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  Στη σύνοδο ολοµέλειας της 18ης και 19ης Ιουνίου 2003 παρέστη ο κ. Jean-Luc 
DEHAENE, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης. 
 
1.  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 
 
• Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Υγείας 
   Εισηγητής: ο κ. DANTIN (Μισθωτοί - F) 
 
-   Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 73 τελικό – CESE 751/2003 
  
- Κύρια σηµεία: 
 
 Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει την καθιέρωση της κάρτας ασφάλισης υγείας. Η πρωτοβουλία 

αυτή, µε τις διευκολύνσεις που θα παρέχει, θα συµβάλει ουσιαστικά στην ελεύθερη 
κυκλοφορία και, κατά συνέπεια, στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας.  

 
  Μακροπρόθεσµα, ο επιδιωκόµενος στόχος πρέπει να είναι η καθιέρωση µιας ενιαίας 

κάρτας που να ισχύει τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προκειµένου να 
αποφευχθεί η απροειδοποίητη  λήξη της κάρτας, θα ήταν σκόπιµο να ανανεώνεται 
αυτοµάτως από τον φορέα έκδοσης, εφόσον ο κάτοχος διατηρεί ακόµη τα δικαιώµατά 
του, ή, στην αντίθετη περίπτωση, να έχει διάρκεια ισχύος ίση µε αυτήν την εθνικής 
κάρτας, εφόσον υπάρχει.  

 
 Η κάρτα θα πρέπει να φέρει ένα ευρωπαϊκό λογότυπο, όπως και το ευρωπαϊκό 

διαβατήριο ή το ευρώ, ώστε να συµβολίζει την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και να ενισχύει το 
αίσθηµα ταύτισης των πολιτών µε την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 
 Είναι επίσης απαραίτητο, κατά τη δεύτερη και την τρίτη φάση εφαρµογής της κάρτας, 

να ληφθεί µέριµνα για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων. 
 
- Για περισσότερες πληροφορίες: κα Stefania BARBESTA  
  (Τηλ.: 00 32 2 546 9510 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)  
 
2.  ΜΜΕ 
 
 
• Μικροεπιχειρήσεις και µικρές επιχειρήσεις 
   Εισηγητής: ο κ. ΡΕΖΖΙΝΙ (Εργοδότες – I) 
 
-   Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 752/2003 
   
- Κύρια σηµεία: 
 
 Η γνωµοδότηση, λαµβάνοντας ως βάση την Πράσινη Βίβλο για την ανάπτυξη του 

επιχειρηµατικού πνεύµατος που πρότεινε πρόσφατα η Επιτροπή, αναπτύσσει τα 
κυριότερα θέµατα για τα οποία πρέπει να εφαρµοστούν πολιτικές που ευνοούν τη 
δηµιουργία νέων επιχειρήσεων.  
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 Υπογραµµίζεται η εγκυρότητα του "Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις Μικρές Επιχειρήσεις", 
αλλά ζητείται να δοθεί στον Χάρτη αυτό νοµική ισχύς και να τεθούν σε εφαρµογή οι 
προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 Στο τρίτο µέρος προτείνεται η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για τον 
αναπροσανατολισµό των κοινοτικών προγραµµάτων και πολιτικών, προκειµένου να 
συµβάλουν στη δηµιουργία και την ανάπτυξη των µικροεπιχειρήσεων και των µικρών 
επιχειρήσεων. 

 
- Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Joao Pereira dos Santos  
  (Τηλ.: 00 32 2 546 9245 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)  
 
3.  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
 
• Αµοιβαία αναγνώριση αποφάσεων αποµάκρυνσης υπηκόων τρίτων 

χωρών 
   Εισηγητής: ο κ. PARIZA CASTAÑOS (Μισθωτοί – E) 
 
-   Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 49 τελικό – 2003/0019 CNS – CESE 756/2003 
   
- Κύρια σηµεία: 
 
