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  Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της συνόδου ολοµέλειας της 20ής και 21ης Μαρτίου 
ήταν η συµµετοχή της κας Loyola DE PALACIO, Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
και του κ. Pedro SOLBES MIRA,  Μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
 
 
1. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΙΑΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ 

ΚΟΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 

• Οι γενικοί προσανατολισµοί των οικονοµικών πολιτικών για το 2002  
 Εισηγήτρια: η κα KONITZER  (Εργαζόµενοι – D) 
 
- Έγγραφο: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CES  356/2002 
 
- Κύρια σηµεία:  

 
  Η χάραξη των γενικών προσανατολισµών της οικονοµικής πολιτικής για το 
2002 συµπίπτει µε τη σύγκληση της Συνέλευσης για το µέλλον της ΕΕ αλλά και µε την 
επιτυχηµένη εισαγωγή χαρτονοµισµάτων και κερµάτων σε ευρώ.  
 
  Η επιτυχία της Νοµισµατικής Ένωσης αφενός, και η µέχρι τώρα αποτυχία της 
Κοινότητας να αξιοποιήσει το τεράστιο δυναµικό που διαθέτει στον τοµέα της οικονοµικής 
ανάπτυξης και της απασχόλησης αφετέρου, αποτελεί µια αντίφαση που απαιτεί τη γενική 
αναθεώρηση των διαδικασιών αλλά και του περιεχοµένου των οικονοµικών πολιτικών. 
Επιπλέον, η επικείµενη διεύρυνση της Κοινότητας καθιστά επιτακτικά αναγκαία την 
επανεξέταση των µηχανισµών συντονισµού των οικονοµικών πολιτικών. Για το λόγο αυτό, η 
ΕΟΚΕ διατυπώνει στη γνωµοδότησή της ορισµένες πρώτες προτάσεις τόσο όσον αφορά τους 
µηχανισµούς συντονισµού όσο και το περιεχόµενο των οικονοµικών πολιτικών. 
 
- Για περισσότερες πληροφορίες:  κα Katarina LINDAHL 
   (Τηλ.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int) 
 
 
• Οικονοµικές πολιτικές των χωρών της ζώνης ευρώ 
 Εισηγητής:  ο κ. NYBERG  (Εργαζόµενοι – S) 
 
- Έγγραφο: Πρόσθετη γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CES 361/2002 
 
- Κύρια σηµεία:  
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  Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει µερικά καλά παραδείγµατα κρατών µελών που 
πληρούν ταυτόχρονα τις απαιτήσεις της εξισορρόπησης του προϋπολογισµού, της µείωσης 
των χρεών, του πληθωρισµού και των στόχων ανάπτυξης και απασχόλησης. Μια συνεκτική 
πολιτική θα πρέπει να περιλαµβάνει επίσης στόχους, αφενός, µεταρρύθµισης των 
συνταξιοδοτικών συστηµάτων, ώστε να µπορέσει να αµβλυνθεί το πρόβληµα της γήρανσης 
του πληθυσµού, και, αφετέρου, χρηµατοδότησης των δηµόσιων επενδύσεων σε βασικούς 
τοµείς, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της Συνόδου Κορυφής της Λισαβόνας.  
 
- Για περισσότερες πληροφορίες:  κα. Katarina LINDAHL 
   (Τηλ.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int) 
 

 
 
• Κοινοτικό στατιστικό πρόγραµµα  2003-2007 
 Εισηγήτρια: η κα FLORIO (Εργαζόµενοι – I) 
 
- Έγγραφο: COM(2001) 683 τελικό – 2001/0281 (COD) – CES 349/2002 
 
- Κύρια σηµεία: 
 
  Η ΕΟΚΕ ζητεί πρωτίστως να βελτιστοποιηθεί η συνεργασία της Στατιστικής 
Υπηρεσίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Eurostat) µε τα εθνικά στατιστικά ιδρύµατα, 
συµπεριλαµβανοµένων και των αντίστοιχων ιδρυµάτων των υποψήφιων χωρών, 
βελτιώνοντας παράλληλα το συντονιστικό ρόλο της Eurostat που θα εξασφαλίσει κατ' αυτόν 
τον τρόπο µεγαλύτερη εναρµόνιση καθώς και την ύπαρξη ενός αποτελεσµατικού συστήµατος 
συγκρισιµότητας των στοιχείων. 
 
  Η ΕΟΚΕ θεωρεί εξάλλου θεµελιώδους σηµασίας, προκειµένου να 
εξασφαλισθεί η µεγαλύτερη δυνατή ουδετερότητα των στατιστικών στοιχείων, τον έλεγχο 
της δραστηριότητας των ιδιωτικών υπηρεσιών που περιλαµβάνονται άµεσα ή έµµεσα στο 
ευρωπαϊκό στατιστικό σύστηµα. 
 
  Τέλος, η ΕΟΚΕ φρονεί ότι πρέπει να ενισχυθεί η οικονοµική υποστήριξη προς 
την Eurostat, µέσω της µεγαλύτερης συµµετοχής των κυβερνήσεων των κρατών µελών και 
ενός συνεκτικού ρόλου της Επιτροπής. 
 
- Για περισσότερες πληροφορίες:  κ. Roberto PIETRASANTA 
    (Τηλ.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail : Roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 

* 
 

*          * 
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2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
 
 Η µετανάστευση, η ένταξη και ο ρόλος της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών 
 Εισηγητής: ο κ. PARIZA CASTAΝOS (Εργαζόµενοι – E) 
 Συνεισηγητής : ο κ. MELICIAS (∆ιάφορες δραστηριότητες – P) 
 
- Σχετ.: Πρωτοβουλία – CES 365/2002 
 
- Κύρια σηµεία :  
 
  Η έννοια της ένταξης που προτείνει η ΕΟΚΕ στην παρούσα γνωµοδότηση 
προσδιορίζεται ως "ένταξη πολιτών" και βασίζεται, κυρίως, στην προοδευτική εξοµοίωση 
των µεταναστών µε τον υπόλοιπο πληθυσµό όσον αφορά τα δικαιώµατα 
(συµπεριλαµβανοµένων της πρόσβασης στην ιθαγένεια και στα δικαιώµατα του πολίτη, 
καθώς και του δικαιώµατος ψήφου) και τις υποχρεώσεις όπως, επίσης, την πρόσβασή τους 
στα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους διαύλους συµµετοχής των πολιτών υπό συνθήκες ισότητας 
ευκαιριών και µεταχείρισης. 
 
