Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή

Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2003

ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
16 και 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003
ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ

Τα πλήρη κείµενα των γνωµοδοτήσεων της ΕΟΚΕ διατίθενται
στις 11 επίσηµες γλώσσες στην ιστοσελίδα της ΕΟΚΕ στο ∆ιαδίκτυο:
http://www.esc.eu.int (στον τίτλο "Documents")
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Στη σύνοδο ολοµέλειας της 16ης και 17ης Ιουλίου 2003 παρέστησαν ο κ. Rocco
BUTIGLIONE, Ιταλός υπουργός αρµόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, εξ ονόµατος της Προεδρίας
του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο κ. Tarso GENRO, υπουργός και επικεφαλής της
ειδικής γραµµατείας του Συµβουλίου οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης – Προεδρία της
Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Βραζιλίας.

1. ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
•
-

Βιοµηχανική πολιτική
Εισηγητής: κ. SIMPSON (∆ιάφορες δραστηριότητες - UK)
Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 714 final – CESE 935/2003

Κύρια σηµεία:
Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι η ανακοίνωση αυτή συνιστά κατά κύριο λόγο µια γενική παρουσίαση του
φάσµατος των σχετικών θεµάτων. ∆εν αποσκοπεί αυτή καθεαυτή στην παρουσίαση λεπτοµερών
εφαρµογών. Ωστόσο, η λογική συνέπεια είναι ότι η Επιτροπή οφείλει τώρα να δώσει συνέχεια
στο θέµα των επιπτώσεων και να υιοθετήσει πρωτοβουλίες πολιτικές για τη στήριξη της
βιοµηχανικής ανάπτυξης. Η ΕΟΚΕ θα συµβάλει τότε παρέχοντας την εµπειρία της και τις
απόψεις της στην Επιτροπή.
Η ΕΟΚΕ ανησυχεί µήπως έχει υποτιµηθεί η επίδραση της διεύρυνσης σε ορισµένους τοµείς.
Ένα χαρακτηριστικό που έχει καθοριστική σηµασία για την επέκταση της ενιαίας αγοράς είναι
ότι οι υποδοµές σε πολλά από τα νέα κράτη µέλη εξακολουθούν να υστερούν εκείνων της
υπόλοιπης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνιστάται µια αξιολόγηση των προτεραιοτήτων και των
µηχανισµών χρηµατοδότησης (µε καθορισµένη συµβολή από κοινοτικούς πόρους) για τον
εκσυγχρονισµό µεγάλου µέρους των υποδοµών, συµπεριλαµβανόµενου του εκσυγχρονισµού
των διευρωπαϊκών δικτύων.
Η αξία της ανακοίνωσης της Επιτροπής συνίσταται στο ότι χαράσσει ένα πλαίσιο για την
καλύτερη κατανόηση των πιέσεων που επηρεάζουν την ανάπτυξη της βιοµηχανίας στην
Κοινότητα. Το βασικό θέµα της ανακοίνωσης αυτής, που υποστηρίζεται από την ΕΟΚΕ, είναι
ότι οι συνδυασµένες προσπάθειες της ίδιας της βιοµηχανίας, των βιοµηχανικών ενώσεων, των
τοπικών και περιφερειακών αρχών, των εθνικών κυβερνήσεων και της Κοινότητας πρέπει να
αναγνωρίζουν και να ανταποκρίνονται στην ανάγκη διατήρησης και ενίσχυσης της βιοµηχανικής
ανταγωνιστικότητας εντός ενός πλαισίου που υπόσχεται ένα βιώσιµο µέλλον.
Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει την πρόταση που περιλαµβάνεται στην ανακοίνωση αυτή για την έναρξη
µιας συνεχούς επανεξέτασης όλων των πολιτικών της ΕΕ που επηρεάζουν τη βιοµηχανία. Η
ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει τον θετικό αυτόν επαναπροσανατολισµό της χάραξης πολιτικής και
επικροτεί την πρόθεση να χρησιµοποιηθούν µέθοδοι αξιολόγησης βάσει αναλύσεων της
αξιολόγησης των επιπτώσεων.
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Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Joao Pereira dos Santos
(Tηλ. : 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

•

Στρατηγική - Ενιαία Αγορά 2003-2006
Γενικός εισηγητής: ο κ. CASSIDY (Εργοδότες – ΗΒ)

