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  Στη σύνοδο ολοµέλειας της 14ης και 15ης Μαΐου 2003 παρέστησαν 52 εκπρόσωποι 
της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών από τις υπό ένταξη χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς 
και προσωπικότητες από τα Οικονοµικά και Κοινωνικά Συµβούλια από την Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
τις υπό ένταξη χώρες. 
 

 
1.   ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 
 
• Αναθεώρηση της κοινής γεωργικής πολιτικής - 2003 
   Εισηγητής: κ. STRASSER (∆ιάφορες δραστηριότητες - Α) 
 Συνεισηγητής: κ. KIENLE (Εργοδότες - D) 
 
-    Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 23 final – 2003/0006-0007 CNS – CESE 591/2003 
  
Κύρια σηµεία: 
 
Η ΕΟΚΕ συνιστά µια προσαρµογή της ΚΓΠ στις νέες απαιτήσεις. Η ΕΟΚΕ έχει ήδη εξετάσει 
επισταµένως σε γνωµοδότηση πρωτοβουλίας την περαιτέρω ανάπτυξητων άµεσων γεωργικών 
πληρωµών. Απορρίπτει µια αιφνίδια µεταβολή του συστήµατος όπως προτείνεται από την Επιτροπή 
µέσω της µεταφοράς των µέχρι τούδε επιδοτήσεων γαιών και ζώων, σε µια επιδότηση ανά 
εκµετάλλευση. Η οποιαδήποτε ελάττωση του δεσµού µεταξύ ρύθµισης των αγορών και παραγωγής, θα 
έχει ως µόνο αποτέλεσµα την πρόκληση νέων αναταραχών στη γεωργική δραστηριότητα, ιδίως στις πιο 
µειονεκτικές περιοχές. Λυπάται διότι η Επιτροπή δεν ακολούθησε την πρότασή της για την εξέταση της 
θέσης σε λειτουργία µιας επιχειρηµατικής επιδότησης π.χ. µια βασική ενίσχυση επιπλέον των 
συµπληρωµάτων που σχετίζονται µε την παραγωγή.  
 
Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι µε την παρούσα πρόταση για τις πριµοδοτήσεις στις εκµεταλλεύσεις και την 
πολλαπλή συµµόρφωση δεν δίδεται, δυστυχώς, καµία ευνοϊκή απάντηση στο ερώτηµα πώς οι υψηλές 
κοινωνικές αξιώσεις έναντι της γεωργίας (µε υψηλά ευρωπαϊκά πρότυπα) θα αντισταθµισθούν σε 
γεωργικές αγορές που θα απορυθµιστούν ταυτόχρονα (στόχος των διαπραγµατεύσεων ΠΟΕ). Η 
ανησυχία που προκαλεί η συνεχιζόµενη εγκατάλειψη της γεωργικής δραστηριότητας από νέους 
ανθρώπους σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, συνεπώς, δεν εξαλείφεται. Είναι αµφίβολο αν οι προτάσεις 
που έχουν κατατεθεί θα τύχουν  µιας διαρκούς και συνεχούς αποδοχής προς το κοινό. 
 
Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι το νέο µέσο της πολλαπλής συµµόρφωσης µπορεί σχετικά να συµβάλει ώστε οι 
διατάξεις στους τοµείς της ασφάλειας τροφίµων, προστασίας της απασχόλησης, του περιβάλλοντος και 
των ζώων, να εφαρµοσθούν µε ενιαίο τρόπο σε όλη την ΕΕ. Οπωσδήποτε, είναι ανάγκη και οι ρυθµίσεις 
της πολλαπλής συµµόρφωσης να είναι εφαρµόσιµες και οι διοικητικές δαπάνες υπό έλεγχο.  
 
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι στις µεταρρυθµιστικές προτάσεις επιβάλλεται η καθιέρωση εθελοντικών µέτρων ή 
κινήτρων µε σαφέστερο τρόπο. Έτσι, η ένταξη σε ένα σύστηµα παροχής συµβουλών προς την 
επιχείρηση να γίνεται οικειοθελώς. Επίσης, δεν επιτρέπεται µια υποχρεωτική δεκαετής περίοδος να είναι 
αντικείµενο της µεταρρύθµισης, αλλά µάλλον µια διατήρηση της αρχής της εναλλαγής σε εθελούσια 
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βάση, ώστε η τελευταία να γίνεται τόσο από τους γεωργούς όσο και από την κοινωνία σε υψηλό βαθµό 
αποδεκτή. 
 
Η ΕΟΚΕ ζητά ρητώς την εδραίωση του 2ου πυλώνα της ΚΓΠ για την ανάπτυξη του αγροτικού χώρου. 
Σε σύγκριση µε την ανακοίνωση του Ιουλίου  2002 για την ενδιάµεση επισκόπηση, οι νοµοθετικές 
προτάσεις για την µεταρρύθµιση της ΚΓΠ υστερούν σαφώς στο θέµα  αυτό. Επιπλέον, η ανάπτυξη του 
2ου πυλώνα, αποκλειστικά µέσω της διαµόρφωσης, θα αποδυνάµωνε τη συµπληρωµατικότητα µεταξύ 
των δύο πυλώνων της ΚΠΓ. Σε ό,τι αφορά τη βελτίωση της παραγωγικότητας, την ασφάλεια των 
τροφίµων και την προστασία του περιβάλλοντος, η ΕΟΚΕ φρονεί ότι οι προτάσεις βαίνουν προς τη 
σωστή κατεύθυνση. ∆ιαπιστώνει ότι δεν διατίθενται επαρκείς πόροι, θεωρεί όµως πιθανό να αυξηθούν 
στο µέλλον, στο πλαίσιο της επικείµενης µεταρρύθµισης των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες:  κα Silvia CALAMANDREI  
    (Τηλ. : 00 32 2 546 9657 – e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int)  
 

