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  Στη σύνοδο ολοµέλειας της 10ης και 11ης ∆εκεµβρίου παρέστησαν ο Επίτροπος 
κ. Barnier, ο οποίος µίλησε στη Συνέλευση σχετικά µε την πολιτική συνοχής και τη ∆ιακυβερνητική 
∆ιάσκεψη, και εκπρόσωποι των οργανώσεις της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών των υποψήφιων 
για ένταξη χωρών. 
 
  Επίσης, κατόπιν προτάσεως των 3 κοσµητόρων, η Συνέλευση υιοθέτησε το καθεστώς 
των µελών. 

 
1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
 
• Ψήφισµα για τη στρατηγική της Λισσαβώνας - ΕΟΚΕ 
 
– Έγγραφα αναφοράς: CESE 1698/2003 
 
– Κύρια σηµεία: 
 
 1.  Στο ψήφισµα που εξέδωσε ως απάντηση σε µία αίτηση της Επιτροπής να 

εκφράσει τις απόψεις της σχετικά µε την πρόοδο της εφαρµογής της στρατηγικής της 
Λισσαβώνας, η ΕΟΚΕ τονίζει ότι η στρατηγική αυτή δεν θα συµβάλει στην επίτευξη των 
στόχων της διεθνούς ανταγωνιστικότητας, της οικονοµικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής 
προόδου και της αειφόρου ανάπτυξης, εάν δεν αναθεωρηθούν εκ βάθρων η µέθοδος, το θεσµικό 
και πολιτικό πλαίσιο και τα µέσα συνεργασίας που έχουν τεθεί σε εφαρµογή για την επίτευξή 
τους. Καταλήγει στην εκτίµηση αυτή βάσει των δικών της παρατηρήσεων και των συζητήσεων 
που έγιναν κατά τη διάρκεια ενός σηµαντικού συνεδρίου, το οποίο διοργανώθηκε από την 
ΕΟΚΕ τον Οκτώβριο. 

 
 2.  Για την αντιµετώπιση της κατάστασης αυτής, η ΕΟΚΕ προτείνει µια πιο 

δυναµική προσέγγιση, η οποία, σε θεσµικό επίπεδο, θα έχει τη µορφή µιας ενισχυµένης 
συνεργασίας µε στόχο την αναζωογόνηση της οικονοµικής ανάπτυξης στην Ευρώπη και θα 
βασίζεται στη δέουσα συνεκτίµηση των οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
παραγόντων και της συνεχούς αλληλεπίδρασης µεταξύ τους, δηλαδή στην αειφόρο ανάπτυξη 
και σε ένα ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό σύστηµα. 

 
 3.  Το ψήφισµα τονίζει, επίσης, την καθοριστική σηµασία του διαλόγου µε και 

µεταξύ των κοινωνικών εταίρων σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο, ώστε να ευοδωθούν οι 
µεταρρυθµίσεις, ιδίως εκείνες που αποσκοπούν στη βελτίωση της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης, της λειτουργίας της αγοράς εργασίας, καθώς και των συστηµάτων κοινωνικής 
προστασίας, µεριµνώντας ταυτόχρονα για τη διασφάλιση της βιωσιµότητάς τους. 

 
 4.  Για να επιτύχει, η στρατηγική της Λισσαβώνας δεν αρκεί µόνο να έχει την 

πραγµατική δέσµευση των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων και των κρατών µελών, αλλά 
πρέπει επίσης: 
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– να είναι κατανοητή και αποδεκτή από την κοινή γνώµη, πράγµα που απαιτεί κυρίως την 

ενίσχυση της προβολής της και της αξιοπιστίας της, 
– να υποστηρίζεται από τους κοινωνικοεπαγγελµατικούς φορείς της συµµετοχικής 

δηµοκρατίας. 
 
 5.  Από την πλευρά της, η ΕΟΚΕ προτίθεται να ενεργήσει ως µόνιµο 

παρατηρητήριο της προόδου της εφαρµογής της στρατηγικής της Λισσαβώνας και ιδίως : 
 

– να συµβάλει στην ανάπτυξη του δηµόσιου διαλόγου, εξασφαλίζοντας την άµεση 
συµµετοχή των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία αξιολόγησης, 

– να διεξάγει στενές διαβουλεύσεις µε τα εθνικά Οικονοµικά και Κοινωνικά Συµβούλια και 
παρεµφερείς οργανισµούς σχετικά µε την εν εφαρµογή της στρατηγικής αυτής, 

– να προωθήσει τη διάδοση των εθνικών και ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών των 
κοινωνικοεπαγγελµατικών κύκλων και των κοινωνικών εταίρων που συµβάλλουν στην 
επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής της Λισσαβώνας, 

– να συνεχίσει να υποβάλλει κάθε χρόνο στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έκθεση 
αξιολόγησης για την πρόοδο της εφαρµογής της στρατηγικής της Λισσαβώνας. 

  
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Jakob Andersen  
 (Tηλ.: 00 32 2 546 92 58 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int) 
 
 
• Γενικοί προσανατολισµοί της οικονοµικής πολιτικής (ΓΠΟΠ) 
  
– Εισηγητής: ο κ. DELAPINA (Μισθωτοί – AT) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 1618/2003 
 
– Κύρια σηµεία:  
 
 Η ευρωπαϊκή οικονοµία χαρακτηρίστηκε κατά την τελευταία τριετία από ιδιαίτερα χαµηλούς 

ρυθµούς ανάπτυξης, ενώ οι προοπτικές για µια ταχεία, δυναµική και σταθερή ανάκαµψη είναι 
ελάχιστα ενθαρρυντικές λόγω του χαµηλού επιπέδου της εσωτερικής ζήτησης. Ιδιαίτερη 
ανησυχία προκαλεί η µειωµένη επενδυτική δραστηριότητα. Ως εκ τούτου, είναι πολύ απίθανο 
να µπορέσουν να επιτευχθούν οι στόχοι που καθορίστηκαν στη Λισσαβόνα για το έτος 2010. 

 
 Παρά την αναποτελεσµατικότητά του, ο καθορισµός "Γενικών Προσανατολισµών της 

Οικονοµικής Πολιτικής (ΓΠΟΠ)" – δηλαδή ο συνδυασµός µιας µακροοικονοµικής πολιτικής 
προσανατολισµένης προς τη σταθερότητα µε µέτρα ευελιξίας και µείωσης του κόστους από την 
πλευρά της προσφοράς – διατηρείται εδώ και χρόνια αµετάβλητος. Η θέση σύµφωνα µε την 
οποία µια πολιτική σταθερότητας αρκεί από µόνη της για να παραγάγει αυτοµάτως ανάπτυξη 
δεν επαληθεύτηκε. Ούτε η αύξηση της ευελιξίας ούτε η µείωση του κόστους κατάφεραν να 
τονώσουν τη ζήτηση. Κάθε πολιτική σταθερότητας που είναι µονόπλευρα προσανατολισµένη 
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προς τη βελτίωση των συνθηκών προσφοράς λειτουργεί, σε τελική ανάλυση, περιοριστικά. ∆εν 
υπάρχει ακόµη καµία ένδειξη που να αποδεικνύει ότι η ευρωπαϊκή µακροοικονοµική πολιτική 
πoρεύεται προς µια αυτόνοµη αναπτυξιακή δυναµική. 

 
 Η ΕΕ πρέπει να στηριχθεί στις δικές της δυνάµεις, για να επαναφέρει την ευρωπαϊκή οικονοµία 

στον δρόµο της ανάπτυξης και της πλήρους απασχόλησης. Πρέπει, συνεπώς, να εφαρµόσει µια 
δραστήρια και επεκτατική οικονοµική πολιτική, η οποία να συνεκτιµά τη µακροοικονοµική 
συγκυρία. Μια ισορροπηµένη µακροοικονοµική πολιτική µε δεδηλωµένο στόχο την πλήρη 
απασχόληση χρειάζεται, εκτός από τη µείωση του κόστους της προσφοράς, και ενίσχυση της 
πραγµατικής ζήτησης. 