-

Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 238 final – CESE 932/2003

Κύρια σηµεία:
Η ΕΟΚΕ, παρότι επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής και τις συστάσεις της, κρίνει ωστόσο ότι
υπάρχουν ορισµένες σηµαντικές παραλείψεις. Ιδιαίτερα, δεν δίδεται επαρκής προσοχή στη
δηµιουργία απασχόλησης. Μολονότι η ανακοίνωση εκφράζει γενικά την πεποίθηση ότι η Εσωτερική
Αγορά θα δηµιουργήσει απασχόληση, εντούτοις δεν παρέχει καµία απόδειξη ως προς τούτο.
Επιπλέον, στην ανακοίνωση της Επιτροπής παραβλέπονται σχεδόν παντελώς οι καταναλωτές και τα
οφέλη τα οποία δικαιούνται να αποκοµίσουν µε την υλοποίηση της Εσωτερικής Αγοράς.
Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει επίσης ότι η δηµιουργία της Εσωτερικής Αγοράς δεν θα εξαλείψει από µόνη
της τα προβλήµατα που αντιµετωπίζονται στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και ότι συνεπώς είναι
απαραίτητο να εφαρµοσθούν δραστικά συµπληρωµατικά µέτρα.
Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι οι αγορές εργασίας είναι υπό συνεχή εξέλιξη, ότι χάνονται θέσεις απασχόλησης
κατά τη διάρκεια οικονοµικών αναδιαρθρώσεων, ότι επέρχονται µεταβολές στη διεθνή κατανοµή της
εργασίας, ότι σηµειώνονται τεχνολογικές εξελίξεις, κλπ. Η διαχείριση των µεταβολών αποτελεί
σηµαντική πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδιαίτερα για τους κοινωνικούς εταίρους.
Η ενιαία αγορά συνεπάγεται προκλήσεις για τα κοινωνικά συστήµατα και την µελλοντική τους
εξέλιξη. Η συζήτηση για την µελλοντική διαµόρφωση των κοινωνικοασφαλιστικών συστηµάτων δεν
πρέπει όµως να πραγµατοποιείται αποκλειστικά υπό το πρίσµα της ενιαίας αγοράς και των
δηµοσιονοµικών απαιτήσεων αλλά θα πρέπει να εξετάζει τα συστήµατα στο σύνολό τους και να
λαµβάνει υπόψη τους στόχους τους.
Η βραδεία πρόοδος στην διαδικασία της Λισαβόνας αρχίζει να προκαλεί ανησυχίες. Η ανακοίνωση
της Επιτροπής δεν αναφέρεται καν στο πρόβληµα αυτό.
Η αύξηση της ευµάρειας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί
αποκλειστικά µε µέτρα φιλελευθεροποίησης των αγορών ή µέσω της ενίσχυσης του ανταγωνισµού.
Χρειάζεται µια παράλληλη αναπτυξιακή µακροοικονοµική πολιτική, προσανατολισµένη προς την
απασχόληση, η οποία να συµβάλει στην ουσιαστική επιτυχία της Ευρωπαϊκής Εσωτερικής Αγοράς.
Τέλος, η ΕΟΚΕ εκφράζει την έκπληξή της για το γεγονός ότι, στις στρατηγικές προτεραιότητες για
την Εσωτερική Αγορά, δεν περιλαµβάνεται η ανάκτηση της εµπιστοσύνης των (πολιτών
(καταναλωτών και εργαζοµένων) και η αξιοποίηση εκ µέρους τους των πλεονεκτηµάτων που
συνδέονται µε την υλοποίησή της.
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Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Jakob Andersen
(Tηλ.: 00 32 2 546 92 58 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)

–

2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
•

Η κοινωνία των πολιτών και η αναπτυξιακή πολιτική
Εισηγήτρια: η κ. FLORIO (Μισθωτοί - IT)
- Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 933/2003
Κύρια σηµεία:
Στην ανακοίνωσή της, που υιοθετήθηκε στις 26 Απριλίου 2000, µε τίτλο "Η αναπτυξιακή πολιτική
της ΕΕ"1, η Επιτροπή τόνιζε τον κρίσιµο ρόλο της Κοινωνίας των Πολιτών και ανέφερε ότι "… η
µελλοντική πολιτική της ΕΚ θα έχει ως στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και
τη µεγαλύτερη συµµετοχή των φορέων της κοινωνία των πολιτών στην κοινοτική πολιτική αναπτυξιακής
βοήθειας". Παροµοίως, στην πιο πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής µε θέµα "Η συµµετοχή των
µη κρατικών φορέων στην αναπτυξιακή πολιτική της ΕΚ"2, η οποία υιοθετήθηκε στις 7 Νοεµβρίου
2002, υπογραµµιζόταν η σηµασία της ευρύτερης δυνατής συµµετοχής όλων των τοµέων της
κοινωνίας ως βασική αρχή της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΚ, η οποία ενδυναµώνει το δηµοκρατικό
ιστό της κοινωνίας.
Λόγω του άµεσου ενδιαφέροντος που παρουσιάζει το θέµα αυτό και της σχετικής εµπειρίας που
διαθέτει η ΕΟΚΕ, µε την κατάρτιση γνωµοδότησης πρωτοβουλίας για τον ρόλο της κοινωνίας των
πολιτών στην ευρωπαϊκή αναπτυξιακή πολιτική, µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στην προώθηση του
θέµατος αυτού στην ΕΕ.
Στο πλαίσιο αυτό, διατυπώνει τα ακόλουθα σχόλια:
•

•

•
•
•
•
1
2

προσδοκά ότι, βραχυπρόθεσµα ή µεσοπρόθεσµα, θα συναφθεί συµφωνία, η οποία θα καθορίζει
τις πρακτικές διευθετήσεις και τα µέσα για τη συµµετοχή των µη κρατικών φορέων,
καταλήγοντας σε ένα κανονιστικό σύστηµα, το οποίο θα αποδίδει απόλυτη νοµιµότητα στο
διάλογο,
θεωρεί ότι πρέπει να ετοιµασθεί ένας "οδικός χάρτης", που να βασίζεται σε ευρύτερα και
σαφέστερα συστήµατα επιλογής, µε σκοπό τη διευκόλυνση του διαλόγου µε τους ΜΚΦ και της
συµµετοχής τους,
θεωρεί ότι η διαδικασία αποκέντρωσης προς τις αντιπροσωπείες πρέπει να περιλαµβάνει
µηχανισµούς για τη σύναψη πραγµατικών σχέσεων µε τους ΜΚΦ τρίτων χωρών,
υπογραµµίζει την ανάγκη να εξετασθεί η σηµασία των ειδικών δράσεων κατάρτισης στην
αξιοποίηση του δυναµικού των ΜΚΦ τρίτων χωρών,
κρίνει απαραίτητο να καθιερωθεί µία σταθερή και αναλυτική ροή πληροφοριών, η οποία να
φτάνει µέχρι το επιτόπιο επίπεδο,
ζητεί να ενισχυθούν τα µέσα καταπολέµησης της διαφθοράς ώστε να αποτελέσουν ένα από τα

COM (2000) 212 τελικό.
COM (2002) 598
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•

