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  Στη σύνοδο ολοµέλειας της 24ης και 25ης Απριλίου παρέστη ο 
κ. VERHEUGEN, µέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διεξήχθη συζήτηση µε θέµα τη 
διεύρυνση παρουσία των συµπροέδρων του Μικτών Συµβουλευτικών  Επιτροπών των 
υποψήφιων χωρών. 
 
 
1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 
 
• Η υπερχρέωση των νοικοκυριών 

 Εισηγητής: ο κ. ATAΝDE FERREIRA  (∆ιάφορες δραστηριότητες  – P) 
 

- Αναφορά : Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CES 511/2002  
 

- Κύρια σηµεία :  
 
  Το νέο άρθρο 153 της Συνθήκης παρέχει την απαραίτητη νοµική βάση ώστε, 
µε την προϋπόθεση πάντα της ορθής εφαρµογής της αρχής της επικουρικότητας, να 
ληφθούν µέτρα για µία ελάχιστη εναρµόνιση, µε στόχο να καταπολεµηθεί η υπερχρέωση 
σε επίπεδο ΕΕ, κυρίως µέσω της τροποποίησης και τελειοποίησης υφισταµένων 
κοινοτικών ρυθµίσεων, που αφορούν ειδικότερα την καταναλωτική πίστωση, το καθεστώς 
που ισχύει για τους καταχρηστικούς συµβατικούς όρους, τις οδηγίες για την τραπεζική και 
ασφαλιστική δραστηριότητα, τις πωλήσεις εξ αποστάσεως γενικά και ειδικότερα την 
παροχή χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών εξ αποστάσεως, τη διαφήµιση, το χρονοµέρισµα 
(time-share) κλπ. 
 
  Η γνωµοδότηση πρωτοβουλίας, αφενός, εµβαθύνει και συµπληρώνει τη 
µελέτη που διεξήγαγε η ΟΚΕ για το πρόβληµα της υπερχρέωσης και, αφετέρου, έχει ως 
στόχο να παρέµβει στα κοινοτικά θεσµικά όργανα, προκειµένου να λαµβάνονται δεόντως 
υπόψη οι προαναφερόµενες συστάσεις και συµπεράσµατα, ώστε να συµβάλουν στην 
κατάλληλη αντιµετώπιση του προβλήµατος σε κοινοτικό επίπεδο. 
 

Επικοινωνία µε τον κ. Joγo Pereira dos Santos  
(Tηλ.: 00 32 2 546 9254 – e-mail:joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ 
 
• ∆ιευρωπαϊκά δίκτυα προς τα νησιά 
 Εισηγητής: κ. ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ (∆ιάφορες δραστηριότητες - EL) 

 
- Αναφορά:  Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας - CES 524/2002 

 
- Κύρια σηµεία: 
 
  Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει ότι παρά τις σηµαντικές προσπάθειες που έχουν 
καταβληθεί τα τελευταία έτη, συχνά και µε την βοήθεια της EE, τα νησιά εξακολουθούν να 
βρίσκονται σε καθυστέρηση και, προκειµένου να διασφαλισθεί η επέκταση και η συνέχεια 
των διευρωπαϊκών δικτύων προς τις νήσους της ΕΕ, προτείνονται τα εξής: 
 
- να θεσπισθούν µεταφορικά συστήµατα που ενσωµατώνουν τις νήσους σε πιο 

ανοιχτές αγορές και να γενικευθούν τα συστήµατα εδαφικής συνέχειας προκειµένου 
τούτη να µην είναι µόνο εθνική αλλά και ευρωπαϊκή,  

- οι νήσοι απαιτούν την εφαρµογή κριτηρίων θετικών διακρίσεων µε σκοπό την 
αντιστάθµιση του πρόσθετου κόστους των µεταφορών, 

- το σύνολο των νησιωτικών περιοχών να έχει πρόσβαση σε ένα ειδικό κονδύλιο που 
να επιτρέπει τη χρηµατοδότηση έργων σταθερής και κινητής υποδοµής στον τοµέα 
των µεταφορών καθώς και κάθε µορφής δηµόσιου δικτύου (ενέργεια, 
τηλεπικοινωνίες, νερό, απόβλητα), 

- το σύνολο των νήσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει τη δυνατότητα εφαρµογής 
λειτουργικών ενισχύσεων που να καταβάλλονται απ' ευθείας στις επιχειρήσεις, έτσι 
ώστε να µειώνουν τις πρόσθετες δαπάνες στον τοµέα των µεταφορών, 

- να συµπεριληφθεί ο νησιωτικός χαρακτήρας υπό όλες τις πτυχές του στον 
υπολογισµό της τιµής µεταφοράς και, παράλληλα, να ληφθούν υπόψη οι κοινωνικοί 
παράµετροι. 