 
 Κατά τη σηµερινή οικονοµική κρίση ο συντονισµός της οικονοµικής πολιτικής στην ΕΕ έδειξε 

τα όριά του. Πολλοί κανόνες αποδεικνύονται υπερβολικά ανελαστικοί, χωρίς να συµβάλουν 
στην αντιµετώπιση των έµπρακτων προκλήσεων, ενώ ο συντονισµός µεταξύ των αρχών είναι 
επίσης ανεπαρκής. Επιβάλλονται εκτενείς µεταρρυθµίσεις, οι οποίες θα πρέπει να επιτρέψουν 
µεγαλύτερα περιθώρια ελιγµού για την ελαστικότερη αντίδραση και την προσαρµογή της 
οικονοµικής πολιτικής στις σηµερινές οικονοµικές προκλήσεις. Η προσέγγιση αυτή αποτελεί τη 
µοναδική διέξοδο της Ευρώπης από τη σηµερινή κρίση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Η 
EOKE αισιοδοξεί ότι οι αναγκαίες µεταρρυθµίσεις θα πραγµατοποιηθούν µε επιτυχία, διότι έχει 
αποδειχθεί στο παρελθόν η δύναµη της Ευρώπης στους τοµείς της κοινωνικής σταθερότητας και 
της καινοτοµίας. 

 
 Ένα άλλο θετικό στοιχείο, που πρέπει να επικροτηθεί, είναι το γεγονός ότι οι "γενικοί 

προσανατολισµοί" δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στον ρόλο των κοινωνικών εταίρων σ' αυτή τη 
διαδικασία συντονισµού. Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, η τριµερής κοινωνική σύνοδος κορυφής 
για την προετοιµασία των συνεδριάσεων του Συµβουλίου πρέπει να καταστεί ένα πραγµατικό 
φόρουµ συνεννόησης για την ανάπτυξη και την απασχόληση. 

 
 Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ιδιαίτερα ότι ο καλύτερος συντονισµός των οικονοµικών πολιτικών δεν 

αποτελεί επιταγή µόνο για τη ζώνη του ευρώ, αλλά κατ' αρχήν και για το σύνολο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Alberto Allende  
 (Tηλ.: 00 32 2 546 96 79 – e-mail: alberto.allende@esc.eu.int)  
 
 
• Ενδιάµεση επανεξέταση της ατζέντας κοινωνικής πολιτικής 
  
– Εισηγητής: ο κ. JAHIER (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – IT) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 312 τελικό – CESE 1614/2003 
 
– Κύρια σηµεία: 
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 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε τις γενικές κατευθύνσεις και τις προτάσεις της ανακοίνωσης της 

Επιτροπής και επαναλαµβάνει την πεποίθησή της ότι η συνέχιση των προβλεπόµενων γραµµών 
δράσεως και το µέλλον της ίδιας της κοινωνικής ατζέντας παραµένουν θεµελιώδη ακόµη και σε 
µια περίοδο κρίσεως ή οικονοµικής στασιµότητας. 

 
 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η χρονική συνέχεια των δράσεων, των 

επενδύσεων και των µεθόδων, εξετάζοντας σε βάθος ειδικότερα την κοινωνική επίδραση των 
κανόνων, των επενδύσεων στο ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο και την αξιοποίηση της 
κοινωνικής οικονοµίας και των διαφόρων φορέων της, προκειµένου να επιτευχθούν µε τον 
καλύτερο και πιο αποτελεσµατικό τρόπο οι στόχοι της συνοχής και της κοινωνικής ανάπτυξης 
που προβλέπονται από τη στρατηγική της Λισσαβώνας.  

 
 Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει την αναπόδραστη ανάγκη να υπάρχουν διαθέσιµα ενηµερωµένα 

στοιχεία, ενώ παράλληλα θεωρεί απαραίτητο να καθοριστεί ένα ακριβέστερο πλαίσιο 
προτεραιοτήτων για το δεύτερο στάδιο της ατζέντας. Για την προετοιµασία της δηµόσιας 
συζήτησης που θα διεξαχθεί το φθινόπωρο του 2004, η ΕΟΚΕ εκδηλώνει ήδη από τώρα το 
ενδιαφέρον της να συµµετάσχει ενεργά σε αυτή τη διαδικασία που έχει ήδη αρχίσει. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Pierluigi Brombo  
 (Tηλ.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 
 
2.   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 
 
•  Πράσινο Βιβλίο / Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 
 
– Εισηγητής:  ο κ. HERNÁNDEZ BATALLER  (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – ES) 
– Συνεισηγητής:  ο κ. HENCKS (Μισθωτοί – LU) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 270 τελικό – CESE 1607/2003 
   
– Κύρια σηµεία: 

 
 Με την ευκαιρία της διαβούλευσης για το Πράσινο Βιβλίο της Επιτροπής, η ΕΟΚΕ 

επαναλαµβάνει τους προσανατολισµούς της στον τοµέα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.  
 
 Στη γνωµοδότησή της, η ΕΟΚΕ συνιστά: 

– να παρουσιάσει η Επιτροπή πρόταση οδηγίας-πλαισίου για τις οικονοµικές υπηρεσίες 
γενικού συµφέροντος µε στόχο την παγίωση: των αρχών, των κύριων προσανατολισµών 
του κοινοτικού δικαίου, των τρόπων χρηµατοδότησης, των επιλογών όσον αφορά τους 
τρόπους οργάνωσης και ρύθµισης, των διαδικασιών αξιολόγησης των επιδόσεων και των 
δικαιωµάτων των χρηστών, 

– να δηµιουργηθεί ειδική νοµική βάση στη Συνθήκη, 
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– να προωθηθεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και η δηµοκρατική 
συµµετοχή των χρηστών και των εργαζοµένων, 

– να τηρείται η αρχή της επικουρικότητας, βάσει της οποίας ο καθορισµός, η οργάνωση, η 
χρηµατοδότηση και ο έλεγχος των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας εναπόκεινται στις αρµόδιες 
εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, 

– να δηµιουργηθεί ένας µηχανισµός που θα επιτρέπει την εφαρµογή της επικουρικότητας µε 
λειτουργικό τρόπο αντί να περιορίζεται µόνο στην εδαφική επικουρικότητα, 

– να προσδιοριστεί η έννοια της αντιστάθµισης του κόστους των υποχρεώσεων δηµόσιας 
υπηρεσίας, 

– βάσει της διάκρισης µεταξύ οικονοµικών και µη οικονοµικών δραστηριοτήτων, να 
αποκλεισθεί ρητώς η εφαρµογή των κανόνων του ανταγωνισµού στις υπηρεσίες που 
συνδέονται µε τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήµατα και µε την υποχρεωτική ένταξη στο 
βασικό καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και σε εκείνες που παρέχονται από µη 
κερδοσκοπικούς κοινωνικούς, φιλανθρωπικούς και πολιτιστικούς φορείς. 

 
–    Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Raffaele Del Fiore  
  (Τηλ.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 
3.   ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
 
• Υποδοµές των µεταφορών 
  
–    Εισηγητές: η κα ALLEWELDT (Μισθωτοί – DE) 
     ο κ. LEVAUX (Εργοδότες – FR) 
     ο κ. RIBBE (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – DE) 
 
–    Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 1611/2003 
 
– Κύρια σηµεία:  
 
 Κατά την ΕΟΚΕ, η πολιτική µεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αποτελέσει µία από 

τις κεντρικές προτεραιότητες στο πλαίσιο της πολιτικής για τη βιώσιµη ανάπτυξη και τις 
κλιµατικές µεταβολές. 

