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Στη σύνοδο ολοµέλειας της 29ης και 30ης Μαΐου 2002 συµµετείχε ο Επίτροπος κ. Liikanen. 
Εκφωνεί λόγο µε θέµα "Η πολιτική των επιχειρήσεων και η κοινωνία των πληροφοριών" και 
ακολουθεί γενική συζήτηση.  
 
1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
 

• Υποεπιτροπή "Προς µια παγκόσµια σύµπραξη για την αειφόρο ανάπτυξη " 
Εισηγητής : ο κ. EHNMARK (Εργαζόµενοι – S) 
 

– Έγγραφα αναφοράς : COM(2002) 82 final – CES 692/2002 
 

– Κύρια σηµεία 
 
Στη γνωµοδότησή της η ΕΟΚΕ καλεί τις συµµετέχουσες κυβερνήσεις και οργανισµούς να 
συγκεντρωθούν στις παγκόσµιες συµπράξεις και να αναλάβουν σαφείς δεσµεύσεις για την 
έναρξη µιας παγκόσµιας διαρκούς ανάπτυξης, δίνοντας προτεραιότητα στην εξάλειψη της 
φτώχειας, αντί να προβαίνουν σε περισσότερες επίσηµες διακηρύξεις.  Η Παγκόσµια 
∆ιασκεψη για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Π∆ΑΑ) δεν πρέπει να επαναδιαπραγµατευτεί  τις 
συστάσεις από την διάσκεψη κορυφής για τη γη, σχετικά µε τους στόχους της χιλιετηρίδας, 
αλλά να συµφωνήσει για την ανάληψη δράσεως προκειµένου να επιτευχθούν. Η ΕΟΚΕ 
υποστηρίζει πλήρως το Συµβούλιο και την Επιτροπή στις προσπάθειές τους να 
ακολουθήσουν τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής διάσκεψης του Γκέτεµποργκ του 2001, που 
θέτουν µία νέα βάση στην διεθνή συνεργασία µε ηγετικό ρόλο για την ΕΕ. 
 
Για να αποφευχθεί το αδιέξοδο µεταξύ περιβαλλοντικής προστασίας και οικονοµικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης η Π∆ΑΑ πρέπει να δώσει µεγάλη έµφαση στους στενούς δεσµούς 
ορισµένων σηµαντικών παραγόντων που επηρεάζουν την αειφόρο ανάπτυξη, όπως η αύξηση 
του πληθυσµού, η περιβαλλοντική καταστροφή, η ένδεια και η οικονοµική στασιµότητα. Η 
ΕΟΚΕ συνιστά, µεταξύ άλλων, να τονιστούν οι θετικοί δεσµοί µεταξύ βέλτιστων 
περιβαλλοντικών πρακτικών και δηµιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης ταυτόχρονα µε την 
προαγωγή των θεµελιωδών δικαιωµάτων εργασίας, να γίνουν ριζικά καλύτερες εµπορικές 
επιλογές υπέρ των αναπτυσσόµενων χωρών και καινούργιες προσπάθειες για την ανακούφιση 
από το χρέος, να δοθεί πρωταρχική σηµασία στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση, να 
δηµιουργηθούν συµπράξεις για την κατάρτιση διοικητικών στελεχών στις αναπτυσσόµενες 
χώρες για την προώθηση της ορθής διακυβέρνησης και της αποτελεσµατικής διοίκησης, να 
καθιερωθούν, όπως ήδη συµβαίνει στο πλαίσιο της ΕΕ, διετείς διασκέψεις µε τους εθνικούς, 
περιφερειακούς, και οικουµενικούς "µετόχους" ως ένα µέσο συµµετοχής των πολιτών στην 
προαγωγή και παρακολούθηση της αειφόρου ανάπτυξης. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Robert Hull  
    (τηλ. : 00 32 2 546 9350 - e-mail: robert.hull@esc.eu.int) 
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• Μακροπρόθεσµος συντονισµός των οικονοµικών πολιτικών" 
 Εισηγήτρια : η κ. KONITZER (Εργαζόµενοι -DE) 
 
− Έγγραφα αναφοράς : διερευνητική γνωµοδότηση - CES 688/2002 

 
– Κύρια σηµεία  

 
Η γνωµοδότηση αυτή καταρτίσθηκε ύστερα από αίτηση για την κατάρτιση διερευνητικής 
γνωµοδότησης του Προέδρου της Επιτροπής κ. PRODI. 
 
Στα πλαίσια των εργασιών της Συντακτικής Συνέλευσης, θα πρέπει να εξεταστεί ποιες άλλες 
τροποποιήσεις θα ήταν σκόπιµες στο κεφάλαιο της Συνθήκης για την οικονοµική πολιτική. 
Ιδιαίτερη σηµασία φαίνεται να έχουν τα ακόλουθα θέµατα: 
 
– Στο κείµενο της Συνθήκης θα πρέπει να τονίζεται σαφέστερα ότι η οικονοµική πολιτική 

πρέπει να προσφέρει ουσιαστική συµβολή στην επίτευξη των στόχων για την 
απασχόληση και την ανάπτυξη. 

 
– Η προβολή των κοινοτικών συµφερόντων πρέπει να βελτιωθεί  µέσω της αποκατάστασης 

του δικαιώµατος της Επιτροπής να υποβάλλει προτάσεις κατά τη χάραξη των γενικών 
προσανατολισµών της οικονοµικής πολιτικής. 

 
– Ο  ρόλος του  Κοινοβουλίου πρέπει να ενισχυθεί: υποχρεωτική διαβούλευση ή 

συναπόφαση σε περίπτωση απόφασης του Συµβουλίου µε πλειοψηφία.  
 
– Υποχρεωτική γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής. 
 
– Σκοπιµότητα και τρόπος θεµελίωσης του µακροοικονοµικού διαλόγου στη Συνθήκη.  
 
– Καλύτερος προσδιορισµός του ρόλου και της σύνθεσης των επιτροπών και καλύτερη 

συνεργασία µεταξύ των επιτροπών.  
 

– Σκοπιµότητα θεµελίωσης της ευρωοµάδας στη Συνθήκη µε  δυνατότητες λήψης 
αποφάσεων. 