•

•

•
•

•

καθοριστικά κριτήρια διάθεσης των πόρων,
ζητεί να υιοθετηθεί ένα σύστηµα ποσοτικής και ποιοτικής παρακολούθησης, της συµµετοχής
των ΜΚΦ στις διαδικασίες χάραξης και αξιολόγησης των αναπτυξιακών πολιτικών στις χώρες
που είναι αποδέκτες ευρωπαϊκών πόρων,
ζητεί από την Επιτορπή να στηρίξει τις πρωτοβουλίες των µη κρατικών φορέων, όπως είναι το
Φόρουµ των Ενώσεων Επιχειρηµατιών ή οι Συνδικαλιστικές Επιτροπές που συµµετέχουν στην
Euromed και στην ΕΕ-Mercosur, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική συµµετοχή
τους στον πολιτικό διάλογο,
θεωρεί απαραίτητο να καθιερώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεκριµένα κριτήρια, προκειµένου να
µην αποφεύγονται ασυνέπειες και αντιφάσεις στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένώσης και των
κρατών µελών,
κρίνει σκόπιµο να ενισχυθεί ο ρόλος των γυναικών στις πολιτικές συνεργασίας και να
παγιώνονται τα δικαιώµατά τους στις αναπτυξιακές διαδικασίες,
κρίνει απαραίτητο η ∆ιεθνής Τράπεζα, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και η ∆ιεθνής Οργάνωση
Εργασίας να συµβάλουν, από κοινού µε τους άλλους ευρωπαϊκούς οργανισµούς, στην ενίσχυση
και την αναβάθµιση των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών
στις αναπτυσσόµενες χώρες,
προτείνει να αυξηθεί το ποσοστό των πόρων που διοχετεύεται απευθείας στους µη κρατικούς
φορείς των αναπτυσσόµενων χωρών.

−

Για περισσότερες πληροφορίες: κα Σουζάννα ΜΠΑΪΖΟΥ
(Tηλ.: 00 32 2 546 98 45 – e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int)

•

Σχέσεις ΕΕ-Κίνας

-

Εισηγητής: ο κ. ETTY (Μισθωτοί, NL)
Συνεισηγητής: ο κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ (Εργοδότες, EL)

-

Έγγραφα αναφοράς:

Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 934/2003

Κύρια σηµεία:
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η επιτυχής µετάβαση της Κίνας στην οικονοµία της αγοράς µπορεί να
συντελεστεί µόνον µε ριζικές πολιτικές µεταρρυθµίσεις. Το ζήτηµα αυτό πρέπει να περιλαµβάνεται
στην ηµερήσια διάταξη στις µελλοντικές επαφές µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας,
συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής
και του Οικονοµικού και Κοινωνικού Συµβουλίου της Κίνας.
Η ΕΟΚΕ στηρίζει τις προσπάθειες για την κατάρτιση των µελών του νοµοθετικού και του δικαστικού
σώµατος που θα είναι αρµόδια για την εφαρµογή των κανόνων του ΠΟΕ στα διάφορα επίπεδα.
Η ΕΟΚΕ συνιστά τη στενή συνεργασία της Επιτροπής µε το Εµπορικό Επιµελητήριο της ΕΕ στην
Κίνα.
Για την αντιµετώπιση των αρνητικών πτυχών της µετάβασης, η πραγµατική και πλήρης συµµετοχή
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πολύ µικρή προσοχή στο ρόλο που µπορούν να διαδραµατίσουν οι ελεύθερες και ανεξάρτητες οµάδες
οικονοµικών και κοινωνικών συµφερόντων.
Αναφορικά µε τους ΜΚΟ, η ΕΟΚΕ προτείνει στενή συνεργασία µε το Οικονοµικό και Κοινωνικό
Συµβούλιο της Κίνας µε στόχο τη βελτίωση της διαφάνειας και της σαφήνειας των κανονιστικών
ρυθµίσεων που διέπουν τους ΜΚΟ.
Η Κίνα, ως εξέχον µέλος της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, πρέπει να επικυρώσει και τις οκτώ
συµβάσεις θεµελιωδών ανθρώπινων δικαιωµάτων της ∆ΟΕ και να τις εφαρµόσει στη νοµοθεσία και
στην πράξη. Η Κίνα πρέπει, επίσης, να αποσύρει την επιφύλαξή της για το άρθρο 8§1(α) του διεθνούς
συµφώνου για τα οικονοµικά, πολιτικά, και πολιτιστικά δικαιώµατα.
Στο διάλογό της µε την Κίνα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα
πρέπει να επιδείξει τη µέγιστη δυνατή προσοχή στη συνεχή παραβίαση εκ µέρους της Κίνας του
δικαιώµατος του συνεταιρίζεσθαι και του δικαιώµατος συλλογικής διαπραγµάτευσης, και να τονίσει
τη σηµασία της πλήρους συµµετοχής των ελεύθερων, ανεξάρτητων, και δηµοκρατικών οµάδων
οικονοµικών και κοινωνικών συµφερόντων κατά τη µετάβαση προς µία οικονοµία της αγοράς.
Η ΕΕ πρέπει να υποστηρίξει και να ενθαρρύνει το διάλογο µε την οργανωµένη κοινωνία των πολιτών
και τις οµάδες οικονοµικών και κοινωνικών συµφερόντων στην Κίνα και στην ΕΕ.
Η ΕΟΚΕ πρέπει να παρακολουθεί στενά την ανάπτυξη των πολιτικών, οικονοµικών, κοινωνικών και
πολιτιστικών δικαιωµάτων στο Χονγκ-Κονγκ και στο Μακάο, σύµφωνα µε το δόγµα "µία χώρα, δύο
συστήµατα". Επιστήνει την προσοχή στις κατευθυντήριες γραµµές του ΟΟΣΑ ως σηµείο αναφοράς
για τις επιχειρήσεις µε έδρα το Χονγκ-Κονγκ καθώς και τις υπεργολαβικές επιχειρήσεις τους στην
µητροπολιτική Κίνα. Η αντιπροσωπεία της ΕΟΚΕ που µετέβη στο Χονγκ-Κονγκ και στο Μακάο
κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι σχέσεις ΕΕ και Χονγκ-Κονγκ, καθώς και ΕΕ και Μακάο,
παραµένουν εξαιρετικές και µετά την επιστροφή των περιοχών αυτών στην Κίνα, αλλά µπορούν
πλεόν να ενταχθούν σε ένα συστηµατικότερο πλαίσιο.
Η ΕΟΚΕ ενθαρρύνει τις δράσεις αναπτυξιακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά τη βελτίωση των
συνθηκών ζωής και κοινωνικής δικαιοσύνης, την απασχόληση και την κοινωνική ασφάλιση, και την
υποστήριξη της επαγγελµατικής κατάρτισης.
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί ότι η ΕΕ πρέπει να ενθαρρύνει περισσότερο τη µεταφορά τεχνογνωσίας,
τεχνολογίας, ή εµπειριών πολιτικής.
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι για να αξιοποιηθεί πλήρως η φιλελευθεροποίηση του εµπορίου και των
επενδύσεων, η οικονοµία της Κίνας χρειάζεται εκτεταµένη αναδιάρθρωση.
Τα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κίνα θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν
περισσότερο τη σηµασία που αποδίδει στη διακυβέρνηση, στην κοινωνία των πολιτών, στα ανθρώπινα
δικαιώµατα, και τη βιώσιµη ανάπτυξη καθώς επίσης να περιλαµβάνουν ιδιαίτερη διάσταση για τις
γυναίκες σε όλα τα προγράµµατα µείωσης της φτώχειας.
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διαβουλεύσεων, διαλόγου και έρευνας επί οικονοµικών και κοινωνικών θεµάτων καθώς και επί
θεµάτων σχετικών µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα και το κράτος δικαίου.
Οι µελλοντικές επισκέψεις της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής στην Κίνα πρέπει να
αποτελέσουν τη βάση όχι µόνο για την ενίσχυση των επαφών µε το Οικονοµικό και Κοινωνικό
Συµβούλιο της Κίνας, αλλά και για την ανανέωση και τη διεύρυνση των επαφών µε το σύνολο των
ΜΚΟ στην Κίνα.
−