 
 Έτσι, η ΕΟΚΕ θεωρεί απαραίτητη την ανάπτυξη των πανευρωπαϊκών διαδρόµων µεταφορών 

στη Νότια και στην Ανατολική Ευρώπη και τη βελτίωση των συνθηκών για την ανάπτυξη των 
µεταφορών στην περιοχή της Μεσογείου. 

 
 Τα έργα υποδοµών ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος µπορούν να ανταποκριθούν στην αποστολή τους 

µόνον εάν ανταποκρίνονται σε οικονοµικά, πολιτικά και κοινωνικά συµφέροντα και τα 
λαµβάνουν υπόψη. Για το λόγο αυτό απαιτείται συµµετοχή των επαγγελµατικών οργανώσεων, 
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των επιχειρήσεων µεταφορών, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των οργανώσεων 
προστασίας του περιβάλλοντος και των καταναλωτών. 

 
 Η ΕΟΚΕ τονίζει, ακόµη, ότι θα πρέπει: 

– να διασφαλισθεί η διατροπικότητα των διαδρόµων ∆Ε∆ και να προβλεφθούν ποιοτικά 
κριτήρια, 

– να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στη φιλοπεριβαλλοντική χρήση των πλωτών οδών, καθώς και 
στην ανάπτυξη των θαλασσίων µεταφορών µικρών αποστάσεων και στην ενσωµάτωσή 
τους στον σχεδιασµό των διαδρόµων των ∆Ε∆, 

– να προσδιορισθούν φιλόδοξοι, αλλά εφικτοί στόχοι για την ανάπτυξη των σιδηροδροµικών 
µεταφορών, µε ιδιαίτερη προσοχή στη διασυνοριακή συνεργασία και στη διασύνδεση των 
θαλάσσιων λιµένων. 

 
 Τέλος, όσον αφορά τη χρηµατοδότηση των υποδοµών, η ΕΟΚΕ προτείνει τη δηµιουργία ενός 

Ευρωπαϊκού Ταµείου για τα έργα ∆Ε∆-Μ προτεραιότητας, υπό τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, το οποίο θα χρηµατοδοτείται από την εισφορά 1 λεπτού ανά λίτρο 
καυσίµου που θα καταναλώνεται στους δρόµους της ΕΕ από το σύνολο των ιδιωτικών, 
δηµόσιων και επαγγελµατικών οχηµάτων εµπορευµατικών και επιβατικών µεταφορών. 

 
–    Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Luís Lobo  
 (Τηλ.: 00 32 2 546 97 17 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 
• Μετανηολόγηση πλοίων 
  
–    Εισηγήτρια: η κα ΜΠΡΕ∆ΗΜΑ-ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ (Εργοδότες – EL) 
 
–   Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 478 τελικό – 2003/0180 COD – CESE 1612/2003 
  
–  Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Raffaele Del Fiore 
 (Τηλ : 00 32 2 546 97 94 - e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 
4.   ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 
 
•  Η φορολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση  

 
–  Εισηγητής: ο κ. NYBERG (Μισθωτοί – SE) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 1621/2003 
 
– Κύρια σηµεία:  
 
 Η φορολογική πολιτική είναι µέρος της µακροοικονοµικής πολιτικής που βρίσκεται πάντα 

στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ. Η 
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φορολογική πολιτική των κρατών µελών διαφέρει σε µεγάλο βαθµό από το ένα κράτος στο 
άλλο.  

 
 Οι διαφορές στη φορολογική πολιτική των κρατών µελών δεν αφορούν µόνο τους 

φορολογικούς συντελεστές, αλλά και τον τρόπο υπολογισµού των φορολογικών βάσεων και 
ολόκληρη τη δοµή των φορολογικών συστηµάτων. Οι δυσκολίες να καταλήξουµε σε µια 
κοινή άποψη για τα φορολογικά θέµατα δεν είναι µόνο θέµα διαφορετικών πολιτικών 
απόψεων. 

 
 Οι απαιτήσεις οµοφωνίας αφορούν όλες τις αποφάσεις για τη φορολογία στους κόλπους της 

ΕΕ. Η πρόταση της Συνέλευσης περιέχει µια σχετική χαλάρωση, αλλά στην πρόταση δεν 
περιλαµβάνονται ούτε ο υπολογισµός των φορολογικών βάσεων ούτε των φορολογικών 
συντελεστών. Η ΕΟΚΕ έχει επανειληµµένως στο παρελθόν εκφράσει την άποψη ότι η 
απαίτηση για οµοφωνία στα φορολογικά θέµατα θα πρέπει να αναθεωρηθεί. 

 
 Σύµφωνα µε τις αλλαγές στη φορολογική πολιτική που πρότεινε η Συνέλευση για το µέλλον 

της Ευρώπης, όχι µόνο η εσωτερική αγορά, αλλά και η στρέβλωση του ανταγωνισµού θα 
µπορούν να αποτελέσουν λόγους για ανάληψη µέτρων από πλευράς ΕΕ. Η Συνέλευση 
προτείνει τη µετάβαση στην ειδική πλειοψηφία για τα θέµατα της διοικητικής συνεργασίας, 
της πάταξης της φοροδιαφυγής και της παράνοµης φοροαποφυγής, και για τις περιπτώσεις 
αυτές προτείνει να επεκταθεί η ισχύς του κανόνα και πέραν της έµµεσης φορολογίας 
προκειµένου να συµπεριληφθεί και ο φόρος εισοδήµατος επιχειρήσεων. 

 
 Για να επιλυθούν όλα αυτά τα προβλήµατα, θεωρούµε ότι υπάρχει µόνο µία διέξοδος. Η ΕΕ 

θα πρέπει να έχει την αρµοδιότητα, αλλά και την πραγµατική δυνατότητα να λαµβάνει 
αποφάσεις µε ειδική πλειοψηφία για την επιβολή φόρων όπου η δυνατότητα µιας χώρας να 
καθορίζει τη φορολογία της εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τον τρόπο δράσης των άλλων 
κρατών µελών µέσα σε µια εσωτερική αγορά µε 25 κράτη. 

 
 Η λήψη αποφάσεων µε ειδική πλειοψηφία θα πρέπει να περιοριστεί σε ορισµένους φόρους. 

Σε αυτούς περιλαµβάνονται η φορολογία των επιχειρήσεων, η φορολογία των 
κεφαλαιουχικών εσόδων και η φορολογία δραστηριοτήτων που είναι επιζήµιες για το 
περιβάλλον. Η διαδικασία αυτή πρέπει να εφαρµόζεται στους φόρους που επηρεάζουν τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ή που στρεβλώνουν τον ανταγωνισµό. Επιπλέον η ειδική 
πλειοψηφία, θα ισχύει µόνο για ορισµένους φόρους, και θα χρησιµοποιείται για τον 
καθορισµό ελαχίστων φορολογικών επιπέδων. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κα Borbala Szij 
       (Τηλ.: 00 32 2 546 96 79 – e-mail: borbala.szij@esc.eu.int) 
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•  Κινητές αξίες - ∆ιαφάνεια της πληροφόρησης 
 
– Εισηγητής: ο κ. SIMON (Εργοδότες – FR) 
 
–  Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 138 τελικό – 2003/0045 COD – CESE 1619/2003 
–  Κύρια σηµεία:  
 
 Η βελτίωση της πιστωτικής και λογιστικής διαφάνειας των εταιρειών που είναι εισηγµένες σε 

χρηµατιστήριο αξιών αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για την εδραίωση της εµπιστοσύνης στη 
λειτουργία των χρηµατοπιστωτικών αγορών. Επιπλέον, η µεγαλύτερη εναρµόνιση των 
υποχρεώσεων των εταιρειών στα θέµατα αυτά είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση των 
ευρωπαϊκών χρηµατοπιστωτικών αγορών, που αποτελεί στόχο του σχεδίου δράσης για τις 
χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες.  