 
  Τέλος, η ΕΟΚΕ προτείνει να αναδειχθεί το 2005 ως Ευρωπαϊκό Έτος των 
Νήσων. Με την ευκαιρία αυτή, η Επιτροπή θα µπορούσε να προβεί µια αξιολόγηση των 
µέτρων που έχουν ήδη ληφθεί υπέρ των νησιωτικών περιοχών και να χαράξει µια πιο 
φιλόδοξη πολιτική στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης των διαρθρωτικών ταµείων και της 
περιφερειακής πολιτικής. 
 
Επικοινωνία µε τον κ.  Luis Lobo  
(Τηλ.: 00 32 2 546 9717 –  e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 
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• Οι ΜΜΕ στις νησιωτικές περιοχές της ΕΕ 
 Εισηγητής: ο κ. ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ (∆ιάφορες δραστηριότητες  – EL) 
 
- Αναφορά : Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CES 525/2002 
 
- Κύρια σηµεία : 
 
  Λαµβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιωτικών περιοχών, 
η ΕΟΚΕ τονίζει ότι είναι απαραίτητη η παρέµβαση µε κατάλληλα µέτρα στο πεδίο δράσεως 
των διαρθρωτικών ταµείων, προκειµένου να υλοποιηθούν οι διαρθρώσεις και τα έργα 
υποδοµής που απαιτούνται για την ανάπτυξη των ΜΜΕ, οι οποίες αποτελούν του φέροντες 
άξονες της οικονοµίας των νήσων. 
 
- Επικοινωνία µε τον κ. : Roberto Pietrasanta 
 (Τηλ.:00 32 2 546 93 13 –  e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int 
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3. ∆ΑΣΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
- Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο δασικός τοµέας 

 Εισηγητής: ο κ. KALLIO (∆ιάφορες δραστηριότητες  - FI) 
 

- Αναφορά : Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CES 523/2002 
 
- Κύρια σηµεία :  

 
  Η παρούσα γνωµοδότηση, η οποία αποτέλεσε αντικείµενο ακρόασης που 
διοργάνωσε το τµήµα ΝΑΤ στις 3 Απριλίου 2002, εξετάζει τη σηµασία της δασοκοµίας και 
της δασικής βιοµηχανίας της ΕΕ - δηλαδή του δασικού τοµέα - στις υποψήφιες χώρες 
καθώς και τις αλλαγές που συνεπάγεται η διεύρυνση για τον δασικό τοµέα της ΕΕ. 
  Με τη διεύρυνση θα αυξηθούν τα δάση και οι άλλες δασικές εκτάσεις κατά 34 
εκατοµ. εκτάρια (δηλ. κατά 25%) και η συνολική απασχόληση στη δασική βιοµηχανία και 
δασοκοµία στην ΕΕ θα αυξηθεί κατά ένα τέταρτο περίπου σε σχέση µε τη σηµερινή. 
  Η µεταρρύθµιση στην έγγεια ιδιοκτησία αποτελεί παράγοντα που, επί του 
παρόντος και στο προσεχές µέλλον, θα επηρεάσει σηµαντικά τη δασοκοµία των υποψήφιων 
χωρών. Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η οργάνωση της κατάρτισης και της παροχής συµβουλών 
στα εκατοµµύρια νέους ιδιοκτήτες δασών καθώς και η αύξηση της µεταξύ τους 
συνεργασίας συνιστούν βασικά µέσα. Ωστόσο, προέχει η θέσπιση και η αποτελεσµατική 
εφαρµογή αξιόπιστης νοµοθεσίας, που να στηρίζει το µεταβαλλόµενο καθεστώς 
ιδιοκτησίας των δασών. 
 Ακόµη και µετά τη διεύρυνση, η οικονοµική, οικολογική και κοινωνική αειφορία, 
καθώς και η πολυλειτουργικότητα των δασών θα αποτελούν θεµελιώδεις αρχές για τη 
δασοκοµία. 

  Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η σηµασία των δασών πρέπει να αποσαφηνιστεί τόσο 
στις υποψήφιες χώρες όσο και στα σηµερινά κράτη µέλη της ΕΕ, τόσο σε γενικό επίπεδο όσο 
και στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κυότο και η χρήση της ξυλείας πρέπει να προωθηθεί. 
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η χρήση και οι συνέπειες των ενισχύσεων της ΕΕ για τη δασοκοµία στη 
δεκαετία του '90 πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο µελέτης σε κοινοτικό επίπεδο, µε σκοπό 
την ανάπτυξη και την αξιολόγηση των µελλοντικών προγραµµάτων ενίσχυσης. Τέλος, η 
ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι η ΕΕ οφείλει να προωθήσει την παραγωγή συνεκτικών, 
συγκρίσιµων και ενηµερωµένων στατιστικών στοιχείων σχετικά µε τον δασικό τοµέα 
στην ΕΕ και στις υποψήφιες χώρες.  
 
