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  Στη σύνοδο ολοµέλειας της 17ης και 18ης Ιουλίου συµµετείχαν η Επίτροπος  
κα ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, η οποία εκφώνησε λόγο σχετικά µε την "Πολιτική της Ένωσης 
για την απασχόληση και τα κοινωνικά θέµατα", και ο κ. Claus FREDERIKSEN, Υπουργός 
Απασχόλησης της ∆ανίας, ο οποίος παρουσίασε τις προτεραιότητες του προγράµµατος της 
δανικής Προεδρίας. Οι παρεµβάσεις τους ακολουθήθηκαν από γενικές συζητήσεις. Επίσης, η 
ΕΟΚΕ συζήτησε και υιοθέτησε τον αναθεωρηµένο Εσωτερικό Κανονισµό της. 
 
1. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 
• Οι υπηρεσίες γενικού συµφέροντος 
 Εισηγητής: ο κ. HERNΑNDEZ BATALLER (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες - E) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: ∆ιερευνητική γνωµοδότηση – CES 860/2002 
 
– Κύρια σηµεία: 
 
  Ο κ. PRODI, Πρόεδρος της Επιτροπής, ζήτησε από την Ευρωπαϊκή 
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή κατά τη σύνοδο ολοµέλειας του Νοεµβρίου 2001 και, 
εν συνεχεία, µε επιστολή της 10ης Ιανουαρίου 2002 να καταρτίσει αυτή τη διερευνητική 
γνωµοδότηση. 
 
  Η αποστολή που επιτελούν οι υπηρεσίες γενικού συµφέροντος στην 
καθηµερινή ζωή των πολιτών τις ανάγει σε ιδιαίτερη αξία του ευρωπαϊκού κοινωνικού 
προτύπου. Γι' αυτό, η ΕΟΚΕ φρονεί ότι: 

 
– θα πρέπει να συµπεριληφθεί στο άρθρο 3 της ΣΕΚ µία αναφορά στην παροχή υπηρεσιών 

γενικού συµφέροντος, µεταξύ των δράσεων που πρέπει να αναπτύξει η Ένωση για την 
εκπλήρωση των σκοπών της, 

– είναι αναγκαίο να υποβάλει η Επιτροπή πρόταση ευέλικτης οδηγίας-πλαισίου που θα 
παγιώνει τις αρχές που αφορούν τις υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος. Σε 
ορισµένες περιπτώσεις θα πρέπει να προβλεφθούν και ειδικές τοµεακές οδηγίες που θα 
συµπληρώσουν την οδηγία-πλαίσιο, 

– θα πρέπει να θεσπιστεί ένα καθεστώς προστασίας και ενηµέρωσης, προκειµένου να 
διασφαλιστούν τα δικαιώµατα των καταναλωτών και η ταχεία και αποτελεσµατική 
ικανοποίησή τους, 

– για να αναπτυχθεί η δηµοκρατική συµµετοχή των πολιτών, οι διαχειριστές των 
υπηρεσιών γενικού συµφέροντος θα πρέπει να διαβουλεύονται µε τους χρήστες και, 
ειδικότερα, µε τις ενώσεις καταναλωτών και, σε θέµατα οργάνωσης των υπηρεσιών, µε 
τους εργαζοµένους και τους εκπροσώπους τους, 

– θα µπορούσε να δηµιουργηθεί ένα Παρατηρητήριο των Υπηρεσιών Γενικού 
Συµφέροντος, που θα είχε ως στόχο να αξιολογεί τις συνθήκες υπό τις οποίες παρέχονται 
οι υπηρεσίες αυτές στα κράτη µέλη, 

– βάσει της διάκρισης µεταξύ οικονοµικών και µη οικονοµικών δραστηριοτήτων, θα 
πρέπει να αποκλειστεί ρητώς η εφαρµογή των κανόνων του ανταγωνισµού και των 
διατάξεων σχετικά µε την εσωτερική αγορά στις υπηρεσίες που συνδέονται µε τα εθνικά 
εκπαιδευτικά συστήµατα και µε το βασικό καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και 
σε εκείνες που παρέχονται από µη κερδοσκοπικούς φορείς κοινωνικού, φιλανθρωπικού 
και πολιτιστικού χαρακτήρα, 
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– απαιτείται ειδική επικέντρωση στην παροχή και τη χρηµατοδότηση των δηµόσιων 
υπηρεσιών ραδιοτηλεόρασης, επειδή συντελούν στη διασφάλιση της προστασίας των 
θεµελιωδών δικαιωµάτων. 

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

 
 

* 
 

*          * 
 
2. ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 
• Στρατηγική της ΕΕ για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή  

Εισηγητής: ο κ. CHRISTIE (Εργαζόµενοι - UK) 
 

− Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CES 866/2002 
 
– Κύρια σηµεία: 
 
  Με τη γνωµοδότηση αυτή η ΕΟΚΕ επιδιώκει να συµβάλει στη συζήτηση για 
το µέλλον της πολιτικής περί συνοχής. Με αφετηρία τα αποτελέσµατα που έχουν επιτευχθεί 
έως τώρα και τις αντικειµενικές δυσκολίες που θα συναντήσει η πολιτική αυτή στο µέλλον, η 
ΕΟΚΕ αναφέρει τις προκλήσεις που πρόκειται να αντιµετωπίσει η ΕΕ (διεύρυνση, 
παγκοσµιοποίηση, ενίσχυση της δυναµικής κέντρου-περιφέρειας, µακροοικονοµική 
σταθερότητα κλπ.) προκειµένου να οριοθετηθούν οι δράσεις που θα πρέπει, κατά την άποψή 
της, να αναληφθούν και ειδικότερα: 
 
– Η διατήρηση και µετά το 2006 των ενισχύσεων στο πλαίσιο του στόχου 1. 
– Η εξάλειψη του αρνητικού στατιστικού αντικτύπου της διεύρυνσης στο µέσο ανά κεφαλή 

ΑΕγχΠ. 
– Αύξηση του ορίου 0,45% του ΑΕγχΠ για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία. 
– Υλοποίηση του δηµοσιονοµικού µέσου για τη σταθεροποίηση του περιφερειακού 

εισοδήµατος σε περίπτωση απρόβλεπτων οικονοµικών κρίσεων. 
– Ενίσχυση του προγράµµατος κοινοτικών πρωτοβουλιών. 
– Υιοθέτηση µιας ανοιχτής µεθόδου για την αντιµετώπιση των προβληµάτων οικονοµικής 

και κοινωνικής συνοχής στις περιφέρειες του στόχου 2. 
– Προτεραιότητα των επενδύσεων στις µειονεκτικές περιοχές. 
 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Roberto Pietrasanta 

(Tηλ.: 00 32 2 546 93 13 - e-mail: roberto.pietransata@esc.eu.int) 
 
 

• Το µέλλον της πολιτικής της συνοχής ενόψει της διεύρυνσης και της µετάβασης στην 
οικονοµία της γνώσης  

 Εισηγητής: ο κ. MALOSSE (Εργοδότες - F) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CES 848/2002 
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– Κύρια σηµεία: 
 
  Στην παρούσα πρόσθετη γνωµοδότηση, που ακολουθεί τη γνωµοδότηση 
σχετικά µε τη "∆εύτερη έκθεση για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή" και υιοθετήθηκε 
στις 25 Απριλίου 2001, η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ µιας βαθιάς µεταρρύθµισης των αρχών, των 
γενικών όρων, της µορφής και των τρόπων εφαρµογής της πολιτικής της συνοχής ενόψει της 
διεύρυνσης της ΕΕ στις ΧΚΑΕ. 
 