• Αναθεώρηση της ΚΓΠ 2003 – ΚΟΑ/σιτηρά 
   Εισηγητής: ο κ. MASCIA (Εργοδότες – I) 
 
-   Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 23 final – 2003/0008 CNS – CESE 584/2003 
  
Για περισσότερες πληροφορίες:  κα Eleonora DI  NICOLANTONIO  
    (Tηλ. : 00 32 2 546 9454 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 
• Αναθεώρηση της ΚΓΠ 2003 – ΚΟΑ/ρύζι 
   Εισηγήτρια: η κα SANTIAGO (Εργοδότες – Ρ) 
 
-   Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 23 final – 2003/0009 CNS – CESE 592/2003 
  
Για περισσότερες πληροφορίες:  κα Eleonora DI  NICOLANTONIO  
    (Tηλ. : 00 32 2 546 9454 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
• Αναθεώρηση της ΚΓΠ 2003 – ΚΟΑ/αποξηραµένες χορτονοµές 
   Εισηγητής: ο κ. WILMS (Μισθωτοί – D) 
 
-   Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 23 final – 2003/0010 CNS – CESE 585/2003 
  
Για περισσότερες πληροφορίες:  κα Eleonora DI  NICOLANTONIO  
    (Tηλ. : 00 32 2 546 9454 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
• Αναθεώρηση της ΚΓΠ 2003 – ΚΟΑ/γάλα 
   Εισηγητής: κ. VOSS (∆ιάφορες δραστηριότητες - D) 
 
-   Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 23 final – 2003/0011-0012 CNS – CESE 586/2003 
  
Για περισσότερες πληροφορίες:  κα Eleonora DI  NICOLANTONIO  
    (Tηλ. : 00 32 2 546 9454 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
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2.    ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
 

• Κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση 
 Γενικός Εισηγητής: κ. ΚΟΡΥΦΙ∆ΗΣ (Μισθωτοί - EL) 
 
−   Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 176 final – 2003/0068 CNS – CESE 590/2003 
 
− Κύρια σηµεία:  
 
Η ΕΟΚΕ συντάσσεται µε την επιχειρηµατολογία που αναπτύσσεται από την Επιτροπή και υπογραµµίζει 
την ανάγκη τα κράτη µέλη να θεωρήσουν τη δέσµη προτάσεων για την οικονοµική πολιτική και την 
πολιτική απασχόλησης. Ακόµη, θεωρεί ότι η εφαρµογή του συγχρονισµού και η τριετής προοπτική των 
κατευθυντήριων γραµµών αποτελεί µεγάλης σηµασίας εξέλιξη για την προοπτική της Ευρωπαϊκής 
Στρατηγικής Απασχόλησης (ΕΣΑ). 
 
Οι νέες κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση αποτελούν, επίσης, µεγάλη πρόκληση για τα νέα 
κράτη µέλη της Ένωσης. Η ως άνω πραγµατικότητα χρεώνει την Επιτροπή µε µια ιδιαίτερη ευθύνη 
στήριξης των προσπαθειών που θα καταβάλλουν οι νέες χώρες µέλη στο να ανταποκριθούν στις 
αναµενόµενες προσδοκίες ολόκληρης της Ένωσης. 
 
Η ΕΟΚΕ σηµειώνει, την απουσία συγκεκριµένης και ξεχωριστής προτεραιότητας για τη µετανάστευση, 
καθώς και την αναφορά σε πλευρές της µετανάστευσης, στα πλαίσια άλλων προτεραιοτήτων. 
 
Η ΕΟΚΕ διερωτάται µήπως θα ήταν προτιµότερη η ένταξη σε µια κατευθυντήρια γραµµή όλων των 
µέτρων που στοχεύουν στην άρση των εµποδίων πρόσβασης στην αγορά εργασίας-µη εξαιρουµένων 
των διακρίσεων σε βάρος εργαζοµένων που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών ή των περιφερειακών 
ανισοτήτων. 
 
Η ΕΟΚΕ  προσδίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο θεσµό της δια βίου µάθησης θεωρεί ότι ο στόχος για 
αύξηση του ποσοστού συµµετοχής των ενηλίκων στην εκπαίδευση και κατάρτιση δεν ανταποκρίνεται 
στον αναγκαίο βαθµό στις µεγάλες απαιτήσεις της κοινωνίας της γνώσης. 
 
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε το συνδυασµό που επιχειρείται µεταξύ επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής, 
µε την παροχή υπηρεσιών για παιδιά και άλλα εξαρτώµενα άτοµα. Τέλος, επαναλαµβάνει και προτείνει 
προς τα κράτη µέλη έναν ισχυρό ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στα σχετικά εθνικά σχέδια δράσης και 
επιµένει, στην αναγκαιότητα οι κατευθυντήριες γραµµές, κατά την εξειδίκευσή τους από τα κράτη µέλη, 
να συνοδεύονται από ποσοτικούς στόχους, όχι µόνον στο εθνικό, αλλά στο περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο. 
 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κα  Susanne JOHANSSON 
 (Tηλ. : 00 32 2 546 9619 - e-mail : susanne.johansson@esc.eu.int) 
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3.  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ     
 
• Η απόκτηση της ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 Εισηγητής: o κ. PARIZA CASTAÑOS (Μισθωτοί – Ε) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 593/2003 
 
– Κύρια σηµεία: 
 
Στις 6 Φεβρουαρίου το Προεδρείο της Συνέλευσης δηµοσιοποίησε την πρότασή του για τα άρθρα 
1 έως 16 του Συντάγµατος. Στο άρθρο 5 ενσωµατώνεται ο Χάρτης των Θεµελιωδών 
∆ικαιωµάτων στο Σύνταγµα και στο άρθρο 7 ορίζεται η ιθαγένεια της Ένωσης: "Κάθε άτοµο που 
κατέχει την εθνικότητα ενός κράτους µέλους κατέχει και την ιθαγένεια της Ένωσης, η οποία 
προστίθεται στην εθνική ιθαγένεια χωρίς να την αντικαθιστά". 
 