 
Η ΕΟΚΕ  είναι διατεθειµένη να προβεί σε µια εµπεριστατωµένη ανάλυση των προβληµάτων 
που θίγονται στην παρούσα γνωµοδότηση και στην επεξεργασία προτάσεων για ενδεχόµενες 
τροποποιήσεις της Συνθήκης.. 
 
- Για περισσότερες πληροφορίες : Katarina LINDAHL 
        (Τηλ. 00 32 2 546 92 54 - e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int) 
 
 

* 
*          * 
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2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ 
 
• Πιθανές επιλογές για τη µεταρρύθµιση των συντάξεων  

Εισηγήτρια : CASSINA (Εργαζόµενοι - It) 
 Συνεισηγητής : BYRNE (Εργοδότες – IRL) 
 
– Έγγραφο:   διερευνητική γνωµοδότηση – CES 686/2002 
 
– Κύρια σηµεία: 

 
Ο κ. Romano PRODI, Πρόεδρος της Επιτροπής, κάλεσε την ΕΟΚΕ να καταρτίσει 
διερευνητική γνωµοδότηση για να αναλύσει εις βάθος τις ενδεχόµενες επιλογές για το θέµα 
των συντάξεων. 
 
Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, επαναβεβαιώνοντας τις απόψεις που είχε 
διατυπώσει στις γνωµοδοτήσεις µε θέµα "Οικονοµική ανάπτυξη, φορολογία και βιωσιµότητα 
των συνταξιοδοτικών συστηµάτων στην ΕΕ" και την "Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή µε 
θέµα: Υποστήριξη εθνικών στρατηγικών για ασφαλείς και βιώσιµες συντάξεις, µέσω µιας 
ολοκληρωµένης προσέγγισης", καθώς και σε άλλες γνωµοδοτήσεις της που αναφέρονταν 
άµεσα ή έµµεσα στα προβλήµατα που συνδέονται µε τα συνταξιοδοτικά συστήµατα, 
επιθυµεί, µε την παρούσα ευκαιρία, να εµβαθύνει σε ορισµένα από τα ζητήµατα αυτά, 
επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον της σε τέσσερις πτυχές: κοινωνική βιωσιµότητα των 
συνταξιοδοτικών συστηµάτων σε συνάρτηση µε τις νέες ανάγκες της εργασίας που 
µετεξελίσσεται· µέτρα που θα συµβάλουν στην παράταση του ενεργού επαγγελµατικού βίου· 
µέτρα που θα συµβάλουν στη δηµοσιονοµική βιωσιµότητα· προτάσεις για την εισαγωγή της 
"ανοιχτής µεθόδου" στον τοµέα αυτόν. 
 
Η ΕΟΚΕ τονίζει εκ προοιµίου την βαθύτατη πεποίθησή της ότι κάθε είδος προσαρµογής, 
εκσυγχρονισµού ή µεταρρύθµισης των συνταξιοδοτικών συστηµάτων πρέπει να βασίζεται 
στην ενεργό, συνειδητή και ενηµερωµένη συµµετοχή των κοινωνικών φορέων, διότι µόνο 
έτσι δηµιουργούνται οι ευθύνες ουσιαστικής συναίνεσης για τις επιλογές που πρέπει να 
γίνουν σε εθνικό επίπεδο. 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες: Stefania BARBESTA 
       (Tηλ.: 00 32 2 546.95.10 -  e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
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• Οι κοινωνικοί δείκτες 
  Εισηγήτρια:  η κ. CASSINA (Εργαζόµενοι - I) 
 
– Έγγραφα αναφοράς:  Πρωτοβουλία – CES 685/2002 
 
– Κύρια σηµεία:  
 

Η ΕΟΚΕ εκτιµά όλως ιδιαιτέρως το έργο που εκπόνησε η ΕΚΠ και επιβεβαιώνει ότι έχει 
την πρόθεση να προσφέρει τη συνεργασία της και να υποστηρίξει το έργο που έχει 
καθοριστική σηµασία για την αποτελεσµατική ανάπτυξη των εθνικών προγραµµάτων 
δράσης (ΕΠ∆) για την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού. Πάνω από όλα, 
εκτιµά τη δυναµική προσέγγιση που εφαρµόζεται, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα 
προσαρµογής και εξέλιξης των δεικτών. Πάντως, θα πρέπει να εξεταστεί αν ο ορισµός, 
και µαζί µε αυτόν το περιεχόµενο, η διαφάνεια και ο βαθµός αποδοχής των δεικτών 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και αν θα ήταν σκόπιµο να εξασφαλιστεί 
βραχυπρόθεσµα µια καλύτερη διάρθρωση ορισµένων δεικτών Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι η 
πλειοψηφία των δεικτών αποτελείται από δείκτες που σχετίζονται µε το εισόδηµα και 
θεωρεί ότι το στοιχείο αυτό προξενεί µια ορισµένη ανισορροπία σε σχέση µε τους 
δείκτες που επιτρέπουν τη µελέτη και τη σύγκριση των ποιοτικών πτυχών των 
φαινοµένων της φτώχειας και του αποκλεισµού. 

 
 Όσον αφορά τα επόµενα στάδια, η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα 

στους δείκτες που επιτρέπουν τη µέτρηση της κοινωνικής συµµετοχής και της 
πρόσβασης σε δηµόσιες υπηρεσίες, ιδιαιτέρως όσον αφορά την υγεία. Οι δείκτες που 
έχουν σχέση µε τις γνώσεις και τις δεξιότητες πρέπει να συµπληρωθούν και να 
τελειοποιηθούν. Ο ορισµός του δείκτη ο οποίος αναφέρεται στο "ποσοστό χαµηλών 
εισοδηµάτων µετά τις µεταβιβάσεις κατανεµηµένο µε βάση τις συνηθέστερες 
επαγγελµατικές κατηγορίες", πρέπει να συµπληρωθεί µε τη συµπερίληψη των 
δραστηριοτήτων που παρουσιάζουν έναν χαρακτήρα έντονα σποραδικό ή περιστασιακό 
και τις δραστηριότητες που δεν είναι επισήµως καταχωρηµένες (παράνοµη απασχόληση 
ή "λαθραπασχόληση"). Στην περίπτωση του δείκτη για το προσδόκιµο επιβίωσης, θα 
έπρεπε να εξετάζεται ιδιαιτέρως το προσδόκιµο "αυτόνοµης επιβίωσης", δείκτης ο 
οποίος ήδη χρησιµοποιείται από την Eurostat για τα κράτη µέλη.  