  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία κατάρτισης 
ενός ευρύτατου κοινοτικού προγράµµατος-πλαίσιο για την προώθηση της κοινωνικής 
ένταξης των µεταναστών και των προσφύγων. 
 
  Ο ρόλος της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών και των διαφόρων 
συντελεστών της, στους οποίους συγκαταλέγεται και η ΕΟΚΕ, ως αντιπροσωπευτικό όργανό 
της, είναι πολύ σηµαντικός. Εφέτος, η ΕΟΚΕ προτίθεται να διοργανώσει σε συνεργασία µε 
την Επιτροπή διάσκεψη για τη µετανάστευση και την κοινωνική ένταξη, µε απώτερο στόχο 
να προσδιορίσει επακριβώς το ρόλο της. 
 
- Υπεύθυνος: Pierluigi BROMBO 
   (τηλ.: 00 32 2 546 97 18 – E-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 
 
• Κριτήρια και µηχανισµοί για τις αιτήσεις ασύλου 
 Εισηγητής:  ο κ. SHARMA (∆ιάφορες δραστηριότητες – UK) 
 
- Έγγραφο: COM(2001) 447 τελικό – CES 352/2002 
 
- Κύρια σηµεία: 

 
  Το συµπέρασµα της ΕΟΚΕ είναι ότι ο εν λόγω κανονισµός ενσωµατώνει στην 
κοινοτική νοµοθεσία τα βασικά χαρακτηριστικά της ουσιαστικά ατελούς Σύµβασης του 
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∆ουβλίνου. Ακόµη και µετά τις βελτιώσεις που προτείνονται από την Επιτροπή, δεν θα 
διαθέτουµε έναν κανονισµό που να είναι σαφής, λειτουργικός, αποτελεσµατικός, δίκαιος και 
ανθρώπινος. 

 
  Η ΕΟΚΕ αντιλαµβάνεται, όµως, ότι από πολιτικής σκοπιάς επιβάλλεται επί 
του παρόντος η χρήση του κανονισµού αυτού. Κατά συνέπεια, σηµειώνει τη µεγάλη έµφαση 
που δίδεται στην αρχή της ευθύνης ενός κράτους µέλους όσον αφορά την παράνοµη 
παρουσία ατόµων στην επικράτειά του, καθώς και των ατόµων που διαµένουν παράνοµα σε 
αυτό επί σηµαντικό χρονικό διάστηµα. Επικροτεί επίσης και τη µεγάλη σηµασία που 
αποδίδεται στην οικογενειακή ενότητα, µολονότι υστερεί κατά πολύ σε σχέση µε τις 
προτάσεις της Επιτροπής για την επανένωση οικογενειών. Η ΕΟΚΕ επικροτεί και τις κατά 
πολύ βραχύτερες διαδικαστικές προθεσµίες οι οποίες ελπίζεται ότι θα έχουν ως αποτέλεσµα 
να κρίνονται νωρίτερα οι αιτήσεις παροχής ασύλου. 
 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες:  κα. Susanne JOHANSSON 
   (Τηλ.: 00 32 2 546 9619 – e-mail : susanne.johansson@esc.eu.int) 
 
 
• Αποζηµίωση των θυµάτων αξιόποινων πράξεων 
 Εισηγητής:  ο κ. MELICIAS (∆ιάφορες δραστηριότητες – P) 
 
- Έγγραφο: COM(2001) 536 τελικό– CES 353/2002 
 
- Κύρια σηµεία: 

 
  Έχοντας υπόψη,  την καθοριστική σηµασία που έχει το να δοθεί 
ικανοποιητική απάντηση στα ζητήµατα που συνδέονται µε τη διαχείριση της κατάστασης 
που καλείται να αντιµετωπίσει το θύµα διασυνοριακών αξιόποινων πράξεων και να 
αποφευχθούν διάφορες δυσκολίες, κρίνεται σκόπιµο να αντιµετωπισθεί το ζήτηµα µε την 
καθιέρωση ενός όσο το δυνατόν επαρκέστερου κοινού επιπέδου αποζηµιώσεων, µέσω της 
καθιέρωσης διαφορετικών βαθµών διαδοχικής ανάπτυξης και διαφορετικών επιπέδων 
εκκίνησης που θα υφίστανται προοδευτικά ρυθµιστικές διορθώσεις. 
 
  Πρέπει να δοθεί µεγάλη έµφαση στην αρχή της αλληλεγγύης και της ίσης 
µεταχείρισης των πολιτών στον κοινό χώρο. Τα κράτη µέλη, στο πλαίσιο της διαδικασίας για 
την καθιέρωση ενός ανώτατου προτύπου αναφοράς, θα πρέπει να επιδιώκουν την καθιέρωση 
ενός ελάχιστου κοινού παρανοµαστή. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή τόσο στο περιεχόµενο όσο και στο το χρόνο που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση 
των µέτρων σταδιακής ανάπτυξης και να προβλεφθεί η επιβολή κυρώσεων σε όσους δεν 
συµµορφώνονται προς τη συµβιβαστική λύση που έχει βρεθεί. 
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  Η ιδέα της εφαρµογής της αρχής της συµπληρωµατικότητας που έχει προταθεί  
µπορεί να δηµιουργήσει ουσιαστικές δυσκολίες, δεδοµένου ότι η λήψη των αποφάσεων 
αποζηµίωσης από το κράτος βασίζεται γενικά στην αρχή της ισότητας και όχι σε 
αντικειµενικά νοµικά κριτήρια, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα πιθανή την εµφάνιση διπλών 
εκτιµήσεων. Το θέµα αυτό αποτελεί ένα απλό στοιχείο της διεξαγόµενης συζήτησης. Ένα 
άλλο στοιχείο που θα µπορούσε να εξετασθεί είναι η χρησιµοποίηση ενός ευρωπαϊκού 
ταµείου µε στόχο τη διασφάλιση της συµπληρωµατικότητας, δεδοµένου ότι λόγω των 
εισφορών που θα καταβάλλουν τα κράτη θα είναι υποχρεωµένα να επιδιώκουν το σεβασµό 
της εφαρµογής του προτύπου και της καταβολής του ύψους της αποζηµίωσης που έχει 
συµφωνηθεί. 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες:  κα. Susanne JOHANSSON 
   (Τηλ.: 00 32 2 546 9619 – e-mail : susanne.johansson@esc.eu.int) 
 
