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Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της τελευταίας συνόδου ολοµέλειας του 2001 ήταν η συµµετοχή
του κ. Romano PRODI, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και της
κ. Annemie NEYTS, αναπληρώτριας Υπουργού Εξωτερικών, αρµόδιας για θέµατα γεωργίας
στο πλαίσιο της Προεδρίας του Συµβουλίου, οι οποίοι µίλησαν για το µέλλον της Ευρώπης
και τον ρόλο της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής.
Υιοθετήθηκαν 30 γνωµοδοτήσεις, τα κυριότερα όµως σηµεία της συνόδου ολοµέλειας ήταν
οι συζητήσεις επί των εκθέσεων του Προεδρείου που είχαν θέµα "Η ΟΚΕ και η οργανωµένη
κοινωνία των πολιτών" (εισηγητής ο κ. Westerlund - Οµάδα II - S) και "Στρατηγική
ανάπτυξης της ΟΚΕ" (εισηγητής ο κ. Little Οµάδα I - S)
1.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Επαναπροώθηση της εσωτερικής αγοράς των υπηρεσιών

ΙΝΤ/105

• Μια στρατηγική για την εσωτερική αγορά υπηρεσιών (ΠΕΑ)
Εισηγητής: ο κ. VEVER (Εργοδότες - F)
− Έγγραφο αναφοράς: Πρόσθετη γνωµοδότηση - CES 1472/2001
− Κύρια σηµεία: Η ΟΚΕ υποστηρίζει την ενέργεια της Επιτροπής για την επαναπροώθηση
της εσωτερικής αγοράς των υπηρεσιών µέσω της εντατικοποίησης των εργασιών για τα
τρέχοντα θέµατα, της προσαρµογής στα σύγχρονα δεδοµένα της ανάλυσης των εµποδίων
και της υιοθέτησης µιας συνολικής και καινοτόµου προσέγγισης από το 2002.
Υπογραµµίζει συνεπώς, όπως και η Επιτροπή, ότι είναι αναγκαίο να προωθηθούν και
επιταχυνθούν οι κοινοτικές εργασίες και να τεθούν σε νέες βάσεις που να έχουν συνολικό
χαρακτήρα και να είναι συντονισµένες και ευέλικτες.
Σχετικά µε την αξιολόγηση των εµποδίων, η ΟΚΕ εφιστά την προσοχή της Επιτροπής
στην αναγκαιότητα να προσδιοριστεί µία µεθοδολογία και να γίνεται σαφέστερη διάκριση
µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών εµποδίων, διαχωρίζοντας µε σαφήνεια τα πραγµατικά
εµπόδια, που θα πρέπει να αρθούν, από την πραγµατικότητα της Ευρωπαϊκής πολιτιστικής
ποικιλοµορφίας, στην οποία οι φορείς θα χρειαστεί να προσαρµοστούν.
Για να δοθεί στη νέα στρατηγική ο αναγκαίος αντίκτυπος, η ΟΚΕ υποστηρίζει την
πρόταση της Επιτροπής να προτείνει στο Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο την υιοθέτηση
ενός νέου οριζόντιου νοµικού µέσου, στο µέτρο που πολιτικά θα είναι αποτελεσµατικό,
νοµικά δεσµευτικό, σφαιρικό στην προσέγγισή του, επικεντρωµένο στις ουσιαστικές
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απαιτήσεις, ικανό να δραστηριοποιήσει και να συντονίσει άλλα συµπληρωµατικά µέτρα,
καθώς και ευέλικτο στην εφαρµογή του. Η ΟΚΕ υποδεικνύει να ανατεθεί η µεταφορά στις
εθνικές νοµοθεσίες των νέων απαιτήσεων του µέσου - πλαίσιο, καθώς και των διαφόρων
συνοδευτικών οδηγιών, σε µικτές ρυθµιστικές επιτροπές, κατά το πρότυπο των επιτροπών
SLIM, που θα συγκροτούνται από εκπροσώπους των διοικήσεων των φορέων παροχής
υπηρεσιών και των χρηστών.
Η ΟΚΕ αναµένει ότι η νέα αυτή προσέγγιση θα επιτρέψει να προκύψουν σηµαντικά και
οριστικά αποτελέσµατα σε ό,τι αφορά την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης της εσωτερικής
αγοράς των υπηρεσιών έως το τέλος της σηµερινής θητείας της Επιτροπής και του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πριν από την προσχώρηση των νέων κρατών µελών.
− Αρµόδιος: ο κ. Jakob Andersen
(Tηλ.: 32 2 546 9258 - e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)
ΤΕΝ/089
• Kοινή επιχείρηση/GALILEO
Εισηγητής: ο κ. BERNABEI (Εργοδότες - I)
− Έγγραφο αναφοράς: COM(2001) 336 τελικό - 2001/0136 CNS - CES1475 /2001
− Κύρια σηµεία: Η ΟΚΕ φρονεί ότι η σύσταση της κοινής επιχείρησης θα πρέπει να
συνοδευτεί από την δηµοσίευση ενιαίου στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης του συστήµατος
Galileo σε ευρωπαϊκή κλίµακα.
Στο πλαίσιο της σύστασης της κοινής επιχείρησης, είναι απαραίτητο να προβλεφθούν:
−
−