 
Για περισσότερες πληροφορίες : κ. Susanne JOHANSSON 
             (Tηλ. 00 32 2 546 9619 - e-mail : susanne.johansson@esc.eu.int) 

  
 

• Κοινωνικές διατάξεις /Οδικές µεταφορές 
Εισηγητής : ο κ. GARCΝA ALONSO  (Εργοδότες  - E) 

 
– Έγγραφα αναφοράς : COM(2001) 573 final – 2001/0241 COD – CES 678/2002 
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– Κύρια σηµεία : 

 
Η Eυρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή δέχεται θετικά την πρόταση 
τροποποίησης του Κανονισµού 3820/85 που αποβλέπει στη διευκόλυνση της εναρµόνισης 
ορισµένων πτυχών των κοινωνικών διατάξεων για τους χρόνους οδήγησης, τα διαλείµµατα 
και τις περιόδους ανάπαυσης στην καθιέρωση του ψηφιακού ταχογράφου. Ωστόσο, προτείνει 
τροποποιήσεις, προκειµένου να διασαφηνιστεί και να βελτιωθεί η εφαρµογή του νέου 
κανονισµού.  
 
Η ΕΟΚΕ δέχεται µε ικανοποίηση τις νέες διατάξεις σχετικά µε την ευθύνη της επιχείρησης 
ως προς το κατά πόσον επιτρέπει να πληροί ο οδηγός τους κανόνες σχετικά µε το χρόνο 
οδήγησης  και ρυθµίζει κατά σαφέστερο τρόπο τον καταµερισµό των ευθυνών µεταξύ του 
οδηγού και της επιχείρησης για τη συνολική οδήγηση σε µία ηµέρα, συµπεριλαµβανοµένης 
της περίπτωσης διέλευσης µέσω διαφόρων κρατών. 
 
Για το σκοπό αυτό η ΕΟΚΕ συνιστά να µειωθεί ακόµη περισσότερο ο αριθµός των 
εξαιρέσεων που περιλαµβάνονται στον κανονισµό και να επεκταθεί η εφαρµογής του 
κανονισµού στις οδικές µεταφορές εµπορευµάτων µε οχήµατα των οποίων το ανώτατο 
επιτρεπόµενο βάρος υπερβαίνει τους 2 τόνους. Τέλος, η ΕΟΚΕ συνιστά στην Επιτροπή να 
προβλέψει τη δυνατότητα συµµετοχής των κοινωνικών εταίρων του τοµέα των οδικών 
µεταφορών στις εργασίες της νέας ειδικής συµβουλευτικής επιτροπής που θα συσταθεί για 
την εφαρµογή και την εποπτεία του νέου, τροποποιηµένου κανονισµού.  

 
 

– Για περισσότερες πληροφορίες : κ. Raffaele Del Fiore  
               (Τηλ.: 00 32 2 546 9794 - e-mail : raffaeledelfiore.@esc.eu.int) 
 
 

* 
 

*          * 
 
3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
 
• ∆ιανοµή αυτοκινήτων  

Εισηγητής : ο κ. REGALDO   (Εργοδότες – I) 
 

– Έγγραφα αναφοράς : ΕΕ C 67, 16 Μαρτίου 2002 –  CES 676/2002 
 

– Κύρια σηµεία : 
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Το καθεστώς των συµφωνιών διανοµής και εξυπηρέτησης µετά την πώληση αυτοκινήτων 
οχηµάτων στην Κοινή Αγορά βάσει του άρθρου 81 της συνθήκης, διέπεται από τον 
κανονισµό (ΕΚ) της Επιτροπής αριθ. 1475/95.  Η ισχύς του κανονισµού αυτού λήγει στις 30 
Σεπτεµβρίου 2002.  Κατά συνέπεια, η Επιτροπή πρέπει να λάβει απόφαση σχετικά µε τους 
κανόνες που θα εφαρµοστούν στη διανοµή αυτοκινήτων οχηµάτων από την 1η Οκτωβρίου 
2002. 
 
Το σχέδιο κανονισµού προτείνει µέτρα σχετικά µε την αγορά διανοµής καινουργών 
αυτοκινήτων οχηµάτων, την εξυπηρέτηση µετά την πώληση και τους κανόνες για τους 
ανεξάρτητους επισκευαστές. 
 
Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει στην Επιτροπή ότι µε το νέο κανονισµό απαλλαγής κατά κατηγορία 
θέλησε να εφοδιάσει το σύστηµα της αυτοκινητοβιοµηχανίας µε ένα καινοτόµο µέσο ικανό 
να ερµηνεύει και να προλαµβάνει τις αλλαγές της αγοράς και τις απαιτήσεις των 
καταναλωτών.  
 
Η ΕΟΚΕ εκφράζει τη ικανοποίησή της για το γεγονός ότι πολλές από τις συστάσεις που είχε 
κάνει σε προηγούµενη γνωµοδότηση σχετικά µε το θέµα αυτό περιλαµβάνονται στη νέα 
πρόταση η οποία,  πέρα από το στόχο προώθησης αποτελεσµατικού ανταγωνισµού στην 
αγορά, αναγνωρίζει την ανάγκη να προστατεύεται δεόντως ο καταναλωτής σε σχέση µε τις 
ιδιαιτερότητες του αγαθού "αυτοκίνητο" το οποίο, ως µέσο κίνησης, πρέπει να παρέχει στο 
χρόνο ποιότητα, εγγυήσεις και ασφάλεια. 
 
Οι παρατηρήσεις που εκφράζονται στη γνωµοδότηση αποσκοπούν να διορθώσουν,  και να 
προσδιορίσουν πληρέστερα το ρυθµιστικό πλαίσιο αυτού του πολύπλοκου κανονισµού που 
διέπει έναν τοµέα ευαίσθητο για την κοινωνικοοικονοµική πραγµατικότητα της Ευρώπης.  
 