Στην πρόταση αυτή αποκλείονται από την ιθαγένεια της Ένωσης οι κάτοικοι που είναι υπήκοοι 
τρίτων χωρών, έστω και αν διαµένουν µόνιµα στην ΕΕ. 
 
Η ΕΟΚΕ, σε διάφορες γνωµοδοτήσεις της, έχει προτείνει να παρέχει το Σύνταγµα την ιθαγένεια 
της Ένωσης στους υπηκόους τρίτων χωρών που διαµένουν µόνιµα στην ΕΕ. 
 
Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια πρέπει να αποτελεί το κέντρο του ευρωπαϊκού σχεδίου. Η Συνέλευση 
αναπτύσσει ένα µεγάλο πολιτικό σχέδιο, για να αισθάνονται όλοι οι πολίτες ότι µετέχουν σε µια 
δηµοκρατική πολιτική κοινότητα υπερεθνικού χαρακτήρα. Τώρα είναι η στιγµή να εµπλουτιστεί η 
έννοια της ιθαγένειας µε ένα νέο κριτήριο χορήγησης: µια ιθαγένεια της Ένωσης που δεν θα 
συνδέεται µόνο µε την εθνικότητα, αλλά και µε τη µόνιµη διαµονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
Η ΕΟΚΕ είναι υπέρ της ενσωµάτωσης του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων στο Σύνταγµα 
και της προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την προάσπιση των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών, η οποία προϋποθέτει την αναγνώριση µιας 
"ιθαγένειας του πολίτη", πρώτο βήµα προς την ανάπτυξη µιας συµµετοχικής ιθαγένειας για όλα 
τα άτοµα που κατοικούν µόνιµα στην επικράτεια της Ένωσης. 
 
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε τη φύση της ιθαγένειας της Ένωσης, η οποία συµπληρώνει και δεν 
υποκαθιστά την εθνική. Το νέο κριτήριο χορήγησης της ιθαγένειας της Ένωσης, που προτείνει η 
ΕΟΚΕ, µπορεί να ανοίξει νέες προοπτικές για τους µόνιµους κατοίκους που δεν είναι υπήκοοι 
των κρατών µελών. 
 
Η αναγνώριση της ιθαγένειας της Ένωσης στους κατοίκους που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και 
διαµένουν µόνιµα ή για µεγάλο χρονικό διάστηµα στην ΕΕ είναι ένα θετικό βήµα για να 
επιβεβαιώσει η Ένωση τη βούλησή της να ενσωµατώσει όλα τα άτοµα που διαµένουν σ' αυτή, 
όποια και αν είναι η εθνικότητά τους. 
 
Η Συνέλευση πρέπει να εξετάσει αν οι σηµερινές πολιτικές και νοµικές βάσεις της κοινής 
πολιτικής µετανάστευσης είναι ή όχι επαρκείς για την ενίσχυση της ενσωµάτωσης. 
 
Η ΕΟΚΕ ζητά από τη Συνέλευση, κατά τη επεξεργασία του πρώτου Συντάγµατος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εφαρµοστεί η αρχή της ισότητας σε όλους όσους διαµένουν µόνιµα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε είναι υπήκοοι των κρατών µελών είτε τρίτων χωρών. 
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Η ΕΟΚΕ ζητά από τη Συνέλευση να καθιερώσει ένα νέο κριτήριο χορήγησης της ιθαγένειας της 
Ένωσης: να µην συνδέεται η ιθαγένεια µόνο µε την εθνικότητα ενός κράτους µέλους, αλλά και µε 
τη µόνιµη διαµονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Προτείνει, εποµένως, στη Συνέλευση να χορηγεί το άρθρο 7 (Ιθαγένεια της Ένωσης) την 
ιθαγένεια της Ένωσης όχι µόνο στους υπηκόους των κρατών µελών, αλλά και σε όλα τα άτοµα 
που κατοικούν µόνιµα ή για µεγάλο χρονικό διάστηµα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ιθαγένεια της 
Ένωσης θα προστίθεται στην εθνική ιθαγένεια χωρίς να την αντικαθιστά. Κατ' αυτόν τον τρόπο, 
τα άτοµα αυτά θα είναι Ευρωπαίοι πολίτες και, ως εκ τούτου, ίσοι ενώπιον του νόµου. 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες:  Alan HICK 
    (Tηλ.: 00 32 2 546 93 02 - e-Mail : Alan.Hick@esc.eu.int) 
 
 
 
4.  ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
• Προαγωγή της συµµετοχής των οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (ΝΑΕ) – Εµπειρίες και µελλοντικές 
προκλήσεις 
 Εισηγητής: ο κ. WILKINSON (Εργοδότες – UK) 
 
− Έγγραφο αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 594/2003 
 
-   Κύρια σηµεία:  
 
Την 1η Ιανουαρίου 2003, η Ελλάδα ανέλαβε την Προεδρεία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Οι επίσηµες δηλώσεις της Ελληνικής κυβέρνησης κατέστησαν σαφές ότι η Νοτιοανατολική Ευρώπη 
(ΝΑΕ) αποτελεί κύρια προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρείας του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
 
Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) έχει µέχρι σήµερα συµβάλει στις ενέργειες 
που αφορούν τη Νοτιοανατολική Ευρώπη (ΝΑΕ) κυρίως µε την κατάρτιση µίας ενηµερωτικής έκθεσης1 
και µίας γνωµοδότησης πρωτοβουλίας2, εκτός από τη συµµετοχή της στο σχέδιο δράσης "Προαγωγή του 
πνεύµατος και της πρακτικής του κοινωνικού διαλόγου και της συµµετοχής της κοινωνίας των πολιτών και 
συναφών δικτύων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη".  
 