η δηµιουργία µιας εταιρείας για την προώθηση του Galileo µε κοινή συµµετοχή·
η δηµιουργία δύο κοινών οργανισµών µεταξύ κοινής επιχείρησης και εταιρείας
προώθησης: δηλ. ενός θεσµικού φόρουµ για την πλοήγηση και, ενός οργανισµού
ασφάλειας και προστασίας του ιδιωτικού βίου.

Στην ΚΕ θα πρέπει να διοχετευθούν µόνον δηµόσιοι πόροι για να αποφευχθούν οι
συγκρούσεις συµφερόντων. Θα πρέπει επίσης να θέσει τις βάσεις για τη δηµιουργία ενός
Ευρωπαϊκού Οργανισµού ή µιας Ευρωπαϊκής Επιχείρησης που θα έχει την αρµοδιότητα
της λειτουργικής διαχείρισης του συστήµατος.

− Αρµόδια: η κ. Mme Raffaele DEL FIORE
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(Tηλ.: 32 2 546 9794 - e-mail : Raffaele.delfiore@esc.eu.int)
ΤΕΝ/092
• Ενισχύσεις προς την βιοµηχανία άνθρακα
Εισηγητής: ο κ. GAFO FERNΑNDEZ (Εργοδότες - E)
− Έγγραφο αναφοράς: COM(2001) 423 τελικό - 2001/0172 CNS - CES1477/2001
− Κύρια σηµεία: Η ΟΚΕ προτείνει να µην τροποποιηθεί κατά το 2008 το υφιστάµενο
πλαίσιο ενισχύσεων, όπως προβλέπει ο κανονισµός, αλλά να διατηρηθεί στο σύνολό του
µέχρι το 2010. Ωστόσο, το 2008 το εν λόγω καθεστώς θα πρέπει να αξιολογηθεί. Η
διατήρηση της προθεσµίας έως το 2010 θα επιτρέψει σε δύο υποψήφιες χώρες µε
σηµαντική βιοµηχανία άνθρακα (την Πολωνία και την Τσεχία) να προσαρµοστούν στο
κοινοτικό καθεστώς, δίχως να χρειαστεί να προβλεφθούν µεταβατικές περίοδοι.
− Αρµόδια: η κα Raffaele DEL FIORE
(Τηλ.: 32 2 546 9794 - e-mail : Raffaele.delfiore@esc.eu.int)
ΙΝΤ/104