  Η οδηγία 2001/40/ΕΚ ξεκινά από εσφαλµένη βάση, διότι προβλέπει την αµοιβαία 

αναγνώριση των αποφάσεων απέλασης υπηκόων τρίτων χωρών, ενώ δεν υπάρχει ακόµη 
κοινοτική νοµοθεσία για τη µετανάστευση και το άσυλο. Με την οδηγία αυτή, το 
Συµβούλιο συνεχίζει "να κατασκευάζει την οικία από τη στέγη". Οποιοσδήποτε 
µηχανισµός αµοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων απέλασης θα πρέπει να είναι 
ενταγµένος σε µια κοινή νοµοθεσία µετανάστευσης και παροχής ασύλου. Όσο δεν 
υφίσταται η κοινή αυτή νοµοθεσία, οποιοδήποτε κράτος µέλος εκτέλεσης θα 
υποχρεώνεται να συνεργαστεί στην εκτέλεση µιας απόφασης απέλασης για λόγους που 
δεν προβλέπονται ή ίσως που απαγορεύονται µάλιστα ρητώς από τη δική του 
νοµοθεσία. Όσον αφορά την εφαρµογή της οδηγίας αυτής, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι δεν 
γίνονται επαρκώς σεβαστές ορισµένες εγγυήσεις του Χάρτη των Θεµελιωδών 
∆ικαιωµάτων και της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την Προστασία των ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου.  

 
 Η ΕΟΚΕ θεωρεί, επίσης, ότι οι αποφάσεις απέλασης ή υποχρεωτικής επιστροφής δεν 

µπορούν να αποτελούν απλές διοικητικές πράξεις, αλλά θα πρέπει να µπορούν να 
παρεµβαίνουν και τα δικαστήρια και ότι κατά την εκτέλεσή τους θα πρέπει να 
διασφαλίζεται ότι στα άτοµα που υπόκεινται σ' αυτές τις διαδικασίες παρέχεται 
αποτελεσµατική δικαστική προστασία, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που ισχύει σε κάθε 
κράτος µέλος.  

 
 Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για πολιτικές εκούσιας επιστροφής. 

Συνεπώς, πρέπει να θεωρηθεί ότι η απέλαση και η υποχρεωτική επιστροφή είναι πολύ 
αυστηρές αποφάσεις, οι οποίες θα πρέπει να εφαρµόζονται µόνο σε εξαιρετικές 
περιστάσεις. Οι αποφάσεις απέλασης πρέπει να βασίζονται σε σοβαρή και παρούσα 
απειλή κατά της δηµόσιας τάξης ή της εθνικής ασφάλειας, η οποία να αποδεικνύεται 
από νοµική απόφαση που έχει ληφθεί από δικαστήριο.  
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            Στόχος της νέας πρότασης απόφασης του Συµβουλίου είναι να διασφαλιστεί ότι το 
πραγµατικό κόστος της εφαρµογής µιας απέλασης, όταν δεν µπορεί να καταβληθεί από 
τον ενδιαφερόµενο υπήκοο τρίτης χώρας, καλύπτεται από το κράτος µέλος που έλαβε 
την απόφαση απέλασης, προκειµένου να αποφευχθούν ενδεχόµενες οικονοµικές 
ανισορροπίες κατά την εφαρµογή της οδηγίας 2001/40/ΕΚ.  

 
            Κατά τη γνώµη της ΕΟΚΕ, η διαδικασία που προτείνεται στην απόφαση του 

Συµβουλίου για την αντιστάθµιση των οικονοµικών ανισοτήτων δεν µπορεί να 
εφαρµοστεί, αν δεν υιοθετηθεί προηγουµένως κοινή νοµοθεσία µετανάστευσης και 
ασύλου.  

 
  - Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Alan Hick 
 (Tηλ.: 00 32 2 546 9302 - e-mail: Alan.Hick@esc.eu.int) 
 
4.  METAΦΟΡΕΣ 
 

 
• Ασφάλεια στις σήραγγες / ∆ιευρωπαϊκό Οδικό ∆ίκτυο 
 Εισηγητής: ο κ. LEVAUX (Εργοδότες – F) 
 
- Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 769 τελικό - 2002/0309 COD – CESE 746/2003 
 
- Κύρια σηµεία:  
 