  Για την απαραίτητη απλούστευση των διαδικασιών, η ΕΟΚΕ συνιστά τη 
συγκρότηση ενός ενιαίου, αρκετά ευέλικτου Ταµείου, που θα συµβάλλει στη µεγαλύτερη 
απλοποίηση και στη µεγαλύτερη ορατότητα. 
 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Roberto Pietrasanta 

(Tηλ.: 00 32 2 546 93 13 - e-mail: roberto.pietransata@esc.eu.int) 
 

* 
 

*          * 
 

3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ  
 

• Άµεση φορολογία των επιχειρήσεων 
Εισηγητής: ο κ. MALOSSE (Εργοδότες - F) 

 
− Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CES  850/2002 
 
− Κύρια σηµεία:  
 
  Η ΕΟΚΕ επικροτεί κατ' αρχάς τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που 
αποσκοπούν στην επίσπευση της υιοθέτησης των διατάξεων για την αποτροπή της διπλής 
φορολογίας και υποστηρίζει ιδιαιτέρως την πρόταση περί "Κοινού φόρουµ της ΕΕ για τον 
καθορισµό των τιµών µεταβίβασης". 
 
  Η ΕΟΚΕ θεωρεί απολύτως αναγκαίο να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για 
την επίτευξη διαφάνειας των φορολογικών καθεστώτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από 
την καθιέρωση συνθηκών θεµιτού ανταγωνισµού. Υπό αυτό το πρίσµα, η τέταρτη 
δυνατότητα που προτείνει η Επιτροπή περί εναρµονισµένης φορολογικής βάσεως είναι η 
µόνη που ανταποκρίνεται σε αυτόν το στόχο. 
 
  Ο στόχος περί εναρµονισµένης φορολογικής βάσεως για όλες τις επιχειρήσεις 
στην επικράτεια της ΕΕ είναι συµβατός µε τη φορολογική κυριαρχία των κρατών µελών και 
των περιφερειών, διότι διαφυλάσσει τη δυνατότητά τους να καθορίζουν το επίπεδο της 
φορολογίας. Πρέπει να επισηµανθεί εδώ ότι η εναρµονισµένη φορολογική βάση, χάρη στη 
διαφάνειά της, θα παρείχε τη δυνατότητα στους οικονοµικούς παράγοντες να ασκούν ισχυρές 
πιέσεις στις εθνικές αρχές, γεγονός το οποίο δεν είναι εφικτό επί του παρόντος εξαιτίας της 
αδιαφάνειας των φορολογικών καθεστώτων. 
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  Η ΕΟΚΕ διάκειται ευνοϊκά απέναντι στην πειραµατική διερεύνηση της 
διαδικασίας εναρµόνισης της φορολογικής βάσεως για τις εταιρείες που έχουν επιλέξει 
ευρωπαϊκό καθεστώς, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα τους παρασχεθεί πλεονέκτηµα έναντι 
των λοιπών εταιρειών όσον αφορά την άσκηση φορολογικών πιέσεων. Εντούτοις – προς 
όφελός τους και µε στόχο να καταστούν ελκυστικά το ευρωπαϊκά καθεστώτα – θα µπορούσε 
να τους προταθεί µία ενοποιηµένη φορολογική βάση, σύµφωνα µε τη δεύτερη δυνατότητα 
που εκθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γεγονός το οποίο θα αποτελούσε πλεονέκτηµα από 
πλευράς απλούστευσης για τις επιχειρήσεις που αναπτύσσουν διεθνικές δραστηριότητες. 
 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Alberto Allende 

(Τηλ.: 00 32 2 546 9679 - e-mail: alberto.allende@esc.eu.int) 
 

• Έλεγχος των συγκεντρώσεων 
Εισηγητής: ο κ. LAGERHOLM (Εργοδότες – S) 
 

– Έγγραφα αναφοράς: COM(2001) 745 τελικό –  CES 862/2002 
 

– Κύρια σηµεία:   
 

  Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίηση της για την απόφαση της Επιτροπής να 
ξεκινήσει διάλογο για το πώς πρέπει να βελτιωθεί ολόκληρο το ευρωπαϊκό σύστηµα ελέγχου 
των συγκεντρώσεων και για τις προσπάθειές της να συγκεντρώσει εποικοδοµητικές 
προτάσεις για την αναµόρφωση του, έτσι ώστε οι ευρωπαϊκές διαδικασίες ελέγχου των 
συγχωνεύσεων να καταστούν ταχύτερες και απλούστερες. 

 
  Η γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ εξετάζει εκτενώς τα ζητήµατα δικαιοδοσίας, 
ουσίας και διαδικασίας που θέτει το Πράσινο Βιβλίο. 
 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Joγo Pereira dos Santos 

(Tηλ.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

• Ειδικό καθεστώς των πρακτορείων ταξιδίων 
Εισηγητής: ο κ. WALKER (Εργοδότες - UK) 

 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 64 τελικό – 2002/0041 CNS – CES 852/2002 

 
– Κύρια σηµεία:   
 
Σε γενικές γραµµές, η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής, αλλά 

 
– εκφράζει τη λύπη της που η εφαρµογή του συνολικού καθεστώτος περιθωρίου κέρδους 

αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών µελών, 
 
– ανησυχεί για τις δυνητικές περιπλοκές των ρυθµίσεων περί δυνατότητας εξαίρεσης ("opt-

out") και 
 
– προβλέπει ότι θα ανακύψουν δυσκολίες για την επίτευξη συµµόρφωσης εκ µέρους 

πρακτορείων ταξιδίων που είναι εγκατεστηµένα εκτός της ΕΕ: σε τέτοια περίπτωση, δεν 
πρόκειται να εκλείψει η εξώθηση των πρακτορείων ταξιδίων που εδρεύουν στην ΕΕ να 
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µετεγκαταστήσουν τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες εκτός της επικράτειας της 
ΕΕ. 
 

− Για περισσότερες πληροφορίες: κα Katarina Lindahl 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 9254 - e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int) 

 
• Ευρωπαϊκό δίκαιο των συµβάσεων 

Εισηγητής: ο κ. RETUREAU (Εργαζόµενοι - F) 
 

– Έγγραφα αναφοράς: COM(2001) 398 τελικό –  CES 836/2002 
 

– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Joγo Pereira dos Santos  
  (Τηλ.: 32 2 546 9245 - e-mail:  joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
  
• Τελωνεία 2007 

Εισηγητής: ο κ. SIMPSON (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – UK) 
 

– Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 26 τελικό – 2002/0029 COD – CES 837/2002 
 

– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Jakob Andersen  
  (Τηλ.: 00 32 2 546 9258 - e-mail: Jakob.andersen@esc.eu.int) 
 
• Βελτίωση της λειτουργίας των συστηµάτων φορολόγησης στην εσωτερική αγορά" 

(Πρόγραµµα Fiscalis 2007) 
Εισηγητής: ο κ. BENTO GONCALVES (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες - P) 

 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 10 τελικό – 2002/0015 COD – CES  851/2002  
 
– Κύρια σηµεία:   
 
  Η ΕΟΚΕ εκφράζει θετική γνώµη για την πρόταση της Επιτροπής που 
εξασφαλίζει τη συνέχεια του πρώτου προγράµµατος "Fiscalis", µε την προσαρµογή του στις 
νέες πραγµατικότητες του οικονοµικού και φορολογικού κόσµου, µε ιδιαίτερη έµφαση στις 
υποψήφιες χώρες και µε τη διεύρυνση του "Fiscalis 2007" – όπως είχε συστήσει η ΕΟΚΕ το 
1997 – στον σηµαντικό τοµέα της άµεσης φορολόγησης. 