Ο επιδιωκόµενος στόχος είναι η απόκτηση ενός µέσου που να καθιστά δυνατή την απτή 
βελτίωση της ευηµερίας του καταναλωτή, προσφέροντάς του µεγαλύτερη ελευθερία επιλογής 
προϊόντων και υπηρεσιών σε όλη την κοινή αγορά. Έτσι επιτρέπει στις επιχειρήσεις, κυρίως 
στις ΜΜΕ, να λειτουργούν σε µια αγορά µε βιώσιµους και ευνοϊκούς για την ανάπτυξη της 
απασχόλησης όρους ανταγωνισµού µε υψηλό επίπεδο νοµικής ασφάλειας. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες : κ. Joγo Pereira dos Santos  

 (Tηλ. : 00 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

 
• Προώθηση των πωλήσεων 

Εισηγητής : ο κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ  (Εργοδότες - EL) 
 

– Έγγραφα αναφοράς: COM(2001) 546 final – 2001/0227 COD –  CES 689/2002 
 

– Κύρια σηµεία : 
 
Οι πρακτικές προώθησης των πωλήσεων αποτελούν βασικό εργαλείο για την εµπορία 
προϊόντων και υπηρεσιών. Περιλαµβάνουν εκπτώσεις όλων των µορφών, όπως προσφορές, 
δώρα, διαφηµιστικούς διαγωνισµούς και παιχνίδια.  
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Οι πρακτικές προώθησης των πωλήσεων είναι σηµαντικές για την ανάπτυξη του 
διασυνοριακού εµπορίου αγαθών και υπηρεσιών εντός της εσωτερικής αγοράς. Αυτό ισχύει 
ιδιαίτερα στην περίπτωση µικρών καινοτόµων ΜΜΕ σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη βιώσιµων 
εξειδικευµένων αγορών.  

 
Η Επιτροπή υποβάλλει µια πρόταση κανονισµού για την εξάλειψη των φραγµών της 
εσωτερικής αγοράς οι οποίοι έχουν εντοπιστεί. 

 
Η ΕΟΚΕ συνιστά τα ακόλουθα να αναθρωρήσει πλήρως η Επιτροπή την πρόταση 
κανονισµού λαµβάνοντας υπόψη τη γνωµοδότηση αυτή και, ιδιαίτερα τα αποτελέσµατα της 
δηµόσιας συζήτησης για το Πράσινο Βιλίο για την προστασία των καταναλωτών, 
διασφαλίζοντας συγχρόνως τη συνοχή των διάφορων κοινοτικών πολιτικών. Ωστόσο, αν η 
Επιτροπή εµµείνει στη νοµοθετική της πρόταση, η ΕΟΚΕ συνιστά τα εξής: 
 
α.  Να αφαιρεθεί εντελώς από τον Κανονισµό η δυνατότητα πωλήσεων κάτω του 

κόστους και να µην υπάρξει οποιαδήποτε άλλη δυνατότητα τέτοιου είδους πωλήσεων. 
 
β. Να ληφθούν πολύ αυστηρά και συγκεκριµένα µέτρα για την προστασία των 

καταναλωτών µε την απαγόρευση της εµπορικής προώθησης των φαρµάκων και των 
προϊόντων καπνού. Όσον αφορά τους αφήβους και τους ανηλίους πρέπει να ληφθούν 
µέτρα πρστασίας για την πρόληψη της αύξησης της χρήσης αλκοολούχων ποτών και 
φαρµάκων. 

 
γ.  Να υπάρξει πλήρης προστασία των παιδιών από την άνευ συγκατάθεσης συλλογή 

προσωπικών πληροφοριών. 
 
δ.  Η παρούσα Ανακοίνωση της Επιτροπής να αποτελέσει την αρχή τακτικής 

παρακολούθησης των θεµάτων αυτών και την παρουσία διαρκούς µηχανισµού 
επέµβασης όταν οι µεταβαλλόµενες συνθήκες στην εσωτερική αγορά το απαιτούν. 

 
ε.  Θεωρεί ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε οι ΜΜΕ, οι οποίες έχουν τις 

δυνατότητες και τις προοπτικές, να αντιληφθούν την ανάγκη παρουσίας τους στο 
Ευρωπαϊκό αλλά και στο διεθνές περιβάλλον µέσω της χρήσης των πρακτικών 
προώθησης και των νέων τεχνολογιών που συνεπικουρούν σε αυτή την προσπάθεια. 

 
στ.  Καλεί την Επιτροπή να λάβει σοβαρά υπόψη σε µελλοντικές της δράσεις τον 

νοµοθετικό συντονισµό και την παρουσία αποτελεσµατικών εποπτικών µηχανισµών 
στα Κράτη-Μέλη που θα αποτελούν την εγγύηση για την εφαρµογή κανόνων υγιούς 
ανταγωνισµού στην εσωτερική αγορά. 
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ζ.  Οι βασικές υποχρεώσεις πληροφόρησης οι οποίες περιγράφονται στο Παράρτηµα να 
κωδικοποιηθούν και να συµπεριληφθούν στον Κανονισµό. Επίσης είναι σηµαντικό να 
διευκρινισθεί ο τρόπος παροχής πληροφόρησης στις λιανικές πωλήσεις που κυρίως 
διεξάγονται στα εµπορικά καταστήµατα και στις πωλήσεις που γίνονται µε άλλα µέσα 
π.χ. τηλεόραση, ηλεκτρονικό εµπόριο κλπ. 

 
η.  Οι ρυθµίσεις του Κανονισµού να αφορούν πρακτικές πωλήσεων τόσο των ιδιωτικών 

επιχειρήσεων όσο και των επιχειρήσεων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. 
 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες : κ. Joao Pereira dos Santos 
           (Tηλ. : 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 
• Μηχανοργάνωση των τελωνειακών ελέγχων 

Εισηγητής : ο κ. WILKINSON   (Εργοδότες - UK) 
 

– Έγγραφα αναφοράς : COM(2001) 466 final – 2001/0185 COD  –  CES 673/2002 
 

– Για περισσότερες πληροφορίες :  κ. Jakob Andersen 
  (Tιl. : 00 32 2 546 9258 - e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int) 
 
 

 
• Γεωργικοί ελκυστήρες 

Εισηγητής : ο κ. LEVAUX   (Εργοδότες - F) 
 

– Έγγραφα αναφοράς : COM(2002) 6 final – 2002/0017 COD –  CES 674/2002  
 

– Για περισσότερες πληροφορίες : κ. Joao Pereira dos Santos  
  (Tηλ. :  00 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