 Η ΕΟΚΕ επικροτεί τις προτάσεις της Επιτροπής, αλλά κρίνει απαραίτητο να 

συµπληρωθούν και να βελτιωθούν ορισµένα βασικά σηµεία: 
• προκειµένου να επιτευχθεί καλύτερη εναρµόνιση των απαιτήσεων ασφαλείας, το 

πεδίο εφαρµογής της οδηγίας πρέπει να επεκταθεί σε όλες τις οδικές σήραγγες 
άνω των 500 µέτρων,  

• οι δυνατότητες παρέκκλισης από τα µέτρα που προβλέπονται στην οδηγία δεν 
δικαιολογούνται και, ως εκ τούτου, απορρίπτονται, 

• η ΕΟΚΕ συνιστά να αναπτυχθεί ειδική κατάρτιση για τους οδηγούς βαρέων 
φορτηγών άνω των 16 τόνων, η οποία θα πιστοποιείται µε ειδική µνεία στην 
άδεια οδήγησής τους, 

• ο αρµόδιος ασφαλείας, ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο του µηχανισµού που 
προβλέπεται από την οδηγία, πρέπει να είναι ανεξάρτητος από τον διαχειριστή 
της σήραγγας και να πιστοποιούνται τα επαγγελµατικά του προσόντα. 

 
 Τέλος, η ΕΟΚΕ προτείνει να δηµιουργηθεί ένα "Ευρωπαϊκό Ταµείο Υποδοµών  των 

Μεταφορών" για τη ρύθµιση του λεπτού θέµατος της χρηµατοδότησης αυτών των 
έργων και αναγγέλλει ότι οι διάφορες πτυχές της χρηµατοδότησης θα εξεταστούν 
λεπτοµερέστερα στο πλαίσιο ειδικής γνωµοδότησης πρωτοβουλίας. 

 
  - Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Siegfried Jantscher 
 (Tηλ.: 00 32 2 546 8287 – e-mail: Siegfried.Jantscher@esc.eu.int) 
 
• ∆ιαθέσιµος χρόνος χρήσης (slots) στους αερολιµένες / Kαλοκαίρι 2004 
 Γενικός εισηγητής: ο κ. GREEN (Εργοδότες – DK) 
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- Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 207 τελικό - 2001/0140 COD - CESE 754/2003 
 
  - Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Luis Lobo 
 (Tηλ.: 00 32 2 546 9717 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
5.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / ∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 
 

 
• Ρύπανση από πλοία / Κυρώσεις 
 Εισηγητής: ο κ. CHAGAS (Μισθωτοί – Ρ) 
 Συνεισηγήτρια: η κα ΜΠΡΕ∆ΗΜΑ-ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ (Εργοδότες – EL) 
 
- Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 92 τελικό - 2003/0037 COD - CESE 755/2003 
 
- Κύρια σηµεία:  
 
 Η ΕΟΚΕ είναι υπέρ του βασικού στόχου της πρότασης, αλλά καλεί την Επιτροπή να 

επανεξετάσει τα ακόλουθα ζητήµατα:  
– τον όρο "βαρεία αµέλεια" µε σκοπό τόσο την υιοθέτηση πιο κατάλληλου όρου 

που να µην προκαλεί µικρότερο αποτέλεσµα από αυτό που επιδιώκει η οδηγία 
όσο και την διασφάλιση οµοιόµορφης ερµηνείας και εφαρµογής σε όλα τα κράτη 
µέλη και 

– το κατά πόσον είναι σκόπιµο να εισαχθεί η ρύπανση λόγω ατυχήµατος στο πεδίο 
εφαρµογής της οδηγίας.  

 
 Επιπλέον, η ΕΟΚΕ: 

– ζητά µε έµφαση να µην επιβάλλονται δυσανάλογες κυρώσεις, 
– συνιστά να γίνεται διάκριση µεταξύ εσκεµµένης και τυχαίας ρύπανσης. Στην 

περίπτωση εσκεµµένης ρύπανσης, τα πρόστιµα δεν είναι ασφαλίσιµα λόγω των 
όρων των ασφαλιστηρίων συµβολαίων. Σε περίπτωση τυχαίας ρύπανσης, τα 
πρόστιµα θα πρέπει να είναι ασφαλίσιµα, 

– ζητά από την Επιτροπή, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος δυσανάλογων διώξεων, να 
υποβάλει προτάσεις σχετικά µε την µεταχείριση και την προστασία των 
πλοιάρχων και των ναυτικών που εµπλέκονται σε τέτοια περιστατικά, µε βάση το 
άρθρο 292 της Σύµβασης UNCLOS ("prompt release of vessels and crews" - 
ταχεία απαλλαγή των πλοίων και πληρωµάτων).  