 
 

− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Alberto Allende 
(Tηλ.: 00 32 2 546 9679 - e-mail : alberto.allende@esc.eu.int) 

 
• Στρατηγική για την εσωτερική αγορά (2002) 

Εισηγητής: ο κ. WALKER (Εργοδότες – UK) 
 

– Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 171 τελικό –  CES 871/2002 
 
– Κύρια σηµεία:  
 
  Η παρούσα ανακοίνωση της Επιτροπής αποτελεί την τρίτη ετήσια επισκόπηση 
της στρατηγικής για την εσωτερική αγορά που ξεκίνησε τον Νοέµβριο του 1999. 
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Παρουσιάζει τα διάφορα στάδια της πολιτικής για την εσωτερική αγορά σε ένα ενιαίο 
έγγραφο και παρέχει έναν "χάρτη πορείας" για τους προσεχείς 18 µήνες. Βασίζεται σε µια 
ανάλυση των τοµέων όπου η εσωτερική αγορά χρειάζεται ακόµα να βελτιωθεί και καθορίζει 
µια σειρά δράσεων-στόχων που αποσκοπούν στην κάλυψη των κενών αυτών.  
 
  Η ΕΟΚΕ σηµειώνει την παραδοχή της Επιτροπής ότι δεν τηρήθηκαν οι 
προθεσµίες που είχε ορίσει, συµπεριλαµβανοµένης της προθεσµίας για το Σχέδιο ∆ράσης για 
τη Βελτίωση του Ρυθµιστικού Περιβάλλοντος, στο οποίο η ΕΟΚΕ είχε ήδη επιστήσει την 
προσοχή σε άλλη γνωµοδότησή της. Ωστόσο, η ΕΟΚΕ συµµερίζεται την εκτίµηση της 
Επιτροπής ότι το µεγαλύτερο µέρος της ευθύνης για αυτή την έλλειψη προόδου πρέπει να 
καταλογιστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο και στα κράτη µέλη.  
 
  Η ενσωµάτωση της κοινοτικής νοµοθεσίας στο εθνικό δίκαιο κατά τρόπο που 
να επιφέρει τον απαραίτητο βαθµό αρµονίας για την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς 
απαιτεί την εκπλήρωση µιας σειράς προϋποθέσεων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Τα 
σηµεία που προέχουν είναι:  
 
• η µεταφορά της νοµοθεσίας µε οµοιόµορφο και έγκαιρο τρόπο, 
• η δηµιουργία της διοικητικής ικανότητας που απαιτείται για την αποτελεσµατική 

εφαρµογή της, 
• η ύπαρξη της πολιτικής βούλησης που απαιτείται για να εξασφαλιστεί η εφαρµογή της.  
 
  Η γνωµοδότηση σχολιάζει και γενικά συµφωνεί µε τις προτεινόµενες δράσεις-
στόχους της Επιτροπής στους εξής τοµείς: 
 
• εκσυγχρονισµό των αγορών, 
• βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, 
• κάλυψη των αναγκών των πολιτών και 
• πρόβλεψη της διεύρυνσης. 
 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Jakob Andersen  
 (Tηλ.: 00 32 2 546 92 58 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int) 
 

* 
 

*          * 
4. ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ 

 

• H ενταξιακή πορεία της Ρουµανίας 
Εισηγητής : ο κ. BEDOSSA (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – F) 

 
− Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CES 858/2002 
 

– Κύρια σηµεία:  
 

  Για την επιτυχή προσχώρηση της Ρουµανίας στην ΕΕ, είναι σηµαντικό να 
αναγνωριστεί, όχι µόνο θεωρητικά, αλλά και στην πράξη ο ζωτικός ρόλος της οργανωµένης 
κοινωνίας των πολιτών σε µια δηµοκρατική κοινωνία, τόσο µέσω του κοινωνικού διαλόγου 
όσο και µέσω του διαλόγου των πολιτών, που µέχρι στιγµής δεν είναι επαρκώς ανεπτυγµένοι. 
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  Γενικά, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η Ρουµανία έχει σηµειώσει προόδους στην 
εκπλήρωση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης και στην υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτηµένου, 
αλλά οι πρόοδοι αυτοί δεν αντιστοιχούν αναγκαστικά σε βελτιώσεις στο επίπεδο των 
διοικητικών ικανοτήτων και της εφαρµογής του εν λόγω κεκτηµένου. 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κα Nicola Murray 
  (Τηλ.: 00 32 2 546 9628 - e-mail: nicola.murray@esc.eu.int) 
 
• Η Σλοβενία προς την ένταξη 
 Εισηγητής: ο κ. CONFALONIERI (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες - I) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CES 870/2002 
 
– Κύρια σηµεία:  
 
  Η ΕΟΚΕ επικροτεί τις προόδους που έχει επιτελέσει η Σλοβενία προς την 
ένταξη. 
 
  Υπογραµµίζει ότι η Σλοβενία επιδεικνύει µεγάλη ικανότητα ευθυγράµµισης 
µε την Ένωση σε όλα τα πεδία, από το πολιτικοθεσµικό έως το οικονοµικό και το κοινωνικό, 
χωρίς να λησµονείται ο πολιτιστικός τοµέας και οι επικοινωνίες. Αυτό αποδεικνύεται, µεταξύ 
άλλων, από τη µεταφορά και εφαρµογή του 90% των κεφαλαίων του κοινοτικού κεκτηµένου, 
αφενός, και, αφετέρου, από την ανάπτυξη των ανταλλαγών και της συνεργασίας µε 
κυριότερους εταίρους τη Γερµανία, την Ιταλία, τη Γαλλία και την Αυστρία. 
 
  Η ΕΟΚΕ τονίζει τη στρατηγική σηµασία που έχει η ένταξη της Σλοβενίας 
στην ΕΕ για τη σταθερότητα της περιοχής των Βαλκανίων. 
 
  Παρατηρεί ότι η Σλοβενία έχει κατακτήσει και τώρα ενισχύει, συνεπώς, τη 
θέση της στις αγορές που έχουν µεγάλη σηµασία για την Ένωση. Στη γνωµοδότησή της, η 
ΕΟΚΕ αναλύει: 

 
– τις ιστορικοπολιτιστικές ταυτότητες της Σλοβενίας και των µειονοτήτων της ενόψει της 

ένταξης στην Ένωση, 
– τη διαδικασία µετάβασης, τις προόδους των ιδιωτικοποιήσεων, το άνοιγµα στις ξένες 

επενδύσεις, την πολιτική απασχόλησης, την αγορά εργασίας, 
– τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων και τις στρατηγικές ανάπτυξης για το µέλλον, 
– τις συνθήκες που επικρατούν στη Σλοβενία όσον αφορά το περιβάλλον, τις µεταφορές, 

τον τουρισµό, τις κοινωνικές υπηρεσίες και την προστασία των καταναλωτών. 
 

  Η ΕΟΚΕ παρατηρεί ότι η µετάβαση της Σλοβενίας από ένα µονοκρατικό 
σύστηµα σε µια πλουραλιστική δηµοκρατία, η µετατροπή µιας κρατικής οικονοµίας σε µια 
οικονοµία της αγοράς, ο επακόλουθος µετασχηµατισµός της κοινωνίας, οι αλλαγές που 
επέρχονται στο επίπεδο των κοινωνικών σχέσεων, των αναγκών και των προσδοκιών, που 
καθοδηγούν τις ατοµικές και τις συλλογικές συµπεριφορές, προσανατολίζονται προς τα 
πρότυπα που υπάρχουν στην Ένωση. 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Jacques Kemp 
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 (Tηλ.: 00 32 2 546 9810 - e-mail: jacques.kemp@esc.eu.int) 
 

* 
 

*          * 
 
5. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 
• Νέα στρατηγική υγείας και ασφάλειας στην εργασία 
 Εισηγητής: ο κ. ETTY (Εργαζόµενοι - NL) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 118 τελικό – CES 855/2002 
 
– Κύρια σηµεία:  
 
  Η ΕΟΚΕ εφιστά την προσοχή στην προηγούµενη διερευνητική της 
γνωµοδότηση, η οποία ελήφθη κατά µεγάλο µέρος υπόψη από την Επιτροπή. Εξετάζονται τα 
κυριότερα προβλήµατα της υγιεινής και της ασφάλειας της εργασίας· αυτό που σαφώς λείπει 
είναι ένα σχέδιο δράσης. Η παράλειψη αυτή είναι ανησυχητική. Η ΕΟΚΕ τη συσχετίζει 
άµεσα µε τις ανησυχίες που έχει εκφράσει επανειληµµένα σε διάφορες γνωµοδοτήσεις 
σχετικά µε την έλλειψη πόρων. Καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει το συντοµότερο δυνατό 
πρόγραµµα δράσης για την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής. 
 