 
• Τα ειδικά θεραπευτήρια – ένα παράδειγµα εθελοντισµού στην Ευρώπη 
 Εισηγήτρια:  η κα Grδfin ZU EULENBURG (∆ιάφορες δραστηριότητες – D) 
 
– Έγγραφο: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CES 350/2002 
 
- Κύρια σηµεία: 
 
  Η γνωµοδότηση επικεντρώνεται στην εργασία στα ειδικά θεραπευτήρια ως 
παράδειγµα εθελοντισµού, ούτως ώστε να καταδείξει το είδος της εργασίας των εθελοντών 
και των αναγκαίων προϋποθέσεων άσκησής του. Ο εθελοντισµός διαµορφώνει, σε σηµαντικό 
βαθµό, την κοινωνική αλληλεγγύη και τη συµµετοχική δηµοκρατία. Χαρακτηρίζεται από την 
απουσία αµοιβής, τη δηµιουργικότητα, τη δέσµευση και την προσωπική συµµετοχή. Με 
βάση την ανάλυση της εθελοντικής εργασίας και τις εµπειρίες από τα ειδικά θεραπευτήρια, 
πρέπει να εξετασθεί µε ποιο τρόπο η κοινωνία µπορεί να προωθήσει ενεργά τον εθελοντισµό. 
 
  Η ΕΟΚΕ διατυπώνει τις ακόλουθες γενικές προτάσεις: η πολιτική για την 
προώθηση του εθελοντισµού πρέπει να διευκολύνει το διάλογο µεταξύ των ενώσεων που τον 
υποστηρίζουν, των αρχών και των κοινωνικών ιδρυµάτων. Πρέπει να θεσπισθούν φόρουµ 
και/ή κέντρα ανταλλαγών για εθελοντές, τα οποία να παρέχουν λεπτοµερείς πληροφορίες για 
τις ποικίλες δυνατότητες και τους τοµείς εθελοντικής δραστηριότητας σε περιφερειακό, 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις, τόσο σε 
οικονοµικούς όσο και σε ανθρώπινους πόρους, για τη βασική κατάρτιση, την επιµόρφωση 
και την παρακολούθηση των εθελοντών κατά την υπηρεσία τους. Πρέπει να διεξαχθεί έρευνα 
σχετικά µε τις βασικές συνθήκες εθελοντικής εργασίας. Ο συνεχής χαρακτήρας της 
οργάνωσης, της διοίκησης και της παροχής βασικών συµβουλών στους εθελοντές πρέπει να 
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διασφαλίζεται από την παρουσία µόνιµου επαγγελµατικού προσωπικού. Επίσης, πρέπει να 
υπάρχει κάλυψη των κινδύνων ατυχήµατος και ασθενείας σύµφωνα µε όσα προβλέπει ο 
νόµος, προκειµένου να προστατεύονται οι ίδιοι οι εθελοντές και οι οικογένειές τους. 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες:  κα Susanne JOHANSSON  
   (Τηλ.: 00 32 2 546 9619 – e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int) 
 

* 
 

*          * 
 
3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 
 
• Εταιρική κοινωνική ευθύνη (Πράσινο Βιβλίο) 

 Εισηγήτρια :    η κα HORNUNG-DRAUS (Εργοδότες – D) 
 συνεισηγήτρια: η κα ENGELEN-KEFER (Εργαζόµενοι – D) 
 συνεισηγητής: ο κ. HOFFELT (∆ιάφορες δραστηριότητες – B) 

 
- Έγγραφο: (COM(2001) 366 τελικό – CES   
 
- Κύρια σηµεία: 

 
  Η εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) δεν συνίσταται µόνο στη δηµιουργία και 
τη διασφάλιση θέσεων απασχόλησης, αλλά και στην ανάπτυξη καλύτερων θέσεων 
απασχόλησης µε επαρκή προστασία της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, στη 
συνεκτίµηση των αναγκών των µειονεκτούντων ατόµων και στην προαγωγή ενός πνεύµατος 
δια βίου µάθησης. Κοινωνικά υπεύθυνη συµπεριφορά έχουν οι εταιρίες που εφαρµόζουν 
ευσυνειδήτως τους ισχύοντες κοινωνικούς κανόνες και καταβάλλουν προσπάθειες για την 
ανάπτυξη ενός πνεύµατος συνεργασίας. Αυτό σηµαίνει ότι αναπτύσσουν εργασιακές σχέσεις 
και προωθούν τις διαπραγµατεύσεις και τη συµµετοχή των εργαζοµένων. Συχνά οι αρχές της 
ΕΚΕ κατοχυρώνονται σε διεθνές επίπεδο µε τις συµβάσεις της ∆ΟΕ.  
 