Για περισσότερες πληροφορίες:

•

κ. Michael Wells
(Tηλ. : 00 32 2 546 82 83 – e-mail : michael.wells@esc.eu.int)

Προετοιµασία της 5ης Υπουργικής ∆ιάσκεψης του ΠΟΕ
Εισηγητής: ο κ. VEVER (Εργοδότες - FR)

−

Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 940/2003

Κύρια σηµεία:
Η 5η υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ, στις 10-14 Σεπτεµβρίου 2003 στην Κανκούν του Μεξικού,
αποτελεί τον ενδιάµεσο σταθµό προς την εφαρµογή της ατζέντα της Doha για την ανάπτυξη. Θα
διαδραµατίσει αποφασιστικό ρόλο για την ευόδωση των διαπραγµατεύσεων µέχρι το τέλος του 2004.
Στις σηµερινές συνθήκες η επιτυχία της ∆ιασκέψεως είναι ιδιαίτερα αναγκαία προκειµένου να
ανακάµψει η οικονοµική ανάπτυξη που παρουσιάζεται ιδιαίτερα εξασθενηµένη µετά την Doha,
να
ανακτηθεί η εµπιστοσύνη των επενδυτών που επηρεάστηκε από την επίµονη χρηµατιστηριακή και
οικονοµική κρίση, να βελτιωθεί το γενικό κλίµα που χαρακτηρίζεται πάντα από τις ανησυχίες για την
διεθνή ασφάλεια και την καταπολέµηση της τροµοκρατίας.
Καθώς πλησιάζει η ∆ιάσκεψη, η κατάσταση των πραγµάτων παραµένει αντιφατική.
Για να δώσει η ∆ιάσκεψη της Κανκούν µια νέα αποφασιστική ώθηση στις διαπραγµατεύσεις, η
ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ότι πρέπει όλοι να έχουν την αίσθηση ότι η πρόσβαση στις αγορές
χαρακτηρίζεται από σφαιρική ισορροπία και δυναµικότητα, που στηρίζεται σε αναλύσεις αντικτύπου
και ελέγχους της αναλογικότητας.
Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει επίσης ότι η ∆ιάσκεψη αυτή πρέπει να συµβάλει σε αισθητή µείωση των µη
δασµολογικών φραγµών και σε µεγαλύτερη διαφάνεια των δηµόσιων συµβάσεων, στην επίτευξη
συµφωνίας για τις άµεσες αλλοδαπές επενδύσεις, στη θέσπιση καλύτερα προσαρµοσµένων και πιο
αποτελεσµατικών διατάξεων στους τοµείς anti-dumping και κατά των επιδοτήσεων και στην επίτευξη
προόδου ως προς την προστασία του περιβάλλοντος.
Η ΕΟΚΕ υπενθυµίζει τον σηµαντικό στόχο της αναπτύξεως για την επιτυχία της ατζέντα της Doha.
Τούτο προϋποθέτει πραγµατική πρόοδο στην εκκίνηση του προγράµµατος εργασίας που
αποφασίστηκε για την διευκόλυνση της τήρησης των υποχρεώσεων, µέσω ειδικής και
διαφοροποιηµένης µεταχείρισης υπέρ των αναπτυσσόµενων χωρών, µε διασάφηση των καταστάσεων
και των κατηγοριών τους, µέσω διάκρισης µεταξύ εκείνων που σηµειώνουν επίµονες καθυστερήσεις
Greffe CESE 124/2003 – Τ/ΒΛ/ελ

.../...