  Τα µέρη του αναλυτικού τµήµατος της ανακοίνωσης που αναφέρονται στο 
φύλο και στην ηλικία δεν αντικατοπτρίζονται στο τµήµα του εγγράφου που αφορά τη δράση. 
Τα αριθµητικά στοιχεία που παρέχονται σχετικά µε τις επιπτώσεις της έλλειψης ποιότητας 
στην εργασία φαίνονται πάρα πολύ χαµηλά. 
 
  Σηµαντικά τµήµατα της ανακοίνωσης αναφέρονται στην προγραµµατισµένη 
νοµοθετική δράση για εργονοµικά ζητήµατα. Η οδηγία σχετικά µε την εργασία σε εξοπλισµό 
µε οθόνη οπτικής απεικόνισης δεν αποτελεί επαρκές µέσο για περαιτέρω µέτρα, δεδοµένου 
ότι υπάρχουν και πολλοί άλλοι παράγοντες κινδύνου βλάβης από επαναλαµβανόµενη 
υπερπροσπάθειας (RSI) που δεν συνδέονται µε την εργασία σε οθόνη. Η ΕΟΚΕ παραπέµπει 
στις παρατηρήσεις της σχετικά µε τους ψυχολογικούς παράγοντες κινδύνου στην 
προηγούµενη γνωµοδότησή της. 
 
  Η ΕΟΚΕ σηµειώνει µε ενδιαφέρον τον τρόπο µε τον οποίο η Επιτροπή 
σκοπεύει να προωθήσει τις καλές συνθήκες εργασίας. 
 
  Σηµαντικό στοιχείο της διερευνητικής γνωµοδότησης της ΕΟΚΕ αποτελούν οι 
προτάσεις για ανοιχτό συντονισµό. Η ΕΟΚΕ θα επιθυµούσε µια πιο εµφανή στήριξή του από 
πλευράς της Επιτροπής. Όσον αφορά τα κράτη µέλη, θα πρέπει όχι απλώς να ενθαρρύνονται, 
αλλά να αναµένεται από αυτά η επίτευξη συγκεκριµένων στόχων για τη µείωση των 
εργασιακών ατυχηµάτων και παθήσεων. 
 
  Η ΕΟΚΕ είναι κάπως απογοητευµένη από τη σχετική έλλειψη προσοχής στις 
µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. 
  Πουθενά στην ανακοίνωση δεν γίνεται λόγος για την αναγνώριση των 
παθήσεων που συνδέονται µε την εργασία. Η ΕΟΚΕ τονίζει τη σηµασία της εναρµόνισης των 
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στατιστικών δεδοµένων σχετικά µε τα ατυχήµατα και τις ασθένειες που συνδέονται µε την 
εργασία. 

 
  Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να υποστηρίξει την ιδέα της Επιτροπής για τη σύσταση 
ενός "Παρατηρητηρίου των Κινδύνων", ιδίως για τους νέους κινδύνους.  
 
  Η ΕΟΚΕ συνιστά θερµά στην Επιτροπή να συµπεριλάβει στην πολιτική της 
για τις δηµόσιες συµβάσεις µια παράγραφο σχετικά µε την υγεία και την ασφάλεια. 
Συµβάσεις πρέπει να ανατίθενται µόνο σε επιχειρήσεις που εφαρµόζουν κατάλληλες 
πολιτικές και πρακτικές υγείας και ασφάλειας. 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Alan Hick 
  (Τηλ.: 00 32 2 546 9302 - e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
 
• Κρατικές ενισχύσεις για την απασχόληση  
 Γενικός εισηγητής: ο κ. ZOHRER (Εργαζόµενοι - A) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: ΕΕ C 88/2 της 14.04.2002 – CES 864/2002 
 
– Κύρια σηµεία: 

 
  Η ΕΟΚΕ εγκρίνει σε γενικές γραµµές την πρόταση. Ωστόσο: 
 

• Πιστεύει ότι ο προτεινόµενος κανονισµός θα πρέπει να ισχύει και για τις ενισχύσεις 
που χορηγούνται στο πλαίσιο έργων που συµβάλλουν στην "προστασία θέσεων 
απασχόλησης". Η δραστηριότητα αυτή διαφέρει από τη δραστηριότητα των εµπορικών 
επιχειρήσεων. 

 
• Προτείνει να προβλεφθεί γενικό ανώτατο όριο 20% για την ένταση των ενισχύσεων 

στις επιχειρήσεις και τις οργανώσεις του κοινωνικού τοµέα. 
 
• Θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόµενο τροποποίησης της σύστασης της Επιτροπής, 

της 3ης Απριλίου 1996 σχετικά µε τον ορισµό των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων 
κατά τη διάρκεια ισχύος του κανονισµού. 

 
• Οι νέοι που είχαν ήδη σύµβαση εργασίας στο πλαίσιο ενός µικτού κύκλου 

επαγγελµατικής κατάρτισης θα πρέπει να καλύπτονται επίσης από την πρόταση. 
 
• Τα προτεινόµενα όρια ηλικίας για τους µεγαλύτερους σε ηλικία εργαζόµενους είναι 

πολύ αυστηρά. 
 
• Το µέσο χρονικό διάστηµα των δύο ετών για τον υπολογισµό του ποσοστού ανεργίας 

των γυναικών φαίνεται ιδιαίτερα µεγάλο. 
 
• Ο ορισµός που επιλέγεται από την Επιτροπή για τους εργαζόµενους µε ειδικές 

ανάγκες είναι πολύ περιοριστικός. 
 
• Πρέπει να εφαρµόζεται µια απλούστερη µέθοδος για τον υπολογισµό της έντασης των 

ενισχύσεων.  
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– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Alan Hick 
  (Τηλ.: 00 32 2 546 9302 - e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
 
 
• Υγεία και ασφάλεια των αυτοαπασχολούµενων κατά την εργασία 
 Εισηγήτρια: η κα SCHWENG (Εργοδότες - Α) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 166 τελικό – 2002/0079 (CNS) – CES 863/2002 
 
– Κύρια σηµεία:  
 
  Η ΕΟΚΕ επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή προτείνει ένα µη δεσµευτικό 
µέσο, εκφράζει όµως τη λύπη της που δεν συνεκτιµά όσο θα έπρεπε τη διαφορά µεταξύ 
αυτοαπασχολούµενων και µισθωτών. Είναι της άποψης ότι οι αυτοαπασχολούµενοι θα 
πρέπει να καλύπτονται από τη νοµοθεσία για την ασφάλεια και την προστασία της υγείας 
µόνο σε περίπτωση που η δραστηριότητά τους περικλείει κινδύνους για µισθωτούς. 

 
  Η ΕΟΚΕ υπενθυµίζει, επίσης, ότι η οδηγία πλαίσιο 89/391, η οποία έχει 
ενσωµατωθεί στο εθνικό δίκαιο των κρατών µελών, θεσπίζει τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις των εργαζοµένων και των εργοδοτών. Αυτός ο σαφής διαχωρισµός των 
δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων στην οδηγία πλαίσιο δεν θα ήταν δυνατός, αν το πεδίο 
εφαρµογής της επεκτεινόταν και στους αυτοαπασχολούµενους. 
 
