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1. ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
 

Η συζήτηση για το µέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή αφιέρωσε ένα µεγάλο µέρος της 
συνόδου ολοµελείας της στη συζήτηση για το µέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τη 
συµµετοχή εκπροσώπων του συνόλου σχεδόν των Οικονοµικών και Κοινωνικών 
Συµβουλίων ή αναλόγων οργάνων των κρατών µελών. 
 
Η Ευρωπαϊκή ΟΚΕ υιοθέτησε οµόφωνα ψήφισµα για το µέλλον της Ευρώπης. Το 
έγγραφο αυτό εκφράζει την απόλυτη υποστήριξη της ΟΚΕ για τη σύσταση ενός οργάνου 
"ενδεχοµένως βάσει του προτύπου της Σύµβασης για την κατάρτιση του Χάρτη 
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων, στα πλαίσια του οποίου οι εκπρόσωποι των διαφόρων 
οργάνων που διαθέτουν τη δηµοκρατική νοµιµότητα, και συγκροτούν την Ευρώπη ως 
πολιτικό κοινωνικό σύνολο, µπορούν να συζητούν ελεύθερα, προκειµένου να 
καταρτίζουν σενάρια και επιλογές για το µέλλον της Ευρώπης". Η ΟΚΕ πιστεύει 
ακράδαντα ότι µπορεί να διαδραµατίσει αποφασιστικό ρόλο στο όργανο αυτό 
προωθώντας µια όσο το δυνατόν πιο ανοικτή συζήτηση στους κόπους της κοινωνίας των 
πολιτών (…) και ζητά την ένταξή της στο Όργανο αυτό ως "µόνιµο συµβουλευτικό 
µέλος". Το ψήφισµα ολοκληρώνει τονίζοντας ότι οι προκλήσεις για το µέλλον της 
Ευρώπης  (...) απαιτούν µια προσέγγιση που να χαίρει της στήριξης των πολιτών. "Η 
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή - σε συνεργασία µε τα κατάλληλα εθνικά όργανα 
και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών  - µπορεί να συµβάλλει εποικοδοµητικά 
στην διαµόρφωση ενός ουσιαστικού σχεδίου για µια διευρυµένη Ευρώπη". 
 
Το ψήφισµα αυτό υπεστήριξαν ανεπιφύλακτα οι πρόεδροι των Οικονοµικών και 
Κοινωνικών Συµβουλίων των περισσοτέρων κρατών µελών οι οποίοι συµµετείχαν στη 
σύνοδο ολοµέλειας της ΟΚΕ προκειµένου να διαµορφώσουν κοινή θέση για το µέλλον 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τον ρόλο των Οικονοµικών και Κοινωνικών 
Συµβουλευτικών Οργάνων ενόψει της ∆ιάσκεψης Κορυφής του Λάακεν. Η συζήτηση µε 
τους προέδρους των Οικονοµικών και Κοινωνικών Συµβουλίων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κατέδειξε την αποφασιστικότητά τους να συνεργαστούν µε την Ευρωπαϊκή 
ΟΚΕ και να εκθέσουν οµόφωνη άποψη προς τους επικεφαλής κρατών και 
κυβερνήσεων στο Λάακεν. Η συζήτηση προβλέπεται να συνεχιστεί κατά τη συνάντηση 
που θα φιλοξενήσει τον Νοέµβριο στο Ελσίνκι ο Πρόεδρος του Φινλανδικού 
Οικονοµικού και Κοινωνικού Συµβουλίου. 

 
− Αρµόδιος : κ. Patrick FΘVE 

   τηλ.: +32 2/546 9616  –  E-mail : Patrick.Feve@esc.eu.int 
2.  Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
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• Νέες ευρωπαϊκές αγορές εργασίας, ανοιχτές σε όλους και µε πρόσβαση 

από όλους 
 Εισηγήτρια: η κα CAROLL (Εργοδότες - IR) 
 Συνεισηγήτρια: η κα POLVERINI (Εργαζόµενοι- ΙΤ) 
 Συνεισηγητής: ο κ. FUCHS (∆ιάφορες δραστηριότητες - D) 

 
− Σχετικά : PE. 305.713 και COM(2001) 116 τελικό - (CES 1125/2001) 

 
Η γνωµοδότηση της ΟΚΕ καταρτίστηκε ύστερα από ειδική αίτηση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σύµφωνα µε τις διαδικασίες της νέας συνθήκης. Υποβλήθηκε επίσηµα 
και συζητήθηκε στην επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. 