Τα συµπεράσµατα της διάσκεψης για το σχέδιο δράσης που πραγµατοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 
Σεπτέµβριο 2002, επεσήµαναν την ανάγκη ανάληψης δραστηριοτήτων για την παγίωση των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην ΝΑΕ και την ενίσχυση του ρόλου τους. Επεσήµαναν 
επίσης την ανάγκη ανάπτυξης της ικανότητας, εµπειρογνωµοσύνης και δικτύωσης σε περιφερειακό 
επίπεδο. 
 

                                                 
1  Σχέσεις της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης µε ορισµένες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (CES 1025/98 fin rev.) 
2  Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού στα ∆υτικά Βαλκάνια (ΕΕ C 193 της 10.07.2001) 
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Στο πλαίαιο αυτό, η εν λόγω γνωµοδότηση πρωτοβουλίας θα υποβληθεί στην Ελληνική Προεδρία στη 
συνεδρίαση της 21ης Ιουνίου 2003 στη Θεσσαλονίκη (συνεδρίαση ∆ιαδικασίας  Ζάγκρεπ  ΙΙ), στην οποία 
θα συµµετάσχουν και εκπρόσωποι των ενδιαφερόµενων χωρών από την ΝΑΕ. 
 
Μεταξύ άλλων η ΕΟΚΕ συνιστά: 
 
• διοργάνωση ενός ή περισσοτέρων συναντήσεων µεταξύ αξιωµατούχων και κοινωνικών εταίρων 

από την ΝΑΕ, 
• κατάρτιση των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων σε τοµείς όπως η διοίκηση και οργάνωση, 

η ανάπτυξη στρατηγικών, η χρηµατοδότηση και η διαχείριση σχεδίων (συµπεριλαµβανοµένης 
της χρηµατοδότησης προγραµµάτων της ΕΕ), 

• στήριξη από την ΕΟΚΕ προκειµένου να διαπιστωθεί σε ποιες περιπτώσεις οι οργανώσεις αυτές 
πληρούν τα πρότυπα που ισχύουν για τις ΟΚΠ της ΕΕ και να παράσχει βοήθεια ώστε αυτές να 
αναπτυχθούν στους τοµείς όπου υστερούν. Τούτο θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί σε στενή 
συνεργασία µε τους αρµόδιους ευρωπαϊκούς φορείς, 

• σύσταση κατάλληλων δικτύων οργανώσεων στην περιοχή,  
• ενίσχυσης ανεξάρτητων ΜΜΕ στην ΝΑΕ, 
• σύσταση ενός ηλεκτρονικού δικτύου για την ανταλλαγή ιδεών και εµπειριών, 
• σύσταση, σε εύθετο χρόνο, ενός φορέα στο οποίο θα συµµετέχουν µέλη ΟΚΠ της ΝΑΕ και 

µέλη της ΕΟΚΕ για να εξετάζει θέµατα κοινού ενδιαφέροντος και να εξασφαλίζει τη δικτύωση 
σε τακτική βάση, 

• ανάπτυξη ενός τριετούς προγράµµατος για την στήριξη των κοινωνικών εταίρων από τη ΝΑΕ. 
 
− Επικοινωνία: κα Σουζάννα ΜΠΑΪΖΟΥ 
 (Tηλ. 32 2 546 98 45  - e-mail : Susanna.Baizou@esc.eu.int) 
 
 
 
• Η καταπολέµηση της φτώχειας µέσω της προώθησης της βιώσιµης 

ανάπτυξης : προσέγγιση µέσω της εταιρικής σχέσης 
 Εισηγητής: κ. EHNMARK (Μισθωτοί - S) 
 
− Έγγραφο αναφοράς: Ενηµερωτική έκθεση – CESE 104/2003 
 
-   Κύρια σηµεία:  
 
Η ∆ιεθνής Ένωση των Οικονοµικών και Κοινωνικών Συµβουλίων και συναφών οργάνων (AICESIS) 
προετοιµάζει τώρα την 8η ∆ιεθνή Συνάντηση που θα πραγµατοποιηθεί στις 24 και 25 Ιουνίου 2003 στο 
Αλγέρι. Η συνάντηση αυτή θα έχει κυρίως ως στόχο την εντατικοποίηση του διαλόγου µε τις διεθνείς 
οργανώσεις,  όπως  µε τη ∆ιεθνή Οργάνωση Εργασίας (∆ΟΕ), το Πρόγραµµα Ανάπτυξης των 
Ηνωµένων Εθνών και µε την Παγκόσµια Τράπεζα. 
 
Το θέµα που επελέγη για την 8η συνάντηση είναι "Η καταπολέµηση της φτώχειας µέσω της προώθησης 
της βιώσιµης ανάπτυξης: προσέγγιση µέσω της εταιρικής σχέσης". Η σύνθεση της οµάδας εργασίας στην 
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οποία ανατέθηκε η προετοιµασία του εν λόγω θέµατος είναι η εξής: ΟΚΣ Αλγερίας, Γκαµπόν, 
Μαρόκου, Νότιας Αφρικής, Γουϊνέας, Ιταλίας, Γαλλίας και ΕΟΚΕ. 
 