Επικοινωνία µε την κ. :  Eleonora Di Nicolantonio  
(Τηλ. : 00 32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
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• Γενετικοί πόροι στη γεωργία 

 Εισηγητής:   ο κ. RIBBE (∆ιάφορες δραστηριότητες – D) 
 

- Αναφορά : COM(2001) 617 τελικό – 2001/0256 CNS – CES 514/2002 
 

- Επικοινωνία µε τον κ.: Johannes Kind  
 (Τηλ.: 00 32 2 546 9111 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 

 
 

• Βιοκαύσιµα / Μεταφορές 
 Εισηγητής: ο κ. WILKINSON  (Εργοδότες - UK) 

 
- Αναφορές : COM(2001) 547 τελικό – 2001/0265 COD – 0266 CNS – CES 

513/2002 
 

- Επικοινωνία µε τον κ. :  Siegfried Jantscher  
 (Τηλ.: 00 32 2 546 8287 – e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
 
 

* 
 

*          * 
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4. ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 
 
• Λευκό Βιβλίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Μια νέα πνοή για την ευρωπαϊκή 

νεολαία 
 Εισηγήτρια: η κ. HASSETT (∆ιάφορες δραστηριότητες  - IRL) 
 
- Αναφορά : COM(2001) 681 τελικό – CES 528/2002 
 
- Κύρια σηµεία: 
 
  Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει το Λευκό Βιβλίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "Μια νέα 
πνοή για την ευρωπαϊκή νεολαία". Υποστηρίζει πλήρως την πρωτοβουλία αυτή, η οποία 
µπορεί να δηµιουργήσει µια νέα δυναµική για την αντιµετώπιση των προκλήσεων που 
αντιµετωπίζουν οι νέοι στην Ευρώπη και καλεί την Επιτροπή να χαράξει χωρίς 
καθυστέρηση ειδικές δράσεις και να διαθέσει τους απαιτούµενους για την υλοποίησή τους 
πόρους. 

 
  Το Νοέµβριο του 2000, η ΕΟΚΕ υιοθέτησε µιας ευρεία γνωµοδότηση 
πρωτοβουλίας ενόψει δηµοσίευσης του Λευκού Βιβλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η 
ΕΟΚΕ θεώρησε την απασχόληση των νέων, την κοινωνική ένταξη, την εκπαίδευση, την 
κινητικότητα, τη συµµετοχή και την κοινωνία των πολιτών ως βασικά στοιχεία της πολιτικής 
για τη νεολαία. Συνεπώς, η ΕΟΚΕ επισηµαίνει µε ανησυχία την περιορισµένη εµβέλεια των 
προτεραιοτήτων του Λευκού Βιβλίου και, για το λόγο αυτό, καλεί την Επιτροπή να θέσει τη 
βελτίωση της κοινωνικής κατάστασης των νέων στο επίκεντρο όλων των µελλοντικών 
δράσεων στα πλαίσια της πολιτικής για τη νεολαία. Η ΕΟΚΕ εκφράζει επίσης τη λύπη της 
για το γεγονός ότι το Λευκό Βιβλίο εξακολουθεί να σιωπά για τη συµµετοχή των υποψήφιων 
χωρών. 
 
- Επικοινωνία µε την κ. :  Stefania BARBESTA 
 (Τηλ.: 00  32 2 546 95 10 – e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int) 
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•  Ευρωπαϊκό έτος εκπαίδευσης µέσω του αθλητισµού – 2004 
 Εισηγητής:  : ο κ. ΚΟΡΥΦΙ∆ΗΣ (Εργαζόµενοι – EL) 
 
- Αναφορά : COM(2001) 584 τελικό - 2001/0244 (COD) – CES 516/2002 
 
- Κύρια σηµεία: 

 
  Η ΕΟΚΕ στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για την ανακήρυξη του 2004 
ως ευρωπαϊκού έτους εκπαίδευσης µέσω αθλητισµού και συµφωνεί µε τους στόχους της. 
Συµφωνεί, επίσης, µε την αναγκαιότητα για µια συνολική, καλά µελετηµένη και 
ολοκληρωµένη κοινοτική παρέµβαση στο θέµα, πριν είναι τελείως αργά. Μια παρέµβαση, 
που θα έχει ως στόχο τον επαναπροσδιορισµό του πλαισίου λειτουργίας του αθλητικού 
κινήµατος, τη συµβατότητά του µε τις κλασσικές αξίες του αθλητισµού και την 
ανταπόκρισή του στις σύγχρονες εκπαιδευτικές και οικονοµικές ανάγκες. 
 