  Στο πλαίσιο των υφιστάµενων κοινωνικών ρυθµίσεων, το πρωτεύον ζήτηµα 
στην Ευρώπη είναι η διαµόρφωση µιας νοοτροπίας όπου η ΕΚΕ θα έχει σταθερή θέση. Η 
ΕΟΚΕ θεωρεί ιδιαίτερα σηµαντική την αρχή του εθελοντικού χαρακτήρα των µέτρων της 
ΕΚΕ. Η θέσπιση λεπτοµερών, δεσµευτικών πανευρωπαϊκών κανόνων θα αντέβαινε σ' αυτήν 
την αρχή του εθελοντισµού. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
αναπτύσσουν κατάλληλες και ιδιαίτερα αποτελεσµατικές προσεγγίσεις, προσαρµοσµένες 
στον τοµέα τους και στη συγκεκριµένη κατάστασή τους. Το συγκεκριµένο πλαίσιο της ΕΚΕ 
στην ΕΕ µπορεί να αναπτυχθεί βάσει κοινών πρωτοβουλιών και εθελοντικών συµφωνιών 
µεταξύ των κοινωνικών εταίρων. 



- 7 - 

Greffe CES 77/2002 - ΝΠ/ΕΡ/ΛΠ/ΧΓ/ελ 
 …/… 

 
  Η ΕΟΚΕ εκφράζει αµφιβολίες σχετικά µε τις ενιαίες διαδικασίες 
επαλήθευσης, όπως προτείνονται από την Επιτροπή. Η ΕΚΕ έχει τόσο ποιοτική όσο και 
ποσοτική πτυχή, πράγµα που σηµαίνει ότι η παρακολούθηση και η αξιολόγηση πρέπει επίσης 
να τυγχάνουν διαφορετικής διαχείρισης. 
 
  Η ΕΟΚΕ θεωρεί ιδιαίτερα σηµαντική την επένδυση στη φιλοτιµία του πολίτη. 
Οι επιχειρήσεις µπορούν να βελτιώσουν το κλίµα συνεργασίας των πολιτών επιβραβεύοντας 
την κοινωνικά υπεύθυνη συµπεριφορά και παρέχοντας κίνητρα για την ενθάρρυνση της 
κοινωνικής δέσµευσης του προσωπικού τους. 

 
- Για περισσότερες πληροφορίες:  κ. Alan HICK  
   (Τηλ.: 00 32 2 546.93.02 –  e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 

* 
 

*          * 
 
4. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
 
• Η οργανωµένη κοινωνία των πολιτών και η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση – συµβολή 

της ΕΟΚΕ στην εκπόνηση της Λευκής Βίβλου 
  Εισηγήτρια:    η κα ENGELEN-KEFER (Εργαζόµενοι – D) 
 Συνεισηγήτρια : η κα ΠΑΡΗ (Εργοδότες – EL) 
 
−  Έγγραφο: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CES  
 
- Κύρια σηµεία: 
  
  Η παρούσα γνωµοδότηση αποτελεί τη συµβολή της ΕΟΚΕ στη συζήτηση για 
τη Λευκή Βίβλο και συνιστά, κυρίως, συνέχεια της γνωµοδότησης που υιοθέτησε η ΕΟΚΕ 
στις 25 Απριλίου 2001 µε θέµα "Η οργανωµένη κοινωνία των πολιτών και η ευρωπαϊκή 
διακυβέρνηση", η οποία αποτελούσε τη συµβολή της ΕΟΚΕ στην εκπόνηση της εν λόγω 
Λευκής Βίβλου. 
 
  Οι σκέψεις και οι προτάσεις που διατυπώνει η ΕΟΚΕ εντάσσονται στο 
πλαίσιο µιας διπλής προοπτικής: 

 
• αφενός, στην καθιέρωση νέων συνεργειών µεταξύ των οργάνων και των 

θεσµικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της βελτίωσης της 
διακυβέρνησης και  
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• αφετέρου, στην ανάπτυξη του ρόλου της ΕΟΚΕ ως βασικού ενδιάµεσου φορέα 
µεταξύ των θεσµικών οργάνων της ΕΕ και της οργανωµένης κοινωνίας των 
πολιτών. 

 
−  Για περισσότερες πληροφορίες:  κ. Patrick FEVE  
   (Τηλ.: 00 32 2 546 9616 – e-mail : patrick.feve@esc.eu.int) 
 
 

* 
 

*          * 
 
5. ΓΕΩΡΓΙΑ 
 
• Το µέλλον της ΚΓΠ 
 Εισηγητής: ο κ. RIBBE (∆ιάφορες δραστηριότητες – D) 
 
- Σχετ.: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας 
 
- Κύρια σηµεία: 
 
  Η πρωτοβουλία µε θέµα "Το µέλλον της ΚΓΠ" ανταποκρίνεται επίσης στις 
αιτήσεις διαβούλευσης του ΕΚ σχετικά µε την ενδιάµεση επανεξέταση της ΚΓΠ στο 
πλαίσιο της Ατζέντας 2000.  Καρπός ενός έντονου διαλόγου µεταξύ περιβαλλοντολόγων, 
γεωργών, καταναλωτών, καθώς και αντικείµενο ακρόασης στο Λονδίνο, το έγγραφο 
παρουσιάζει µία σειρά καινοτόµων συστάσεων.  
 
  Μετά από εµβριθή ιστορική εξέταση και ευρεία ανάλυση των µεταβλητών της 
ΚΓΠ, η ΕΟΚΕ εµβαθύνει την έννοια της πολυλειτουργικής γεωργίας και επισηµαίνει ότι οι 
ευρωπαίοι γεωργοί πρέπει να επιδείξουν πρόσθετες επιδόσεις  (ποιότητα των τροφίµων, 
προστασία του περιβάλλοντος, ευηµερία των ζώων). Η χορήγηση άµεσων ενισχύσεων για 
την αποζηµίωση των γεωργών για τις πρόσθετες επιδόσεις που αναµένονται από αυτούς θα 
µπορούσε να αποτελέσει το κοινωνικό έρεισµα για τη θέσπιση µέτρων εισοδηµατικής 
στήριξης του κλάδου στην Ευρώπη. 
 
  Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να εξετάσει αν θα µπορούσε στο µέλλον να 
καθιερωθεί α) ένα κλιµακωτό σύστηµα άµεσων ενισχύσεων, που θα εφαρµόζεται µε 
διάφορους τρόπους για τους γεωργούς οι οποίοι χρησιµοποιούν  µεθόδους παραγωγής για να 
τηρούν ένα ενιαίο και εναρµονισµένο ευρωπαϊκό πρότυπο για το περιβάλλον,  β) Ο πρώτος 
πυλώνας της ΚΓΠ δύναται να συµπληρωθεί µέσω νέων µορφών ενισχύσεων, βάσει των 
οποίων κάθε κράτος µέλος  µπορεί να αυξάνει την ενίσχυση για εκείνες τις εκµεταλλεύσεις 
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που θα αναλαµβάνουν πρόσθετες προσπάθειες από πλευράς ποιότητας, προστασίας του 
περιβάλλοντος και διασφάλισης της απασχόλησης. 
  
  Η ΕΟΚΕ ζητά από την Επιτροπή να αναλύσει τη δυνατότητα παροχής 
άµεσης ενίσχυσης µε τη χορήγηση  ενιαίας επιδότησης ανά έκταση σε όλους τους 
γεωργούς που πληρούν τα κριτήρια µιας πολυλειτουργικής γεωργίας. 
 
  Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι, πάντως, για µια γενικά, θετική εξέλιξη του χώρου 
απαιτείται να θεσπιστούν αντίστοιχα µέτρα των διαρθρωτικών ταµείων. 
 
  Η ΕΟΚΕ θεωρεί απαραίτητο να  πραγµατοποιηθούν µελέτες µε αντικείµενο 
τον αντίκτυπο που θα έχει στις περιφερειακές οικονοµίες η κατάργηση των 
γαλακτοκοµικών ποσοστώσεων και άλλων συστηµάτων που αφορούν τις ποσοστώσεις. 
 
- Υπεύθυνη :  Η κα Eleonora Di Nicolantonio  
 (Τηλ. : 00 32 2 546 9454 – e-mail: Eleonora.DiNicolantonio@esc.eu.int) 
 
 
6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
• ΓΤΟ - ανιχνευσιµότητα τροφίµων και ζωοτροφών 
 Γενικός εισηγητής: ο κ. . ESPUNY MOYANO (Εργοδότες – Ε) 
 
- Σχετ.: (COM(2001) 182 τελικό - 2001/0180 COD)) 
 
- Κύρια σηµεία: 
 
  Η χρήση ΓΤΟ έχει προκαλέσει ευρεία συζήτηση στην κοινωνία κατά την 
οποία υποστηρίχθηκαν συχνά ακραίες θέσεις και πολλές φορές χωρίς σοβαρή επιστηµονική 
βάση. Για το λόγο αυτό, η ΕΟΚΕ προτείνει στην Επιτροπή την πραγµατοποίηση µιας 
ενηµερωτικής εκστρατείας του κοινού προκειµένου να γίνουν γνωστά τα πλεονεκτήµατα και 
οι κίνδυνοι που συνεπάγεται η χρήση των ΓΤΟ, τόσο για τα τρόφιµα και τις ζωοτροφές όσο 
και για το περιβάλλον. Είναι ουσιαστική η ενηµέρωση από ανεξάρτητα όργανα, ώστε να 
βοηθηθούν οι πολίτες να προβαίνουν σε συνειδητές επιλογές σχετικά µε τις τροφές που 
καταναλώνουν, συµπεριλαµβανοµένης της περιβαλλοντικής και ηθικής σκοπιάς, καθώς και 
σχετικά µε τις τεχνολογίες µέσω των οποίων παράγονται. 
 
  Στον προτεινόµενο κανονισµό για  την επισήµανση και την ανιχνευσιµότητα 
των προϊόντων που περιέχουν ή αποτελούνται από ΓΤΟ σε όλα τα στάδια της τροφικής 
αλυσίδας  λαµβάνεται υπόψη η αρχή της πρόνοιας και αυξάνεται η  διαφάνεια, η οποία 
αποτελεί προϋπόθεση της ελευθερίας επιλογής του καταναλωτή. 
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  Στα τρόφιµα και τις ζωοτροφές για την παρασκευή των οποίων 
χρησιµοποιήθηκαν ΓΤΟ, οι οποίοι όµως δεν είναι πλέον παρόντες, οι υποχρεώσεις 
ανίχνευσης και επισήµανσης δύσκολα µπορούν να ελεγχθούν, ενώ αντίθετα αποτελούν αιτία 
για αθέµιτες πρακτικές και απάτη. Πρέπει να διατεθούν οι ενδεδειγµένοι πόροι σε κοινοτικό 
και εθνικό επίπεδο, προκειµένου να διασφαλισθεί η αποτελεσµατική εφαρµογή και έλεγχος 
της προτεινόµενης νοµοθεσίας, έτσι ώστε να µην αφαιρεθούν από την κύρια αποστολή τους, 
η οποία είναι ο έλεγχος της ασφάλειας των τροφίµων και των ζωοτροφών. Ωστόσο, η ΕΟΚΕ 
επισηµαίνει ότι το κόστος της νέας τεχνολογίας πρέπει να µετατεθεί στους παραγωγούς και 
στα προϊόντα ΓΤΟ και όχι στα παραδοσιακά προϊόντα µέσω της επισήµανσης «χωρίς ΓΤΟ». 
Οι κυβερνήσεις των κρατών µελών και τα πολιτικά όργανα της ΕΕ πρέπει να µεριµνήσουν 
για την τήρηση αυστηρότερων προδιαγραφών για την προστασία του ανθρώπου και του 
περιβάλλοντος και σε διεθνή κλίµακα. 
 