• Απλοποίηση (ΠΕΑ)
Εισηγητής: ο κ. WALKER (Employeurs - UK)
− Έγγραφο αναφοράς: Πρόσθετη γνωµοδότηση - CES1496/2001
− Αρµόδιος: ο κ. Jakob Andersen
(Tηλ.: 32 2 546 9258 - e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)
SOC/082
• ∆ιενέργεια δειγµατοληπτικής έρευνας εργατικού δυναµικού
Εισηγητής: ο κ. ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ (∆ιάφορες δραστηριότητες - EL)
− Έγγραφο αναφοράς: COM(2001) 319 τελικό - CES1483/2001
− Κύρια σηµεία: Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή επικροτεί την πρόταση της
Επιτροπής να επιτραπεί, µόνο µέχρι το τέλος του 2002, η παρέκκλιση που επιτρέπει στα
κράτη µέλη που δεν είναι σε θέση να εφαρµόζουν συνεχείς (τριµηνιαίες) έρευνες, να
πραγµατοποιούν µόνον ετήσιες έρευνες.
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− Αρµόδια: η κα Susanne JOHANSSON
(Tηλ.: 32 2 546 9619 - e-mail : Susanne.Johansson@esc.eu.int)
ΙΝΤ/107
• Συµφωνίες παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας
Εισηγητής: ο κ. BARROS VALE (Εργοδότες- P)
− Έγγραφο αναφοράς : COM(2001) 168 τελικό - 2001/0086 COD - CES 1468/2001
− Αρµόδιος : ο κ. Joγo PEREIRA DOS SANTOS
(Tηλ.: 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
ΙΝΤ/111
• ΧΧΧη έκθεση για την πολιτική ανταγωνισµού
Εισηγητής: ο κ. SEPI (Εργαζόµενοι - I)
− Έγγραφο αναφοράς: SEC(2001) 694 τελικό - CES1469/2001
− Αρµόδιος : ο κ. Joγo PEREIRA DOS SANTOS
(Tηλ.: 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
ΙΝΤ/119
• Ιοντίζουσα ακτινοβολία στα τρόφιµα
Εισηγητής: ο κ. JASCHICK (∆ιάφορες δραστηριότητες - D)
− Έγγραφο αναφοράς: COM(2001) 472 τελικό - CES1489/2001
− Αρµόδιος : ο κ. Joγo PEREIRA DOS SANTOS
(Tηλ.: 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
ΙΝΤ/120

• Κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις
Εισηγητής: ο κ. HERNΑNDEZ BATALLER (∆ιάφορες δραστηριότητες - E)
− Έγγραφο αναφοράς : COM(2001) 449 τελικό - 2001/0179 COD - CES 1470/2001
− Αρµόδιος : ο κ. Jakob Andersen
(Tηλ.: 32 2 546 9258 - e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)
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ΙΝΤ/122

• Ευρωπαϊκός χάρτης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων
Εισηγητής: ο κ. GIRON (∆ιάφορες δραστηριότητες - F))
− Έγγραφο αναφοράς : Πρόσθετη γνωµοδότηση πρωτοβουλίας - CES 1471/2001
− Αρµόδιος : ο κ. Joγo PEREIRA DOS SANTOS
(Tηλ.: 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
ΙΝΤ/125
• Μη επιβολή προστίµων
Εισηγητής: ο κ. SEPI (Εργαζόµενοι - I)
− Έγγραφο αναφοράς: Πρόσθετη γνωµοδότηση - CES1488/2001
− Αρµόδιος : ο κ. Joγo PEREIRA DOS SANTOS
(Tηλ.: 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
ΤΕΝ/075