  Η ΕΟΚΕ θεωρεί την επιλογή της Επιτροπής σε ό,τι αφορά στον χρόνο 
πραγµατοποίησης του Ευρωπαϊκού Έτους (2004), ως µια πετυχηµένη επιλογή. Πράγµατι τα 
κορυφαία αθλητικά γεγονότα της χρονιάς αυτής (Ολυµπιακοί, Παραολυµπιακοί αγώνες στην 
Αθήνα, ευρωπαϊκό πρωτάθληµα ποδοσφαίρου στην Πορτογαλία) προσφέρουν µια µεγάλη 
ευκαιρία για σχετικές παρεµβάσεις στο επίπεδο της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Αποτελεί, 
σαφώς, ζητούµενο το περιεχόµενο των παρεµβάσεων αυτών και οι µέθοδοι εφαρµογής τους. 
 
 
- Επικοινωνία µε την κ. :  Stefania Barbesta 
 (Τηλ. : 00 32 2 546 95 10 - e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int) 
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• Έγκριση της τρίτης φάσης του διευρωπαϊκού προγράµµατος συνεργασίας για 

την τριτοβάθµια εκπαίδευση (TEMPUS III) (2000-2006) 
 Εισηγήτρια: η κ. FLORIO (Εργαζόµενοι – I) 

 
- Αναφορά: COM (2002) 47 τελικό – 2002/0037 (CNS) – CES 520/2002 
 
- Κύρια σηµεία: 

 
  Στόχος της Επιτροπής είναι να επεκταθεί η εφαρµογή του προγράµµατος 
Tempus στους µεσογειακούς εταίρους που συµµετέχουν στο  πρόγραµµα Meda. 

 
  Λαµβάνοντας υπόψη συνεπώς την ολοένα και πιο πιεστική ανάγκη ενίσχυσης 
της συνεργασίας ΕΕ και χωρών της Μεσογείου (βλ. επίσης τη γνωµοδότηση πρωτοβουλίας 
της 18ης Οκτωβρίου 2001 – CES 1332/2001), η ΕΟΚΕ επικροτεί τη συµµετοχή τους στην 
εταιρική σχέση Tempus III για πολλούς λόγους που σχετίζονται µε την ίδια τη φύση του 
προγράµµατος αλλά και µε θέµατα διεθνών σχέσεων. 
 

 
- Επικοινωνία µε την κ. : Ellen Durst 
 (Tel.: 00 32 2 546 9845 –  e-mail: ellen.durst@esc.eu.int) 

 
* 
 

*          * 
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5. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
 
• Παράνοµη µετανάστευση 
 Εισηγητής: ο κ. PARIZA CASTAΡOS (Εργαζόµενοι – E) 
 
- Αναφορά : COM(2001) 672 – CES 527/2002 
 
 
- Κύρια σηµεία: 
 
  Η ΕΟΚΕ εκφράζει τη σαφή στήριξή της στην καταπολέµηση της παράνοµης 
µετανάστευσης, ιδιαίτερα δε των κυκλωµάτων δουλεµπόρων και σωµατεµπόρων. Η 
καταπολέµηση της παράνοµης µετανάστευσης πρέπει να αποτελεί απαραίτητο συµπλήρωµα 
της κοινής πολιτικής για την εισερχόµενη µετανάστευση. Συνεπώς, το Συµβούλιο πρέπει να 
επισπεύσει τις εργασίες του για την υιοθέτηση των σχετικών Οδηγιών. 
 
  Τα κοινοτικά θεσµικά όργανα και τα κράτη µέλη οφείλουν να προωθήσουν 
νέα νοµοθετικά και διοικητικά µέσα προκειµένου να εµποδίσουν την παράνοµη 
απασχόληση παράτυπων µεταναστών. Προς τούτο, απαιτείται η ενεργός συµµετοχή των 
κοινωνικών εταίρων. Τα θύµατα εκµετάλλευσης µέσω παράνοµης απασχόλησης θα πρέπει 
να τυγχάνουν ευνοϊκής αντιµετώπισης. 
 
  Οι επιχειρήσεις επιβατικών µεταφορών δεν πρέπει να είναι υπεύθυνες για τον 
έλεγχο των ταξιδιωτικών εγγράφων των επιβατών, δεδοµένου ότι κάτι τέτοιο ενδέχεται να 
παρεµποδίσει την άσκηση του δικαιώµατος ασύλου. 
  
  Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι θα ήταν σκόπιµο να καταρτισθούν µέτρα νοµιµοποίησης, 
µεριµνώντας παράλληλα να µην µετατραπούν σε έµµεση µέθοδο νόµιµης µετανάστευσης. 

 
 
−  Επικοινωνία µε τον κ. : Pierluigi Brombo 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 97 18 –  e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
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• ∆ιασφάλιση της εσωτερικής ασφάλειας και τήρηση των υποχρεώσεων 
 Μόνος εισηγητής:  ο κ. RETUREAU (Εργαζόµενοι - F)  
 
- Αναφορά: COM(2001) 743 τελικό – CES 519/2002 
 
- Κύρια σηµεία : 

 
  Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ανεπιφύλακτα τη χάραξη µιας ολοκληρωµένης και 
συντονισµένης στρατηγικής καταπολέµησης της τροµοκρατίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
καθώς και την προσέγγιση των χαρακτηρισµών και των κυρώσεων για το έγκληµα της 
τροµοκρατίας. 
 
  Ωστόσο, η ΕΟΚΕ δηλώνει µε έµφαση ότι το δικαίωµα της αίτησης ασύλου 
και του ευεργετήµατος της προστασίας βάσει της Σύµβασης της Γενεύης και του 
Πρωτοκόλλου της ή άλλων µορφών προστασίας, δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να 
αµβλύνεται ή να απορρίπτεται λόγω των πολιτικών καταπολέµησης της τροµοκρατίας ή των 
πολιτικών εσωτερικής ασφάλειας. 
 
  Όσον αφορά το κεφάλαιο που εξετάζει τις προτάσεις της Επιτροπής στον 
τοµέα του ασύλου και της διεθνούς προστασίας από την άποψη της "εσωτερικής 
ασφάλειας", η ΕΟΚΕ συνιστά να αναθεωρηθούν µόνο οι διατάξεις που θα αποδειχθούν 
αναποτελεσµατικές για την προστασία του ευρωπαϊκού εδάφους ή εάν δίνουν την 
δυνατότητα να καταστεί το ευρωπαϊκό έδαφος βάση των οργανώσεων που δρουν σε τρίτες 
χώρες. 

 
- Επικοινωνία µε τον κ. :  Pierluigi Brombo 
 (Τηλ. : 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
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• ∆ικαίωµα των πολιτών της Ένωσης να κυκλοφορούν ελεύθερα στο έδαφος των 

κρατών µελών 
 Εισηγητής: :  ο κ. RODRΝGUEZ GARCΝA CARO (Εργοδότες - E) 
 
- Αναφορά: COM(2001) 257 τελικό – CES 522/2002 

 
- Κύρια σηµεία:  
 
  Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει και συµφωνεί σε γενικές γραµµές µε την προτεινόµενη 
οδηγία, για την οποία προβαίνει σε συγκεκριµένα σχόλια. Η απλοποίηση των νοµικών 
κειµένων συνοδεύεται από εναρµόνιση των διοικητικών διατυπώσεων, θα έχει θετικά 
αποτελέσµατα για τους πολίτες διότι θα µειωθούν η γραφειοκρατία και θα διευκολυνθεί η 
άσκηση του εν λόγω δικαιώµατός. 
 
  Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την πρόταση της Επιτροπής, να διευρυνθεί ο ορισµός 
του "µέλους της οικογενείας". Αξιοσηµείωτη βελτίωση είναι η κατάργηση του δικαιώµατος 
των κρατών µελών να θεσπίζουν ένα ελάχιστο όριο οικονοµικών πόρων που πρέπει να 
διαθέτει ο µη εργαζόµενος ή ο συνταξιούχος έτσι ώστε να µπορεί να διαµένει στην 
επικράτειά τους.  
 
  Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνεται διάκριση µεταξύ των 
διαφόρων κατηγοριών σπουδαστών και ακόµη ότι, στην περίπτωση που τα παιδιά 
συνεχίσουν να διαµένουν σε ένα κράτος µέλος για την πραγµατοποίηση σπουδών σε ένα 
εκπαιδευτικό ίδρυµα, η µητέρα, ο πατέρας ή ο/η κηδεµόνας τους να µπορεί, εάν το επιθυµεί, 
να διαµένει µαζί τους µέχρι την ενηλικίωσή τους.  
 
  Το δικαίωµα διαµονής των µελών της οικογένειας σε περίπτωση διαζυγίου ή 
ακύρωσης του γάµου πρέπει να διασαφηνισθεί. 
 