- Υπεύθυνος: ο κ. Johannes Kind  
   (Τηλ. : 00 32 2 546 9111 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
 
• Προστασία των καταναλωτών 
 Εισηγήτρια: η κα DAVISON (∆ιάφορες δραστηριότητες – UK) 
 
 Σχετ.: COM(2001) 531 τελικό 
 
- Κύρια σηµεία: 
 
  Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής που ανταποκρίνεται εν 
µέρει στις προτάσεις της ΕΟΚΕ για απλούστευση της νοµοθεσίας και µεγαλύτερη δέσµευση 
όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών1. 
 
  Η ΕΟΚΕ εξέτασε τις δυνατότητες αυτορρύθµισης και από κοινού ρύθµισης, 
και κρίνει ότι µια γενική απαίτηση για θεµιτές εµπορικές πρακτικές θα µπορούσε να 
παράσχει τη βάση για µία πιο ευέλικτη προσέγγιση όσον αφορά τις λεπτοµέρειες της 
προστασίας των καταναλωτών στον τοµέα αυτόν, όχι όµως για τη θέσπιση συµβατικού 
δικαίου. 
 
  Ωστόσο, η ΕΟΚΕ θα επιθυµούσε να τονίσει ότι η πρόταση για οδηγία-πλαίσιο 
και µια γενική ρήτρα δεν µπορεί να αξιολογηθεί πλήρως βάσει του Πράσινου Βιβλίου. 
Ειδικότερα, χρειάζονται περαιτέρω λεπτοµέρειες για τους µηχανισµούς που πρέπει να 
δηµιουργηθούν για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρµογή και η οµαλή υλοποίηση σε ολόκληρη 
την ΕΕ. Η ΕΟΚΕ θα ήθελε να προτείνει τη χρησιµοποίηση του άρθρου 153. Η ΕΟΚΕ 
                                                      
1

  Γνωµοδότηση της ΟΚΕ για την απλούστευση Ε.Ε. αριθ. C 48 της 21ης Ο2.02 
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επισηµαίνει την έλλειψη συντονισµένης κοινοτικής έρευνας για θέµατα καταναλωτών και 
ζητά την εκπόνηση προγράµµατος-πλαίσιο για την έρευνα αυτή.    
 
  Η γενική ρήτρα θα πρέπει να συµπληρώνεται από µια σειρά ορισµών των 
πρακτικών οι οποίες θα πρέπει να θεωρούνται ως αθέµιτες. 
 
  Θα πρέπει επίσης να συµπεριληφθεί ένας "γκρίζος" κατάλογος πρακτικών, 
που απαιτούν επαγρύπνηση επειδή πιθανόν να συνεπάγονται αθέµιτες πρακτικές, υπό 
ορισµένες συγκεκριµένες και ακριβείς συνθήκες. Θα πρέπει να χαραχθούν κατευθυντήριες 
γραµµές. 
 
  Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόµενο θέσπισης ελάχιστων 
προτύπων της ΕΕ στον τοµέα της εκτέλεσης βάσει ορισµένων βασικών αρχών, όπως η 
αποτελεσµατικότητα και η ανεξαρτησία, υπό την επίβλεψη της Επιτροπής. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να καθιερώσει επίσης µια περιοδική αξιολόγηση των συστηµάτων από κοινού 
ρύθµισης και αυτορρύθµισης, κάθε δύο/τρία χρόνια, συντάσσοντας έκθεση για τις εµπειρίες 
των κρατών µελών από την αυτορρύθµιση και για τις προτεινόµενες βελτιώσεις. 
 
 Η Επιτροπή θα µπορούσε να εξετάσει το ενδεχόµενο κατάρτισης ενός πίνακα 
επιδόσεων για την εφαρµογή της νοµοθεσίας σχετικά µε τους καταναλωτές, παρόµοιου µε 
εκείνον της Γενικής  ∆ιεύθυνσης "Ενιαία Αγορά". 
 
  Είναι επίσης αναγκαίο να αναπτυχθεί µια ευρωπαϊκή εκπαίδευση των 
καταναλωτών ώστε να µπορούν οι ίδιοι να λαµβάνουν µέτρα για την κατοχύρωση των 
δικαιωµάτων τους.  Η ΕΟΚΕ εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η Επιτροπή προσπαθεί 
να περιορίσει την έννοια της "προστασίας των καταναλωτών" µόνο στα "οικονοµικά 
συµφέροντα". 
 
- Υπεύθυνος :  Ο κ. Joγo Pereira dos Santos  
   (Τηλ. : 00 32 2 546 9254 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 
7. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
 
• Καταστατικό ευρωπαϊκής εταιρείας για τις ΜΜΕ 

 Εισηγητής : ο κ. MALOSSE  (Εργοδότες – F) 
 
- Σχετ.: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας - CES  
 
- Κύρια σηµεία :  
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  Με τη γνωµοδότηση πρωτοβουλίας που εξέδωσε, η ΕΟΚΕ ζητά τη θέσπιση 
ενός απλουστευµένου ευρωπαϊκού καταστατικού για τις ΜΜΕ, το οποίο να συµπληρώνει 
εκείνο της ευρωπαϊκής εταιρείας (ΕΕ). 

 
  Η ανάλυση των αναγκών επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα ενός σχεδίου 
ευρωπαϊκής εταιρείας για τις ΜΜΕ. Πρόκειται πριν απ' όλα για την προσφορά καταστατικού 
ευρωπαϊκής εταιρείας στις ΜΜΕ, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η ίση µεταχείριση µε τις 
µεγαλύτερες επιχειρήσεις - τις οποίες αφορά περισσότερο το καταστατικό της ευρωπαϊκής 
εταιρείας - καθώς και η πρόταση ευρωπαϊκού σήµατος για τη διευκόλυνση των 
δραστηριοτήτων τους στην εσωτερική αγορά.  
 
  Προκειµένου να καταστεί ελκυστικό το νέο καταστατικό θα πρέπει να 
αποκλείει τον κίνδυνο πολλαπλών επιβαρύνσεων, να προσφέρει µεγάλη νοµική ευελιξία και 
να παρέχει διευκολύνσεις σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες σύστασης, συµβουλών και 
ενισχύσεων υπέρ της συνεργασίας των επιχειρήσεων. 