 
 Η πρόταση οδηγίας θέτει, εντούτοις, ένα αριθµό ζητηµάτων, άλλοτε αρχής και άλλοτε τεχνικής 

φύσεως, από τα οποία το πιο πολυσυζητηµένο είναι η δηµοσίευση της τριµηνιαίας έκθεσης.  
 
 Το ζήτηµα αυτό αποτελεί, πράγµατι, αντικείµενο εκτενούς συζήτησης: η υποχρεωτική 

δηµοσίευση τριµηνιαίων πληροφοριών επικρίνεται έντονα από τις εταιρείες. Το σύνολο των 
επενδυτών πρέπει ήδη να διαχειριστεί µια τεράστια ροή πληροφοριών και προτιµά τη βελτίωση 
της ποιότητάς τους παρά την αύξηση της ποσότητάς τους.  

 
 Η υποχρεωτική δηµοσίευση τριµηνιαίων πληροφοριών θα έχει, εξάλλου, πραγµατικό αντίκτυπο 

στους εκδότες από την άποψη του κόστους, ιδίως στις ΜΜΕ. Προπαντός, όµως, η γενίκευση 
των τριµηνιαίων πληροφοριών για τα αποτελέσµατα ενέχει τον κίνδυνο να ωθήσει περισσότερο 
τους επενδυτές σε βραχυπρόθεσµες συµπεριφορές. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει τη 
µεταβλητότητα των αγορών και να παρεµποδίσει επίσης την εφαρµογή µιας µακροπρόθεσµης 
στρατηγικής από τις επιχειρήσεις, που θα είναι υποχρεωµένες να δικαιολογούν κάθε τρεις µήνες 
τα αποτελέσµατά τους. 

 
 Ενόψει όλων αυτών των αντιρρήσεων, η σύνεση συνιστά µια σταδιακή προσέγγιση, µε την 

επιβολή µόνο της δηµοσίευσης πληροφοριών σχετικά µε την εξέλιξη του κύκλου εργασιών και 
της δραστηριότητας για το πρώτο και το τρίτο τρίµηνο. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κα Borbala Szij 
       (Τηλ.: 00 32 2 546 96 79 – e-mail: borbala.szij@esc.eu.int) 
 
 
•  ΦΠΑ - Ταχυδροµικές υπηρεσίες 
   
–  Εισηγήτρια: η κα KING (Εργοδότες – UK) 
 
–  Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 234 τελικό – 2003/0091 CNS – CESE 1620/2003 
 



- 9 - 

Greffe CESE 225/2003 – Τ/ΜΓ/γσ .../... 

–  Κύρια σηµεία:  
 
 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την άρση της στρέβλωσης του ανταγωνισµού στις ταχυδροµικές 

υπηρεσίες, θα προτιµούσε όµως η κατάργηση της απαλλαγής ΦΠΑ επί των ταχυδροµικών 
υπηρεσιών να διενεργηθεί ταυτόχρονα µε την πλήρη ελευθέρωση του τοµέα. 

 
 Η ΕΟΚΕ επικροτεί την εφαρµογή του µειωµένου συντελεστή ΦΠΑ για τις επιστολές και τα 

µικρά δέµατα και δέχεται τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ για τις µη κανονικές ταχυδροµικές 
υπηρεσίες (µε εξαίρεση τις υπηρεσίες που αφορούν ταχυδροµείο χωρίς παραλήπτη). 

 
 Παρόλα αυτά, η ΕΟΚΕ είναι πεπεισµένη ότι δεν πρέπει να υπάρξει καµία αύξηση τιµών και 

κανένας περιορισµός στις καθολικές υπηρεσίες για τους χρήστες των ταχυδροµικών υπηρεσιών. 
Επιπλέον, η ΕΟΚΕ ανησυχεί µήπως δεν εφαρµόσουν όλα τα κράτη µέλη µειωµένο συντελεστή 
για τις κανονικές ταχυδροµικές υπηρεσίες. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Pawel Olechnowicz 
      (Τηλ.: 00 32 2 546 99 72 – e-mail: pawel.olechnowicz@esc.eu.int) 
 
 
5.  ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
• Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής 

για τα ∆υτικά Βαλκάνια 
 

–   Εισηγητής: ο κ. CONFALONIERI (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – IT) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: ∆ιερευνητική γνωµοδότηση – CESE 1624/2003 
 
–   Κύρια σηµεία:  
 
 Κατόπιν αιτήσεως της ιταλικής Προεδρίας, η ΕΟΚΕ εξέδωσε γνωµοδότηση µε θέµα "Ο ρόλος 

της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής για τα ∆υτικά Βαλκάνια". 
 
 Σκοπός της γνωµοδότησης αυτής είναι να προσδιοριστεί ο τρόπος µε τον οποίο η κοινωνία των 

πολιτών θα µπορέσει να συµβάλει στην υλοποίηση της ατζέντας της Θεσσαλονίκης για τα 
∆υτικά Βαλκάνια. 

 
 Κατά την ΕΟΚΕ, ο ρόλος της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) είναι να 

εξασφαλίσει ότι στην πορεία προς την ένταξη των πέντε χωρών των ∆υτικών Βαλκανίων στην 
ΕΕ θα υλοποιηθούν συγκεκριµένοι και σηµαντικοί στόχοι κοινωνικής προόδου για τα 
Βαλκάνια. 
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 Με τη γνωµοδότησή της, η ΕΟΚΕ θέλει ιδίως να θέσει ένα κριτικό πλαίσιο αναφοράς για να 
µελετηθούν οι υπάρχουσες ευκαιρίες και τα δυνατά σηµεία που πρέπει να αξιοποιηθούν για την 
ενίσχυση του ρόλου της ΟΚΠ στα ∆υτικά Βαλκάνια. 

 
 Η επιχειρηµατολογία που αναπτύσσεται στρέφεται γύρω από την πολιτικοθεσµική, την 

οικονοµική και την πολιτιστική σηµασία της κοινωνίας των πολιτών και εκθέτει ορισµένα 
επίκαιρα χαρακτηριστικά της ΟΚΠ στις χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων. Εν συνεχεία, η ΕΟΚΕ 
προτείνει µίαν ανάγνωση της ατζέντας της Θεσσαλονίκης από την άποψη του ρόλου της 
κοινωνίας των πολιτών. Τέλος, εξετάζει ορισµένες δυνατές πορείες για την ενίσχυση της ΟΚΠ 
από περιφερειακή, εθνική και ευρωπαϊκή οπτική. 

 
 Η ΕΟΚΕ αναλύει και προτείνει συµβολές της ΟΚΠ στη δηµοκρατία, στη θεσµική ανάπτυξη, 

στην οικονοµική ανάπτυξη και την ανάπτυξη του ανθρώπου, στην πολιτιστική πολυφωνία και 
στη διεθνή συνεργασία. 

 
 Προσδιορίζει ως τοµείς παρέµβασης των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών της Ευρώπης 

και των Βαλκανίων την ενίσχυση των θεσµών, την καταπολέµηση του οργανωµένου 
εγκλήµατος και της διαφθοράς και την οικονοµική ανάπτυξη και συνιστά ιδιαιτέρως την 
πρόσβαση στα κοινοτικά προγράµµατα. 

 
 Για την ενίσχυση της ΟΚΠ, απαιτείται αξιοποίηση της διεθνούς σύµπραξης, ώστε να 

εξασφαλιστεί η συνέχεια των πρωτοβουλιών και υπέρβαση της ιδεολογικής δυσπιστίας και της 
λειτουργικής απόστασης µεταξύ των κρατικών οργάνων, των τοπικών διοικήσεων και της ΟΚΠ. 