-7και εκείνων που χαρακτηρίζονται ήδη από αναδυόµενη οικονοµία. Τέλος, απαιτείται ενίσχυση των
διοικητικών ικανοτήτων των λιγότερο ανεπτυγµένων αναπτυσσόµενων χωρών.
Η ΕΟΚΕ υπενθυµίζει εξάλλου τη σηµασία που αποδίδει στα θεµελιώδη κοινωνικά δικαιώµατα, τα
οποία δεν αντιτίθενται στο στόχο της ανάπτυξης.
Τέλος, η ΕΟΚΕ καλεί τους διάφορους φορείς της κοινωνίας των πολιτών (επιχειρηµατίες,
κοινωνικοεπαγγελµατικές οργανώσεις, κοινωνικούς εταίρους, ΜΚΟ) να αναλάβουν πρωτοβουλία µε
σκοπό,
– να συµµετάσχουν στις ενηµερωτικές εκστρατείες για τα θέµατα του προγράµµατος της Doha,
– να διοργανώνουν διεθνείς συναντήσεις, σε διεπαγγελµατικό επίπεδο ή στο πλαίσιο τοµέων
δραστηριότητας,
– να συµβάλουν µέσω αναλύσεων, µέσω προτάσεων και µε την συµµετοχή τους, στην επίτευξη
βιώσιµης ανάπτυξης σε παγκόσµια κλίµακα.
Η ΕΟΚΕ θα συµµετάσχει στις πρωτοβουλίες αυτές υποβάλλοντας, προτού ολοκληρωθεί ο Κύκλος
της Doha στα τέλη του 2004, λειτουργικές προτάσεις για τη βελτίωση της συµµετοχικής
δηµοκρατίας που συνδέει την οργανωµένη κοινωνία των πολιτών µε τις δραστηριότητες του ΠΟΕ,
επί τη βάσει κοινών προβληµατισµών µε τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις τρίτες
χώρες.
− Για περισσότερες πληροφορίες: ο κ. Jean-François Bence
(Tηλ.: 00 32 2 546 93 99 – e-maιl: jean-francois.bence@esc.eu.int)

3.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

•

Υγειονοµική περίθαλψη
Εισηγητής: ο κ. BEDOSSA (∆ιάφορες δραστηριότητες - FR)
-

Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 928/2003

Κύρια σηµεία:
Λαµβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες αρµοδιότητες των κρατών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις
προβληµατικές που έχουν τεθεί, καθώς και την παρέµβαση πολυάριθµων παραγόντων, η
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή προτείνει σειρά µέτρων που προέρχονται από
την εφαρµογή της ανοικτής µεθόδου συντονισµού
Η ταχεία εφαρµογή της µεθόδου αυτής είναι απαραίτητη.
Οι στόχοι της πρέπει να είναι οι ακόλουθοι:
–
–

Εκσυγχρονισµός των εθνικών συστηµάτων, µέσω της ανάπτυξης ενός προγράµµατος
ποιοτικής υγειονοµικής περίθαλψης.
Καλύτερη συνεργασία των κρατών µελών.
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Η συνεργασία αυτή θα επιτρέψει τον προσδιορισµό κοινών στόχων, ενδεχοµένως στα θέµατα
της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και της φροντίδας των ηλικιωµένων, στόχοι που θα πρέπει
να οδηγήσουν σε εθνικά προγράµµατα δράσης και σε τακτική κατάρτιση συνθετικών εκθέσεων.
Για να τεθεί σε εφαρµογή η ανοιχτή µέθοδος συντονισµού, να καταστεί ευκρινής και αξιόπιστη,
και να αποκτήσει σταθερό περιεχόµενο, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
θεωρεί απαραίτητη τη δηµιουργία µιας ελαφράς, ευέλικτης και αποτελεσµατικής διάρθρωσης η
οποία θα είναι αρµόδια για µια σειρά προτεραιοτήτων δράσης.
Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή επιθυµεί να καταστούν οι προκλήσεις της
υγείας τοµέας παρέµβασης σύµφωνα µε το υφιστάµενο πολιτικό και νοµικό πλαίσιο της ΕΕ. Η
ΕΟΚΕ κρίνει ότι πρέπει να αναπτυχθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο "ευφυή" συλλογικά συστήµατα
πέραν των συζητήσεων για το "γίγνεσθαι" των εθνικών συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης. Η
ΕΟΚΕ διαπιστώνει την ανάγκη για πολιτική βούληση προκειµένου να διευκολυνθεί η γνώση
για την κατάσταση στην περίθαλψη και να αξιοποιηθούν οι άριστες καινοτόµες πρακτικές στον
ιατροφαρµακευτικό και κοινωνικό τοµέα. Για το λόγο αυτό, προτίθεται να προτείνει τη
δηµιουργία αποτελεσµατικών οργάνων για να διασφαλιστεί σε όλους τους πολίτες της ΕΕ το
θεµελιώδες δικαίωµα σε µια καλύτερη υγεία.
-

Για περισσότερες πληροφορίες : Stefania Barbesta
(Tηλ. : 00 32 2 546 95 10 – e-mail stefania.barbest@esc.eu.int)

•

Βιοεπιστήµες και βιοτεχνολογία

-

Εισηγητής: ο κ. BRAGHIN (Εργοδότες - IT)
Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 96 final – CESE 920/2003