  Θα ήταν ευκταίο να µην περιλαµβάνει η σύσταση του Συµβουλίου µόνο 
νοµοθετικά µέτρα, αλλά και µέτρα που συµβάλλουν στη µεγαλύτερη συνειδητοποίηση, εκ 
µέρους των αυτοαπασχολούµενων, της ανάγκης προστασίας της ασφάλειας και της υγείας 
τους. 
 
  Η ΕΟΚΕ επικροτεί και υποστηρίζει τις συστάσεις σχετικά µε την πρόσβαση 
των αυτοαπασχολούµενων σε υπηρεσίες και οργανισµούς, ώστε να διασφαλισθεί η 
πρόσβασή τους στην κατάλληλη πληροφόρηση. Επιδοκιµάζει, επίσης, τη σύσταση σχετικά 
µε την πρόσβαση στην κατάρτιση. 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Alan Hick 
  (Τηλ.: 00 32 2 546 9302 - e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
 
• Κοινωνική ένταξη των ατόµων µε ειδικές ανάγκες 
 Εισηγητής: ο κ. CABRA DE LUNA (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – E) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CES 853/2002 
 
– Κύρια σηµεία: 
 
  Η ΕΟΚΕ διατυπώνει τις εξής συγκεκριµένες προτάσεις για την κοινωνική 
ένταξη των ατόµων µε ειδικές ανάγκες: 

 
– Να καταρτιστεί ένα ειδικό πρόγραµµα για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες σε επίπεδο ΕΕ. 
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– Να υποστηριχθεί η θέσπιση µιας ανοιχτής µεθόδου συντονισµού στον τοµέα της 
µειονεξίας. 

– Να ενισχυθεί η συµµετοχή των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των ατόµων µε ειδικές 
ανάγκες στον διάλογο των πολιτών σε επίπεδο ΕΕ και να καθιερωθεί η συµµετοχή των 
ενώσεων και ιδρυµάτων προνοίας. 

– Να υιοθετηθεί µια οδηγία της ΕΕ επί τη βάσει του άρθρου 13, που θα καθιστά παράνοµη 
τη διακριτική µεταχείριση κατά των ατόµων µε ειδικές ανάγκες σε όλες τις σφαίρες της 
ζωής. 

 
  Προκειµένου να αυξηθούν τα επίπεδα απασχόλησης των ατόµων µε ειδικές 
ανάγκες: τα κράτη µέλη της ΕΕ θα πρέπει να εξασφαλίσουν την εφαρµογή της οδηγίας της 
ΕΕ για τις ίσες ευκαιρίες στον χώρο εργασίας· η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει 
την ενίσχυση της γραµµής 7 στις κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση· οι 
κοινωνικοί εταίροι σε επίπεδο ΕΕ θα πρέπει να προτείνουν νέες πρωτοβουλίες για την 
απασχόληση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες· οι οδηγίες ΕΕ σχετικά µε τις δηµόσιες 
συµβάσεις θα πρέπει να επιτρέπουν στις δηµόσιες αρχές να χρησιµοποιούν ως κριτήριο 
ανάθεσης και την απασχόληση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και, τέλος, η έρευνα για το 
εργατικό δυναµικό της ΕΕ θα πρέπει να περιλαµβάνει πληροφορίες για την κατάσταση των 
ατόµων µε ειδικές ανάγκες. 
 
  Η ΕΟΚΕ αναλαµβάνει τη δέσµευση να συνυπολογίζει στο εξής την µειονεξία 
σε όλες τις εργασίες της και θα συµµετάσχει ενεργά στην αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού 
Έτους για τα Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες. 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κα Susanne Johansson 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 96 19 - e-mail : susanne.johansson@esc.eu.int) 

 
• Οικογενειακή επανένωση 
 Μόνος εισηγητής: ο κ. MENGOZZI (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – I) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 225 τελικό – 1999/0258 (CNS) – CES 857/2002 
 
– Κύρια σηµεία: 
 
  Η νέα πρόταση της Επιτροπής υποβάλλει το δικαίωµα οικογενειακής 
επανένωσης σε µια σειρά διαδικασιών που είναι πιο περιοριστικές από εκείνες που 
προβλέπονται σήµερα. Οι τροποποιήσεις αντανακλούν τον κύριο προσανατολισµό που 
προέκυψε από τη συζήτηση στο Συµβούλιο. 

 
Οι τροποποιήσεις που έχουν τις σοβαρότερες συνέπειες είναι:  

 
– η προϋπόθεση να υπάρχει "βάσιµη προοπτική για απόκτηση µόνιµης διαµονής", 
– η προβλεπόµενη παρέκκλιση που επιτρέπει σε ένα κράτος µέλος να εξετάσει, στην 

περίπτωση που ένας ανήλικος έχει συµπληρώσει το δωδέκατο έτος, εάν "πληροί ένα από 
τα κριτήρια ένταξης των οποίων η εξέταση προβλεπόταν από την ισχύουσα νοµοθεσία 
κατά την ηµεροµηνία θέσπισης της παρούσας οδηγίας", 

– η προθεσµία για την απάντηση στην αίτηση επανένωσης αυξάνεται από 6 µήνες σε 9, 
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– τα κράτη µέλη µπορούν να απαιτούν από τον αιτούντα να έχει ήδη κατοικήσει νοµίµως 
στο έδαφος τους επί δύο έτη, 

– οι "οικογενειακές σχέσεις" υποβάλλονται σε έλεγχο (άρθρο 5.2) µέσω συνεντεύξεων  ή 
άλλων ερευνών που υπόκεινται στην ευχέρεια των κρατών µελών, 

– "κυρώσεις και ένδικα µέσα", όπου θεωρείται φυσικό να απαιτείται από τους υπηκόους 
τρίτης χώρας άµεµπτη ηθική συµπεριφορά. 

 
  Η ΕΟΚΕ εκφράζει τις επιφυλάξεις της για τις σηµαντικές τροποποιήσεις που 
έγιναν στο κείµενο του 1999. ∆εν θέλει, ωστόσο, να εκφράσει αρνητική γνώµη για την 
πρόταση, περισσότερο µε την ελπίδα παρά µε την πεποίθηση ότι αυτή η τελευταία φάση θα 
οδηγήσει γρήγορα στην ολοκλήρωση της διαδικασίας και στην οριστική έγκριση του 
εγγράφου.  
 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Alan Hick 
  (Τηλ.: 00 32 2 546 9302 - e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
 
• Ατζέντα κοινωνικής πολιτικής – Πίνακας αποτελεσµάτων 
 Εισηγητής: ο κ. BLOCH-LAINΙ (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες- F) 
 Συνεισηγητής: ο κ. ΚΟΡΥΦΙ∆ΗΣ (Εργαζόµενοι – EL) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 89 τελικό – CES 856/2002 
 
– Κύρια σηµεία: 
 
  H ΕΟΚΕ έχει σκοπό να συµµετάσχει ενεργά στην ενδιάµεση αξιολόγηση της 
Ατζέντας το 2003, που δεν είναι και τόσο µακρινή. 
 
