής: ο κ. ΡΕΖΖΙΝΙ (Εργοδότες – Ι) 
 
−  Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 688 τελικό – 2002/0286 CNS – CESE 409/2003 
 
– Κύρια σηµεία:   
 
 Η ΕΟΚΕ είναι υπέρ των στόχων που επιδιώκει η πρόταση της Επιτροπής, αλλά 

διατυπώνει ορισµένες επιφυλάξεις.  
 
    Η ΕΟΚΕ προτείνει η προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου σε άτοµο που 

είναι εγκατεστηµένο σε άλλο κράτος µέλος από εκείνο του πωλητή να φορολογείται από 
το κράτος µέλος της κατανάλωσης, εάν το άτοµο αυτό δεν αγοράσει τα αγαθά αυτά µε 
σκοπό τη µεταπώλησή τους. Ο οφειλέτης του φόρου θα πρέπει να είναι ο αγοραστής, εάν 
είναι εγγεγραµµένος για τον ΦΠΑ σε αυτό το κράτος µέλος. Εάν δεν είναι εγγεγραµµένος, 
τότε οφειλέτης του φόρου θα πρέπει να είναι ο πωλητής, ο οποίος και θα πρέπει να 
εγγραφεί  προς το σκοπό αυτό.  
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 Η ΕΟΚΕ επιµένει ότι είναι απαραίτητο να διαλευκανθούν ορισµένοι όροι που 
χρησιµοποιούνται στο κείµενο της πρότασης της Επιτροπής.  

 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Pawel Olechnowicz 
 (Tηλ.: + 32 2 546 9972 – e-mail: pawel.olechnowicz@esc.eu.int) 
 
 
9. ΑΛΙΕΙΑ 
 
•  Αλιευτικοί πόροι / Μεσόγειος 
 Εισηγητής: ο κ. CHAGAS (Μισθωτοί – Ρ) 
 
−  Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 535 τελικό – CESE 402/2003 
 
– Κύρια σηµεία:   
 
 Η ΕΟΚΕ υποδέχεται µε µεγάλο ενδιαφέρον αυτή την ανακοίνωση της Επιτροπής και τους 

τρόπους που προβλέπει για την επίτευξη του στόχου της επανεξέτασης, εντός τριετίας, 
της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής στη Μεσόγειο, ιδίως µέσω της εφαρµογής της 
πανοπλίας των υφισταµένων διαχειριστικών µηχανισµών της ΚΑΠ. 

 
 Η ΕΟΚΕ σηµειώνει, επίσης, την πρόθεση που διατυπώνεται στην ανακοίνωση, σύµφωνα 

µε την οποία οι δράσεις που θα πρέπει να αναληφθούν σε κοινοτικό επίπεδο για την 
επίτευξη του στόχου αυτού θα αποτελούν καρπό ευρείων συζητήσεων µε τη συµµετοχή 
των παραγόντων και των κοινωνικών εταίρων στα πλαίσια ειδικών οργανισµών, είτε 
υφισταµένων είτε που θα δηµιουργηθούν για το σκοπό αυτό. Η σύσταση Περιφερειακού 
Γνωµοδοτικού Συµβουλίου για τη Μεσόγειο, όπως προβλεπόταν στον "Χάρτη πορείας", 
θα µπορούσε να αποτελέσει σηµαντικό βήµα προς την ορθή κατεύθυνση. Η ΕΟΚΕ 
επισηµαίνει επίσης µε ενδιαφέρον το έργο που επιτελείται επί του παρόντος µε στόχο τη 
δηµιουργία µιας ένωσης αλιέων ολόκληρης της Μεσογείου, τονίζοντας ότι είναι 
σηµαντικό στη διαδικασία αυτή να συµµετάσχουν οι κυριότεροι παράγοντες και, 
ειδικότερα, οι εφοπλιστές και οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων. 

 
 Η διαφύλαξη κατάλληλων περιβαλλοντικών συνθηκών για την προστασία των 

βιολογικών πόρων της αλιείας απαιτεί, γενικά, ιδιαίτερη µέριµνα σε θέµατα 
περιβαλλοντικών µέτρων και δράσεων καταπολέµησης της ρύπανσης και προστασίας των 
βιοτόπων. Τούτο λαµβάνει ιδιαίτερα επείγοντα χαρακτήρα σε µια θάλασσα που 
παρουσιάζει τις ιδιαιτερότητες της Μεσογείου. 