Κύρια σηµεία:
Η ανταγωνιστικότητα του βιοτεχνολογικού τοµέα αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για την επίτευξη των
στρατηγικών στόχων της Λισσαβώνας και η ΕΟΚΕ θεωρεί απόλυτη προτεραιότητα το να
επιφορτισθούν η ΕΕ και τα κράτη µέλη µε τον στόχο αυτό.
Το πρότυπο των "δικτύων επιχειρήσεων" ("clusters") και των "βιοτεχνολογικών επωαστήρων"
αποτελούν καθοριστικό στοιχείο για την κατανόηση της δυναµικής της ανταγωνιστικότητας, της
συνεργίας δράσεων, της µεταφοράς τεχνολογίας, των πιο επωφελών προσεγγίσεων χρηµατοδότησης:
η συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών και της Επιτροπής και η γνώση και διάδοση των ορθών
πρακτικών µπορούν να ασκηθούν ειδικότερα στο πλαίσιο αυτό προκειµένου να εξευρεθούν λύσεις
ικανές να προωθήσουν µια εντατικότερη διαδικασία ανάπτυξης.
Πρέπει να καταβληθεί µεγαλύτερη προσπάθεια προκειµένου να κατανοηθεί καλύτερα η τυπολογία
των ΜΜΕ του τοµέα και οι ειδικές απαιτήσεις χρηµατοδότησής τους.
–

Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Nemesio Martinez
(Tηλ.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)
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4.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

•

Καταναλωτική πίστη
Εισηγητής: κ. PEGADO LIZ (∆ιάφορες δραστηριότητες - PT)

–

Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 443 final -2002/0222 COD – CESE 918/2003
Κύρια σηµεία:
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την πρωτοβουλία της Επιτροπής να αναθεωρήσει την Οδηγία για την
καταναλωτική πίστη. Εντούτοις, δεν µπορεί να εκδώσει θετική γνωµοδότηση για την έγκριση και
υιοθέτηση της εν λόγω πρότασης ως έχει, εάν αυτή δεν υποστεί πρώτα ορισµένες τροποποιήσεις εις
βάθος, οι οποίες υπαγορεύονται κυρίως από την ανάγκη:
•
•

•

να εξασφαλιστεί η συµβατότητά της µε άλλα κοινοτικά νοµοθετικά µέσα που αφορούν συναφή
θέµατα·
να διεξαχθεί λεπτοµερής προσοµοιωτική µελέτη του αντίκτυπου των προτεινόµενων µέτρων,
υπό όλες τις πτυχές και διαστάσεις τους, ιδιαίτερα δε όσον αφορά την πρόοδο της υλοποίησης
της ενιαίας αγοράς των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών και την αύξηση της εµπιστοσύνης των
καταναλωτών·
να βελτιωθεί µια ολόκληρη σειρά προβλεπόµενων διατάξεων, υπό το φως των αρχών της
αναλογικότητας, καθώς και της ανάγκης να διασφαλιστεί ότι η επιλογή της συνολικής
εναρµόνισης δεν θα σηµαίνει ενδεχόµενο περιορισµό του επιπέδου προστασίας των
καταναλωτών, έτσι όπως αυτό επιτυγχάνεται σήµερα µε τη διατήρηση της ελάχιστης ρήτρας.

Οι σηµαντικότερες πτυχές που κατά την ΕΟΚΕ, πρέπει να προσαρµοσθούν ώστε να εξυπηρετούν
καλύτερα τους στόχους της πρότασης, είναι οι ακόλουθες:
• η νοµική βάση που χρησιµοποιείται για την υιοθέτηση της Οδηγίας·
• το πεδίο εφαρµογής της, όσον αφορά και τα όσα καλύπτονται, αλλά και τα όσα εξαιρούνται·
• ο τρόπος κατά τον οποίο χρησιµοποιείται η µέθοδος της συνολικής εναρµόνισης, χωρίς να
διασφαλίζεται η διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών·
• ο τρόπος κατά τον οποίο αποφεύγεται η εξέταση του φαινοµένου της υπερχρέωσης, ωσάν να
µπορούσαν να λυθούν όλα τα προβλήµατα µε έναν ακατάλληλο και, σε ορισµένες περιπτώσεις,
δυσανάλογο κατάλογο υποχρεώσεων ενηµέρωσης, µε κατάργηση άλλων, πραγµατικά
σηµαντικών, υποχρεώσεων·
• η ανάγκη λεπτοµερέστερης µελέτης της δοµής, της λειτουργίας και των εγγυήσεων χρήσης των
κεντρικών βάσεων δεδοµένων.

–

Για περισσότερες πληροφορίες: κ. João Pereira dos Santos
(Τηλ.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
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•

Χρηµατοδότηση κοινοτικών ενεργειών υπέρ της πολιτικής για τους
καταναλωτές
Εισηγητής: κ. HERNÁNDEZ BATALLER (∆ιάφορες δραστηριότητες - ES)

-

Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 44 final – 2003/0020 COD – CESE 936/2003