  Η αναγνώριση του πολυδιάστατου χαρακτήρα της φτώχειας αποτελεί ένα 
βήµα µπροστά. Χρειάζεται, ωστόσο, περαιτέρω πρόοδος προς αυτή την κατεύθυνση. Ο 
απώτερος στόχος πρέπει να είναι η πρόσβαση στο σύνολο των θεµελιωδών δικαιωµάτων. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιδείξει περισσότερη προσοχή και περισσότερη φαντασία 
σε σχέση µε το δικαίωµα ασύλου και τη µετανάστευση, καθώς και µεγαλύτερο ενδιαφέρον 
για τον κοινωνικό αντίκτυπο της "διεύρυνσης". Ο συγκεκριµένος Πίνακας Αποτελεσµάτων 
δεν τονίζει πάντοτε επαρκώς τον ρόλο που διαδραµατίζουν οι "ιδιωτικές κοινωνικές 
υπηρεσίες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα", που εργάζονται υπέρ του γενικού συµφέροντος 
στην Ευρώπη. Κατά την υλοποίηση της κοινωνικής Ατζέντας θα πρέπει να δοθεί προσοχή 
και στις µη θεσµοθετηµένες οµάδες που συγκροτούνται και καθοδηγούνται από τα 
ονοµαζόµενα "αποκλεισµένα" άτοµα. Όσον αφορά τις ανισότητες στο επίπεδο της ανεργίας 
και του αποκλεισµού στην επικράτεια της Ένωσης, η ΕΟΚΕ τονίζει την ανάγκη να 
ενισχυθούν οι συνέργιες µεταξύ των πολιτικών για την απασχόληση και των περιφερειακών 
πολιτικών. Τέλος, επαναλαµβάνει την ανάγκη να συνεχιστεί το δύσκολο έργο του 
καθορισµού δεικτών ποιότητας. 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κα Susanne Johansson 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 96 19 - e-mail : susanne.johansson@esc.eu.int) 
 
• Τροποποίηση του προγράµµατος ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
  Εισηγητής: ο κ.BERNABEI (Εργοδότες – IΤ) 
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– Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 193 τελικό – CES  854/2002 
 
– Κύρια σηµεία:  
 
  Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόταση τεχνικής τροποποίησης όσον αφορά τη 
µέθοδο χορήγησης των οικονοµικών ενισχύσεων στα σχέδια που διοργανώνονται στο 
πλαίσιο του εν λόγω προγράµµατος. Ζητά, ωστόσο, από την Επιτροπή να δώσει τη δέουσα 
προσοχή, πέρα από την αναγκαία αναθεώρηση για να εφαρµοστούν οι αρχές της 
απλούστευσης και της αναλογικότητας στη διαδικασία συγχρηµατοδότησης, στις εξής 
ανάγκες: 1) να διασφαλιστεί η συνοχή, ο συντονισµός και η διαφάνεια των αποκεντρωµένων 
δράσεων σε µια διευρυµένη Ευρώπη, 2) να βελτιωθεί η ενηµέρωση και η διάδοση των 
αποτελεσµάτων, 3) να επιτευχθούν σηµαντικότερες και καλύτερες συνεργίες µε άλλα 
κοινοτικά προγράµµατα, 4) να διασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα του νέου πλαισίου 
δεικτών, τυποποίησης και συγκρισιµότητας των δεδοµένων, παρακολούθησης και ελέγχου, 
ούτως ώστε να πραγµατοποιούνται αξιολογήσεις των επιπτώσεων χωρίς ανώφελη και 
αντιπαραγωγική διοικητική επιβάρυνση των δικαιούχων, και 5) να επιταχυνθούν περαιτέρω 
οι διαδικασίες, ιδίως όσον αφορά τις πληρωµές συχνά πολύ µικρών χρηµατοδοτικών ποσών. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κα Susanne Johansson 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 96 19 - e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int) 

* 
 

*          * 
6. ∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ   
 
• Προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης 
 Εισηγητής: ο κ. de las HERAS CABAΡAS (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες - E) 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 139 τελικό – 2002/0066 CNS – CES 845/2002 

 
– Κύρια σηµεία: 

 
  Η ΕΟΚΕ επικροτεί το σύστηµα των προστατευµένων ονοµασιών 
προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων (ΠΟΠ/ΠΓΕ) ως αποτελεσµατική µέθοδο 
προστασίας των δικαιωµάτων των καταναλωτών, που ανταποκρίνεται στις θεµιτές 
επιθυµίες τους για τρόφιµα µε ασφάλεια και ποιότητα. 
 
  Θεωρεί απαραίτητο να καταπολεµηθεί η δόλια χρήση µιας ονοµασίας και 
ζητά από την Επιτροπή και το Συµβούλιο να ενισχύσουν τις διατάξεις σχετικά µε τον έλεγχο. 
Καλεί την Επιτροπή να χαράξει µια όσο το δυνατόν επιθετικότερη στρατηγική για να 
ενισχύσει την προστασία των ΠΟΠ/ΠΓΕ στο πλαίσιο των συµφωνιών TRIPS, ώστε να 
εξισωθούν µε το επίπεδο προστασίας και τις απαιτήσεις που ισχύουν στην κοινοτική αγορά. 
 
  Για να προαχθεί η ανάπτυξη µεγαλύτερου αριθµού αγροτικών περιοχών, η 
ΕΟΚΕ θεωρεί ότι το παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού 2081/92 θα µπορούσε θαυµάσια να 
επεκταθεί και σε άλλα γεωργικά προϊόντα. 
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  Η ΕΟΚΕ επικροτεί τις νέες τροποποιήσεις που προτείνονται από την 
Επιτροπή µε στόχο να προστατευθούν τα δικαιώµατα παγκόσµιας αναγνώρισης των 
ευρωπαϊκών ονοµασιών. Κατ' αυτόν τον τρόπο, προσφέρεται η δυνατότητα σε όλα τα µέλη 
του ΠΟΕ να αντιτεθούν σε µια καταχώρηση, πράγµα που χρησιµεύει, συν τοις άλλοις, στην 
αποφυγή των διαφορών. 

 
  Κατά την ΕΟΚΕ, είναι λογικό να χαραχθεί µια πολιτική αµοιβαιότητας και 
να προταθεί η δυνατότητα καταχώρησης των προϊόντων τρίτων χωρών στην κοινοτική 
αγορά, εάν αυτό συνεπάγεται ίση προστασία των δικών µας προϊόντων εκτός της ΕΕ. 
 
  Τέλος, η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ότι είναι σηµαντικό να προωθηθούν τα 
προϊόντα που προστατεύονται από ΠΟΠ/ΠΓΕ. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κα Eleonora di Nicolantonio 
 (Tηλ.: 00 32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int) 
 
• ∆ιασυνοριακή διακίνηση Γενετικώς Τροποποιηµένων Οργανισµών 
 Εισηγητής: ο κ. ESPUNY MOYANO (Εργοδότες – E) 

 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 85 τελικό – 2002/0046 COD - CES  846/2002 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Johannes Kind  
 (Tηλ.: 00 32 2 546 9111 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
 
• Εµπορία σπόρων ελαιούχων και κλωστικών φυτών 
 Εισηγητής: ο κ. SABIN  (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες - F) 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 232 τελικό – 2002/0105 CNS - CES 847/2002 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κα Eleonora di Nicolantonio 
 (Tηλ.: 00 32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int) 

 
* 
 

*          * 
 
7. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ  

 
• Έρευνα και ενέργεια 
 Εισηγητής: ο κ.WOLF   (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες  -  D) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: Πρόσθετη γνωµοδότηση –  CES 838/2002 
 
– Κύρια σηµεία: 
 

  Η εξασφάλιση ενός οικονοµικά συµφέροντος, φιλικού προς το περιβάλλον και 
βιώσιµου ενεργειακού εφοδιασµού της ΕΕ ανήκει στα βασικά σηµεία των αποφάσεων των 
Συµβουλίων της Λισσαβώνας, του Γκέτεµποργκ και της Βαρκελώνης.  
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  Η  ΕΟΚΕ ζητά από την Επιτροπή να καταρτίσει το συντοµότερο δυνατό µια 
ολοκληρωµένη ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή έρευνα, από την οποία θα 
προκύψει ένα ολοκληρωµένο και συνεκτικό ευρωπαϊκό πρόγραµµα ενεργειακής έρευνας. 
 