 
- Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Luis Lobo 
 (Tηλ.: 00 32 2 546 9717 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
• Εκποµπές πτητικών οργανικών ενώσεων / Χρώµατα και βερνίκια 
 Εισηγητής: ο κ. SEARS (Εργοδότες – UK) 
 
- Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 750 τελικό - 2002/0301 COD - CESE 750/2003 
 
- Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Johannes Kind 
 (Tηλ.: 00 32 2 546 9111 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
 
• Ύδατα κολύµβησης 
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 Εισηγητής: ο κ. BUFFETAUT (Εργοδότες – F) 
 
- Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 581 τελικό - 2002/0254 COD - CESE 749/2003 
 
- Κύρια σηµεία:  
 
 Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει την ιδιαίτερη σηµασία µιας νέας οδηγίας, η οποία να λαµβάνει 

υπόψη την επιστηµονική και τεχνολογική πρόοδο. Τονίζει την αναγκαιότητα του 
περιορισµού σε ρεαλιστικές συστάσεις που παρέχουν πραγµατικό όφελος στη δηµόσια 
υγεία. Από την άποψη αυτή, συµφωνεί να αποκλειστούν από το πεδίο εφαρµογής της 
οδηγίας τα ύδατα που προσφέρονται για άλλες δραστηριότητες αναψυχής, επικροτεί τις 
αυστηρότερες υποχρεωτικές απαιτήσεις και συνιστά να ενθαρρυνθεί η χρήση των πλέον 
σύγχρονων και αξιόπιστων µεθόδων, καθώς και των µεθόδων που επιτρέπουν την όσο 
το δυνατό ταχύτερη ενηµέρωση των ενδιαφερόµενων αρχών και της κοινής γνώµης. 
Κρίνει ότι η ταυτότητα των υδάτων κολύµβησης που περιγράφεται στο παράρτηµα ΙΙΙ 
πρέπει να ορίζει καλύτερα τη φύση των ρύπων και να αναθεωρηθεί, προκειµένου να 
µην περιλαµβάνει διατάξεις που δεν είναι δυνατόν να εφαρµοστούν στην πράξη. Ζητεί 
να προσδιοριστούν σαφέστερα τα µεταβατικά µέτρα που θα ισχύουν µεταξύ των 
παλαιών και των νέων προτύπων.  

 
 Λαµβανοµένης υπόψη της µεγάλης πολυµορφίας των ζωνών κολύµβησης στο έδαφος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΟΚΕ αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στον σεβασµό της αρχής 
της επικουρικότητας, που αποτελεί τον βασικό όρο της ορθής διακυβέρνησης στην 
Ευρώπη.  

 
- Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Johannes Kind 
 (Tηλ.: 00 32 2 546 9111 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
 
• Εκποµπές από κινητήρες εσωτερικής καύσης 
 Εισηγητής: ο κ. BARROS VALE (Εργοδότες – P) 
 
- Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 765 τελικό - 2002/0304 COD - CESE 744/2003 
 
- Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Joao Pereira dos Santos  
  (Τηλ.: 00 32 2 546 9245 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)  
 
6.  ΕΡΕΥΝΑ 
 
 
• Ευρωπαϊκή διαστηµική πολιτική (Πράσινη Βίβλος) 
 Εισηγητής: ο κ. BUFFETAUT (Εργοδότες – F) 
 
-   Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 17 τελικό – CESE 745/2003 
   
- Κύρια σηµεία: 
 
 Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η θέση της Ευρώπης στον τοµέα του διαστήµατος πρέπει να 