 
  Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι το σχέδιο αυτό πρέπει να ενταχθεί στην προοπτική των 
συµπερασµάτων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισσαβώνας: βελτίωση της ευρωπαϊκής 
ανταγωνιστικότητας και του επιχειρησιακού πνεύµατος καθώς και δηµιουργία νέων 
δραστηριοτήτων και θέσεων εργασίας. Θα πρέπει επίσης να προωθεί τη συµµετοχή των 
εργαζοµένων σε ευρωπαϊκή κλίµακα, που είναι παράγοντας επιτυχίας για την ολοκλήρωση.  

 
- Υπεύθυνη : κα Birgit Fular 
   (τηλ. : 00 32 2 546 9044 – e-mail: birgit.fular@esc.eu.int) 
 
 
• Απλούστευση 

 Εισηγητής : ο κ. WALKER    (Εργοδότες – UK) 
 
- Σχετ.: ∆ιερευνητική γνωµοδότηση : COM(2001) 726 τελικό –  CES  
 
- Κύρια σηµεία: 
 
  Η ΕΟΚΕ επικροτεί τις περισσότερες από τις πρωτοβουλίες που περιέχονται 
στην Ανακοίνωση της Επιτροπής. Συµφωνεί ότι χρειάζεται να δηµιουργηθούν νέες συνθήκες 
και µέθοδοι εργασίας και να αναπτυχθεί ένα νέο διοικητικό και πολιτικό πνεύµα γι' αυτό και 
χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να επιτύχει µείωση κατά 25% του όγκου της 
σηµερινής νοµοθεσίας έως το τέλος της σηµερινής εντολής και προβλέπει ότι αυτό θα 
επιφέρει αντίστοιχη βελτίωση της ποιότητας. 
 



- 13 - 

Greffe CES 77/2002 - ΝΠ/ΕΡ/ΛΠ/ΧΓ/ελ 
 …/… 

  Η ΕΟΚΕ συµφωνεί πλήρως µε τη δέσµευση της Επιτροπής να ενισχύσει και 
να εντείνει τη συµβουλευτική διαδικασία, επαναλαµβάνει την προαναφερθείσα συµφωνία 
της µε το σχέδιο της Επιτροπής να προωθήσει την από κοινού ρύθµιση και, τέλος, συµφωνεί 
µε την Επιτροπή για την ανάγκη να διασφαλισθεί εκ µέρους των κρατών µελών ότι τα 
κοινοτικά διατάγµατα ενσωµατώνονται στις εθνικές νοµοθεσίες ορθώς και εντός των 
προθεσµιών που καθορίζονται. 
 
  Η ΕΟΚΕ τονίζει τη σπουδαιότητα που έχει η καθιέρωση της Ανάλυσης 
Κανονιστικού Αντίκτυπου ως τµήµα µιας ολοκληρωµένης διαδικασίας υποστήριξης των 
αποφάσεων, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο των κρατών µελών, και θεωρεί 
ότι το Συµβούλιο πρέπει να συστήσει Κανονιστικό Φορέα Αναθεώρησης σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο και, επιπλέον, ότι τα κράτη µέλη θα πρέπει να συγκροτήσουν αντίστοιχο οργανισµό 
στην επικράτειά τους. 
 
  Ως συµβολή στην ολοκλήρωση έως τον Ιούνιο του 2002 ενός προγράµµατος 
δράσης για την απλούστευση και βελτίωση του ρυθµιστικού περιβάλλοντος, η γνωµοδότηση 
σκιαγραφεί ένα σχέδιο που αποτελείται από 59 ειδικά σηµεία, που απευθύνεται όχι µόνο 
προς την ίδια την ΕΟΚΕ αλλά και προς την Επιτροπή, το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την Επιτροπή των Περιφερειών και τα κράτη µέλη. 
 
- Υπεύθυνος : ο κ. Jakob Andersen  
   (τηλ. : 00 32 2 546 9258- e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int) 

 
 
 
• Εκποµπές των οχηµάτων 

 Εισηγητής : ο κ. COLOMBO   (Εργαζόµενοι – I) 
 

- Σχετ.: COM(2001) 543 τελικό  – 2001/0255 COD –  CES  
 

- Υπεύθυνος:  ο κ. Joγo Pereira dos Santos  
   (τηλ : 00 32 2 546 9254 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int 
 

* 
 

*          * 
 
8. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
 
• Τροποποίηση προσανατολισµών/ΤΕΝ 
• Βασικοί κανόνες των κοινοτικών χορηγήσεων /∆Ε∆ 
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 Εισηγητής: ο κ. KLEEMANN  (Εργοδότες – A) 
 

- Σχετ.:  COM(2001) 544 τελικό – 2001/0229 COD – CES 
   COM(2001) 545 τελικό – 2001/0226 COD – CES 
 

- Κύρια σηµεία: 
 
  Η ΕΟΚΕ συµµερίζεται και υποστηρίζει την άποψη της Επιτροπής ότι οι 
κατευθυντήριες γραµµές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα πρέπει να επικεντρωθούν περισσότερο 
και να προσαρµοστούν, προκειµένου να προβλεφθούν επενδύσεις σε τοµείς όπου υπάρχουν 
άµεσα προβλήµαταΒλέπει θετικά την προσέγγιση που έγκειται στην επικέντρωση των 
εργασιών στην εξάλειψη των σηµείων συµφόρησης κατά µήκος των µεγάλων αρτηριών και 
στην υλοποίηση µικρού µόνο αριθµού νέων έργων. Εκτιµά δε ότι  θα συνεχιστεί µε έντονο 
ρυθµό η αύξηση της κυκλοφορίας προσώπων και εµπορευµάτων που πρέπει να 
αντιµετωπιστεί κυρίως µε περισσότερες και εύστοχες επενδύσεις στις σιδηροδροµικές και τις 
πλωτές µεταφορές. 
  