Κύρια σηµεία:
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την Επιτροπή ως προς την αναγκαιότητα ύπαρξης γενικού νοµικού πλαισίου
για τη χρηµατοδότηση κοινοτικών ενεργειών υπέρ της πολιτικής για τους καταναλωτές.
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η θέσπιση, κατ' αρχήν, διετούς “κύκλου σχεδίων” και η ανά διετία –τουλάχιστον“πρόσκληση για υποβολή προτάσεων”, δεν σηµαίνει ότι τα χρηµατοδοτούµενα σχέδια πρέπει
αναγκαστικά να είναι διετή. Κάτι τέτοιο θα σήµαινε υπερβολική δυσκαµψία.
Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει ότι, στην πραγµατικότητα, µόνο µία οργάνωση θα επωφεληθεί από αυτό τον
τύπο επιδοτήσεων, και για το λόγο αυτό φρονεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να επιδείξει µεγαλύτερη
ευελιξία.
Η ΕΟΚΕ ζητά από την Επιτροπή τα κριτήρια για τη χορήγηση των ενισχύσεων να µην προδικάζουν
τα κριτήρια εκπροσώπησης στην επιτροπή των καταναλωτών.
Είναι σηµαντικό να διακρίνεται το µέγεθος και οι πόροι των οργανώσεων, η κοινοτική ή εθνική τους
εµβέλεια και η εµβέλεια και “κοινοτικό ενδιαφέρον” των προτάσεών τους.
Η ΕΟΚΕ κρίνει περίεργο το γεγονός ότι, στην παρούσα συγκυρία της ευρωπαϊκής ενοποίησης, δεν
απαιτείται, ως απαραίτητη προϋπόθεση, η “δηµοκρατική” και διαφανής λειτουργία των οργανώσεων
αυτών και η πρόσβαση του κοινού στα στοιχεία τους.
Γενικά, η ΕΟΚΕ θεωρεί συζητήσιµο το να µην µπορούν οι οικονοµικές ενισχύσεις που αφορούν τη
συγχρηµατοδότηση συγκεκριµένων σχεδίων να ανέρχονται επίσης έως το 95 % των επιλέξιµων
δαπανών που σχετίζονται µε την υλοποίηση του σχεδίου.
Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει, τέλος, στην Επιτροπή ότι είναι αναγκαίο να διατεθούν δηµόσια κονδύλια
για την ίδρυση ενός ευρωπαϊκού ερευνητικού οργανισµού για την προστασία των δικαιωµάτων των
καταναλωτών.
–

Για περισσότερες πληροφορίες: κ Nemesio Martinez
(Τηλ.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)

•

∆ιεξαγωγή επίσηµων ελέγχων στις ζωοτροφές και στα τρόφιµα
Εισηγητής: ο κ. CHIRIACO (Μισθωτοί - IT)

Greffe CESE 124/2003 – Τ/ΒΛ/ελ

.../...

- 11 -

Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 52 final – 2003/0030 COD – CESE 925/2003

Κύρια σηµεία:
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την ολοκληρωµένη προσέγγιση της πρότασης της Επιτροπής και θεωρεί ότι η
εν λόγω πρόταση συµβάλλει θετικά στην υλοποίηση της αρχής του να δίδεται προτεραιότητα στην
ασφάλεια των τροφίµων, στο πλαίσιο του συστήµατος διεξαγωγής ελέγχων στις ζωοτροφές και τα
τρόφιµα.
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι για να εξασφαλιστεί η επιτυχία της ολοκληρωµένης προσέγγισης είναι
απαραίτητο να προωθηθεί µία ισχυρή εταιρική σχέση µεταξύ των διαφόρων παραγόντων του τοµέα,
η οποία να βασίζεται στην αµοιβαία εµπιστοσύνη και τη διαφάνεια και να λειτουργεί στο πλαίσιο της
δέουσας ισορροπίας µεταξύ επίσηµων µηχανισµών ελέγχου και µηχανισµών αυτοελέγχου, ανάληψης
ευθυνών και εκούσιας πιστοποίησης των παραγωγών.
H EOKE πιστεύει ότι δεν είναι δυνατόν να διασφαλιστεί η ασφάλεια των τροφίµων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση εάν δεν προωθηθεί και δεν ενισχυθεί, αφενός, η συνεργασία µε τρίτες χώρες – µέσω
συµφωνιών και ειδικών µέτρων, τα οποία να διαβαθµίζονται ανάλογα µε το επίπεδο ανάπτυξης των
εν λόγω χωρών – και, αφετέρου, η διεθνής συνεργασία στο πλαίσιο τόσο του Codex Alimentarius,
αφού ισχυροποιηθεί η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επιτροπή αυτή, όσο και του ΠΟΕ.
Η ΕΟΚΕ συνιστά να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εναρµόνιση των ελέγχων στις υποψήφιες χώρες
και ζητεί να προωθηθούν δράσεις κατάρτισης και ενηµέρωσης, οι οποίες να µην απευθύνονται
αποκλειστικά στους αρµόδιους για τη διεξαγωγή ελέγχων, αλλά και στους υπευθύνους των διαφόρων
τοµέων και στο ευρύ κοινό.
– Για περισσότερες πληροφορίες: κα Silvia Calamandrei
(Τηλ. : 00 32 2 546 96 57 - e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int)

•

Ανώτατα όρια υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων
Εισηγήτρια: η κ. CASSINA (Μισθωτοί - IT)

-

Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 117 final – 2003/0052 COD – CESE 927/2003

–

Για περισσότερες πληροφορίες: κα Eleonora Di Nicolantonio
(Τηλ. : 00 32 2 546 94 54 – e-mail :eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

5. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
•

Προστασία των πεζών
Εισηγητής: ο κ. LEVAUX (Εργοδότες - FR)
Greffe CESE 124/2003 – Τ/ΒΛ/ελ
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-

Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 67 final – 2003/0033 COD – CESE 919/2003

–

Για περισσότερες πληροφορίες: κ. João Pereira dos Santos
(Τηλ: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

•

∆ίκυκλα οχήµατα µε κινητήρα - διάταξη συγκράτησης
Εισηγητής: ο κ. PESCI (Εργοδότες - IT)

-

Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 145 final – 2003/0058 COD – CESE 921/2003

–

Για περισσότερες πληροφορίες: κ. João Pereira dos Santos
(Τηλ.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

•

∆ίκυκλα οχήµατα µε κινητήρα - πόδι
Εισηγητής: ο κ. PESCI (Εργοδότες - IT)

-

Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 147 final -2003/0059 COD – CESE 922/2003

–

Για περισσότερες πληροφορίες: κ. João Pereira dos Santos
(Τηλ: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

•

Αεροπορικές µεταφορές µεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών
Εισηγητής: ο κ. GHIGONIS (∆ιάφορες δραστηριότητες - FR)