 
− Κύρια σηµεία: 

Η ΟΚΕ επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει το 2002 τη θέσπιση ενός 
περισσότερο ενιαίου, διαφανούς, και ευέλικτου καθεστώτος επαγγελµατικής 
αναγνώρισης το οποίο θα περιλαµβάνει τρόπους προώθησης της αυτόµατης 
αναγνώρισης. Χρειάζεται επειγόντως η ανάληψη σχετικής δράσης προκειµένου να 
ενταχθούν σε µια πραγµατική αγορά εργασίας της ΕΕ όσοι έχουν δεξιότητες χαµηλού 
επιπέδου και όχι µόνο εκείνοι µε τις πλέον υψηλές και επιθυµητές δεξιότητες. Η 
Επιτροπή πρέπει να αναπτύξει περαιτέρω πρωτοβουλίες αλλά µπορεί ήδη να γίνουν 
προετοιµασίες για τη σχετική και προνοητική συµβολή των κοινωνικών εταίρων. 

 
Η ΟΚΕ εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι, µετά από αρκετά χρόνια 
συζητήσεων, το Σχέδιο δράσης για τη δια βίου µάθηση, το οποίο θα παρουσιαστεί 
ενώπιον του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου την άνοιξη του 2002, βρίσκεται ακόµη στο 
στάδιο του προσδιορισµού των βασικών δεξιοτήτων. Θα έπρεπε να επισηµαίνει, 
επίσης, τρόπους και µέσα µε τα οποία όσοι έχουν αποτύχει κατά το παρελθόν στο 
πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήµατος, να µπορούν να επωφεληθούν µιας 
στρατηγικής δια βίου µάθησης, ούτως ώστε να ενταχθούν στο εργατικό δυναµικό. 

 
Η ΟΚΕ ελπίζει ότι η πρόταση ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά µε την Εξάλειψη 
των εµποδίων όσον αφορά τη διασυνοριακή παροχή επικουρικών συντάξεων θα 
επισπεύσει την άρση των φραγµών αυτών στη κινητικότητα. 

 
Η κινητικότητα των ερευνητών, των σπουδαστών, των εκπαιδευτών, και των 
καθηγητών αποτελεί βασική συνιστώσα των ολοκληρωµένων ευρωπαϊκών αγορών 
εργασίας. 
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Η ΟΚΕ καλεί το Συµβούλιο, να θεσπίσει εγκαίρως τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις 
βάσει των οποίων πρέπει να υπάρξει κινητικότητα των υπηκόων τρίτων χωρών 
στο εσωτερικό της Ε.Ε. 

 
Η ΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής για 
τη δηµιουργία του ιστοχώρου ενιαίας εξυπηρέτησης και πληροφόρησης για την 
ευρωπαϊκή κινητικότητα. 

 
Το δίκτυο EURES, το οποίο αποτελεί πρώτα από όλα ένα δίκτυο για τις εθνικές 
υπηρεσίες απασχόλησης, πρέπει να ενσωµατωθεί στην Ενηµερωτική Εκστρατεία 
για την Κινητικότητα και επίσης να χρησιµοποιήσει σε µεγάλο βαθµό τους 
κοινωνικούς εταίρους και τις σχετικές ΜΚΟ. 

 
Έχει ζωτική σηµασία παράλληλα µε την ανάπτυξη µιας ολοκληρωµένης ευρωπαϊκής 
αγοράς εργασίας να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την βελτίωση της οικονοµικής 
και κοινωνικής ζωής των υποβαθµισµένων περιφερειών της Ε.Ε. 

 
Υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήµατα ενσωµάτωσης των σχετικά υποανάπτυκτων αγορών 
εργασίας των υποψήφιων χωρών στις πιο απαιτητικές αγορές εργασίας της Ε.Ε..  
Ο χρόνος που µεσολαβεί έως την επίτευξη της ελεύθερης διακίνησης πρέπει να 
χρησιµοποιηθεί για τις στοχοθετηµένες δράσεις προκειµένου να πλησιάσουν οι εν 
λόγω χώρες και, ενδεχοµένως, να φθάσουν τον ευρωπαϊκό µέσο όρο από άποψη 
αγοράς εργασίας. 

 
− Αρµόδιος : ο κ. Alan HICK 

   (τηλ. +32 2/546 93 02  -  E-mail : Alan.Hick@esc.eu.int) 
 
 

• H ενίσχυση της ποιότητας της κοινωνικής πολιτικής και της 
απασχόλησης 
Εισηγητής: ο κ. BLOCH-LAINE (∆ιάφορες δραστηριότητες - F) 

 
− Σχετικά : COM(2001) 313 τελικό - CES 1124/2001 

 
Η γνωµοδότηση της ΟΚΕ καταρτίστηκε ύστερα από ειδικό αίτηµα της βελγίδας 
υπουργού Απασχόλησης και Ισότητας των Ευκαιριών, κας Laurette Onkelinx, η 
οποία τόνισε τη σηµασία που προσδίδει η βελγική προεδρία στο πρόγραµµά της για 
την ποιότητα της απασχόλησης και την πολύτιµη συµβολή της ΟΚΕ στο θέµα αυτό. 
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− Κύρια σηµεία: Το θέµα της παρούσας γνωµοδότησης είναι "η ενίσχυση της 
ποιότητας της κοινωνικής πολιτικής και της απασχόλησης". Όµως, η 
γνωµοδότηση αφορά βασικά την ποιότητα της απασχόλησης. 