 
 Η ΕΟΚΕ ενθαρρύνει τη συστηµατική διασύνδεση µεταξύ των διαφόρων συνιστωσών της ΟΚΠ, 

προκειµένου να ενισχυθούν οι ικανότητες διαβούλευσης και παροχής υπηρεσιών των 
κοινωνικών και οικονοµικών εταίρων και να τονιστεί περισσότερο η σηµασία των άλλων 
συνιστωσών της ΟΚΠ. 

 
 Η διερευνητική γνωµοδότηση προσπαθεί να δείξει τη σηµασία που έχει η αµοιβαία γνώση και η 

συνείδηση των πολιτιστικών διαφορών και των ιδιαιτεροτήτων των συστηµάτων κοινωνικής 
οργάνωσης. Η ΕΟΚΕ συνιστά τους εξής τοµείς παρέµβασης: εκπαίδευση και την 
επαγγελµατική κατάρτιση, ανταλλαγές εµπειριών και ορθών πρακτικών, ενηµέρωση και 
δηµόσια και τοµεακή επικοινωνία. 

 
 Συνιστά επίσης το πρότυπο των Μεικτών Συµβουλευτικών Επιτροπών που εφαρµόζεται στις 

υποψήφιες χώρες και την προσαρµογή των κανόνων και του τρόπου λειτουργίας τους στις 
διάφορες εθνικές καταστάσεις της περιοχής των ∆υτικών Βαλκανίων. 

 
 Τέλος, συνιστά την πραγµατοποίηση µιας διεθνούς διάσκεψης κορυφής µε θέµα "Ο ρόλος της 

κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα ∆υτικά 
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Βαλκάνια", όπου θα τονιστούν τόσο η σηµασία του ρόλου της ΟΚΠ όσο και οι προτεραιότητες 
παρέµβασης. 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Jacques Kemp 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 98 10 – e-mail: jacques.kemp@esc.eu.int) 
 
• Ευρύτερη Ευρώπη - Γειτονικές σχέσεις: ένα νέο πλαίσιο σχέσεων µε 

τους γείτονές µας στα ανατολικά και τα νότια σύνορά µας 
 
– Εισηγήτρια: η κα ALLEWELDT (Μισθωτοί – DE) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 104 τελικό – CESE 1622/2003 
 
–  Κύρια σηµεία:  
  
 H ΕΟΚΕ επιθυµεί να διαδραµατίσει ενεργό ρόλο στη µελλοντική διαµόρφωση των σχέσεων µε 

τις χώρες που θα γειτονεύουν άµεσα µε την ΕΕ µετά την επικείµενη διεύρυνση. 
 
 Στη γνωµοδότησή της, συνιστά να αξιοποιηθούν καλύτερα οι συµφωνίες εταιρικής σχέσης και 

συνεργασίας. 
 
 Αφού περιγράψει εν συντοµία τα αποτελέσµατα των επισκέψεων µελέτης στη Μολδαβία, την 

Ουκρανία και τη Λευκορωσία, η γνωµοδότηση παρουσιάζει µία συνολική αξιολόγηση της 
πολιτικής της ΕΕ για τη γειτονία και διατυπώνει ορισµένες προβλέψεις όσον αφορά τις 
οικονοµικές συνέπειες για τις τρεις εξεταζόµενες χώρες. 

 
 Στη συνέχεια, η ΕΟΚΕ αναφέρεται στα προβλήµατα των συνόρων, τα κυριότερα από τα οποία 

είναι η αυξανόµενη µαζική µετανάστευση και το φαινόµενο του διασυνοριακού εµπορίου 
ανθρώπων. 

 
 Παρουσιάζει τις δράσεις και τις προσδοκίες των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών από τη 

σχέση τους µε την ΕΕ και σχολιάζει την πολιτική στήριξης της ΕΕ, τις εσωτερικές 
µεταρρυθµίσεις και τις επιλογές όσον αφορά τις σχέσεις µε την ΕΕ. 

 
 Η ΕΟΚΕ συνιστά να υιοθετηθεί έναντι της Μολδαβίας, της Ουκρανίας και της Λευκορωσίας 

µια πρωτόβουλη στρατηγική και προσδιορίζει τα καθήκοντα προτεραιότητας και συγκεκριµένα 
σχέδια ιδίως υπέρ της κοινωνίας των πολιτών. 

 
 Για τη συνέχιση των εργασιών στην ΕΟΚΕ, η γνωµοδότηση συνιστά να αναπτυχθεί 

διαρθρωµένος διάλογος, ανάλογος µε εκείνον που εφαρµόζεται µε τις οργανώσεις εταίρους στις 
υποψήφιες χώρες, µε τη µορφή "µόνιµων οµάδων επαφής". 
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 Η ΕΟΚΕ προτείνει να διοργανωθεί ένα συµπόσιο, προκειµένου να κατατεθούν νέες προτάσεις 
ενόψει της µελλοντικής διαµόρφωσης των σχέσεων µε την ΕΕ. 

 
 Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΟΚΕ θα πρέπει να ενισχύσει επίσης τις επαφές της µε τις οργανώσεις της 

Ρωσικής Οµοσπονδίας. 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Jacques Kemp 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 98 10 – e-mail: jacques.kemp@esc.eu.int) 
 

• Σύστηµα γενικευµένων δασµολογικών προτιµήσεων - ΣΓΠ 2002-2005 
   
–   Γενικός εισηγητής: ο κ. PEZZINI (Εργοδότες – IT) 
 
–  Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 634 τελικό – 2003/0259 ACC – CESE 1623/2003 
 
–  Κύρια σηµεία:  
 
 Τις τελευταίες δεκαετίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσαρµόζει και επικαιροποιεί διαρκώς την 

πολιτική της για τις δασµολογικές προτιµήσεις για τις αναπτυσσόµενες χώρες σύµφωνα µε τις 
µεταβαλλόµενες συνθήκες. Η τελευταία σηµαντική αναθεώρηση του Συστήµατος Γενικευµένων 
Προτιµήσεων (ΣΓΠ ) άρχισε να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 1995 για µια δεκαετία από την 
ηµεροµηνία αυτή. Αυτό σηµαίνει ότι το σύστηµα θα πάψει να ισχύει στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
και ότι χρειάζεται νέα αναθεώρηση.  

 
 Αρχικά, η Επιτροπή είχε την πρόθεση να δηµοσιεύσει τον Σεπτέµβριο του 2003 έγγραφο στο 

οποίο θα περιέγραφε τις προτάσεις της για ένα νέο καθεστώς που θα ετίθετο σε ισχύ την 1η 
Ιανουαρίου 2005. Στη συνέχεια, αποφάσισε να καθυστερήσει για ένα χρόνο την εισαγωγή του 
νέου συστήµατος και να υποβάλει πρόταση για µια προσωρινή ρύθµιση για την περίοδο που 
µεσολαβούσε. Σύµφωνα µε την πρόταση αυτή, θα συνέχιζαν να ισχύουν οι υφιστάµενες 
κατευθυντήριες γραµµές, µε ορισµένες ελαφρές τροποποιήσεις, κυρίως τεχνικού χαρακτήρα. Η 
νέα, δεκαετής περίοδος ισχύος του νέου καθεστώτος αναµένεται πλέον να αρχίσει την 1η 
Ιανουαρίου 2006. 

 
 Το Συµβούλιο ζήτησε τη γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ για το ανωτέρω σχέδιο κανονισµού, η οποία 

πρέπει να υιοθετηθεί στις 11 ∆εκεµβρίου 2003. Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των εργασιών, 
ο κ. Pezzini ορίσθηκε γενικός εισηγητής της γνωµοδότησης αυτής, η οποία και θα υποβληθεί 
στη σύνοδο ολοµέλειας της 10ης ∆εκεµβρίου. 