 
* 
 

*          * 
 
 
4. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
 
• Γενετικώς τροποποιηµένα τρόφιµα και ζωοτροφές 

Εισηγήτρια : η κ THOMAS  (∆ιάφορες δραστηριότητες - UK) 
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– Έγγραφα αναφοράς : COM(2001) 425 final – 2001/0173 COD – CES 694/2002 
 
– Κύρια σηµεία :  

 
Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή επικροτεί την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να αποσαφηνίσει και να επεκτείνει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Η πρόταση 
ασχολείται µε την έγκριση της χρήσης και της κατανάλωσης, καθώς και µε την επισήµανση 
προϊόντων που έχουν ήδη αξιολογηθεί σχολαστικά όσον αφορά τους κινδύνους για την υγεία 
και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους. Οι νέοι κανονισµοί θα βελτιώσουν την διαφάνεια 
προάγοντας την επισήµανση των γενετικώς τροποποιηµένων τροφίµων στην τροφική αλυσίδα 
και θα ενισχύσουν την εµπιστοσύνη των καταναλωτών. Η επέκταση των ρυθµιστικών 
ελέγχων στις ζωοτροφές επικροτείται ιδιαίτερα. Ωστόσο, στην Ευρώπη, όπου ισχύει 
απαγόρευση για τη διοχέτευση στην αγορά νέων ΓΤΟ, η πλειονότητα του πληθυσµού 
αποφεύγει τα γενετικώς τροποποιηµένα τρόφιµα 

  
 Η ΕΟΚΕ είναι της γνώµης ότι η επισήµανση ΓΤ προϊόντων θα πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα 
τρόφιµα και τις ζωοτροφές που έχουν παραχθεί µε ΓΤΟ. Η επέκταση αυτή θα επιτρέψει 
στους καταναλωτές να έχουν πλήρη επίγνωση της εφαρµογής της γενετικής µηχανικής στην 
αλυσίδα παραγωγής τροφίµων και να κάνουν περισσότερο συνειδητές επιλογές. 

 
Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει την πρόταση για την επισήµανση ως ΓΤ των τροφίµων και ζωοτροφών 
που περιλαµβάνουν κατά τύχη ΓΤ υλικά σε ποσοστό 1% ή περισσότερο. Συνιστά δε να 
αναπτυχθεί µια σειρά προτύπων που θα ισχύουν για τα εισαγόµενα ΓΤ προϊόντα που είναι 
εγκεκριµένα στη χώρα από την οποία προέρχονται αλλά όχι στην ΕΕ. Επιπλέον, θεωρεί ότι τα 
προϊόντα που κατά την διαδικασία παραγωγής τους στη συνολική διατροφική αλυσίδα δεν 
υπερβαίνουν το ποσοστό 1% περιεκτικότητας σε ΓΤΟ, θα θεωρούνται στο µέλλον από 
πολλούς καταναλωτές ως "προϊόντα ποιότητας", όπως ισχύει για συγκεκριµένα τοπικά 
προϊόντα, όπως π.χ. αυγά από όρνιθες ελεύθερης βοσκής ή βιολογικά προϊόντα. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Johannes Kind 
          (Tηλ.: 00 32 2 546 9111 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 

 
 
• Επικίνδυνες ουσίες- ΚΜΤ 

Εισηγητής : ο κ. COLOMBO   (Εργαζόµενοι  – I) 
 

– Έγγραφα αναφοράς : COM(2002) 70 final – 2002/0040 COD –  CES 675/2002 
 

– Για περισσότερες πληροφορίες : κ.. Joao Pereira dos Santos 
   (Tιl. : 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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* 
 

*          * 
 

 
5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
 
 
• Απορρίµµατα συσκευασίας 
 Εισηγητής  : ο κ. ADAMS  (∆ιάφορες δραστηριότητες - UK) 

 
– Έγγραφα αναφοράς : COM(2001) 729 final – 2001/0291 COD - CES 681/2002 

 
– Κύρια σηµεία : 

 
Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει και υποστηρίζει ανεπιφύλακτα την οδηγία 94/62/EΚ ως µια σηµαντική 
κινητήριο δύναµη για την ενθάρρυνση της εθνικής νοµοθεσίας, ώστε να θεσπιστούν 
συστήµατα επιλεκτικής συλλογής και διαλογής των απορριµµάτων συσκευασίας και να 
αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά µε το ρόλο των συσκευασιών. 
  
Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει σηµαντική πρόοδο τα τελευταία πέντε χρόνια, τόσο στη θέσπιση 
ειδικής και προοδευτικής εθνικής νοµοθεσίας όσο και στην ανταπόκριση των βιοµηχανιών 
συσκευασιών και ανακύκλωσης, ανάκτησης και διάθεσης των απορριµµάτων συσκευασίας.  
Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισµένες δυσκολίες στην ανακύκλωση των 
απορριµµάτων συσκευασίας και η ΕΟΚΕ εξακολουθεί να προτρέπει προς µια προορατική 
πολιτική, µε βάση τη συµµετοχή όλων των εµπλεκοµένων στην αλυσίδα παραγωγής, χρήσης 
και διάθεσης των συσκευασιών, λαµβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τους οικονοµικούς 
περιορισµούς που αντιµετωπίζουν αυτοί οι φορείς. Από την άποψη αυτή, συνιστώνται τα 
ακόλουθα: 
 
– µεγαλύτερη υποστήριξη της καινοτοµίας και της ανάπτυξης νέων τεχνικών ανάκτησης για 

τα απορρίµµατα συσκευασίας, 
– προσδιορισµό και ανάπτυξη νέων αγορών για τα ανακυκλώσιµα προϊόντα, 
– θεσµοθέτηση των προτύπων της CEN για τα ανακυκλώσιµα προϊόντα, 
– µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των διαφόρων κατασκευαστών υλικών συσκευασίας, 
– εποικοδοµητικό διάλογο µε τους καταναλωτές/πολίτες, 
– συνεχή βελτίωση του κοινοτικού συστήµατος στατιστικής παρακολούθησης.   
 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Silvia Calamandrei 
   (Tηλ.: 00  32 2 546 9657 – e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int) 
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• Οικοσήµατα/Αυστρία 

Εισηγητής : ο κ. KIELMAN  (Εργοδότες  - NL) 
 
– Έγγραφα αναφοράς :COM(2001) 807 final – 2001/0310 COD – CES 691/2002 

 
– Κύρια σηµεία : 
 