• Πρόσβαση στην αγορά/Λιµενικές υπηρεσίες
Εισηγητής: ο κ. RETUREAU (Εργαζόµενοι - F)
− Έγγραφο αναφοράς: COM(2000) 35 τελικό - 2001/0047 COD - CES 1495/2001
− Κύρια σηµεία: Η ΟΚΕ θεωρεί ενδιαφέρουσα την πρόταση της Επιτροπής, η οποία
αποσκοπεί στην άρση των περιορισµών που τίθενται στην πρόσβαση στην αγορά των
λιµενικών υπηρεσιών και στο περαιτέρω άνοιγµα των υφιστάµενων µονοπωλίων στον
ανταγωνισµό. Πιστεύει όµως ότι τα µέτρα που προτείνονται για την επίτευξη του στόχου
αυτού γεννούν πολλές επιφυλάξεις. Επιπλέον, φρονεί ότι η πρόταση περιλαµβάνει επίσης
και άχρηστες γραφειοκρατικές πτυχές που ενδέχεται να δυσχεράνουν την διαχείριση.
Η ΟΚΕ προτείνει τη σύσταση επιτροπής εταίρων και λιµενικών φορέων, προκειµένου
να ληφθούν υπόψη τα συµφέροντα των χρηστών του λιµένα, και εκφράζει επιφυλάξεις
σχετικά µε το θέµα της αυτοεξυπηρέτησης, διότι αυτό εγκυµονεί κινδύνους προσωπικών
ατυχηµάτων ή και ατυχηµάτων ρύπανσης ή σοβαρών υλικών ατυχηµάτων που θα
µπορούσαν να προκύψουν από τον ακατάλληλο χειρισµό ορισµένων φορτίων.
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Συνεπώς, η εν λόγω πρόταση θα ήταν σκόπιµο, κατά την ΟΚΕ, να υπαχθεί εκ νέου στο
πλαίσιο της συζήτησης της Λευκής Βίβλου για τις µεταφορές και να επανενταχθεί σε ένα
σφαιρικό πλαίσιο, το οποίο να λαµβάνει υπόψη το ρόλο των λιµένων σε ό,τι αφορά τη
βιωσιµότητα των µεταφορών, την προστασία του περιβάλλοντος, την απασχόληση, την
οικονοµική και κοινωνική συνοχή και την περιφερειακή ανάπτυξη.
− Αρµόδιος: ο κ. Luis LOBO
(Tηλ.: 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)
ΤΕΝ/090
• ∆ιατάξεις περιορισµού της ταχύτητας
Εισηγητής: ο κ. COLOMBO (Εργαζόµενοι - I)
− Εγγραφο αναφοράς: COM(2001) 318 τελικό - 2001/0135 COD - CES 1476/2001
− Αρµόδια: η κ. Raffaele DEL FIORE
(Tηλ.: 32 2 546 9794 - e-mail : Raffaele.delfiore@esc.eu.int)
ΤΕΝ/097
• Ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας
Εισηγητής: ο κ. GREEN (Εργοδότες- DK)
− Εγγραφο αναφοράς: COM(2001) 575 τελικό - 2001/0234 COD - CES 1485/2001
− Κύρια σηµεία: Η ΟΚΕ επικροτεί την πρόταση, καθώς και την απόφαση να εκδοθεί
κανονισµός αντί οδηγίας διότι η εφαρµογή της οδηγίας θα απαιτούσε µεγαλύτερο χρονικό
διάστηµα.
Ωστόσο, επειδή η πρόταση αυτή πραγµατεύεται µόνον µέτρα ασφάλειας πριν από την
επιβίβαση στο αεροσκάφος, θα πρέπει το ταχύτερο να προταθούν και να εγκριθούν
νοµοθετικά µέτρα που να αφορούν την ασφάλεια εντός του αεροσκάφους. Οι ίδιες
παρατηρήσεις ισχύουν και για τις τρεις άλλες υπό εξέταση προτάσεις που έχουν
υποβληθεί για τη λήψη νοµοθετικών µέτρων και αφορούν την ασφάλεια των πτήσεων.
Η ΟΚΕ κρίνει ότι, σε ό,τι αφορά τα έργα υποδοµής, η προτεινόµενη προθεσµία για την
εφαρµογή της πρότασης δεν είναι ρεαλιστική.
Τέλος, τα κράτη µέλη θα πρέπει να καλύψουν τις σηµαντικές πρόσθετες δαπάνες που θα
προκύψουν από την υλοποίηση της πρότασης.
− Αρµόδιος: ο κ. Luis LOBO
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(Τηλ.: 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)
2.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Η ΟΚΕ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει δράση µε την ευκαιρία της
νέας οικονοµικής συγκυρίας.