  Τα θεµατικά περιεχόµενα του µελλοντικού ερευνητικού προγράµµατος πρέπει 
να περιλαµβάνουν όλες τις ενδιαφέρουσες για τους καταναλωτές πτυχές – όπως τα 
νοικοκυριά, τα κτίρια, τη βιοµηχανία και τις µεταφορές – καθώς και τις διάφορες τεχνικές 
εφοδιασµού, µετατροπής, διανοµής και εφαρµογής, συµπεριλαµβανοµένων της 
εξοικονόµησης ενέργειας και της ανάπτυξης νέων ιδεών.  

 
  Η ΕΟΚΕ καλεί  τις κυβερνήσεις, τη βιοµηχανία και τα ερευνητικά ιδρύµατα 
των κρατών µελών να συµµετάσχουν στην εν λόγω ευρωπαϊκή στρατηγική και στο 
πρόγραµµα ενεργειακής έρευνας που θα αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό. 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Joγo Pereira dos Santos 

(Tηλ. : 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
• Περιβαλλοντική ευθύνη 
 Εισηγήτρια: κα SΑNCHEZ MIGUEL (Εργαζόµενοι - E) 

 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 17 τελικό – 2002/0021 COD – CES 868/2002 

 
– Κύρια σηµεία:  
 
  Η ΕΟΚΕ δέχεται θετικά το καθεστώς της περιβαλλοντικής ευθύνης, διότι, µε 
τον αποτρεπτικό και προληπτικό αντίκτυπό του, µπορεί να προαγάγει την καλύτερη 
εφαρµογή των κανόνων για τα περιβαλλοντικά θέµατα, που συχνά καταπατούνται. 

 
  Επισηµαίνει, ωστόσο, ορισµένους περιορισµούς, ιδίως όσον αφορά το πεδίο 

εφαρµογής, τον περιορισµό των ζηµιών στη βιοποικιλότητα αποκλειστικά στις περιοχές που 
προστατεύονται από το δίκτυο ΝΑΤURA 2000 και τις παρεκκλίσεις όταν υπάρχουν διεθνείς 
συνθήκες για παρεµφερή θέµατα.  

 
  Η ΕΟΚΕ ζητά, εξάλλου, καλύτερο ορισµό των εννοιών της 

"βιοποικιλότητας", του "νοµιµοποιούµενου φορέα" που µπορεί να δρα στο πλαίσιο της 
περιβαλλοντικής ευθύνης, της "περιβαλλοντικής ζηµίας" και του καταµερισµού των 
αρµοδιοτήτων µεταξύ των διάφορων αρχών, προκειµένου να αποφευχθούν οι επικαλύψεις 
και οι επαναλήψεις των δράσεων µεταξύ τους. 

 
  Όσον αφορά τη "χρηµατοοικονοµική εγγύηση", η ΕΟΚΕ εκφράζει την 

ανησυχία ότι ο µη υποχρεωτικός χαρακτήρας της ασφαλιστικής κάλυψης µπορεί να 
µετριάσει την αποτελεσµατικότητα της πρότασης και συνιστά να δηµιουργηθούν εθνικά ή 
τοπικά Ταµεία, που θα χρηµατοδοτούνται από τις εισπράξεις των οικονοµικών κυρώσεων 
που προβλέπονται για τις παραβάσεις των οδηγιών του Παραρτήµατος Ι. 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κα Silvia Calamandrei  
 (Tηλ.: 00 32 2 546 9657 – e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int) 
 
• Τροποποίηση/∆ιευρωπαϊκά δίκτυα (∆Ε∆) στον τοµέα της ενέργειας 
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Εισηγητής: ο κ.VON SCHWERIN (Εργαζόµενοι - D) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2001) 775 τελικό – 2001/0311 COD – CES 865/2002 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Siegfried Jantscher  
 (Tηλ.: 00 32 2 546 8287 - e-mai: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 

 
• Κανόνες συµµετοχής – ΕΤΑ (Ευρατόµ) 
 Εισηγητής: ο κ. MALOSSE (Εργοδότες - F) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2001) 823 τελικό/2 – 2001/0327 CNS –  CES 867/2002 
 
 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Joγo Pereira dos Santos 
 (Tηλ.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
• Εισαγωγές και εξαγωγές επικίνδυνων χηµικών προϊόντων 
 Εισηγητής: ο κ. ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες - EL) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2001) 803 τελικό – 2002/0026 ACC - CES  844/2002 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Νικόλαος Πιπιλιάγκας 
 (Τηλ.: 00 32 2 546  9109 – e-mail: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int) 

 
• Έλεγχος/Πηγές ραδιενέργειας 

Εισηγητής: ο κ. WOLF (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες - D) 
 

– Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 130 τελικό – CES 843/2002 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες:  κ. Siegfried Jantscher  
  (Τηλ.: 00 32 2 546 8287 - e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
 

* 
 

*          * 
 
 
8. ΠΟΛΙΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
 
• Λευκή Βίβλος για τις µεταφορές µε ορίζοντα το 2010 
 Εισηγητής: ο κ.GARCΝA ALONSO (Εργοδότες - E) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2001) 370 τελικό – CES 869/2002 
 
– Κύρια σηµεία: 

 
  Αν και η ΕΟΚΕ υποδέχεται µε ενδιαφέρον τη Λευκή Βίβλο για τις µεταφορές, 
επικρίνει εντούτοις την υπερβολικά οµοιογενή αντιµετώπιση των προβληµάτων που τίθενται 



- 17 - 

Greffe CES 165/2002 – Τ/ΜΓ/µδ …/… 

και των λύσεων που προτείνονται, τόσο σε εδαφικό επίπεδο όσο και σε οικονοµικό, 
κοινωνικό, περιβαλλοντικό, πολιτιστικό κλπ. Οι καταστάσεις και οι συνθήκες που 
επικρατούν στα 15 κράτη µέλη είναι διαφορετικές και απαιτούν διαφορετική αντιµετώπιση. 
Η ΕΟΚΕ φρονεί, ακόµη, ότι: 

 
– ορισµένα µέτρα που προτείνονται για την επανεξισορρόπηση των µέσων µεταφοράς δεν 

πρέπει να επιφέρουν στρέβλωση στον ανταγωνισµό. Η ΕΟΚΕ εγκρίνει, ωστόσο, την 
εφαρµογή της αρχής του «ελεγχόµενου ανταγωνισµού» στις υπηρεσίες γενικού 
οικονοµικού συµφέροντος, στις οποίες ανήκουν και οι δηµόσιες συγκοινωνίες µε τις 
διάφορες µορφές τους, 
 

– δεν πρέπει να λησµονείται ο στρατηγικός χαρακτήρας των εµπορευµατικών µεταφορών 
για την ανάπτυξη των χωρών και τον εφοδιασµό των ορεινών, των αποµονωµένων, των 
νησιωτικών ή των εξόχως απόκεντρων περιοχών µε χαµηλότερο οικονοµικό δυναµικό. Η 
ενσωµάτωση των µεταφορών στο πλαίσιο και στη στρατηγική της βιώσιµης ανάπτυξης 
πρέπει να έχει ως στόχο τον επαναπροσανατολισµό της ζήτησης προς                        
εκείνους τους τρόπους µεταφοράς που υποχρησιµοποιούνται, είναι πιο ασφαλείς και πιο 
φιλικοί προς το περιβάλλον, προκειµένου να επιτευχθεί µια πιο εξισορροπηµένη 
κατανοµή µεταξύ των διαφόρων τρόπων µεταφοράς, 
 

– το έγγραφο δεν αξιολογεί επαρκώς τον ρόλο των δηµόσιων συγκοινωνιών σε σχέση µε 
την κινητικότητα των ατόµων. Θα πρέπει να προαχθούν εναλλακτικά µέσα µεταφοράς 
αντί των ιδιωτικών οδικών µεταφορών και όχι να επιβάλλονται κυρώσεις στις τελευταίες, 
 

– τέλος, στους στόχους της πολιτικής µεταφορών και στα προγράµµατα δράσης της θα 
πρέπει να συµπεριληφθεί η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της αποδοτικότητας 
των µεταφορών. Μεταξύ των συγκεκριµένων µέτρων που θα πρέπει να υιοθετηθούν, θα 
µπορούσε να προβλεφθεί η χρήση αποδοτικότερων βαρέων οχηµάτων και εναλλακτικών 
καυσίµων. 