 
 Πράγµατι, η πλήρης εφαρµογή στη Μεσόγειο των πτυχών ∆ιατήρηση, ∆ιαρθρωτική 

Πολιτική και Πολιτική Αγορών, ακόµη και µε τις προσαρµογές που αναγκαστικά θα 
επιβάλει η συγκεκριµένη κατάσταση, θα επιφέρει κοινωνικές συνέπειες για εκείνους που 
αναπτύσσουν τη δραστηριότητά τους στα ύδατά της και εξαρτώνται από αυτήν για την 
επιβίωσή τους. 

 
 Η ΕΟΚΕ συνιστά την πλήρη ενσωµάτωση της κοινωνικής διάστασης στη µεταρρύθµιση 

της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής για την περιοχή αυτή, ως αποφασιστικό στοιχείο που θα 
της προσδώσει αξιοπιστία. 
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– Για περισσότερες πληροφορίες: κα Silvia Calamandrei 
 (Tηλ.: + 32 2 546 9657 – e-mail: Silvia.calamandrei@esc.eu.int) 
 
 
• Τροποποίηση / Εκπαίδευση των ναυτικών 
 Εισηγητής: ο κ. CHAGAS (Μισθωτοί – Ρ) 
 
−  Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 1 τελικό – 2003/0001 COD – CESE 401/2003 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Luis Lobo 
 (Tηλ.: + 32 2 546 9717 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 
10.  ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 
 
•  Προγραµµατισµός των διαρθρωτικών ταµείων / URBAN 2002-2006 
 Εισηγητής: ο κ. DI ODOARDO (Μισθωτοί – Ι) 
 
−  Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 308 τελικό – CESE 408/2003 
 
– Κύρια σηµεία:   
 
 H ΕΟΚΕ θεωρεί θετική την πρωτοβουλία της Επιτροπής να παρατείνει την πρωτοβουλία 

URBAN, αυξάνοντας στo πλαίσιο της URBAN ΙΙ, τον αριθµό των προγραµµάτων που 
εξετάζονται και ταυτόχρονα απλουστεύοντας τις διοικητικές διαδικασίες.  

 
      Εξίσου θετική κρίνει την προώθηση της ανταλλαγής εµπειριών µεταξύ των δικαιούχων 

πόλεων, καθώς και την απόφαση να αφιερωθεί το 40% των προβλεπόµενων δαπανών σε 
δράσεις φυσικής και περιβαλλοντικής ανάπλασης.  

 
      Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει τη µεγάλη σηµασία που έχει η συµµετοχή των τοπικών αρχών 

στον προγραµµατισµό, τη διαχείριση και την εποπτεία των προγραµµάτων, απαραίτητη 
συνθήκη για να επιτευχθεί πιο αποφασιστική συνεργία δηµόσιων και ιδιωτικών πόρων.  

 
 Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, η πρωτοβουλία URBAN θα πρέπει στο µέλλον να 

προσανατολιστεί προς την υποστήριξη µιας ικανοποιητικής στεγαστικής πολιτικής, τη 
βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας των υπηρεσιών στις συνοικίες που αποτελούν 
το αντικείµενο των παρεµβάσεων, όπως επίσης να συµπεριλάβει στις προτεραιότητές της 
τις προβληµατικές που συνδέονται µε τη γήρανση του πληθυσµού των πόλεων.  

 
 Η ΕΟΚΕ, τέλος, δίδει άλλη µια φορά έµφαση στη σηµασία της επαλήθευσης του 

γεγονότος ότι οι νέες µορφές του πολεοδοµικού ζητήµατος αντιµετωπίζονται στο 
πρόγραµµα URBAN µε καινοτόµο και πειραµατικό τρόπο, µε παρεµβάσεις που έχουν ως 
στόχο τη διακυβέρνηση των φαινοµένων αστικού διασκορπισµού καθώς και τη θέσπιση 
πολιτικών ανάπλασης των περιοχών αυτών.  

 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Roberto Pietrasanta 
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 (Tηλ.: + 32 2 546 9313 - e-mail : roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 
 

 
  