 
Η ΟΚΕ εστίασε την προσοχή της σε ορισµένα επιλεγµένα θέµατα: 

 

• Ασφάλεια / Υγεία 
Η ΟΚΕ τόνισε και εµµένει στη σηµασία του στόχου της εναρµόνισης προκειµένου 
να σηµειωθεί πρόοδος· αυτό σηµαίνει ότι τα επίπεδα προστασίας που κρίνονται 
σηµαντικά και ελάχιστα, δεν µπορούν να διαφέρουν ανάλογα µε το µέγεθος των 
επιχειρήσεων 

 
• Οι ηλικιωµένοι εργαζόµενοι 

Το ποσοστό απασχόλησης εκείνων που είναι µεταξύ 50 και 64 ετών µειώνεται µε 
διαφορετικούς ρυθµούς από την δεκαετία του '70 και µετά. Πρόκειται, ούτε λίγο ούτε 
πολύ, για αλλαγή κουλτούρας και συνειδητοποίηση, δηλαδή πρέπει να ληφθούν τα 
κατάλληλα µέτρα ώστε να θεωρούν οι υπάλληλοι ως καταξίωση το να εργάζονται και 
µετά τα 55· οι δε επιχειρήσεις και οι δηµόσιες υπηρεσίες πρέπει να σταθµίζουν 
καλύτερα τη συµβολή που µπορούν να τους παρέχουν οι εργαζόµενοι οι 
αποκαλούµενοι "µεγάλης ηλικίας". 

 
• Ισότιµη αντιµετώπιση 

 
• Πρόσβαση στην κατάρτιση και στις δεξιότητες 

 
• Επαγγελµατικός βίος και ιδιωτική και οικογενειακή ζωή 

 
Η ποιότητα της απασχόλησης αποτελεί στοιχείο αποφασιστικής σηµασίας. Ίσως να 
πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή σε συγκεκριµένους παράγοντες, όπως ο χρόνος 
µετάβασης και επιστροφής από την εργασία, καθώς και η ύπαρξη ή η απουσία στην 
εγγύτερη περιοχή κοινωνικών υπηρεσιών και εγκαταστάσεων που προορίζονται για 
τα παιδιά. 

 
• Πληροφόρηση και συµµετοχή των εργαζοµένων 

 
Τέλος, η ΟΚΕ συνιστά, σε µια πρώτη φάση, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους 
ακόλουθους "πιθανούς δείκτες" που περιλαµβάνονται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής και που συνδέονται µε τα βασικά θέµατα που αναφέρονται ανωτέρω 
 

− Αρµόδια :  η κα Susanne JOHANSSON 
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   (τηλ.: +32 2/546 96 19  -  E-mail: Susanne.Johansson@esc.eu.int) 
 
 

• Υπόµνηµα σχετικά µε τη δια βίου µάθηση 
 Εισηγητής:  ο κ. ΚΟΡΥΦΙ∆ΗΣ (Εργαζόµενοι - GR) 
 Συνεισηγητές: ο κ. RODRΝGUEZ GARCΝA CARO (Εργοδότες- E) 
   ο κ. RUPP (∆ιάφορες δραστηριότητες - D) 
 
− Σχετικά :  γνωµοδότηση πρωτοβουλίας - SEC(2000) 1832 τελικό - CES 1121/2001 

 
− Κύρια σηµεία: Η ΟΚΕ συµφωνεί µε τη γενική προσέγγιση της Επιτροπής στο όλο 

πρόβληµα. Ειδικότερα η ΟΚΕ συµφωνεί µε: 
 

• την επισήµανση ότι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας (Μάρτιος 2000) 
επέφερε ουσιαστικές αλλαγές στην κατεύθυνση της ευρωπαϊκής πολιτικής και 
δράσης· 

• τη διαπίστωση ότι τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ευρώπης 
απαιτούν αναπροσαρµογές για επιτυχή µετάβαση προς µια οικονοµία και κοινωνία 
που θα βασίζεται στη γνώση· 

• την αναγκαιότητα ανάπτυξης ενός πανευρωπαϊκού διαλόγου, µε τη µεγαλύτερη 
δυνατή συµµετοχή των πολιτών και µε στόχο την απόκτηση µιας ενιαίας 
στρατηγικής δια βίου µάθησης· 

• την προσέγγιση ότι η δια βίου µάθηση "δεν αποτελεί πλέον µια πτυχή της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης· αποτελεί την αρχή η οποία διέπει και κατευθύνει 
όλες τις ενέργειες, σε ολόκληρο το φάσµα της εκπαίδευσης". 