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την πρόταση της Επιτροπής να παραταθεί και για το 2004 το σύστηµα 
οικοσηµείων µε βάση το 2003. H πρόταση πρέπει να θεωρηθεί µεταβατική λύση έως την 
υιοθέτηση της πρότασης-πλαίσιο σχετικά µε την επιβολή τελών για  τη χρήση των υποδοµών. 
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι θα πρέπει να διατεθεί στα κράτη µέλη ο ίδιος αριθµός οικοσηµείων µε το 
2003 και να παραµείνει αµετάβλητος. Παράλληλα, επικροτεί την κατάργηση του περιορισµού 
ποσότητας µε θεσπισµένο ανώτατο όριο (108% των πραγµατικών διαµετακοµιστικών 
µεταφορών). Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι, σε περίπτωση που δεν έχει εγκριθεί η προαναφερθείσα 
πρόταση-πλαίσιο, η δυνατότητα παράτασης της ισχύος του συστήµατος οικοσηµείων που 
προβλέπεται για το 2005 και το 2006 σύµφωνα µε το άρθρο 3.3 δεν αποτελεί την κατάλληλη 
νοµική βάση για µια τέτοια ρύθµιση και, εποµένως, θα πρέπει να καταργηθεί. Τέλος, η ΕΟΚΕ 
προτείνει την εφαρµογή του υφιστάµενου διακανονισµού περί σιδηροδροµικών 
διασυνδέσεων, την ευνοϊκότερη φορολογική µεταχείριση των φορτηγών οχηµάτων που 
επιβαρύνουν λιγότερο το περιβάλλον και την ανάπτυξη ενός συστήµατος σε ευρωπαϊκή 
κλίµακα, χάρη στο οποίο το κριτήριο της φιλικότητας προς το περιβάλλον θα επηρεάζει 
περισσότερο απ' ό,τι σήµερα την επιλογή του µέσου µεταφοράς. 

 
 

– Για περισσότερες πληροφορίες:  κ. Siegfried Jantscher  
  (Τηλ.: 00 32 2 546 8287 – e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
 
•  Εµπορία των δικαιωµάτων εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου  
 Εισηγητής  : ο κ. GAFO FERNΑNDEZ  (Εργοδότες - E) 

 
– Έγγραφα αναφοράς : COM(2001) 581 final – 2001/0245 COD – CES 680/2002    
 
– Κύρια σηµεία : 

 
Η ΕΟΚΕ ανέκαθεν συµφωνούσε ανεπιφύλακτα µε την έγκριση και την κύρωση του εν λόγω 
Πρωτοκόλλου. Ωστόσο, µολονότι συµφωνεί µε τον τελικό στόχο της οδηγίας, έχει ορισµένες 
επιφυλάξεις σχετικά µε την πρόταση που έχει υποβληθεί. 
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Κατ' αρχάς, αντικείµενο της οδηγίας δεν πρέπει να είναι "να προωθήσει τη µείωση των 
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου µε αποδοτικό τρόπο" αλλά "προκειµένου να επιτευχθεί 
µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου µε αποδοτικό τρόπο και µε παράλληλη 
καταβολή προσπάθειας για την ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου στην ανταγωνιστικότητα και τη 
συνολική απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση". ∆εύτερον, η ΕΟΚΕ έχει ορισµένες 
αµφιβολίες όσον αφορά την υποχρεωτική εφαρµογή της παρούσας οδηγίας στην µεταβατική 
περίοδο 2005-2008 (πριν από την επίσηµη έναρξη της ισχύος του Πρωτοκόλλου του Κιότο). 
Τρίτον, η ΕΟΚΕ θεωρεί αδικαιολόγητη την εξαίρεση των υπόλοιπων αερίων θερµοκηπίου 
από την αρχική πρόταση καθώς και την µη εξέταση από το 2008 των δύο άλλων µηχανισµών 
ευελιξίας που προβλέπονται στο εν λόγω Πρωτόκολλο.  

  
– Για περισσότερες πληροφορίες κ. Johannes Kind  
  (Tηλ.: 32 2 546 9111 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
 

 
 
•  Ηχητική ταξινόµηση των πολιτικών υποηχητικών αεροσκαφών  
 Εισηγητής : ο κ.  GREEN (Εργοδότες – DK) 

 
– Έγγραφα αναφοράς :  COM(2001) 74 final – 2001/0308 COD – CES 677/2002 

   
– Για περισσότερες πληροφορίες : κ. Luis Lobo 
   (Tηλ. : 00 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 
 

 
* 
 

*          * 
 

 

 
 
 
 
6. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
 

 

• Η εφαρµογή της ανοικτής µεθόδου συντονισµού στις κοινοτικές πολιτικές 
για τη µετανάστευση και το άσυλο 
Εισηγήτρια : η κ. zu EULENBURG (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες - D) 

 
− Έγγραφα αναφοράς : COM(2001) 710 final + 387 final - CES 684/2002 
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– Κύρια σηµεία :  

 
Η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ της εφαρµογής της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού για την 
πολιτική µετανάστευσης και ασύλου, θα το θεωρούσε όπως λυπηρό εάν η διαδικασία 
εφαρµογής της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού συνεπαγόταν τη µη εφαρµογή των 
προβλεπόµενων νοµοθετικών µέτρων.  

 
 Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι οι δύο µέθοδοι, παρά τις µεταξύ τους οµοιότητες, δεν πρέπει να 

συγχέονται, έτσι ώστε να συνεκτιµώνται οι ιδιαίτερες προϋποθέσεις που ορίζουν.  
 

Η ΕΟΚΕ προτείνει µια συντοµότερη προσέγγιση όσον αφορά την εισαγωγή δυνατοτήτων 
νόµιµης µετανάστευσης και θεωρεί αναµφισβήτητο ότι η επιτυχία της κοινής πολιτικής 
µετανάστευσης εξαρτάται από την ενσωµάτωση των µεταναστών στην χώρα υποδοχής.  

 
Η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ των προτεινόµενων µέτρων που στηρίζουν την ανάπτυξη 
αποτελεσµατικού συστήµατος για το άσυλο. 
  