Όπως και κατά προηγούµενα έτη, η ΕΟΚΕ θα πρέπει να αναλάβει τη σύνταξη της ενηµερωτικής 
έκθεσης επί του θέµατος που θα αποτελέσει τη συµβολή της για την 8η συνάντηση. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΟΚΕ συνιστά τα εξής: 
 
• ολοκληρωµένες προσεγγίσεις προσαρµοσµένες στις ειδικές ανάγκες κάθε χώρας και περιοχής 

και ρητώς δεσµευτικές για τις κυβερνήσεις, τους κοινωνικούς εταίρους, την οργανωµένη 
κοινωνία των πολιτών και τους διεθνείς οργανισµούς, 

• βιώσιµα αποτελέσµατα πρέπει να στηρίζονται σε αµοιβαία εξισορροπηµένες, οικονοµικές, 
κοινωνικές, και περιβαλλοντικές δράσεις. Το σχέδιο εφαρµογής της Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης για 
την Αειφόρο Ανάπτυξη, που υιοθετήθηκε στο Γιοχάνεσµπουργκ το 2002, αποτελεί πολύτιµο 
οδηγό για την ένταξη της βιώσιµης ανάπτυξης στις προσπάθειες για την εξάλειψη της φτώχειας, 

• η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αναγνωρίσει την ιδιαίτερη ευθύνη που έχει όσον αφορά την εκ 
του σύνεγγυς παρακολούθηση της συνέχειας της Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης, 
συµπεριλαµβανοµένης της δράσης για την εξάλειψη της φτώχειας, 

• η ΕΟΚΕ κρίνει σκόπιµη µια ανακοίνωση της Επιτροπής για όλο το φάσµα των επακόλουθων 
δράσεων του σχεδίου εφαρµογής της Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης µε ιδιαίτερη έµφαση στην 
εξάλειψη της φτώχειας, 

• η ΕΟΚΕ είναι πεπεισµένη για τη σηµασία να αναδειχθεί η δηµιουργία απασχόλησης ως µία εκ 
των υψηλών προτεραιοτήτων, από κοινού µε την κατάργηση των εµπορικών φραγµών, την 
αυξηµένη παροχή βοήθειας και την περαιτέρω ελάφρυνση των δανειακών υποχρεώσεων, σε 
συνδυασµό µε τη δέσµευση για την πραγµατοποίηση κοινωνικών µεταρρυθµίσεων, 

• η ΕΟΚΕ συνηγορεί µε θέρµη υπέρ της εταιρικής προσέγγισης, η οποία αποτελεί τη µοναδική 
µέθοδο για τη διασφάλιση µιας σταθερής και σαφούς υποστήριξης των δράσεων που 
αποφασίστηκαν, καθώς και για την πραγµατοποίηση βιώσιµης κοινοτικής προόδου από 
οικονοµικής, κοινωνικής, και περιβαλλοντικής άποψης. Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι χωρίς χρηστή και 
αποτελεσµατική διακυβέρνηση, δεν είναι ρεαλιστικά δυνατόν να υπάρξει συνεκτική δράση. 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κα Σουζάννα ΜΠΑΪΖΟΥ 
 (Tηλ. 32 2 546 98 45  - e-mail : Susanna.Baizou@esc.eu.int) 
 
 
5.  ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ 
 
• Κοινοτικό σήµα 
 Εισηγήτρια: η κα SÁNCHEZ MIGUEL (Μισθωτοί - E) 
 
-   Έγγραφα αναφοράς. : COM(2002) 767 final -2002/0308 CNS – CESE 576/2003 
 
Για περισσότερες πληροφορίες:  ο κ. Nemesio MARTINEZ   
  (Tηλ.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)  
 



- 8 - 

 
Greffe CESE  95/2003 – Τ/ΒΛ/γσ .../... 

 
• PRISM 2002  
  Εισηγητής: ο κ. PEZZINI (Εργοδότες – I) 
  
- Έγγραφα αναφοράς: πρόσθετη γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 575/2003 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  Jakob ANDERSEN  
   (Tηλ. : 0032 2 546 9258 – e-mail : jakob.andersen@esc.eu.int) 
 

• ∆ηµόσιες προσφορές εξαγοράς 
 Εισηγητής : ο κ. CASSIDY (Εργοδότες – UK) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 534 final -2002/0240 COD – CESE 589/2003 
 
– Κύρια σηµεία: 
 
Η ΕΟΚΕ είναι της γνώµης ότι 
 
• ο απώτερος στόχος πρέπει να είναι η άρση όλων των εµποδίων στα οποία προσκρούουν οι 
διασυνοριακές εξαγορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ισότητα των µετόχων και η προοδευτική εξάλειψη 
όλων των προστατευτικών µηχανισµών. 
 
• το άρθρο 4 χρήζει απλοποίησης για την αποφυγή της συστηµατικής αντιδικίας κατά τις 
προσφορές εξαγοράς, 
 
• χρειάζεται ένα σχετικά περιορισµένο περιθώριο ποσοστιαίων δικαιωµάτων ψήφου ως 
κατώτερο όριο ελέγχου που θέτει σε κίνηση µια υποχρεωτική δηµόσια προσφορά εξαγοράς, 
 
• επικροτεί την προσθήκη του νέου άρθρου 13, το οποίο αναφέρεται στην έγκαιρη και πλήρη 
πληροφόρηση και στις διαβουλεύσεις µε εκπροσώπους του προσωπικού, 
 
• πρέπει να προσδιορισθεί το όριο ειδικής πλειοψηφίας για την τροποποίηση του καταστατικού 
µιας εταιρείας στο άρθρο 11.4 της οδηγίας, 
 