 
− Αρµόδια :  η κα Stefania BARBESTA 

   (τηλ.: +32 2/546 95 10  -  E-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 

*  
* * * 

3.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 
 

• Προετοιµασία για την εισαγωγή του ευρώ 
 Εισηγητής : ο κ. BURANI (Εργοδότες - Ι) 

 
− Σχετικό : Πρόσθετη γνωµοδότηση πρωτοβουλίας - CES 1123/2001 
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− Κύρια σηµεία :  
Με την επικείµενη εισαγωγή του ευρώ, οι πολυάριθµες δράσεις που έχουν αναληφθεί 
και προγραµµατιστεί από µια ευρύτατη δέσµη δηµόσιων και ιδιωτικών οργάνων 
δίνουν την εντύπωση ότι δεν έχουν ληφθεί πλήρως υπόψη όλα τα σχετικά 
προβλήµατα. Οπωσδήποτε όµως φαίνεται να προκύπτει η ανάγκη πλήρους 
συντονισµού των πρωτοβουλιών, πράγµα το οποίο όµως δεν είναι εντελώς προφανές 
παρά την καλή θέληση όλων των εµπλεκοµένων. 

 
Η ΟΚΕ, χωρίς να επιδιώκει να υποκαταστήσει τις αρµόδιες αρχές των εν λόγω 
πρωτοβουλιών, κατέδειξε ορισµένες πτυχές, οι οποίες αν και φαινοµενικά ελάσσονος 
σηµασίας, ενδέχεται να δηµιουργήσουν πρακτικά ή ψυχολογικά προβλήµατα µε 
αποτέλεσµα να καταστεί δυσχερέστερη η µετάβαση από τα δώδεκα διαφορετικά 
νοµίσµατα στο ευρώ. 
 

− Αρµόδιος : ο κ. Roberto PIETRASANTA 
  (τηλ.: +32 2/546 93 13  -  E-mail : roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 

 
*  

* * * 
 

4.  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
 

• Κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 
 Εισηγητής: ο κ. BLOCH-LAINE (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες - F) 

− Σχετικά : γνωµοδότηση πρωτοβουλίας - CES 1120/2001 
 

− Κύρια σηµεία : 
Οι "κοινωνικές υπηρεσίες" µε τις οποίες ασχολείται η παρούσα γνωµοδότηση 
δηµιουργούν σήµερα έντονο προβληµατισµό.  Η σχετική άγνοια ή η υποτίµηση της 
επιρροής τους και του ρόλου τους δεν αρκούν για να εξηγήσουν την ανησυχία τους.  
Το πρόβληµα -και πρόκειται για πραγµατικό πρόβληµα- αφορά το µέλλον τους σε 
σχέση µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία για τον ανταγωνισµό. 
 
Είναι προφανές ότι δεν µπορεί να συµβιβαστεί εύκολα η τήρηση των κανόνων του 
ανταγωνισµού µε τον σεβασµό των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των οικονοµικών 
δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν οι κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. 

 
Αυτό που απασχολεί τις εν λόγω υπηρεσίες σε διάφορες χώρες της ΕΕ είναι να µην 
καταστούν απλά εργαλεία αλλά και ούτε να πάψουν να προκαλούν το ενδιαφέρον. 
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Ένας τέτοιος φόβος πόρρω απέχει από το να είναι φανταστικός· γι' αυτό το λόγο 
ζητούν παρεκκλίσεις, οι οποίες µπορεί ορισµένες φορές να ενοχλούν. 

 
Όταν ζητούν να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητές τους, δεν προκαλούν τη λογική 
αλλά την φαντασία. ∆εν είναι το ίδιο. Μπορεί κανείς να προσπαθήσει να φανταστεί 
χωρίς να προσβάλει τη λογική. Η ΟΚΕ θεωρεί ότι θα ήταν λάθος στην προκειµένη 
περίπτωση να µην επιδιωχθεί ο συνδυασµός των δύο εννοιών, λόγω της 
σπουδαιότητας των όσων διακυβεύονται, όπως είναι η κοινωνική συνοχή και η 
καταπολέµηση του αποκλεισµού. Αυτό είναι το νόηµα της γνωµοδότησης. 
 