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

Εισηγητής: ο κ. LEVAUX (Εργοδότες - F) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 54 τελικό – 2002/0038 COD – CES 842/2002 
 
– Κύρια σηµεία: 
 
  Η ΕΟΚΕ επικροτεί στο σύνολό της την πρόταση κανονισµού για το 
πρόγραµµα "Marco Polo", αλλά θεωρεί σκόπιµο να ενταχθούν στο πρόγραµµα συγκεκριµένα 
µέτρα, µεταξύ των οποίων τα εξής: 

 
– ενίσχυση των ελέγχων και των κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης της κοινωνικής 

νοµοθεσίας,χρηµατοδότηση µε δηµόσιους πόρους των υποδοµών για τη στροφή προς 
άλλα µέσα µεταφοράς, 

– απαίτηση από τους µεταφορείς να δεσµευτούν για τη διάρκεια των νέων υπηρεσιών, 
– πρόβλεψη από τώρα των διαδικασιών παράτασης του προγράµµατος έως το 2010, 
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– ανάθεση σε µία διαχειριστική επιτροπή της παρακολούθησης των ανειληµµένων 
δράσεων, 

– καθιέρωση της δυνατότητας χρηµατοδότησης έργων που ανήκουν στην επικράτεια ενός 
µόνο κράτους µέλους και έχουν θετικό αντίκτυπο στις διεθνείς µεταφορές, 

– κατάρτιση ενός "Ευρωπαϊκού Οδηγού" µε τους διατροπικούς διαδρόµους και τα 
χαρακτηριστικά τους. 

 
  Για να µειωθεί η κυκλοφοριακή συµφόρηση και να βελτιωθούν οι 
περιβαλλοντικές επιδόσεις του ευρωπαϊκού συστήµατος µεταφορών στο σύνολό του, που 
είναι οι στόχοι του "Marco Polo", η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει την ανάγκη µιας σφαιρικής 
πολιτικής προσέγγισης, που να µπορεί να τροποποιήσει ορισµένες οικονοµικές πρακτικές, 
και της κατάλληλης αύξησης των χρηµατοδοτικών πόρων. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες:  κ. Raffaele Del Fiore  
  (Τηλ.: 00 32 2 546 9794 - e-mail: raffaeledelfiore.@esc.eu.int) 
 
• Υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού 
 Εισηγητής: ο κ. TOSH (Εργοδότες – UK) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2001) 123 τελικό – 2001/0060 COD 
 COM(2001) 564 τελικό – 2001/0235-0236-0237 COD – CES 839/2202 
 
– Κύρια σηµεία: 
 
  Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι παραµένουν πολλές λεπτοµέρειες στις προτάσεις της 
Επιτροπής που πρέπει ακόµη να εξεταστούν, ιδίως όσον αφορά την ακριβή λειτουργία του 
νέου πλαισίου, τις ρυθµίσεις των διαβουλεύσεων και τον καθορισµό και την παρακολούθηση 
των στόχων. 
 
Πιο συγκεκριµένα, η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι: 
 

• είναι απαραίτητο να ληφθούν και άλλα µέτρα για την περαιτέρω ανάπτυξη της 
δυναµικότητας των διαδρόµων προσγειώσεως/απογειώσεως και άλλων επίγειων 
υποδοµών, ώστε να βελτιστοποιηθεί η δυναµικότητα του εναέριου χώρου, 
ελαχιστοποιώντας συγχρόνως τον αντίκτυπο στο τοπικό περιβάλλον, 

• η αρχή ότι η ασφάλεια είναι το στοιχείο που έχει τη µεγαλύτερη σηµασία από όλες τις 
άλλες πτυχές αυτών των προτάσεων θα πρέπει να αναγνωριστεί σε όλα τα στοιχεία τους. 
Προς τον σκοπό αυτό, αναµένεται να θεσπισθούν πρότυπα, τα οποία θα 
αναπροσαρµόζονται διαρκώς, 

• η Κοινότητα πρέπει να διαθέσει επαρκή µέσα για την αρχική συµβολή σε επενδύσεις 
Ε&Α, προκειµένου να εξασφαλισθεί η δηµιουργία και η διατήρηση κέντρων αριστείας, 

• το σύστηµα χρέωσης των χρηστών του εναέριου χώρου πρέπει να είναι διαφανές για να 
µπορούν να παρέχονται τα κατάλληλα κίνητρα µε στόχο την προσαρµογή των 
επενδύσεων στη ζήτηση των χρηστών, 

• τέλος, ο ευρωπαϊκός ρυθµιστικός φορέας θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι το καθεστώς 
πληρωµών αναγνωρίζει και ανταµείβει την επέµβαση των επενδυτών σε οποιοδήποτε 
στάδιο της αλυσίδας. 

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

• Τροποποίηση/Άρνηση επιβίβασης 
Εισηγητής: ο κ. GREEN (Εργοδότες - DK) 

 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2001) 784 τελικό – 2001/0305 COD – CES 840/2002 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες:  κ. Raffaele Del Fiore  
  (Τηλ.: 00 32 2 546 9794 - e-mail: raffaeledelfiore.@esc.eu.int) 
 
• Ασφάλεια αεροσκαφών τρίτων χωρών 
 Εισηγητής: ο κ. SANTILLAN CABEZA (Εργαζόµενοι - E) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 8 τελικό – 2002/0014 COD – CES 841/2001 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Siegfried Jantscher 
 (Tηλ.: 00 32 2 546 8287 - e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 

* 
 

*          * 
 
9. ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
 
• ∆ιατάξεις σχετικά µε τις επιτροπές που επικουρούν την Επιτροπή  
 Γενικός εισηγητής: ο κ. HERNΑNDEZ BATALLER (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – ES) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2001) 789 τελικό – 2001/0313 (AVC) 
 2001/0314 (COD) 
 2001/0315 (CNS) 
 2001/0316 (CNS) – CES 861/2002 
 
– Κύρια σηµεία: 
 
  Η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στην εναρµόνιση και την απλοποίηση 
της διαδικασίας διαβουλεύσεων (επιτροπολογία). 
 
  Η ΕΟΚΕ τονίζει τη σηµασία της πρότασης της Επιτροπής, η οποία αποτελεί 
ένα σηµαντικό βήµα προς µία συντονισµένη στρατηγική που απλοποιεί τις κοινοτικές 
διατάξεις και βελτιώνει την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση.  
 
Η ΕΟΚΕ προτείνει: 
 
–  πρώτον, να διευρυνθεί και στην ίδια η διαδικασία ενηµέρωσης που εφαρµόζεται 

έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
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–  δεύτερον, να ενηµερώνονται οι επιτροπές που επικουρούν την Επιτροπή και στις 
οποίες συµµετέχουν εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών ανάλογα µε τις ιδιαίτερες 
αρµοδιότητές τους. 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Fritz Rath  
 (Tηλ.: 00 32 2 546 9250 - e-mail: fritz.rath@esc.eu.int) 

 
 

 
  