ΕCΟ/086
• Νέες οικονοµικές προκλήσεις
Εισηγήτρια: η κα KONITZER (Εργαζόµενοι - D)
− Έγγραφο αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας - CES 1487/2001
− Κύρια σηµεία : Η ΟΚΕ:
− καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, επειγόντως, συγκεκριµένες προτάσεις µε θέµα τους
τρόπους µε τους οποίους η οικονοµική πολιτική και ο συνδυασµός µακροοικονοµικών
πολιτικών στην Κοινότητα και την Νοµισµατική Ένωση θα µπορούσαν να
προσαρµοστούν στην νέα διεθνή οικονοµική κατάσταση· στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει
να διευκρινιστεί ποιά θα είναι η συµβολή των επιµέρους παραγόντων·
− ζητεί την ταχεία επανάληψη του διαλόγου τόσο στο Συµβούλιο, όσο και στους κόλπους
της κοινής γνώµης, σχετικά µε την ενίσχυση του συντονισµού των οικονοµικών
πολιτικών στην ζώνη του ευρώ (COM (2001) 82 τελικό), έτσι ώστε να επιτευχθούν, το
συντοµότερο δυνατό, πραγµατιστικές και αποτελεσµατικές βελτιώσεις στον τοµέα
αυτό·
− τονίζει ότι είναι ανάγκη να εξετασθεί επειγόντως ο τρόπος µε τον οποίο θα µπορούσαν
να διαµορφωθούν αποτελεσµατικότερα οι διατάξεις για την οικονοµική πολιτική και
την οριοθέτηση των γενικότερων οικονοµικών κοινοτικών συµφερόντων, στο πλαίσιο
µιας αναθεώρησης της Συνθήκης, ενόψει της διεύρυνσης της Κοινότητας.
− Αρµόδια: η κα Katarina LINDAHL
(Τηλ.: 32 2 546 92 54 - e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int)
ECO/078
• ∆ιασυνοριακές πληρωµές σε ευρώ
Εισηγητής ο κ. BURANI (Εργοδότες - I)
− Έγγραφο αναφοράς: COM(2001) 439 τελικό - CES1497/2001
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− Κύρια σηµεία: Η ΟΚΕ συµφωνεί µε τους στόχους της πρότασης της Επιτροπής.
Ταυτόχρονα διερωτάται πώς θα µπορούσε να αποφευχθεί το ενδεχόµενο µιάς συνολικής
αύξησης των εγχώριων δαπανών, που ορισµένοι θα δικαιολογούσαν µε το σκεπτικό του
µεγαλύτερου κόστους των διεθνών συναλλαγών.
Πρέπει επίσης να αποφευχθεί το ενδεχόµενο µείωσης της ποιότητας των υπηρεσιών ή
κατάργησης, εκ µέρους των τραπεζών, ορισµένων υπηρεσιών τις οποίες θεωρούν µη
αποδοτικές.
H OKE αναµένει ότι η Επιτροπή και το Συµβούλιο θα επαληθεύσουν κατά πόσον οι
προθεσµίες εφαρµογής συµπίπτουν µε τις ανάγκες µιας οργανωµένης µεταρρύθµισης,
χωρίς αρνητικές συνέπειες για τους καταναλωτές.
− Αρµόδιος ο κ. Roberto PIETRASANTA
(Tηλ.: 32 2 546 93 13 - e-mail :Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int)
ECO/072

• Φορολογική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Προτεραιότητες
Εισηγητής: ο κ. MORGAN (Εργοδότες -UK)
− Έγγραφο αναφοράς: COM(2001) 260 τελικό - CES 1486/2000
− Κύρια σηµεία: Για την επίτευξη των στόχων της φορολογικής πολιτικής που τονίστηκαν
ιδιαίτερα από την Επιτροπή, η ΟΚΕ :
− υποστηρίζει τη χρήση όλων των εναλλακτικών µηχανισµών που προτάθηκαν "διαδικασίες παράβασης", µη νοµοθετικές λύσεις και ανάπτυξη της συνεργασίας προκειµένου να επιτευχθεί πρόοδος, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η οµοφωνία
εξακολουθεί να αποτελεί τη νοµική βάση·
− υποστηρίζει πλήρως τις δράσεις για τη θέσπιση µιας νοµοθετικής στρατηγικής της
Επιτροπής όσον αφορά τον ΦΠΑ για τα επόµενα πέντε χρόνια και για την κατάργηση
των φορολογικών εµποδίων σχετικά µε την καταβολή, σε διασυνοριακό επίπεδο,
συντάξεων εργασίας·
− θεωρεί ευκταίο, όσον αφορά τον τοµέα της περιβαλλοντικής και ενεργειακής
φορολογίας, να δοθεί εκ νέου έµφαση σε στόχους που θα συµπληρώνονται από
κατευθυντήριες γραµµές·
− πιστεύει, σχετικά µε τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης επί των αλκοολούχων ποτών
και του βιοµηχανοποιηµένου καπνού, ότι πρέπει να επιτραπεί ο ανταγωνισµός µεταξύ
των κρατών µελών προκειµένου να επιτευχθεί µακροπρόθεσµα η προσέγγιση·
GRF/CES 224/2001 - Τ/ΝΑ/µδ/εα
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− προτίθεται να εκφράσει τις απόψεις της για την φορολογία των επιχειρήσεων, σε
χωριστή γνωµοδότηση.
− Αρµόδια:

η κα Katarina LINDAHL
(Tηλ.: 32 2 546 92 54 - e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int)