− Αρµόδια :  η κα Stefania BARBESTA 
   (τηλ.: +32 2/546 95 10  -  E-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int) 

 
 

• Επικίνδυνες ουσίες - κ/µ/τ 
Εισηγητής: ο κ. COLOMBO (Εργαζόµενοι - IT) 

 
− Σχετικά : COM(2001) 256 τελικό - 2001/0110 COD - CES 1113/2001 

 
− Αρµόδιος: ο κ. Joγo PEREIRA DOS SANTOS 

   (Τηλ.: +32 2/546 9245  -  E-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 
• Μηχανές 

Εισηγητής: ο κ. DE VADDER (Εργoδότες - Β) 
 
− Σχετικά : COM(2000) 899 τελικό - 2001/0004 COD - CES 1112/2001 
  
− Αρµόδιος: ο κ. Joγo PEREIRA DOS SANTOS 

   (Τηλ.: +32 2/546 9245  -  E-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
5.  ΚΟΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

• ΚΟΑ/Σπόροι προς σπορά 
 Εισηγητής : ο κ. ΛΙΟΛΙΟΣ (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες - GR) 
 
− Σχετικά : COM(2001) 244 τελικό - 2001/0099 CNS - CES 1119/2001 

 
− Κύρια σηµεία : 

Η ΟΚΕ συµφωνεί µε την πρόταση της Επιτροπής για την διατήρηση των σηµερινών 
ποσών των ενισχύσεων στον τοµέα των σπόρων προς σπορά. 
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Η ΟΚΕ προτείνει να εξετάσει το Συµβούλιο και η Επιτροπή το ενδεχόµενο οι 
ενισχύσεις αυτές να ισχύσουν για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των επόµενων δυο 
περιόδων εµπορίας. Τις καλεί να καθορίσουν το ενιαίο ποσό ενίσχυσης για το Lolium 
perenne L. κατά τρόπο που να µην θέτει σε µειονεκτική θέση ορισµένους 
σποροπαραγωγούς και υποστηρίζει την εξέταση της ενδεχόµενης αναγκαιότητας 
ένταξης και ορισµένων άλλων σπόρων προς σπορά στο καθεστώς. 

 
Ωστόσο, η ΟΚΕ απορρίπτει την πρόταση της Επιτροπής για την εισαγωγή ενός 
µηχανισµού σταθεροποίησης στο καθεστώς ως ασαφή, αόριστη, ανεπαρκώς 
τεκµηριωµένη και φαίνεται περιττή. Εκφράζει δε αµφιβολίες ως προς το εάν η 
Επιτροπή στην έκθεσή της έλαβε υπόψη, εκτός των δαπανών του προϋπολογισµού, 
άλλους σηµαντικούς στόχους της Συνθήκης για την ίδρυση της Ε.Ε. (Σ.Ε.Ε.) και τις 
ευρύτερες εξελίξεις στον γεωργικό τοµέα της Ε.Ε.. 

 
− Αρµόδιος:  ο κ. Νίκος ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΑΣ 

   (Τηλ.: +32 2/546 9109  -  E-mail : Nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int) 
 

 
• ΚΟΑ/Ρύζι 

 Εισηγήτρια: η κα SANTIAGO (Εργoδότες - E) 
 
− Σχετικά : COM(2001) 169 τελικό - 2001/0085 CNS - CES 1118/2001 

 
− Αρµόδια: η κα Silvia CALAMANDREI 

   (Τηλ.: +32 2/546 9657  -  E-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int) 
 

• ΚΟΑ/Οίνος 
 Γενικός εισηγητής : ο κ. KIENLE (Εργoδότες - D) 
 
− Σχετικά : COM(2001) 332 τελικό - 2001/0132 COD - CES 1126/2001 

 
− Κύρια σηµεία: 

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή συµφωνεί απερίφραστα µε το στόχο της 
πρότασης κανονισµού, να ενθαρρυνθεί η αντικατάσταση των γενεών, ιδίως στον 
αµπελοοινικό τοµέα, χορηγώντας νέα δικαιώµατα φύτευσης στους νέους 
αµπελουργούς. 
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Σε σχέση µε αυτά, η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή παραπέµπει στη 
γνωµοδότηση που καταρτίζει σχετικά µε τις προοπτικές των νέων γεωργών. 
Υπενθυµίζει ότι σε δηµόσια ακρόαση που διοργάνωσε η ίδια, εισηγητές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής των Περιφερειών και του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου Νέων Γεωργών (CEJA), προέβαλαν έντονα το αίτηµα της µείωσης των 
επιβαρύνσεων για την εγκατάσταση νέων γεωργών. 