• η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε το έγγραφο της Επιτροπής µε την επιφύλαξη της συνεκτίµησης των 
ανωτέρω παρατηρήσεις και την τροποποίηση των άρθρων 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13 και 17 της πρότασης 
οδηγίας και καλεί για την ταχεία υιοθέτησή της. 
 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες:  κα Katarina LINDHAL 
   (Tηλ.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int) 
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6.  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 
• Πρόγραµµα DAPHNE II 
 Εισηγήτρια: η κ. DAVISON (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – UK) 
 
– Έγγραφα αναφοράς. : COM(2003) 54 final – 2003/0025 COD – CESE 588/2003 
 
– Κύρια σηµεία: 
 
Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την ανανέωση του προγράµµατος, την οποία είχε 
υποστηρίξει στο παρελθόν. Η ευαισθητοποίηση και η διάδοση διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στον 
τοµέα αυτό. Το πρόγραµµα Daphne είναι πολύτιµο από την άποψη αυτή λόγω του µεγάλου 
πολλαπλασιαστικού του αποτελέσµατος σε όλη την Ευρώπη. Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ότι η βία κατά 
των παιδιών και των γυναικών δεν αποτελεί µόνον ζήτηµα υγείας και σωµατικής διαφύλαξης, όπως 
αναφέρεται στο έγγραφο της Επιτροπής αλλά και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 
 
Όσον αφορά την προώθηση της ανάπτυξης και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, οι πόροι που 
διατέθηκαν τα τελευταία έτη µέσω προγραµµάτων όπως Daphne και STOP, επέτυχαν την υλοποίηση 
εκτεταµένου φάσµατος καινοτόµων σχεδίων, δραστηριοτήτων και µελετών από τις ΜΚΟ, τις 
κρατικές αρχές και τους ερευνητικούς οργανισµούς. Η πρωτοβουλία Daphne χρηµατοδοτεί συνήθως 
ένα στα επτά σχέδια που υποβάλλονται. Κατά συνέπεια, η ΕΟΚΕ διερωτάται εάν επαρκεί η αύξηση 
της χρηµατοδότησης.  
 
Για το λόγο αυτό, η ΕΟΚΕ εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή της για την επέκταση του 
προγράµµατος στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Χρειάζεται νέα ενηµέρωση σχετικά µε το τι έχει 
επιτευχθεί στα κράτη µέλη. Οι εκθέσεις των κρατών µελών σχετικά µε τα εθνικά µέτρα που 
ελήφθησαν για την καταπολέµηση της σωµατεµπορίας των γυναικών δεν συνοδεύονται από εκθέσεις 
για την σεξουαλική εκµετάλλευση των ανηλίκων, τον ακρωτηριασµό των γεννητικών οργάνων, και 
τα γνωστά ως "εγκλήµατα τιµής". Με τη νέα πρόταση υπογραµµίζεται η ανάγκη συλλογής 
συνεκτικών δεδοµένων σε όλη την Ευρώπη. Η ΕΟΚΕ θα ζητήσει από τα κράτη µέλη να την 
παράσχουν.  
 
Η έρευνα που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του προγράµµατος θα πρέπει να συνεκτιµήσει τα 
ενδεχόµενα νοµοθετικά µέτρα καθώς και την αύξηση της ευαισθητοποίησης. Για παράδειγµα, η 
ΕΟΚΕ έχει συστήσει τη θέσπιση αυστηρών κοινοτικών κανόνων για την υιοθεσία από το εξωτερικό, 
για τους αρµόδιους και τις ΜΚΟ που ασχολούνται µε παιδιά καθώς και τη θέσπιση νοµοθεσίας, 
πρώτον, για να εµποδίζονται σεσηµασµένοι παιδεραστές να ταξιδεύουν στο εξωτερικό για 
σεξουαλικό τουρισµό και να "ενεδρεύουν" στο ∆ιαδίκτυο και, δεύτερον, για να υποχρεώνονται οι 
πάροχοι υπηρεσιών ∆ιαδικτύου να προστατεύουν τα παιδιά που χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες τους. 
 
Η ΕΟΚΕ κρίνει, επίσης, ότι είναι επιτακτικό αναγκαίο να ενθαρρυνθούν διασυνοριακές 
πρωτοβουλίες. 



- 10 - 

 
Greffe CESE  95/2003 – Τ/ΒΛ/γσ .../... 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες:  Alan HICK 
    (Tηλ.: 00 32 2 546 93 02 - e-Mail : Alan.Hick@esc.eu.int) 
 
 

7.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
• Θαλάσσιο περιβάλλον 
 Εισηγήτρια: η κα SÁNCHEZ MIGUEL (Μισθωτοί - E) 
 
-   Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 539 final – CESE 578/2003 
 
Κύρια σηµεία: 
 
Η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ της πρότασης της Επιτροπής, στο βαθµό που αντιπροσωπεύει την αφετηρία των 
συζητήσεων µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη για την διατήρηση και προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος.  
Ωστόσο, οι ατυχείς και ολοένα και συχνότερες περιπτώσεις ρύπανσης των θαλάσσιων υδάτων µας 
οδηγούν στη διαπίστωση ότι απαιτείται εκ µέρους των κρατών µελών µεγαλύτερη πολιτική βούληση ως 
προς την εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας, καθώς και καταλογισµός της ευθύνης στους υπαίτιους 
των ζηµιών µε αποτελεσµατικό τρόπο. 
 