ECO/082

• Πραγµατική φορολόγηση των εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις
Εισηγητής: ο κ. RAVOET (Εργοδότες - B)
− Έγγραφο αναφοράς: COM(2001) 400 τελικό - CES 1481/2001
− Κύρια σηµεία:
− Η ΟΚΕ επιδοκιµάζει το σχέδιο οδηγίας και διαπιστώνει µε ικανοποίηση ότι όλοι οι
ενδιαφερόµενοι στον τοµέα αυτό κατέβαλαν, κατά την τελευταία περίοδο, σοβαρές
προσπάθειες προκειµένου να βρεθεί λύση για το ζήτηµα αυτό.
− Με στόχο τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών οικονοµικών
αγορών, αποτελεί επιτακτική ανάγκη το να διασφαλιστεί προηγουµένως ότι τα ίδια
µέτρα θα εφαρµοστούν στα εξαρτηµένα ή συνδεδεµένα εδάφη και ότι θα θεσπιστούν
ισοδύναµα µέτρα σε ορισµένα σηµαντικά οικονοµικά κέντρα και/ή σε όµορες χώρες.
− Η ΟΚΕ καλεί όλους τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν το προτεινόµενο κείµενο σε
µια κριτική εξέταση και να προτείνουν στη συνέχεια βελτιώσεις, καταβάλλοντας
ταυτόχρονα προσπάθειες για να διατηρηθεί το κόστος εφαρµογής της οδηγίας σε όσο
το δυνατό χαµηλότερα επίπεδα.
− Πρέπει να εξεταστεί επίσης αν θα ήταν σκόπιµο να συµπεριληφθούν στον ορισµό
"εισοδήµατα από τόκους" και άλλες επενδύσεις από τις οποίες προκύπτουν εµµέσως
τόκοι, όπως, για παράδειγµα, ορισµένα προϊόντα ασφαλειών.
− Είναι απαραίτητο να συµµετάσχουν οι φορείς πληρωµής όσο το δυνατόν εντατικότερα
στην περαιτέρω επεξεργασία του σχεδίου, δεδοµένου ότι θα διαδραµατίσουν
καθοριστικό ρόλο κατά την πραγµατική εφαρµογή του. Υπό το πρίσµα αυτό, η ΟΚΕ
καλεί την Επιτροπή να µελετήσει και να επεξεργαστεί τη βελτίωση της διαδικασίας για
την αξιολόγηση των επιπτώσεων της προτεινόµενης οδηγίας.
− Αρµόδια: η κ. Katarina LINDAHL
(Tηλ.: 32 2 546 92 54 - e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int)
ECO/085

• ∆είκτης κόστους εργασίας
GRF/CES 224/2001 - Τ/ΝΑ/µδ/εα
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Εισηγήτρια: η κα HORNUNG-DRAUS (Εργοδότες -D)
− Έγγραφο αναφοράς: COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) - CES1492/2001
− Κύρια Σηµεία:
Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή επιδοκιµάζει, κατ' αρχήν, την πρόταση της
Επιτροπής, διατυπώνει ωστόσο ορισµένες παρατηρήσεις:
− Σχετικά µε τη συνεκτίµηση και µικρών και µικρότερων επιχειρήσεων στην έρευνα, η
ΟΚΕ συνιστά στην Επιτροπή να εξετάσει τις δυνατότητες εξαιρέσεων ή το ενδεχόµενο
να υιοθετηθεί µία απλοποιηµένη ερευνητική διαδικασία.
− "Kόστος εργασίας χωρίς τα επιµίσθια": Η ΟΚΕ επιµένει να µην χρησιµοποιηθεί ο
µερικός αυτός δείκτης, λόγω του κόστους που αυτό συνεπάγεται, αλλά τουλάχιστον να
χρησιµοποιείται µόνο µία φορά ετησίως.
− Η ΟΚΕ προτείνει να παραταθεί η προβλεπόµενη προθεσµία των 70 ηµερών για µία
πενταετή µεταβατική περίοδο σε 90 ηµέρες, ώστε τα κράτη µέλη να µπορούν να
προσαρµόσουν τα στατιστικά τους συστήµατα στις νέες απαιτήσεις.
− Η ΟΚΕ φρονεί ότι θα ήταν ευκταίο να καταρτιστεί κατ΄ αρχάς ένας τµηµατικός
δείκτης, η διάρθρωση του οποίου δεν θα συµπεριλαµβάνει τους τίτλους Μ, Ν και Ξ της
NACE rev.1.
− Αρµόδια: η κ. Katarina LINDAHL
(Τηλ.: 32 2 546 92 54 - e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int)
ECO/066