 
− Αρµόδια: η κα Eleonora DI NICOLANTONIO 

   (Τηλ.: +32 2 546 9454 - E-mail: Eleonora.DiNicolantonio@esc.eu.int) 
 
* 

* * * 
 

6.  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 

• Στατιστικές / Πολιτική αεροπορία 
 Εισηγητής: ο κ. GREEN (Εργοδότες - DK) 
 
− Σχετικά : COM(2000) 847 τελικό - 2000/0343 COD - CES 1114/2001 

 
− Αρµόδιoς: ο κ. Luis LOBO 

   (Τηλ.: +32 2/546 9717  -  E-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 
• Ευρωπαϊκό δορυφορικό σύστηµα πλοήγησης (Galileo) 

 Εισηγητής: o κ. BERNABEI (Eργοδότες - Ι) 
 
− Σχετικά : γνωµοδότηση πρωτοβουλίας - CES 1116/2001 

 
− Κύρια σηµεία: 

η ΟΚΕ εκφράζει την πλήρη υποστήριξή της για το πρόγραµµα Galileo ως στρατηγικό 
σηµείο αιχµής για την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού συστήµατος, για τη θετική 
επίπτωση που θα έχει το Galileo σε παγκόσµιο επίπεδο, για τις καινοτόµες επιδράσεις 
στον οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα και στον τοµέα της απασχόλησης που θα 
προκύψουν απ' αυτό και για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής για την κοινωνία 
των πολιτών που µπορεί να διασφαλίσει. Εύχεται να προσδιοριστεί ταχέως µια κοινή 
στρατηγική και συνιστά τα ακόλουθα: 

− την ταχεία υιοθέτηση µιας κοινής και οµόφωνης στρατηγικής, µε συγκεκριµένη 
αποστολή και καλά προσδιορισµένο πεδίο ανάπτυξης· 
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− την εξαπόλυση εντός του 2001 µιας "Κοινής επιχείρησης" σύµφωνα µε το άρθρο 
171 της Συνθήκης ΕΕ και την επακόλουθη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού 
οργανισµού Galileo που θα θέσει σε λειτουργία ένα µόνιµο ανοιχτό σύστηµα 
όλων των στοιχείων του συστήµατος· 

− τη διάρθρωση της κοινής επιχείρησης, που θα ισχύει µέχρι το 2005 και του 
επακόλουθου ευρωπαϊκού οργανισµού, σε τέσσερις πυλώνες: µια διευθύνουσα 
επιτροπή µε µορφή θεσµικού βήµατος πλοήγησης, ανοιχτού στα δηµόσια και 
ιδιωτικά συστατικά µέρη· µια δεοντολογική επιτροπή υψηλού επιπέδου για να 
διασφαλίζει την τήρηση των απαιτήσεων διαφάνειας, χρήσεως µόνο για 
πολιτικούς σκοπούς και για την προστασία της ιδιωτικής ζωής· ένα κανονιστικό 
οργανισµό που να παρέχει τις απαραίτητες εγγυήσεις τεχνικής 
διαλειτουργικότητας· ένα λειτουργικό οργανισµό· 

− την προετοιµασία µιας διάρθρωσης εµπορίας µέσω µιας "επιχείρησης για την 
προώθηση του Galileo" και µε τη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα, ο οποίος θα 
πρέπει στη συνέχεια να αναλάβει τη χρηµατοοικονοµική ευθύνη της επιχείρησης, 
ενώ θα παραµένει ακέραια η τεχνικοπολιτική ευθύνη του δηµόσιου συστήµατος· 

− τη συνεργασία και διαλειτουργικότητα µε τα συστήµατα GLONASS και GPS 
µέσω διεθνών συνθηκών. 

 
− Αρµόδιος:  ο κ. Luigi DEL BINO 

   (Τηλ.: +32 2/546 9353  -  E-mail : luigi.delbino@esc.eu.int) 
 
 
• Ασφάλεια των υποδοµών πληροφόρησης (καταπολέµηση του 

εγκλήµατος πληροφορικής) 
Εισηγητής: ο κ. DANTIN (Εργαζόµενοι - F) 

 
− Σχετικά : COM(2000) 890 τελικό - 2001/0289 CNS - CES 1115/2001 

 
- Κύρια σηµεία : 