 
 Η ΕΟΚΕ αποδέχεται την απόφασης της Επιτροπής να αναβάλει την καθιέρωση νέου, οριστικού 

ΣΓΠ και να διατηρήσει το ισχύον καθεστώς τουλάχιστον έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2005. 
 
–     Για περισσότερες πληροφορίες: κα Beatriz Porres 
 (Tηλ.: 00 32 2 546 91 31 – e-mail: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
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6.   ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
• Ολοκληρωµένη πολιτική των προϊόντων (ΟΠΠ)  
   
– Εισηγητής: ο κ. ADAMS (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – UK) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 302 τελικό – CESE 1598/2003 
 
–  Κύρια σηµεία:  
  
 Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής είναι µια αφετηρία που τονίζει την ανάγκη 

να εφαρµοστεί µια περισσότερο πρωτόβουλη και ισορροπηµένη πολιτική για την προαγωγή της 
βιωσιµότητας στην παραγωγή και την κατανάλωση.  

 
 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η ΟΠΠ µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στη βιώσιµη ανάπτυξη και στην 

υλοποίηση των προτεραιοτήτων που έχει ορίσει η ΕΕ όσον αφορά την προστασία του 
περιβάλλοντος, θα µπορούσε όµως να ενισχυθεί µε µια λεπτοµερέστερη πολιτική προσέγγιση 
από αυτήν που περιγράφεται ανωτέρω, ιδίως όταν στην κοινωνία των πολιτών εµφανίζεται 
σταδιακά η ανάγκη µετάβασης σε ένα πρότυπο πραγµατικά βιώσιµης παραγωγής και 
κατανάλωσης. 

 
 Οι εταιρικές σχέσεις µεταξύ των βασικών ενδιαφεροµένων είναι ουσιώδεις: οι καταναλωτές 

αναµένουν πρωτοβουλίες από τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις χρειάζονται 
να εξασφαλίσουν την υποστήριξη των καταναλωτών και συγκεκριµένα κίνητρα για την αγορά 
και οι κυβερνήσεις προσδοκούν από την κοινωνία των πολιτών να τους αναθέσει την εντολή για 
την ανάληψη νέων πρωτοβουλιών υπέρ της βιωσιµότητας. Η ΕΟΚΕ απευθύνει, συνεπώς, 
επείγουσα έκκληση στην Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για την εφαρµογή µιας 
βιώσιµης στρατηγικής. Ειδικότερα, η Επιτροπή, κατά τη χάραξη οποιασδήποτε περαιτέρω 
στρατηγικής ή δράσης για την ανάπτυξη της ΟΠΠ, θα πρέπει να συνεκτιµήσει τα ακόλουθα 
σηµεία: 

 
– Προσδιορισµό του ρόλου της ΟΠΠ στην εκπλήρωση των συγκεκριµένων δεσµεύσεων 

που αναλήφθηκαν στο έκτο πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον και σε άλλα σχετικά 
προγράµµατα πολιτικής. 

– Παροχή µίας σαφούς ένδειξης όσον αφορά την κατεύθυνση και το εύρος των αναγκαίων 
µελλοντικών καινοτοµιών. 

– ∆έσµευση για την ανάπτυξη της πιο κατάλληλης και αποτελεσµατικής πολιτικής 
επιλογής µε τον συνδυασµό των πολιτικών µέσων που αναφέρονται στο έκτο 
πρόγραµµα δράσης της ΕΕ για το περιβάλλον, η οποία θα πρέπει να περιλαµβάνει 
καθορισµό σαφών περιβαλλοντικών στόχων και φιλοδοξιών, ορισµό συγκεκριµένου 
χρονικού πλαισίου, του εύρους που καλύπτεται (ποιο προϊόν ή τοµείς λειτουργίας), 
δεικτών, τη διενέργεια αξιολογήσεων εκτίµησης και τη σύνταξη εκθέσεων και τη 
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σύσταση επιτροπής προσανατολισµού και συνακόλουθων οµάδων εργασίας για 
συγκεκριµένα µέσα ΟΠΠ. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Robert Wright  
 (Tηλ.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int) 
 
 
• Ευρωπαϊκή στρατηγική για το περιβάλλον και την υγεία 
  
– Εισηγητής: ο κ. EHNMARK (Μισθωτοί – SE) 
 
–  Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 338 τελικό – CESE 1602/2003 
  
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Johannes Kind  
  (Τηλ.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
 
 
•  Ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης (IPPC)  
  
–  Εισηγητής: ο κ. BRAGHIN (Εργοδότες – IT) 

 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 354 τελικό – CESE 1596/2003 
 
–  Κύρια σηµεία:  
  
 Η οδηγία αυτή αποτελεί ένα πρωτοποριακό µέσο της στρατηγικής για τη βιώσιµη ανάπτυξη, 

στο πλαίσιο των τοπικών προγραµµάτων Agenda 21, και παράλληλα ένα νοµοθετικό πλαίσιο 
για µία σειρά εθελούσιων µέσων που έχουν εν τω µεταξύ τεθεί σε εφαρµογή, από την 
καταχώρηση στο κοινοτικό Σύστηµα Οικολογικής ∆ιαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου 
(EMAS) ως τις συµφωνίες για τις ανταλλαγές εκποµπών. Οι καινοτόµες αυτές πτυχές εξηγούν, 
εν µέρει τουλάχιστον, τις δυσκολίες µεταφοράς και εφαρµογής που προέκυψαν, καθώς και τον 
περιορισµένο αριθµό εγκαταστάσεων που µπόρεσε να αξιολογήσει η Επιτροπή. 

 
 Γι' αυτό, η ΕΟΚΕ, λαµβάνοντας επίσης υπόψη τη συµπληρωµατική γνωµοδότηση που 

κατήρτισε η Συµβουλευτική Επιτροπή Βιοµηχανικών Μεταλλαγών της (ΣΕΒΜ), η οποία 
επικεντρώνεται στη στοχοθέτηση των δράσεων, στην αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας, 
στην εξισορρόπηση των ρυθµίσεων και των συνόρων στη βιοµηχανία και στη δυνατότητα των 
πολιτών να επιλέγουν εν πλήρη γνώσει των πραγµάτων, ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε 
µια πιο διεξοδική ανάλυση των δυσκολιών εφαρµογής που σηµειώθηκαν και να διασαφηνίσει 
τα πιο σηµαντικά µέχρι σήµερα ζητήµατα όπως π.χ. τα κριτήρια για τον εντοπισµό των 
επιχειρήσεων που εµπίπτουν στη ρύθµιση, τις λεπτοµέρειες διατύπωσης της περιβαλλοντικής 
άδειας, τους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους που απαιτούνται στο επίπεδο των αρµόδιων 
διοικήσεων, τις δυνατότητες συνάψεως εθελούσιων συµφωνιών και την αλληλεπίδραση µε 
άλλες οδηγίες ή κανονισµούς. Η συµβολή αυτή θα ήταν ιδιαιτέρως χρήσιµη για τα νέα κράτη 
µέλη και για τις ΜΜΕ. 
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 Η ΕΟΚΕ θεωρεί απαραίτητη την υιοθέτηση µιας πιο διαρθρωµένης και πρωτόβουλης 

προσέγγισης για την προώθηση της εφαρµογής της οδηγίας, που θα περιλαµβάνει δράσεις 
ενηµέρωσης και κατάρτισης των ενδιαφερόµενων µερών (ιδίως στο επίπεδο, όχι µόνο των 
διαχειριστών, αλλά και των τοπικών και των άλλων αρχών που είναι αρµόδιες για τη χορήγηση 
των αδειών), ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και συµµετοχή των τοπικών οργανώσεων 
εργοδοτών και εργαζοµένων για την επίτευξη συµβιβασµού όσον αφορά τον προγραµµατισµό 
των απαραίτητων επενδύσεων. 