αποτελέσει καρπό µιας δεδηλωµένης πολιτικής βούλησης και σαφών δηµοσιονοµικών 
επιλογών. Η θέσπιση κοινών ή/και παράλληλων αρµοδιοτήτων στον διαστηµικό τοµέα 
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στη µελλοντική συνταγµατική ευρωπαϊκή συνθήκη θα παρείχε στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
τα πολιτικά, νοµοθετικά και χρηµατοδοτικά µέσα για να καθορίσει και να εφαρµόσει 
µια ισχυρή διαστηµική πολιτική, η οποία συγκεκριµένα θα πρέπει: 

 
– να εγγυάται την αυτόνοµη πρόσβαση της Ευρώπης στο διάστηµα, 
– να συµβάλει στη στρατηγική αυτονοµία της Ευρώπης, 
– να αναπτύξει ένα πρόγραµµα επιστηµονικής αριστείας, 
– να προωθήσει εφαρµογές στην υπηρεσία των πολιτών και των τοµεακών 

πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
– να συντονίσει ένα δυαδικό ερευνητικό πρόγραµµα διαστηµικών τεχνολογιών, 

προκειµένου να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία µας κατά την εκτέλεση των 
δραστηριοτήτων στον πολιτικό και τον εµπορικό τοµέα, καθώς και στους τοµείς 
της ασφάλειας και της άµυνας. 

 
 ∆ιαθέτουµε επιστηµονικές, τεχνικές και βιοµηχανικές ικανότητες πρώτης τάξεως στον 

τοµέα του διαστήµατος. Το παράδειγµα του Galileo φανερώνει σαφώς ότι δεν υπάρχει 
πλέον χρόνος για παλινωδίες, διαφορετικά το θαυµάσιο διαστηµικό κεφάλαιο της 
Ευρώπης θα διαλυθεί. Το στοίχηµα δεν είναι τίποτε άλλο από το εάν η Ευρωπαϊκή 
Ένωση έχει επαρκή πολιτική βούληση και οικονοµική ισχύ για να διατηρήσει την 
ανεξαρτησία της και να συµπεριληφθεί µεταξύ των παγκόσµιων διαστηµικών 
δυνάµεων.  

 
- Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Nemesio Martinez 
  (Τηλ.: 00 32 2 546 9501 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)  
 
 
7.  ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 
 
• Ευρωπαϊκός Οργανισµός / Ασφάλεια των δικτύων 
 Εισηγητής: ο κ. LAGERHOLM (Εργοδότες – S) 
 
-   Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 63 τελικό - 2002/0032 COD - CESE 747/2003 
 
- Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Raffaele Del Fiore 
  (Τηλ.: 00 32 2 546 9794 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 
• Αποτελέσµατα / Σχέδιο δράσης eEurope 2002 
 Εισηγητής: ο κ. KOΡΥΦΙ∆ΗΣ (Μισθωτοί – EL) 
 
-   Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 66 τελικό - CESE 748/2003 
 
- Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Raffaele Del Fiore 
  (Τηλ.: 00 32 2 546 9794 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 
 
8.  ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ 
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• Επενδυτικές υπηρεσίες 
 Εισηγήτρια: η κα BOVING (Eργοδότες – D) 
-   Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 625 τελικό - 2002/0269 COD - CESE 741/2003 
 
- Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Nemesio Martinez 
  (Τηλ.: 00 32 2 546 9501 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)  
 
• Επενδυτικές υπηρεσίες 
 Εισηγητής: ο κ. FRANK von FÜRSTENWERTH (Eργοδότες – D) 
 
-   Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 746 τελικό - CESE 742/2003 
 
- Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Jakob Andersen 
  (Τηλ.: 00 32 2 546 9258 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)  
 
• Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα 
 Εισηγητής: ο κ. GREEN (Eργοδότες – DK) 
 
-   Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 759 τελικό - 2002/0306 COD – CESE 743/2003 
 
- Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Jakob Andersen 
  (Τηλ.: 00 32 2 546 9258 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)  
 
9. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 
 
• Ταξιδιωτικές υπηρεσίες / ΦΠΑ 
 Εισηγητής: ο κ. BARBADILLO LOPEZ 
 
-   Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 78 τελικό - 2003/0230 COD - CESE 753/2003 
 
- Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Alberto Allende 
  (Τηλ.: 00 32 2 546 9679 – e-mail: alberto.allende@esc.eu.int)  
 
 
 

_____________________ 