Η ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας οδηγεί σε βαθιές αλλαγές που αφορούν 
πολλές πτυχές των δραστηριοτήτων: εργασία, εκπαίδευση, ψυχαγωγία, βιοµηχανία, 
εµπόριο, … Μπορεί να λεχθεί ότι µέρος της οικονοµικής δραστηριότητας είναι 
"κυβερνοεξαρτώµενη". 
Θα πρέπει, εποµένως, να χρησιµοποιούνται όλο και αποτελεσµατικότερα πρακτικά 
και νοµικά µέσα. Η ΟΚΕ επιµένει ότι πρέπει να επιταχυνθεί η θέσπιση όρων 
ρύθµισης.. Είναι απαραίτητο να προστεθούν στα µέτρα καταστολής ευρύτερα µέτρα 
πρόληψης, κατάρτισης, και καταπολέµησης του αποκλεισµού. Πρέπει να δοθεί 
µεγαλύτερη προσοχή στην ασφάλεια των υποδοµών. 
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Η ΟΚΕ φρονεί ότι πρέπει να αναζητηθούν τεχνικές και νοµικές λύσεις έτσι ώστε η 
πρόσβαση και η χρήση του ∆ιαδικτύου να µην καθιστούν δυνατή την 
παρακολούθηση ή έρευνα της ιδιωτικής συµπεριφοράς των χρηστών.  Η αποστολή 
ανώνυµων µηνυµάτων σε συγκεκριµένη ατοµική διεύθυνση, των οποίων η αποστολή 
δεν έχει ζητηθεί, ιδιαίτερα από δηµόσιους  χώρους (όπως τα καφενεία µε πρόσβαση 
στο ∆ιαδίκτυο, βιβλιοθήκες, …) πρέπει, επίσης, να απαγορευθεί.   
 
Η ΟΚΕ πιστεύει ότι η ίδρυση ενός ευρωπαϊκού µε στόχο τη βελτίωση της 
συνεργασίας στην ΕΕ αποτελεί καλή πρωτοβουλία και αποφάσισε να συµµετάσχει 
ενεργά στις εργασίες του εν λόγω βήµατος. Θα πρέπει να διεξαχθεί εµπεριστατωµένη 
έρευνα σχετικά µε δύο θέµατα: πόσο ακόµη µπορεί να εξελιχθεί το ∆ιαδίκτυο και οι 
δυσκολίες του χωρίς να καταστεί υπέρµετρα ευπαθές και ποιές είναι οι ψυχολογικές 
ιδιαιτερότητες των εγκληµάτων πληροφορικής στον ιδεατό κόσµο; 

 
− Αρµόδιος: ο κ. Luigi DEL BINO 

   (Τηλ.: +32 2/546 9353  -  E-mail: luigi.delbino@esc.eu.int) 
 

 
* 

* * * 
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7.  ∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ                      
 
• ∆ιεθνές εµπόριο και κοινωνική ανάπτυξη (7η ευρωµεσογειακή 

διάσκεψη κορυφής) 
 Εισηγήτρια: η κα LΣPEZ ALMENDΑRIZ  (Εργοδότες - E) 
 
− Σχετικά : Ενηµερωτική έκθεση: CES 438/2001 fin 

 
− Κύρια σηµεία : 

Σε ό,τι αφορά την περιοχή της Μεσογείου, η ΕΕ έχει θέσει σε εφαρµογή µια ευρεία 
προσέγγιση (διαδικασία της Βαρκελώνης) που καλύπτει οικονοµικά και εµπορικά 
θέµατα, την κοινωνική ανάπτυξη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα σε τρίτες χώρες 
και την πολιτιστική συνεργασία. Ένας από τους στόχους είναι η σταδιακή δηµιουργία 
µιας ζώνης ελεύθερων συναλλαγών ως το 2010, στόχος που θεωρείται συµβατός µε 
τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει τα µέλη στο πλαίσιο του ΠΟΕ. 

 
Οι αναπτυξιακοί δείκτες της περιοχής δεν έχουν βελτιωθεί όσο θα επιθυµούσε η 
Εταιρική Σχέση και η περιοχή βρίσκεται ακόµη στη φάση της µετάβασης σε ένα 
πρότυπο ανοικτής οικονοµίας της αγοράς. Ο όγκος των διαπεριφερειακών εµπορικών 
συναλλαγών εξακολουθεί να είναι και είναι σαφές ότι δεν επαρκεί για την υλοποίηση 
όλων των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι συµφωνίες µε την ΕΕ. 