 

− Για περισσότερες πληροφορίες : κ. Pierluigi BROMBO 
 (Tιl. : 00 32 2 546 9718 - e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int) 

 
 
• Tίτλος παραµονής µικρής διάρκειας που χορηγείται στα θύµατα της 

διευκόλυνσης της λαθροµετανάστευσης  
 Εισηγητής: ο κ. PARIZA CASTANOS (Εργαζόµενοι - ES) 

 
− Έγγραφα αναφοράς : COM(2002) 71 final – 2002/0043 CNS - CES 690/2002 

 
– Κύρια σηµεία :  
 

 Η ΕΟΚΕ αξιολογεί θετικά το περιεχόµενο της πρότασης οδηγίας, προτείνει όµως 
ορισµένες τροποποιήσεις για τη βελτίωση της ποιότητάς της. 

 
 Συγκεκριµένα, συνιστά τα ακόλουθα: 
 
– να παραταθεί η διάρκειας της αδείας παραµονής σε ένα χρόνο 
– να δοθεί η δυνατότητα στα µέλη µιας οµάδας στη οποία ανήκει κάποιος που 

συνεργάστηκε, 
–  να συνεργαστούν επίσης µε τις αρχές, 
– να ενισχυθεί ο ρόλος των κοινωνικών οργανώσεων, 
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– να συµπεριληφθούν στο πλαίσιο της οδηγίας τα θύµατα ακραίων µορφών 
εκµετάλλευσης του εργατικού δυναµικού, 

– να χορηγείται άδεια παραµονής στα µέλη της οικογένειας του προσώπων που 
συνεργάζονται µε τις αρχές, 

– να διασφαλιστούν ευνοϊκότερες συνθήκες για τα ανήλικα θύµατα.  
 

− Για περισσότερες πληροφορίες : κ. Pierluigi BROMBO 
 (Tηλ. : 00 32 2 546 9718 - e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 
 

• Ελάχιστες απαιτήσεις – Καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ως 
προσφύγων  
Εισηγήτρια : η κ. LE NOUAIL (Εργαζόµενοι - F) 

 
− Έγγραφα αναφοράς : COM(2001) 510 final – 2001/0207 CNS - CES 683/2002 
 
– Κύρια σηµεία :  
 
 Η ΕΟΚΕ εκφράζει  την ικανοποίησή της για τη διαδικασία που έχει κινηθεί µε στόχο την 

υιοθέτηση κοινών απαιτήσεων όσον αφορά την αναγνώριση του καθεστώτος του 
πρόσφυγα ή της συµπληρωµατικής προστασίας, αλλά υπογραµµίζει ότι είναι αναγκαίο να 
διατηρηθούν οι πιο ευνοϊκές πρακτικές στα κράτη µέλη. 
 
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής και ειδικότερα επικροτεί την ίση 
µεταχείριση µε τους υπηκόους  των κρατών µελών των προσφύγων και των ατόµων που 
τυγχάνουν επικουρικής προστασίας, την έννοια της επικουρικής προστασίας στις 
περιπτώσεις των ατόµων που δεν καλύπτονται από τη Σύµβαση της Γενεύης, και τα οποία 
έχουν παρόλα αυτά ανάγκη διεθνούς προστασίας, τη διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής της 
προστασίας στα θύµατα διώξεων εκ µέρους µη κρατικών οργανώσεων ή φορέων. 
 
Η ΕΟΚΕ εκφράζει τη λύπη της που η Επιτροπή προτείνει ορισµένες διαφορές 
µεταχείρισης µεταξύ του καθεστώτος του πρόσφυγα και του καθεστώτος της επικουρικής 
προστασίας και επιθυµεί να τονίσει τη σηµασία της οικογένειας αλλά και της ιδιαίτερης 
προσοχής που πρέπει να δοθεί στις γυναίκες και στις συγκεκριµένες µορφές διωγµών που 
µπορούν να υφίστανται. 
 

− Για περισσότερες πληροφορίες :  κ. Pierluigi BROMBO 
 (Tηλ. : 00 32 2 546 9718 - e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int) 

 
 

• "Βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη σε διασυνοριακές υποθέσεις " 



- 15 - 

Greffe CES 142/2002 – ΑΓ/ΧΓ/γσ  …/… 

 Μόνος εισηγητής : ο κ. CAVALEIRO BRANDAO (Εργοδότες – P) 
 

– Έγγραφα αναφοράς : COM(2002) 13 final – 2002/0020(CNS) – CES 687/2002 
 
– Κύρια σηµεία : 
 
Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή της για την πρόταση της Επιτροπής. Ωστόσο, 
εφιστά την προσοχή στις ακόλουθες πτυχές που θα έπρεπε να εξεταστούν µε µεγαλύτερη 
προσοχή: 
 
– Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη αποτελεί θεµελιώδες δικαίωµα των πολιτών και πρέπει να 

καλύπτει όλους τους πολίτες µε συνήθη διαµονή εντός ενός κράτους µέλους, ανεξάρτητα 
από το εάν αυτή είναι νόµιµη ή όχι. 

 
– Η δικαστική συνδροµή πρέπει να διασφαλίζεται στη φάση της εκτέλεσης έστω και αν η 

εκτέλεση γίνεται σε διαφορετικό κράτος από εκείνο της δικαιοδοσίας. 
 
– Τα συµφέροντα των πολιτών πρέπει να διασφαλίζονται από τη νοµική συνδροµή εκ 

µέρους ενός επαγγελµατία, µε κατάλληλη και ειδικευµένη κατάρτιση, δηλαδή ενός 
δικηγόρου. 

 
– Οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε οικονοµική κατάσταση που δικαιολογεί κάτι τέτοιο, 

δεν πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του ευεργετήµατος πενίας. 
 
– Για την πιο εύρυθµη λειτουργία του υπό δηµιουργία συστήµατος, θα ήταν σκόπιµη η 

υιοθέτηση µιας γλώσσας εργασίας και η απαραίτητη εναρµόνιση των συστηµάτων και 
προγραµµάτων πληροφορικής που θα χρησιµοποιηθούν στο δίκτυο επικοινωνίας µεταξύ 
των διαφόρων εθνικών φορέων στους οποίους θα ανατεθεί η διαδικασία. 

 
– Πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλα τεχνικά και χρηµατοδοτικά µέσα για την ενηµέρωση 

των πολιτών σχετικά µε το σύστηµα και για την κατάρτιση των επαγγελµατιών που 
εµπλέκονται στην εφαρµογή του. 
 