 
 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής είναι η ενίσχυση των οµάδων 

εµπειρογνωµόνων και της ίδιας της οργανωτικής δοµής του ΚΚΕρ της Σεβίλλης, που φαίνεται 
τόσο υποβαθµισµένη ώστε να µην είναι σε θέση να εκπονήσει ούτε τα έγγραφα BREF, τα οποία 
αποτελούν το βασικό έργο της. Η ΕΟΚΕ ζητεί να διευρυνθούν τα καθήκοντά της µε τη διάδοση 
πληροφοριών και την ενεργό συµµετοχή σε µαθήµατα κατάρτισης, σεµινάρια, συνεδριάσεις 
κλπ., επιπλέον της αξιολόγησης της εφαρµογής και χρήσης των BREF. 

  
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Robert Wright  
 (Tηλ.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int) 
 
  
• ∆ιαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας 
 
– Εισηγήτρια: η κα LE NOUAIL (Μισθωτοί – FR) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 319 τελικό – 2003/0107 COD – CESE 1597/2003 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Robert Wright  
 (Tηλ.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int) 
 
 
• Στρατηγική - Πρόληψη και ανακύκλωση των αποβλήτων 
  
– Εισηγητής: ο κ. BUFFETAUT (Εργοδότες – FR) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 301 τελικό – CESE 1601/2003 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Robert Wright  
 (Tηλ.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int) 
 
 
• Μηχανισµοί έργων - Kυότo (II)  
  
– Εισηγήτρια: η κα LE NOUAIL (Μισθωτοί – FR) 
 
–  Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 516 τελικό – 2003/0202 CNS – CESE 1605/2003 
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– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Johannes Kind  
  (Τηλ.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
 
 
• LIFE/Παράταση  
  
–  Εισηγητής : ο κ. RIBBE (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – DE) 
 
–  Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 667 τελικό – 2003/ 0260 COD – CESE 1603/2003 
  
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Johannes Kind  
  (Τηλ.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
 
 

7.   ΓΕΩΡΓΙΑ 
 
• Καπνός/Πρώτη εσοδεία 2004  
  
– Εισηγήτρια: η κα MORALEDA QUILEZ (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – ES) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 633 τελικό – 2003/0251 CNS – CESE 1606/2003 
  
– Για περισσότερες πληροφορίες: κα Eleonora Di Nicolantonio  
 (Τηλ.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 
• Λυκίσκος/Παράταση της ενίσχυσης 
 
– Εισηγητής: o κ. KIENLE (Εργοδότες – DE) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 562 τελικό – 2003/ 0216 CNS – CESE 1600/2003 
   
– Για περισσότερες πληροφορίες: κα Eleonora Di Nicolantonio  
 (Τηλ.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 
• Ενισχύσεις/Σπόροι - Περίοδος 2004/2005  
  
– Εισηγητής: o κ. BROS (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – FR) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 552 τελικό – 2003/ 0212 CNS – CESE 1604/2003 
   
– Για περισσότερες πληροφορίες: κα Eleonora Di Nicolantonio  
 (Τηλ.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
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8.   ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 
 
•  Ισότητα ανδρών/γυναικών - Προώθηση ευρωπαϊκών οργανώσεων 
 
− Εισηγήτρια: η κα WAHROLIN (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – SE) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 279 τελικό – 2003/0109 (COD) – CESE 1616/2003 
 
− Κύρια σηµεία:  

 
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την Επιτροπή ότι για τη χορήγηση επιδότησης λειτουργίας χρειάζεται η 
ύπαρξη βασικής πράξης. 
 
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι οι κατευθυντήριες γραµµές για την επιδότηση λειτουργίας πρέπει να γίνουν 
ακόµη πιο σαφείς όταν πρόκειται για υποεκπροσωπούµενες οµάδες γυναικών και κοριτσιών, 
όπως π.χ. τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, καθώς και για τις γυναίκες και τα κορίτσια που 
υφίστανται πολλαπλή διακριτική µεταχείριση. 
 
Φρονεί επίσης ότι πρέπει να διευκρινισθεί ποιες άλλες οργανώσεις που εργάζονται για την 
ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών δικαιούνται να ζητήσουν επιδότηση. 
 
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι είναι σηµαντική η υιοθέτηση αυτού του ειδικού προγράµµατος δράσης ως 
συµπληρωµατικού για τα άλλα προγράµµατα στοχοθετηµένων δράσεων. Συγχρόνως είναι 
υψίστης σηµασίας επίσης να προωθηθεί η ενσωµάτωση (mainstreaming) της προοπτικής της 
ισότητας σε όλα τα προγράµµατα και τις πρωτοβουλίες της Κοινότητας, στα οποία να µπορούν 
να συµµετέχουν και να λαµβάνουν την επιδότηση σχεδίου οι οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών που εργάζονται για την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών. 
 
Το ύψος της επιδότησης λειτουργίας τόσο προς το Ευρωπαϊκό Λόµπι Γυναικών όσο και προς τις 
άλλες οργανώσεις που εργάζονται για την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών δεν έχει 
αυξηθεί µε τον ίδιο ρυθµό που έχουν αυξηθεί οι αρµοδιότητες τους λόγω της διεύρυνσης και της 
ενσωµάτωσης (mainstreaming). Κατά συνέπεια, η ΕΟΚΕ φρονεί ότι είναι απολύτως αναγκαίο 
να αυξηθεί η οικονοµική ενίσχυση. 
 

− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Alan Hick 
 (Tηλ.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 

 
 

9.  ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ 
 
•  Μετανάστευση, ένταξη και απασχόληση 
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– Εισηγητής: ο κ. PARIZA CASTAÑOS (Μισθωτοί – ES) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 336 τελικό – CESE 1613/2003 
 
− Κύρια σηµεία:  

 
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής αποτελεί αναγκαίο έγγραφο δεδοµένης της 
σηµερινής κατάστασης, η οποία χαρακτηρίζεται από έλλειψη συντονισµού µεταξύ των κρατών 
µελών σε θέµατα µετανάστευσης. Η γενική τοποθέτηση, που συνεκτιµά όλες τις πτυχές της 
µετανάστευσης και της ένταξης, είναι η ενδεδειγµένη. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα θετικό 
έγγραφο, καθώς, όπως πρότεινε η ΕΟΚΕ σε διάφορες γνωµοδοτήσεις της και επ' ευκαιρία της 
∆ιάσκεψης του Σεπτεµβρίου 2002, αναδεικνύει την κοινωνική ένταξη σε κεντρική πτυχή της 
ευρωπαϊκής µεταναστευτικής πολιτικής. Η κοινωνική ένταξη είναι αναγκαία τόσο για την 
οικονοµική αποδοτικότητα όσο και για την κοινωνική συνοχή. 
 
Η ΕΟΚΕ προτείνει να ανατεθεί στην Επιτροπή η διαχείριση ενός ευρωπαϊκού προγράµµατος για 
την ένταξη, το οποίο θα διαθέτει επαρκείς χρηµατοδοτικούς πόρους, στο πλαίσιο του 
συντονισµού των εθνικών πολιτικών, και υπογραµµίζει τη σηµασία να χορηγήσει το Συµβούλιο 
στην Επιτροπή τα πολιτικά, νοµοθετικά και δηµοσιονοµικά µέσα που απαιτούνται για την 
προώθηση της ενσωµάτωσης των µεταναστών. Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει τη σηµασία της 
θέσπισης, σε συνεργασία µε τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, προγραµµάτων 
υποδοχής των µεταναστών, τα οποία να είναι θετικά και αποτελεσµατικά. 
 
Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι η πρόταση της Επιτροπής περί αστικής ιθαγένειας έχει τον ίδιο στόχο µε τη 
δική της πρόταση σχετικά µε την ιθαγένεια της Ένωσης, δηλαδή να επιτρέπει στους υπηκόους 
τρίτων χωρών µε µόνιµη ή µακράς διάρκειας διαµονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν τα ίδια 
δικαιώµατα και τις ίδιες υποχρεώσεις µε τους υπηκόους των κρατών µελών, δηλαδή τους 
ευρωπαίους υπηκόους. 
 

–    Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Pierluigi Brombo 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 

 
 
•  Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των Φαινοµένων Ρατσισµού και 

Ξενοφοβίας 
   
– Εισηγητής: o κ. SHARMA (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – UK) 
 
–  Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 483 τελικό – 2003/0185 (CNS) – CESE 1615/2003 
 
–  Κύρια σηµεία:  
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Η ΕΟΚΕ, πεπεισµένη ότι το Παρατηρητήριο θα πρέπει να έχει πιο ενεργό ρόλο στη 
διατύπωση συστάσεων πολιτικής προς τα όργανα της ΕΕ και τα κράτη µέλη, είναι της 
άποψης ότι αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στον στόχο. 
 
Η ΕΟΚΕ είναι υπέρ ενός πλήρως αντιπροσωπευτικού Παρατηρητηρίου, το οποίο θα 
συγκεντρώνει όλους τους ενδιαφερόµενους, και είναι της γνώµης ότι αυτό θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζεται στη σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου. Γι' αυτό, η ΕΟΚΕ είναι υπέρ 
της συµπερίληψης στο διοικητικό συµβούλιο του Παρατηρητηρίου ενός εκπροσώπου από 
κάθε κράτος µέλος και εκπροσώπων των σχετικών διεθνών οργανισµών εταίρων, των 
ευρωπαϊκών οργάνων, συµπεριλαµβανοµένης της ΕΟΚΕ, των οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων. 
 
Συνεπώς, είναι σηµαντικό να διασφαλιστεί ότι το διοικητικό συµβούλιο του Παρατηρητηρίου 
περιλαµβάνει πρόσωπα τα οποία είναι ανεξάρτητα από τα κράτη µέλη. 

–    Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Pierluigi Brombo 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 

 
10.  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 
•  Συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης για τους µισθωτούς, τους µη 

µισθωτούς και τα µέλη των οικογενειών τους 
 
− Εισηγητής: ο κ. BOLDT (Μισθωτοί – FI) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 468 τελικό – 2003/0184 (COD) – CESE 1617/2003 
 
−   Κύρια σηµεία:  

 
Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής. Υποστηρίζει πλήρως την προοπτική µιας 
γενικής αναθεώρησης των κανονισµών 1408/71 και 574/72, προκειµένου να διευκρινιστεί η 
νοµοθεσία, ώστε να είναι πιο εύκολα κατανοητή από τους πολίτες της ΕΕ που ασκούν το 
δικαίωµα της διακίνησης εντός της Κοινότητας. Είναι επίσης σηµαντικό να συµπεριληφθεί στη 
νοµοθεσία η ισχύουσα νοµολογία. Οι τροποποιήσεις που συνιστά δικαιολογούνται λόγω της 
ανάγκης σαφήνειας και διαφάνειας και θα συντελέσουν στην ενίσχυση τόσο της νοµικής όσο 
και κοινωνικής προστασίας των πολιτών. 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Alan Hick 
 (Tηλ.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
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11.  ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 
• Υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
  
–  Εισηγητής: ο κ. PEZZINI (Εργοδότες – IT) 
 
–   Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 406 τελικό – 2003/0147 COD – CESE 1610/2003 
  
–   Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Raffaele Del Fiore 
    (Τηλ.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 
12.  ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
• Κρατικές ενισχύσεις για την Ε&ΤΑ 
 
– Εισηγητής: ο κ. WOLF (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – DE) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: ΕΕ C 190 της 12/08/2003 – CESE 1588/2003 

 
–   Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Nemesio Martinez  

 (Τηλ.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 
• Συµφωνίες παραχώρησης άδειας εκµετάλλευσης ευρεσιτεχνίας και 

τεχνογνωσίας 
 

– Εισηγητής: ο κ. METZLER (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – DE) 
 

–   Έγγραφα αναφοράς: ΕΕ C 235/11 της 01/10/2003 – CESE 1594/2003 
  
–   Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Nemesio Martinez  

 (Τηλ.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 

 
13.  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
• Κανόνες ανταγωνισµού - Άρθρα 81 και 82 

 
– Εισηγητής: ο κ. METZLER (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – DE) 

 
–   Έγγραφα αναφοράς: ΕΕ C 243/3 της 10/10/2003 – CESE 1595/2003 
  
–   Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Nemesio Martinez  

 (Τηλ.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 

 



- 21 - 

Greffe CESE 225/2003 – Τ/ΜΓ/γσ .../... 

14.  ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
  

•  Εταιρικό δίκαιο/Εταιρική διακυβέρνηση 
 

– Εισηγητής: ο κ. RAVOET (Εργοδότες – BE) 
 

–  Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 284 τελικό – CESE 1592/2003 
 

–  Για περισσότερες πληροφορίες: κ. João Pereira Dos Santos  
 (Τηλ.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 
• Λογιστικός έλεγχος των επιχειρήσεων στην ΕΕ 
 
– Εισηγητής: ο κ. BYRNE (Εργοδότες – ΙE) 
 
–  Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 286 τελικό – CESE 1593/2003 
 
–  Για περισσότερες πληροφορίες: κ. João Pereira Dos Santos  
 (Τηλ.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

 
 
15.  Ο∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 
• Οδική ασφάλεια 2003-2010 
  
–   Εισηγητής: ο κ. SIMONS (Εργοδότες – NL) 
 
–   Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 311 τελικό – CESE 1608/2003 
  
–    Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Luís Lobo  
 (Τηλ.: 00 32 2 546 97 17 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 
• Τροποποίηση/Συσκευές περιορισµού της ταχύτητας 
  
–    Εισηγητής: ο κ. RANOCCHIARI (Εργοδότες – IT) 
 
–  Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 350 τελικό – 2003/0122 COD – CESE 1609/2003 
  
–   Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Raffaele Del Fiore 
    (Τηλ.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 
• Οχήµατα µε κινητήρα - Συστήµατα συγκρατήσεως 
  
–    Εισηγητής: ο κ. RANOCCHIARI (Εργοδότες – IT) 
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–  Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 363 τελικό – 2003/0130 COD – CESE 1591/2003 
  
–   Για περισσότερες πληροφορίες: κα Aleksandra Klenke  
  (Τηλ.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 
• Οχήµατα µε κινητήρα - Αγκυρώσεις ζωνών ασφαλείας 
  
–    Εισηγητής: ο κ. RANOCCHIARI (Εργοδότες – IT) 
 
–  Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 362 τελικό – 2003/0136 COD – CESE 1590/2003 
  
–   Για περισσότερες πληροφορίες: κα Aleksandra Klenke  
  (Τηλ.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 
• Οχήµατα µε κινητήρα - Αγκυρώσεις καθισµάτων 
  
–    Εισηγητής: ο κ. RANOCCHIARI (Εργοδότες – IT) 
 
–  Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 361 τελικό – 2003/0128 COD – CESE 1589/2003 
  
–   Για περισσότερες πληροφορίες: κα Aleksandra Klenke  
  (Τηλ.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 
16.  ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
 
• ∆ιαλύτες εκχύλισης/Τρόφιµα (κωδικοποίηση)  

  
– Εισηγητής: ο κ. DONNELLY (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – IE) 
  
–   Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 467 τελικό – 2003/ 0181 COD – CESE 1599/2003 
   
– Για περισσότερες πληροφορίες: κα Eleonora Di Nicolantonio  
 (Τηλ.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

 