-

Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 94 final – 2003/0044 COD – CESE 923/2003

–

Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Siegfried Jantscher
(Τηλ : 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)

•

Γενικοί κανόνες για τις κοινοτικές ενισχύσεις / eTEN
Εισηγητής: ο κ. SIMONS (Εργοδότες - NL)

-

Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 220 final – 2003/0086 COD – CESE 924/2003

–

Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Siegfried Jantscher
(Τηλ. : 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)

6.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

•

Μηχανισµός παρακολούθησης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου/
εφαρµογή του Πρωτοκόλλου του Κιότο
Greffe CESE 124/2003 – Τ/ΒΛ/ελ
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- 13 Εισηγήτρια: η κ. LE NOUAIL (Μισθωτοί - FR)
-

Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 51 final – 2003/0029 COD – CESE 931/2003

–

Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Johannes Kind
(Τηλ. : 00 32 2 546 91 11 – e-mail : johannes.kind@esc.eu.int)

•

Πανευρωπαϊκή συνεργασία για το περιβάλλον (Κίεβο)
Εισηγητής: ο κ. RIBBE (∆ιάφορες δραστηριότητες - DE)

-

Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 62 final – CESE 926/2003

–

Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Johannes Kind
(Τηλ. : 00 32 2 546 91 11 – e-mail : johannes.kind@esc.eu.int)

•

Απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού /Τροποποίηση
Γενική εισηγήτρια: η κ. CASSINA (Μισθωτοί - IT)

-

Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 219 final – 2003/0084 COD – CESE 937/2003

–

Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Robert Wright
(Τηλ. : 00 32 2 546 91 09 – e-mail : robert.wright@esc.eu.int)

7.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

•

ΚΟΑ / Ακατέργαστος καπνός (κωδικοποίηση)
Εισηγητής: ο κ. MORALEDA QUILEZ (∆ιάφορες δραστηριότητες - ES)

-

Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 243 final – 2003/0096 CNS – CESE 938/2003

–

Για περισσότερες πληροφορίες: κα Eleonora Di Nicolantonio
(Τηλ. : 00 32 2 546 94 54 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

•

Κωδικοποίηση ΚΟΑ / Χοίρειο κρέας
Γενικός εισηγητής: ο κ. CABALL Ι SUBIRANA (∆ιάφορες δραστηριότητες - ES)

-

Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 297 final – 2003/0104 CNS – CESE 939/2003

–

Για περισσότερες πληροφορίες: κα Eleonora Di Nicolantonio
(Τηλ. : 00 32 2 546 94 54 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

8.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

•

2η ενδιάµεση έκθεση για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή
Εισηγητής: ο κ. BARROS VALE (Εργοδότες - PΤ)
Greffe CESE 124/2003 – Τ/ΒΛ/ελ
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−

Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 34 final – CESE 929/2003
Κύρια σηµεία:
Η ΕΟΚΕ διαπιστώνει ότι τα αποτελέσµατα των τελευταίων προσπαθειών στον τοµέα της
οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής, µολονότι ήταν θετικά, δεν εξάλειψαν τις υπάρχουσες
ανισότητες µεταξύ των περιφερειών της Ένωσης. Αντίθετα, υπάρχει ο κίνδυνος να αυξηθούν µε την
επικείµενη διεύρυνση. Παρά το γεγονός ότι οι ενισχύσεις πρέπει να επικεντρωθούν στις λιγότερο
αναπτυγµένες περιοχές, και ειδικότερα στα νέα κράτη µέλη µε βάση πρόσθετα µέσα από εκείνα που
προτείνει η Επιτροπή, το τµήµα φρονεί ότι το υψηλό ποσοστό ανεργίας πρέπει να αποτελέσει κύριο
κριτήριο για κάθε στόχο συνοχής.
Οι εναλλακτικές λύσεις που προτείνει η Επιτροπή για να είναι µία περιοχή επιλέξιµη µε
βάση τον στόχο 1, στο πλαίσιο της διεύρυνσης, κρίνονται θετικές από το τµήµα το οποίο, κατά τα
άλλα, κρίνει σκόπιµο να εξεταστεί κατά πόσον η χρηµατοδότηση που καθορίστηκε είναι κατάλληλη
για τη διασφάλιση µιας φιλόδοξης πολιτικής συνοχής σε µία διευρυµένη Ευρώπη 25 χωρών.

−

Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Roberto Pietrasanta
(Τηλ. : 00 32 2 546 93 13 - e-mail : roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

9.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

•

Ειδικοί φόροι κατανάλωσης/Καπνά – Κορσική
Εισηγητής: ο κ. BURANI (Εργοδότες - IT)

−
−

Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 186 final – 2003/0075 CNS – CESE 930/2003
Κύρια σηµεία:

Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η εξεταζόµενη πρόταση µόλις και µετά βίας µπορεί να δικαιολογηθεί επί τη
βάσει των αιτιολογικών σκέψεων που υιοθετούνται σε σηµείο µάλιστα που να διερωτάται κανείς αν
πρόκειται µάλλον για κρατική ενίσχυση και όχι για ένα µέτρο προσωρινής φορολογικής παρέκκλισης.
Αφετέρου, η ΕΟΚΕ γνωρίζει πολύ καλά τα πολιτικά δεδοµένα και τις σχέσεις που συνδέουν το νησί
µε την ηπειρωτική Γαλλία. Η άρνηση θα είχε συνέπειες πολύ πιο σηµαντικές από τη σχετικά µικρή
αξία των ποσών που διακυβεύονται. Με απροθυµία λοιπόν αλλά και µε επίγνωση των ευθυνών της, η
ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόταση οδηγίας υπό τους όρους που διατυπώθηκαν προηγουµένως.
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Alberto Allende
(Τηλ. : 00 32 2 546 96 79 – e-mail : alberto.allende@esc.eu.int)
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