  Η απόκτηση του δικαιώµατος µόνιµης παραµονής πρέπει να είναι δυνατή 
χωρίς να χρειάζεται να αποδειχθεί συγκεκριµένη διάρκεια πρότερης παραµονής. 
 
  Το δικαίωµα στην επείγουσα ιατροφαρµακευτική περίθαλψη δεν θα πρέπει να 
περιορισθεί.  
 
  Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι ορισµένες περιπτώσεις είναι αρκετά σοβαρές ώστε να 
αποκλείουν άσκηση του δικαιώµατος εισόδου και διαµονής για λόγους δηµόσιας τάξης, 
δηµόσιας ασφάλειας ή δηµόσιας υγείας. Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η πρόταση πρέπει να 
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προσαρµοστεί, µε συνεκτίµηση της αρχής της αναλογικότητας, στις περιπτώσεις που 
διαπιστώνεται η ύπαρξη προηγούµενης ποινικής καταδίκης για αδικήµατα όπως η 
τροµοκρατία, η εµπορία όπλων, η διακίνηση ναρκωτικών και η βία κατά προσώπων. 
 
  Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι ο καλύτερος τρόπος για την κατανόηση µιας απόφασης 
που προβλέπει τον περιορισµό της άσκησης ενός δικαιώµατος είναι να είναι διατυπωµένη σε 
γλώσσα που να κατανοεί ο ενδιαφερόµενος. Για το λόγο αυτό πιστεύουµε ότι οι πολίτες της 
Ένωσης έχουν το δικαίωµα να λαµβάνουν το εν λόγω έγγραφο στη γλώσσα του κράτους που 
εκδίδει την απόφαση και στη γλώσσα του κράτους µέλους της Ένωσης του οποίου είναι 
υπήκοοι. 
 
– Επικοινωνία µε τον κ. : Alan Hick 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 9302 –  e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 

 
 

* 
 

*          * 
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6. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
•  Συµφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ 

 Εισηγητής: ο κ. BAEZA (Εργαζόµενοι – E) 
 
- Αναφορά : Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CES 521/2002 

 
- Κύρια σηµεία :  
 
  Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για τον τελικό στόχο της Συµφωνίας 
που είναι η εξάλειψη της φτώχειας, µέσω της συµβολής στη βιώσιµη ανάπτυξη και στην 
προοδευτική ενσωµάτωση των χωρών ΑΚΕ στην παγκόσµια οικονοµία.  
 
  Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την συµµετοχική προσέγγιση που υιοθετείται στη 
Συµφωνία και η οποία εκφράζεται µε τη βούληση διεύρυνσης της συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΕ σε 
ένα φάσµα µη κρατικών φορέων. Ειδικότερα η νέα Σύµβαση αφήνει σηµαντικό χώρο για τα 
κυριότερα αιτήµατα που έχουν εκφραστεί από την ΟΚΕ, αφιερώνοντας συγκεκριµένα ένα 
νέο κεφάλαιο στους αναπτυξιακούς παράγοντες και επιµένοντας στη συµµετοχή τους στην 
κατάρτιση και την εφαρµογή των αναπτυξιακών πολιτικών και στην αναγκαία ανάπτυξη 
των ικανοτήτων. 
 
  Εξάλλου, η νέα Σύµβαση προβλέπει ένα συνεχή διάλογο µεταξύ των 
οικονοµικών και κοινωνικών παραγόντων, του Συµβουλίου των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ και της 
Ισοµερούς Συνέλευσης ΑΚΕ-ΕΕ. Η νέα Συµφωνία αναθέτει επίσης στην ΕΟΚΕ τη 
διοργάνωση των συνεδριάσεων διαβούλευσης και των συναντήσεων των οικονοµικών και 
κοινωνικών κύκλων ΑΚΕ-ΕΕ. 
 
  Ωστόσο, η συµµετοχή των νέων φορέων, όπως προβλέπεται στη Συµφωνία, 
θέτει ορισµένα σοβαρά ερωτήµατα. Συγκεκριµένα, πρόκειται για την ασάφεια όσον αφορά 
τον ορισµό των µη κρατικών φορέων, την απουσία µέσων επιβολής µιας πραγµατικής 
σύνδεσης των φορέων αυτών και την αβεβαιότητα σχετικά µε τις δυνατότητες άµεσης 
πρόσβασης τους σε ορισµένους χρηµατοδοτικούς πόρους. 
 