 
Μεταξύ των συστάσεων της ΟΚΕ περιλαµβάνονται οι εξής: 

 
− να διπλασιάσει η ΕΕ τις προσπάθειές της για την παροχή τεχνικής υποστήριξης 

στις χώρες -εταίρους της Μεσογείου, ενισχύοντας έτσι τη διάσταση "Νότου-
Νότου" της διαδικασίας· 

− να βελτιωθούν οι υποδοµές µεταφορών και τηλεπικοινωνιών· 

− να επισπευσθεί η διαδικασία εναρµόνισης σε σχέση µε τους κανόνες προέλευσης· 

− απλούστευση και βελτίωση του προγραµµατισµού και των διοικητικών διεργασιών 
του προγράµµατος MEDA· 

− βελτίωση της συνέχειας των χρηµατοδοτούµενων σχεδίων, ούτως ώστε να 
διασφαλισθεί η αποτελεσµατικότητα και η πραγµατική τους επίδραση επί των 
αναπτυξιακών δεικτών των δικαιούχων χωρών· 

− δηµιουργία διαφανών, ασφαλών και αξιόπιστων επενδυτικών συνθηκών για να 
διευκολυνθεί η ενσωµάτωση των χωρών της ευρωµεσογειακής ζώνης στην 
παγκόσµια οικονοµία· 
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− πρέπει να ενισχυθεί και να προαχθεί ο ρόλος των παραγόντων της κοινωνίας των 
πολιτών στη ∆ιαδικασία ως κοινωνικών συνοµιλητών των κυβερνήσεων των 
χωρών τους. 

 
− Αρµόδια: η κα Ellen Durst 

   (Τηλ.: +32 2/546 9845  -  E-mail: ellen.durst@esc.eu.int) 
 
 
• Σύστηµα γενικευµένων δασµολογικών προτιµήσεων (Γ∆Π) 2002-2004              

 Γενικός εισηγητής : ο κ. WALKER (Εργοδότες - UK) 
 
− Σχετικά : COM(2001) 293 τελικό - CES 1122/2001 

 
− Κύρια σηµεία : 
  

• Η ΟΚΕ υποστηρίζει την πρόταση σχετικά µε κατ' αποκοπή µείωση του δασµού 
ΜΕΚ κατά 3,5 ποσοστιαίες µονάδες για όλα τα ευαίσθητα προϊόντα και συµφωνεί 
να εφαρµοσθεί ενιαία µείωση κατά 30% σε όλα τα προϊόντα. 

• Όσον αφορά τον αποκλεισµό χωρών, η ΟΚΕ επικροτεί την αρχή της 
χρησιµοποίησης ενός ουδέτερου κριτηρίου που θα αναπροσαρµόζεται τακτικά και 
θεωρεί ότι το κατώτατο όριο της Παγκόσµιας Τράπεζας ανταποκρίνεται στις εν 
λόγω απαιτήσεις. 

• Η ΟΚΕ επιδοκιµάζει την πρόταση περί διατήρησης των δύο βασικών κανόνων της 
διαβάθµισης, δηλαδή της ρήτρας «µερίδα του λέοντος» και του µηχανισµού 
διαβάθµισης και υποστηρίζει την απαίτηση σύµφωνα µε την οποία γίνεται 
διαβάθµιση µόνον όταν οι δικαιούχοι χώρες πληρούν ένα από τα κριτήρια επί τρία 
συνεχή έτη, ακόµη και όταν δεν πληρείται το ίδιο κριτήριο για καθένα από αυτά τα 
τρία έτη. 

• Η ΟΚΕ διαπιστώνει ότι τα ειδικά καθεστώτα ενθάρρυνσης δεν σηµείωσαν την 
αρχικά αναµενόµενη επιτυχία και συµφωνεί ως προς το ότι είναι αναγκαίο να 
καταστούν πιο ελκυστικά· διερωτάται, εξάλλου, εάν και κατά πόσον η Επιτροπή 
έχει πράξει τα δέοντα προς αυτή την κατεύθυνση. 

• Η ΟΚΕ επιδοκιµάζει µεν την προσπάθεια που κατέβαλε η Επιτροπή µε τον εν 
λόγω κανονισµό για την επίτευξη του στόχου της απλοποίησης, αλλά διαπιστώνει 
ότι η προσπάθεια αυτή διεκόπη πριν από την πλήρη εναρµόνιση και ενοποίηση του 
συνόλου των κανόνων και των διαδικασιών. Παρότι η ΟΚΕ αντιλαµβάνεται ότι η 
επικείµενη ευρεία αναθεώρηση του 2004 δεν συνηγορεί υπέρ της 
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πραγµατοποίησης δραστικών αλλαγών επί του παρόντος, εκφράζει ωστόσο την 
ελπίδα ότι κατά την αναθεώρηση αυτή θα δοθεί προτεραιότητα στην ανάγκη 
απλοποίησης, εναρµόνισης, βελτίωσης, κωδικοποίησης, ταξινόµησης και 
ενοποίησης ολόκληρου του συστήµατος. 

 
− Αρµόδιος: ο κ. Jean-Franηois Bence 

   (Τηλ.: +32 2/546 9399  -  E-mail: jean-franηois.bence@esc.eu.int) 
 
 
 

___________________ 
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