  Τονίζει, όµως, και την ιδιαίτερη σηµασία που έχουν ο συνδυασµός και η 
διασύνδεση των µέσων µεταφοράς και εφιστά την προσοχή στην αυξανόµενη σηµασία των 
έξυπνων συστηµάτων διαχείρισης των µεταφορών. Κρίνει δε ότι η διασύνδεση των 
υποψηφίων χωρών δεν συνεκτιµάται όσο θα έπρεπε.  Σε όλα τα σχέδια πρέπει να 
συνεκτιµώνται ορισµένες πτυχές όπως η αποδοτικότητα, τα µέτρα για την προστασία του 
περιβάλλοντος, το χωροταξικό δίκαιο και η νοµοθεσία περί χρήσης της γης καθώς και το 
θέµα της αειφορίας. Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την πρόταση η οποία συνίσταται στην αύξηση του 
ανώτατου ορίου στήριξης από 10 σε 20% του συνολικού επενδυτικού κόστους για τα σχέδια 
διασυνοριακών µεταφορών και τα σχέδια που συνεισφέρουν σηµαντικά στην 
πραγµατοποίηση των στόχων των διευρωπαϊκών δικτύων.  
 
- Υπεύθυνος: ο κ. Siegfried Jantscher  
   (τηλ.: 00 32 2 546 8287 – e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 

 
• Κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου/2002-2003 
 Εισηγητής: ο κ. TOSH  (Εργοδότες – UK) 
 
- Σχετ.: COM(2002) 7 τελικό – 2002/0013 COD – CES 
 
- Υπεύθυνος: ο κ. Luis Lobo  
   (τηλ. : 00 32 2 546 9717 – e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 
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• Κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου 

 Εισηγητής: ο κ. TOSH  (Εργοδότες – UK) 
 
- Σχετ.:  COM(2001) 335 τελικό – 2001/0140 COD – CES 

 
- Υπεύθυνος:  ο κ. Luis Lobo  
   (τηλ. : 00 32 2 546 9717 – e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 

 
 

• Κανόνες/θόρυβος στου αερολιµένες 
 Εισηγητής : ο κ. GREEN  (Εργοδότες – DK) 
 

- Σχετ.: COM(2001) 695 τελικό – 2001/0282 COD – CES 
 

- Υπεύθυνος:  ο κ. Luis Lobo  
   (τηλ. : 00 32 2 546 9717 – e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 

 
 

* 
 

*          * 
 
 
9. ΕΧΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
• Η στρατηγική εταιρική σχέση Ε.Ε./Ρωσίας: Ποια θα είναι τα επόµενα στάδια;" 
 Εισηγητής : ο κ. HAMRO-DROTZ (Εργοδότες – Fi) 
 
- Σχετ. :Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – ΕΟΚΕ 
 
- Κύρια σηµεία: 
 
  Η ΕΟΚΕ δίνει έµφαση, στην παρούσα γνωµοδότηση, στις ακόλουθες 
συστάσεις έτσι ώστε να διαµορφωθεί µία λειτουργική εταιρική σχέση: να αξιοποιηθεί η 
εµπειρία των οργανωµένων φορέων της κοινωνίας των πολιτών µέσω της συµµετοχής τους 
στην συνεργασία ΕΕ-Ρωσίας, να αποκτήσει η εταιρική σχέση έρεισµα στην κοινωνία µέσω 
της προώθησης της ενηµέρωσης του κοινού και του διαλόγου και να στηριχθούν οι 
προσπάθειες που καταβάλλει η Ρωσία προκειµένου να βελτιώσει περισσότερο το θεσµικό 
πλαίσιο και το διάλογο, όπως και οι προσπάθειες που καταβάλλουν οι οργανώσεις της 
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κοινωνίας των πολιτών της Ρωσίας προκειµένου να ενισχύσουν το ρόλο τους και τη συµβολή 
τους: 
 
- Το Συµβούλιο Συνεργασίας θα πρέπει να προβεί στη σύσταση µόνιµου 

συµβουλευτικού φόρουµ το οποίο να απαρτίζεται από τα βασικά συστατικά στοιχεία 
της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών. Αποστολή του εν λόγω φόρουµ θα είναι η 
παροχή των κατάλληλων συµβουλών στα όργανα συνεργασίας στα διάφορα επίπεδα. 

 
- Η ΕΕ πρέπει να αναλάβει δράση για την ενίσχυση τόσο της πληροφόρησης του 

κοινού όσο και της προβολής της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ρωσίας. Στις προσπάθειες 
αυτές πρέπει να συµβάλουν τα κράτη µέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι 
αντιπροσωπίες της ΕΕ, τα ΜΜΕ και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. 

 
- Η Βόρεια ∆ιάσταση της ΕΕ θα πρέπει να εφαρµοστεί για να εξυπηρετήσει 

συγκεκριµένους σκοπούς και να αναπτυχθεί περαιτέρω τα προσεχή χρόνια, επειδή 
αποτελεί ένα χρήσιµο εργαλείο, αλλά και προκειµένου να βελτιωθούν οι σχέσεις ΕΕ-
Ρωσίας.  

 
- Η ΕΟΚΕ δηλώνει έτοιµη να συµµετάσχει και να παράσχει τη συµβολή της στις 

επικείµενες δράσεις της ΕΕ προκειµένου να αναπτυχθεί µία δυναµική εταιρική σχέση 
µεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας. Οι σχέσεις µεταξύ των ρωσικών και ευρωπαϊκών 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να βελτιωθούν. Η ΕΟΚΕ, εποµένως, 
θα εξεύρει τους κατάλληλους τρόπους για να καθιερώσει και να ενθαρρύνει τις 
τακτικές επαφές και τον διάλογο µε τους κύριους φορείς της οργανωµένης κοινωνίας 
των πολιτών στη χώρα αυτή.  

 
- Υπεύθυνη: η κ. Durst 
   (τηλ. : 00 32 2 546 9845 – e-mail : ellen.durst@esc.eu.int) 

 
 
  

 