  Η ΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την ώθηση που έλαβε η πολιτική 
διάσταση στην παρούσα Συµφωνία και για τις διατάξεις σχετικά µε τη συµµετοχή της 
κοινωνίας των πολιτών στον πολιτικό διάλογο. 
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  Η ΕΟΚΕ προτίθεται να συµµετάσχει ενεργά στην εφαρµογή της Συµφωνίας 
της Κοτονού και προτείνει συγκεκριµένα µέτρα για τη σύνδεση της οργανωµένης κοινωνίας 
των πολιτών στην ανάπτυξη των σχέσεων ΑΚΕ-ΕΕ. Συγκεκριµένα, η ΕΟΚΕ ζητεί τα εξής: 

 
• η ΕΕ και τα κράτη ΑΚΕ να εξασφαλίσουν την ευρεία διάδοση των περιεχοµένων 

της Συµφωνίας µε όλα τα πρόσφορα µέσα, 
 

• να απλουστευθούν οι µηχανισµοί για την πρόσβαση των εκπροσώπων της 
οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών στους πόρους που προκύπτουν από τη νέα 
Συµφωνία, 

 
• να ενισχυθεί η συµµετοχική προσέγγιση, µε τη θέσπιση σε εθνική και περιφερειακή 

κλίµακα, των διαρθρώσεων που ευνοούν τον διάλογο των αντιπροσωπευτικών 
οργανώσεων της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών τόσο µεταξύ τους όσο και µε 
τις δηµόσιες αρχές, 

• να συµπεριληφθεί στις ετήσιες, ενδιάµεσες και τελικές επιχειρησιακές 
αναθεωρήσεις, µια ειδική αξιολόγηση του βαθµού διαβούλευσης και χρήσης των 
πόρων από τους µη κρατικούς φορείς. 

 
- Επικοινωνία µε τον κ. : Jean-Franηois Bence 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 93 99 – e-mail : jean-francois.bence@esc.eu.int) 
 
 

* 
 

*          * 
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7. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
 
•  Τοπική διάσταση - απασχόληση 
 Μόνος εισηγητής: ο κ. VINAY (Εργαζόµενοι - IT) 
 
- Αναφορά: : COM(2001) 629 τελικό – πρόσθετη γνωµοδότηση – CES 518/2002 
 
- Κύρια σηµεία: 
 
  Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή επικροτεί την 
ανακοίνωση Η ΕΟΚΕ είχε ήδη εκφράσει την πεποίθηση ότι η δηµιουργία στρατηγικών 
ανάπτυξης της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο καθιστά δυνατή την επίτευξη των στόχων 
που ορίζονται και στους τέσσερις πυλώνες της ευρωπαϊκής στρατηγικής. Επαναλαµβάνει 
συνεπώς την προβληµατική αυτή.  
 
  Η προσοχή όσον αφορά τις πολιτικές για τις ίσες ευκαιρίες µεταξύ ανδρών και 
γυναικών ανταποκρίνεται πλήρως στην πεποίθηση ότι στο τοπικό επίπεδο ακριβώς 
προσδιορίζονται οι συνθήκες που µπορούν να περιορίσουν ή να επιτείνουν την ισότητα των 
φύλων.  
 
  Τονίζεται ότι ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων καθίσταται κατά πολύ 
σηµαντικότερος για την ανάπτυξη των τοπικών στρατηγικών. Ο ρόλος αυτός 
διαδραµατίσθηκε άλλωστε κατά θετικό τρόπο στο πλαίσιο των εδαφικών συµφώνων και 
των διαµεθοριακών εταιρικών σχέσεων που λειτουργούν βάσει του EURES.  
 
  Υπογραµµίζεται ότι η κοινωνική οικονοµία αποτελεί στοιχείο µεγάλων 
δυνατοτήτων στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών σε τοπικό επίπεδο. Θα ήταν σκόπιµο όµως η 
Επιτροπή να προβεί, στα όρια του δυνατού και µε βάση την επικουρικότητα, στη διατύπωση 
ενός κοινού ορισµού ενόψει άλλωστε του δηµόσιου βήµατος για την τοπική ανάπτυξη που 
έχει αναγγελθεί για τις αρχές του 2003. 
 
  Η Επιτροπή µνηµονεύει το EURES. Ωστόσο, είναι απορίας άξιο γιατί η 
Επιτροπή δεν προτείνει την πλήρη ενσωµάτωσή του στην ΕΣΑ 
 
  Η ΕΟΚΕ επιθυµεί η Επιτροπή, στις αναλύσεις της για τα αποτελέσµατα τόσο 
του URBAN όσο και οποιασδήποτε άλλης πρωτοβουλίας, να αναφέρεται και στην απήχηση 
από τη διάδοση των ορθών πρακτικών. 
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  Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ότι η κατάρτιση, παράλληλα µε την εκπαίδευση και 
την δια βίου κατάρτιση, αποτελούν συστατικά στοιχεία οιασδήποτε πρωτοβουλίας για την 
ανάπτυξη της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο. 
 