Τον κυριότερο ρόλο στην στρατηγική πρέπει να έχει η αποτελεσµατικότητα, νοούµενη ως η πραγµατική 
ικανότητα της ΕΕ να ασκεί επίδραση στα ζητήµατα που αφορούν παράκτια και χωρικά ύδατα, τις 
αποκλειστικές οικονοµικές ζώνες και τα διεθνή ύδατα, µε την ενίσχυση των νοµοθετικών (δεσµευτικοί ή 
υποχρεωτικοί κανόνες, απλές συµφωνίες ή συµβάσεις) και των οικονοµικών µέσων (εµπορικές 
συµφωνίες, προγράµµατα χρηµατοδότησης προς τρίτες χώρες).  
 
-  Για περισσότερες πληροφορίες:  κ. Johannes KIND  
   (Tηλ. : 00 32 2 546 9111 – e-mail : johannes.kind@esc.eu.int)  

• Περιεκτικότητα σε θείο των καυσίµων πλοίων 
   Εισηγητής : ο κ. RETUREAU (Μισθωτοί - F) 
 
-   Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 595 final - volume II – 2002/0259 COD – CESE 580/2003 
 
Για περισσότερες πληροφορίες:   κ. Johannes KIND  
    (Tηλ. : 00 32 2 546 9111 – e-mail : johannes.kind@esc.eu.int)  
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8.   ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
•  Καταπολέµηση του αφθώδους πυρετού 
 Εισηγητής : ο κ. BASTIAN (Εργοδότες - F) 
 
-   Έγγραφα αναφοράς. : COM(2002) 736 final -2002/0299 CNS – CESE 577/2003 
 
Κύρια σηµεία: 
 
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι επείγει η εφαρµογή ενός νέου κοινοτικού πλαισίου για την καταπολέµηση του 
αφθώδους πυρετού και υπογραµµίζει ότι χρειάζεται να ευνοηθεί ο τοµέας της βιώσιµης κτηνοτροφίας 
κατά τρόπον ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις των ευρωπαίων πολιτών όσον αφορά την καλή 
υγεία των ζώων, την εξέλιξη της γεωργικής παραγωγής και της εµπορίας, και την απαραίτητη διατήρηση 
της καλής λειτουργίας της ενιαίας αγοράς. Η ύπαρξη της βιώσιµης κτηνοτροφίας εξαρτάται από τη 
χάραξη µιας πολιτικής για την υγεία των ζώων που θα ενσωµατώνει τα νέα διαθέσιµα επιστηµονικά 
αποτελέσµατα και τις νέες τεχνολογίες. 
 
Στη γνωµοδότησή της, διατυπώνει ειδικές παρατηρήσεις για τα ακόλουθα σηµεία: 
 
• πρόληψη της ασθένειας, 
• µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται µόλις εµφανισθεί µια εστία, 
• σχέδια έκτακτης ανάγκης, 
• έρευνα και ανάπτυξη, 
• αποζηµίωση. 
 
 Για περισσότερες πληροφορίες:  κα Silvia CALAMANDREI  
   (Τηλ. : 00 32 2 546 9657 – e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int)  
 
 
• Αναγνώριση / Καταγραφή αιγοπροβάτων 
   Εισηγητής: κ. DONNELLY (∆ιάφορες δραστηριότητες - IRL) 
 
-   Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 729 final -2002/0297 CNS – CESE 585/2003 
 
Κύρια σηµεία: 
 
Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόταση της Επιτροπής.  Εκτιµά ότι είναι επιτακτική 
ανάγκη να διαµορφωθεί µία ικανοποιητική και αποτελεσµατική µέθοδος ταχέος εντοπισµού και 
αναγνώρισης των ζώων στην ΕΕ. Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι η πρόταση βασίζεται στην τελική έκθεση 
του 2002 για το πρόγραµµα IDEA (τη διαχείριση του οποίου έχει το Κοινό Κέντρο Ερευνών) και στις 
συστάσεις της. Ωστόσο, ορισµένες από τις συστάσεις δεν αντανακλώνται στην πρόταση. Ειδικότερα, 
η ΕΟΚΕ τονίζει ότι είναι αναγκαίο ένα εναρµονισµένο και κεντρικό σύστηµα ηλεκτρονικής 
καταγραφής και αναγνώρισης των ζώων, συµπεριλαµβανοµένων των διερχόµενων ζώων που 
µεταβαίνουν σε τρίτες χώρες. ∆εδοµένης της πρόσφατης εµφάνισης εστιών ζωονόσων και της 
επικείµενης διεύρυνσης, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι ένα τέτοιο σύστηµα θα επιτρέψει την αποτελεσµατική 
και ταχεία αντιµετώπιση ανάλογων επιδηµικών εκρήξεων στο µέλλον. 
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Για περισσότερες πληροφορίες:   κα Silvia CALAMANDREI  
    (Τηλ. : 00 32 2 546 9657 – e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int)  
 
• ΜΣΕ (Μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες) / Eπέκταση της περιόδου για 
µεταβατικά µέτρα 
   Εισηγητής: κ. NIELSEN (∆ιάφορες δραστηριότητες - DK) 
 
-   Έγγραφα αναφοράς. : COM(2003) 103 final -2003/0046 COD – CESE 587/2003 
  
- Κύρια σηµεία: 
 
Όσον αφορά την επέκταση της περιόδου για µεταβατικά µέτρα για την κατάταξη ως προς τον 
κίνδυνο από τις ΜΣΕ, η ΕΟΚΕ κρίνει ότι η συνεργασία στην ΕΕ υποβαθµίζεται µε τη συνεχή 
παραβίαση των προθεσµιών από την Επιτροπή και από τα κράτη µέλη, που τίθενται από κοινού, µε λίγο 
ως πολύ αποδεκτές δικαιολογίες. Αυτό ισχύει και για τους τοµείς που αφορούν την υγεία των ζώων και 
τη δηµόσια υγεία και οι οποίοι αποτελούν έως και το 50% της νοµοθεσίας της εσωτερικής αγοράς. 
 