– Για περισσότερερες πληροφορίες : Stefania BARBESTA 
  (Tηλ.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int) 

* 
 

*          * 
 
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ 
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• "Στρατηγική για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης" 
Εισηγήτρια : η κ. LOPEZ ALMENDARIZ (Εργοδότες – E) 

 
– Έγγραφα αναφοράς : Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CES 682/2002  
 
– Κύρια σηµεία : 

 
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εκπληρώσει όλες τις δεσµεύσεις που 
έχει αναλάβει βάσει της έκθεσης που δηµοσίευσε τον Μάρτιο του 2000, αποδίδοντας στο 
άρθρο 299, εδάφιο 2 την ενδεικνυόµενη σηµασία, δηλαδή χρησιµοποιώντας το ως νοµική 
βάση που δίδει τη δυνατότητα θέσπισης εξαιρέσεων από το γενικό κοινοτικό δίκαιο µε σκοπό 
την αντιστάθµιση των µειονεκτηµάτων που προκύπτουν από τον εξόχως απόκεντρο 
χαρακτήρα ώστε να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη των εξόχων απόκεντρων περιφερειών 
(ΕΑΠ).  
 
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι: 
 
− αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ΕΕ να προβεί στη θέσπιση µίας συνολικής 

στρατηγικής για την αντιµετώπιση του εξόχως απόκεντρου χαρακτήρα ορισµένων 
περιφερειών, µε τον καθορισµό των αρχών, στόχων και διατιθέµενων µέσων και µε την 
κατάρτιση χρονοδιαγράµµατος των µέσων που χρειάζεται να υιοθετηθούν, 

 
− η εν λόγω ανάγκη γίνεται ακόµη επιτακτικότερη εάν ληφθούν υπόψη τόσο οι παρούσες 

διεθνείς συνθήκες, που χαρακτηρίζονται από το φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης, όσο 
και η πρόκληση της διεύρυνσης που θα εστιάσει την προσοχή της ΕΕ στην ανατολική 
Ευρώπη, 

 
− πρέπει να ανοίξει µία νέα φάση στην κοινοτική προσέγγιση έναντι των ΕΑΠ, καθώς τούτο 

συνεπάγεται ένα ποιοτικό άλµα σε σχέση µε την παραδοσιακή προσέγγιση, και αποτελεί 
την κατάλληλη νοµική βάση που θα καταστήσει δυνατό να γίνουν  εξαιρέσεις και 
προσαρµογές υπέρ των ΕΑΠ βάσει του γενικού κοινοτικού δικαίου και να τεθούν οι 
βάσεις για την υιοθέτηση µίας πραγµατικής κοινοτικής πολιτικής για τις εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες, 

 
− το κριτήριο του εξόχως απόκεντρου χαρακτήρα πρέπει να περιληφθεί σε όλες τις βαθµίδες 

εφαρµογής των κοινοτικών πολιτικών. 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες : κ. Alberto ALLENDE 

 (Tηλ. : 00 32 2 546 96 79 - e-mail: alberto.allende@esc.eu.int 
 
 

•  Αναθεώρηση των ∆∆ στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών 
 Εισηγητής : ο κ. RETUREAU  (Εργαζόµενοι  - F) 
 
– Έγγραφα αναφοράς : COM(2001) 742 final – 2001/0296 COD – CES 679/2002 
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– Για περισσότερες πληροφορίες : κ. Raffaele Del Fiore 
   (Τηλ.: 00 32 2 546 9794 - e-mail :raffaeledelfiore.@esc.eu.int) 
 

* 
 

*          * 
 
8. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
 
• Πρόγραµµα ΕΤΑ - Τροποποίηση 

Εισηγητής : ο κ. BERNABEI (Εργοδότες - I) 
 

– Έγγραφα αναφοράς : COM(2001) 279 final + 594 final –  CES 693/2002 
 

– Κύρια σηµεία : 
 
Τα µέτρα που περιλαµβάνονται στην πρόταση για το 6ο πρόγραµµα-πλαίσιο για την έρευνα 
αντανακλώνται σε µεγάλο βαθµό στις προτάσεις που υπέβαλε η Επιτροπή για τα ειδικά 
προγράµµατα (στα οποία συµπεριλαµβάνονται τρία για το πρόγραµµα-πλαίσιο της ΕΚ και 
δύο για το πρόγραµµα-πλαίσιο της EURATOM), µε τις οποίες επιδιώκεται η διασαφήνιση, η 
περαιτέρω εξέλιξη και ο ακριβής ορισµός των επί µέρους θεµάτων, των στόχων και των 
τοµέων έρευνας. Η γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ εντάσσεται πλήρως στο πλαίσιο των εκτενών 
γνωµοδοτήσεων που έχει εκδώσει στο παρελθόν σε σχέση µε το χώρο της έρευνας. Η ΕΟΚΕ 
παραπέµπει στην καταλυτική επίδραση που έχουν τα ειδικά προγράµµατα για την 
ανταγωνιστικότητα και την ολοκλήρωση των διαφόρων ενδιαφερόµενων ευρωπαϊκών 
κύκλων σε όλα τα επίπεδα και επαναλαµβάνει ότι είναι απαραίτητο να οριστεί ως 
µεσοπρόθεσµος πολιτικός στόχος η αύξηση των χρηµατοδοτικών πόρων περίπου κατά 50%. 
 
Όσον αφορά τα επί µέρους προγράµµατα, η ΕΟΚΕ προβαίνει σε µια σειρά από 
συγκεκριµένες και λεπτοµερείς συστάσεις που έχουν στόχο τη χάραξη µιας συνεκτικής και 
ισχυρής κοινοτικής πολιτικής καθώς και την ανάπτυξη µιας επιθετικής στρατηγικής  µε την 
κατάλληλη αναδιάρθρωση των προγραµµάτων. Στα πλαίσια µιας παρόµοιας στρατηγικής, 
ιδιαίτερη σηµασία αποδίδεται στα µικρά προγράµµατα και την εξασφάλιση της ευρείας 
συµµετοχής των ΜΜΕ. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες : κ. Birgit Fular  

 (Tηλ. : 00 32 2 546 9044 - e-mail: birgit.fular@esc.eu.int) 
 

 
 

 