  Η ΕΟΚΕ επικροτεί την απόφαση της Επιτροπής να διοργανώσει την προσεχή 
χρονιά ένα δηµόσιο βήµα για την τοπική ανάπτυξη και δηλώνει ήδη ότι ενδιαφέρεται και 
είναι διαθέσιµη να συµβάλει στην ευρύτερη προβληµατική. 

 
- Επικοινωνία µε τον κ. : Alan Hick 

  (Τηλ.: 00 32 2 546 9302 – e-mail : alan.hick@esc.eu.int) 
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• Ο φορολογικός ανταγωνισµός και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων 
 Εισηγητής: ο κ. MORGAN  (Εργοδότες – UK) 
 
- Αναφορά: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CES  526/2002 

 
- Κύρια σηµεία :   

 
  Τα ζητήµατα προς εξέταση είναι πολλά αλλά πρέπει να δοθεί προτεραιότητα 
στη φορολογική διάσταση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Εταιρείας. Τα οφέλη που 
προκύπτουν από την ίδρυση  της Ευρωπαϊκής Εταιρίας θα είναι εµφανή µόνο στην 
περίπτωση που οι υφιστάµενες επιχειρήσεις µπορέσουν να συσταθούν ως ευρωπαϊκές 
εταιρείες χωρίς πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση και χωρίς τους φορολογικούς φραγµούς 
στη λειτουργία τους που υπάρχουν σε ορισµένα κράτη µέλη. Επί του παρόντος, δεν 
παρέχεται τίποτα από τα δύο και η επιτυχία µπορεί να τεθεί σε κίνδυνο. Επίσης, η 
υιοθέτηση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Εταιρείας δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε νέες 
φορολογικές στρεβλώσεις έναντι των εταιρειών που είναι εγκατεστηµένες σε κράτη µέλη. 

 
−  Επικοινωνία µε την κ. : Katarina Lindahl 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 92 54 –  e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int) 
 

* 
 

*          * 
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8. ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ 
 
• Κοινοτικές στατιστικές για το εισόδηµα και τις συνθήκες διαβίωσης  (EU-SILC) 
 Εισηγήτρια: η κ. FLORIO (Εργαζόµενοι - I) 
 
–  Αναφορά: COM(2001) 754 τελικό – 2001/293 (COD) – CES  517/2002 
 
- Κύρια σηµεία:  
 
  Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι ο κανονισµός αποτελεί χρήσιµο µέσο για την επίτευξη 
των στόχων και την παρακολούθηση των διαδικασιών. 
 
  Όπως ήδη επισηµάνθηκε σε προηγούµενες γνωµοδοτήσεις, η συλλογή 
στοιχείων σε εθνικό επίπεδο παρουσιάζει ακόµα σηµαντικές διαφορές σε ό,τι αφορά τα 
επιµέρους συστήµατα έρευνας, µε αποτέλεσµα να καθίσταται δυσχερής η σύγκριση και η 
ανάλυση. 
 
  Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή θεωρεί περιοριστικό το 
γεγονός ότι οι στατιστικές που προβλέπονται από τον Κανονισµό λαµβάνουν υπόψη µόνον 
την εθνική διάσταση των φαινοµένων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού. 
Πράγµατι δεν προβλέπονται από τον Κανονισµό συλλογές στοιχείων σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο. Αυτό φαίνεται ότι έρχεται σε ανοικτή αντίφαση µε τις κατευθύνσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως σε ό,τι αφορά την πολιτική οικονοµικής και κοινωνικής 
συνοχής, η οποία από το 1992 αποτελεί έναν από τους τρεις πυλώνες της ΕΕ. 

 
- Επικοινωνία µε την κ.: Stefania Barbesta 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 95 10 –  e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 

* 
 

*          * 
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9. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
• Eπικίνδυνες ουσίες /Ατυχήµατα 
 Εισηγητής: ο κ. LEVAUX  (Εργοδότες – F) 
 
- Αναφορά : COM(2001) 624 τελικό – 2001/0257 COD – CES 515/2002 
 
- Επικοινωνία µε την κ.: Silvia Calamandrei 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 9657 – e-mail : Silvia.Calamandrei@esc.eu.int) 
 
 
•  Μηχανοκίνητα οχήµατα - κάτοπτρα 

 Εισηγητής: ο κ. COLOMBO   (Εργαζόµενοι – I) 
 

- Αναφορά : COM(2001) 811 τελικό – 2001/0317 COD –  CES 512/2002 
 

- Επικοινωνία µε τον κ. : Joγo Pereira dos Santos  
 (Τηλ.: 00 32 2 546 9254 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

 