Μολονότι σήµερα είναι επιτακτική η παράταση της µεταβατικής περιόδου, δεν θα πρέπει  να δοθεί νέα 
παράταση, διότι τότε θα δηµιουργηθεί ανασφάλεια. 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες:  κα Silvia CALAMANDREI  
    (Τηλ. : 00 32 2 546 9657 – e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int)  
 
 
 
• Πρόσθετα τροφίµων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών 
   Εισηγητής: κ. DONNELLY (∆ιάφορες δραστηριότητες - IRL) 
 
-   Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 662 final -2002/0274 COD – CESE 581/2003 
  
Για περισσότερες πληροφορίες:   κα Silvia CALAMANDREI  
   (Τηλ. : 00 32 2 546 9657 – e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int)  
 
 
 
9.   ΑΛΙΕΙΑ/ΓΕΩΡΓΙΑ 
 
 
• Αλιεία / Συνέπειες της αναδιάρθρωσης του τοµέα 
   Εισηγητής: ο κ. CHAGAS (Μισθωτοί - Ρ) 
 
-   Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 600 final – CESE 579/2203 
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Κύρια σηµεία: 
 
Το παρόν σχέδιο δράσης παρουσιάσθηκε σε µια στιγµή κρίσεως για τον τοµέα της ευρωπαϊκής αλιείας, 
όπου επιβλήθηκε η λήψη γενναίων µέτρων µε σκοπό να εξασφαλισθεί η διατήρηση της κοινοτικής 
αλιείας σε µια διαρκή και βιώσιµη βάση, η οποία προϋποθέτει την αποκατάσταση των αλιευτικών 
πόρων. 
 
Ωστόσο, βάσει των αποφάσεων που ελήφθησαν από το Συµβούλιο Υπουργών, το ∆εκέµβριο του 2002, 
ορισµένες συνέπειες θα περιορισθούν εν µέρει, ενώ και οι διαθέσιµες πιστώσεις θα µειωθούν ακόµη 
περισσότερο, καθώς κατ' επιλογή του Συµβουλίου θα εξακολουθήσουν να ισχύουν ορισµένα µέτρα που 
η Επιτροπή επιθυµούσε να εξαλείψει, αναδιαθέτοντας τα αντίστοιχα κονδύλια. 
 
Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει επαρκή κονδύλια για την αντιµετώπιση των προβληµάτων 
στην απασχόληση και των αναγνωρισµένων ελλείψεων όσον αφορά τον τεχνικό εξοπλισµό, τις 
υποδοµές και την κατάρτιση. Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι ένα βιώσιµο πλαίσιο στήριξης του τοµέα και των 
εργαζοµένων θα καταστεί εφικτό µόνον µε την ενίσχυση των πιστώσεων του ΧΜΠΑ και την πρόβλεψη 
ειδικού κοινωνικού κονδυλίου. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες:   κα Silvia CALAMANDREI  
   (Τηλ. : 00 32 2 546 9657 – e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int)  
 
 
• Συµφωνίες αλιευτικής σύµπραξης µε τρίτες χώρες 
   Εισηγητής: κ. SARRO IPARRAGUIRRE (∆ιάφορες δραστηριότητες - E) 
 
Έγγραφα αναφοράς. : COM(2002) 637 final – CESE 583/2003 
  
Για περισσότερες πληροφορίες:   κα Silvia CALAMANDREI  
  (Τηλ. : 00 32 2 546 9657 – e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int)  
 
 
• Υδατοκαλλιέργεια / βιώσιµη ανάπτυξη 
   Εισηγήτρια: η κα SANTIAGO (Εργοδότες - Ρ) 
 
-   Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 511 final – CESE 595/2003 
 
Κύρια σηµεία: 
 
Η ΕΟΚΕ επικροτεί το έγγραφο της Επιτροπής και εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι το 
Συµβούλιο, σε συνεργασία µε την Επιτροπή, θα αναλάβει να εξετάσει και να εφαρµόσει τις κατάλληλες 
πρωτοβουλίες µε στόχο την βιώσιµη ανάπτυξη του τοµέα της υδατοκαλλιέργειας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  
 
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι έχει καθοριστική σηµασία η ανάπτυξη της ιχθυοτροφίας να πραγµατοποιείται κατά 
τρόπο ισορροπηµένο, χωρίς να προκαλούνται ζηµίες στο περιβάλλον ή να υπονοµεύεται η ποιότητα και 
η ασφάλεια του τελικού προϊόντος. Ακόµη, υπογραµµίζει ότι η έρευνα είναι καθοριστική για την 



- 14 - 

 
Greffe CESE  95/2003 – Τ/ΒΛ/γσ  

ανάπτυξη του κλάδου καθώς επίσης και η διαρκής επαγγελµατική επιµόρφωση, µε ιδιαίτερη προσοχή 
στο ρόλο των γυναικών. 
 
Η συνεργασία των παραγωγών, µέσω οργανώσεων παραγωγών και συνεταιρισµών, είναι καθοριστική 
για την ανάπτυξη της αγοράς, τη σταθερότητα και την οργάνωση της προσφοράς ενώ για την καλύτερη 
επίλυση των προβληµάτων του κλάδου, η ΕΟΚΕ θεωρεί επίσης σηµαντική τη συνεργασία µεταξύ των 
αρχών, της επιστηµονικής κοινότητας και των κατάλληλα οργανωµένων παραγωγών. Ακόµη, η ΕΟΚΕ 
αναπτύσσει σειρά σκέψεων για την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων. 
 
 Για περισσότερες πληροφορίες: κα Eleonora DI  NICOLANTONIO  
 (Tηλ. : 00 32 2 546 9454 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

_____________________ 