• Σουηδία : διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις
Εισηγητής: ο κ. WALKER (Εργοδότες -UK)
− Έγγραφο αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας - CES 1498/2001
− Κύρια Σηµεία: Οι οικονοµικές, κοινωνικές και τεχνικές εξελίξεις που σηµειώθηκαν την
τελευταία δεκαετία στη Σουηδία υπήρξαν σε µεγάλο βαθµό επιτυχείς. Η πρόκληση για το
µέλλον είναι η επιτυχία αυτή να αποτελέσει εφαλτήριο για τη διατήρηση της τεχνολογικής
πρωτοπορίας, τη βελτίωση της παραγωγικότητας, τον εκσυγχρονισµό της αγοράς εργασίας
και τη βελτίωση του φορολογικού συστήµατος, προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα βιώσιµο
GRF/CES 224/2001 - Τ/ΝΑ/µδ/εα
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και βελτιωµένο σύστηµα πρόνοιας το οποίο θα στηρίζει το πνεύµα της κοινωνικής συνοχής
που αποτελεί τον πυρήνα της σουηδικής κοινωνίας.
− Αρµόδια: η κα Katarina LINDAHL
(Τηλ.: 32 2 546 92 54 - e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int)
ΝΑΤ/131
• Κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα της µπανάνας
Εισηγητής: ο κ. ESPUNY MOYANO (Εργοδότες - E)
− Έγγραφο αναφοράς: COM(2001) 477 τελικό - 0187/2001 CNS - CES 1479/2001
− Αρµόδια: η κα Eleonora Di Nicolantonio
(Τηλ.: 32 2 546 9454 - e-mail :Eleonora.di Nicolantonio@esc.eu.int)
ECO/081

• ∆ιαρθρωτικά Ταµεία για την περίοδο 2000-2006
Εισηγητής: ο κ. CHRISTIE (Εργαζόµενοι - UK)
− Έγγραφο αναφοράς: COM(2001) 378 τελικό - CES 1480/2001
− Κύρια Σηµεία: Η ΟΚΕ επιδοκιµάζει το έγγραφο της Επιτροπής. Είναι προφανές ότι η
Επιτροπή έχει καταβάλει σηµαντικές προσπάθειες προκειµένου να εξασφαλιστεί η ορθή
εφαρµογή των νέων κανονισµών για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία σε σχέση µε τα
προγράµµατα του στόχου 1. Ωστόσο, είναι σηµαντικό η επιτυχής αυτή αρχή της νέας
φάσης προγραµµατισµού να ενισχυθεί καθ' όλη την περίοδο του προγράµµατος µε
επίκαιρες εκθέσεις, παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων στις ίδιες τις
περιφέρειες.
− Αρµόδιος: ο κ. Roberto PIETRASANTA
(Τηλ.: 32 2 546 93 13 - e-mail : Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int)
3.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Η ΟΚΕ ζητεί από τις κυβερνήσεις να αναλάβουν ενεργό δράση για την
προστασία των παιδιών στο ∆ιαδίκτυο.

ΤΕΝ/078
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• Προστασία των παιδιών στο ∆ιαδίκτυο
Εισηγήτρια: η κ. DAVISON (∆ιάφορες δραστηριότητες - UK)
− Έγγραφο αναφοράς: Πρόσθετη γνωµοδότηση - CES 1473/2001
− Κύρια Σηµεία: Η ΟΚΕ, µολονότι υπογραµµίζει ότι το ∆ιαδίκτυο παρουσιάζει
πλεονεκτήµατα για τα παιδιά, ανησυχεί για το γεγονός ότι η αστυνοµία εξακολουθεί να µην
είναι ικανή να εντοπίσει την πλειονότητα των παιδιών που υφίστανται κακοποίηση για
πορνογραφικούς σκοπούς. Τονίζει επίσης την ανάγκη να ενισχυθεί η συνεργασία σε αυτόν
τον τοµέα, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην Ευρωπόλ και στην Ιντερπόλ.
Η ΟΚΕ επικροτεί το πρόγραµµα δράσης για την προστασία των παιδιών στο ∆ιαδίκτυο
και ζητεί αυτό να ενισχυθεί µε συµπληρωµατικά µέσα, επειδή κυρίως είναι απαραίτητο να
προσδιορισθεί ποιο περιεχόµενο είναι επιβλαβές και να αποφευχθεί η δυνατότητα
"τηλεφόρτωσης" από γραµµές µε ακριβά τέλη, εκτός εάν υπάρχει επιβεβαίωση
υπογεγραµµένη από ενήλικο. Είναι επίσης απαραίτητο να προβλεφθούν µηχανισµοί
εντοπισµού, αναφοράς και αντιµετώπισης κάθε ύποπτης συµπεριφοράς απέναντι στα
παιδιά.
Τέλος, το πρόγραµµα αυτό πρέπει να υποστηριχθεί από τη νοµοθεσία, καθώς και από
ενεργούς δράσεις εκ µέρους των κυβερνήσεων, των φορέων παροχής ηλεκτρονικών
υπηρεσιών και των κοινωνικοοικονοµικών οµάδων συµφερόντων.
− Αρµόδιος: ο κ. Luis LOBO
(Τηλ.: 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)
ΤΕΝ/083

• Ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών
Εισηγητής: ο κ. RETUREAU (Εργαζόµενοι-F)
− Έγγραφο αναφοράς: COM(2001) 298 τελικό - CES 1474/2001
− Αρµόδιος: ο κ. Luis LOBO
(Τηλ.: 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)
SOC/085
• Ασφαλείς και βιώσιµες συντάξεις
Εισηγήτρια: η κα CASSINA (Lavoratori-I)
GRF/CES 224/2001 - Τ/ΝΑ/µδ/εα
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− Έγγραφο αναφοράς: COM(2001) 362 τελικό - CES 1491/2001
− Κύρια Σηµεία: Η γνωµοδότηση επικεντρώνεται σε ορισµένες πτυχές που αφορούν τη
συνοχή µεταξύ των συναφών πολιτικών και στα µεθοδολογικά προβλήµατα που
συνδέονται µε την ανάπτυξη της σχετικής συνεργασίας
Ο σηµαντικός µεθοδολογικός στόχος, που σωστά προβάλλεται στο κείµενο της
ανακοίνωσης, είναι η επίτευξη µεγάλης συνέργιας και συνοχής µεταξύ κοινωνικής
πολιτικής, πολιτικής της απασχόλησης και οικονοµικής πολιτικής. Εκτός από την ευθύνη
των νοµοθετών και των εθνικών αρχών, ο εν λόγω στόχος της συνοχής µπορεί να
επιτευχθεί καλύτερα µε τη συστηµατική συµµετοχή, σε όλα τα επίπεδα, των κοινωνικών
εταίρων που είναι οι ουσιαστικοί φορείς κάθε εξελικτικής διαδικασίας της κοινωνίας.
Όποιος θέλει να διαχωρίσει τη θέση του από αυτή την προτεινόµενη µεθοδολογία
συνηγορεί υπέρ της αποτυχίας κάθε συνταξιοδοτικής στρατηγικής. Η ΟΚΕ επισηµαίνει
ότι η Επιτροπή δεν είναι επαρκώς προσεκτική ως προς αυτό το σηµείο, που αναφέρεται σε
δύο περιθωριακά σηµεία της ανακοίνωσης και υπενθυµίζει ότι στα συµπεράσµατα του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Στοκχόλµης υπογραµµίζεται ο ρόλος των κοινωνικών
εταίρων στη διαχείριση των αλλαγών.
Η συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων πρέπει να προωθηθεί και/ή να ενισχυθεί ακόµη και
στην πολιτική απασχόλησης και, κυρίως, στην οικονοµική πολιτική.
Η κοινωνική συναίνεση δεν οικοδοµείται µόνο µε την σωστή και πλήρη ενηµέρωση του
πληθυσµού, αλλά µε την εξασφάλιση της συνειδητής και ενεργού συµµετοχής όλων των
ενδιαφερόµενων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, επιπλέον των κοινωνικών
εταίρων.
Η ΟΚΕ επιµένει, ιδιαίτερα, στην ανάγκη να αναπτυχθούν επαρκώς διαρθρωµένοι δείκτες
που να καταστήσουν δυνατή την πραγµατική αξιολόγηση όλων των αναλύσεων και των
σφαιρικών σχεδιασµών.
− Αρµόδια: η α. Stefania BARBESTA
(Τηλ.: 32 2 546.95.10 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)
SOC/073

• Άσυλο - Ελάχιστες απαιτήσεις - Υποδοχή
Εισηγητής: ο κ. MENGOZZI (∆ιάφορες δραστηριότητες - I)
Συνεισηγητής: ο κ. PARIZA CASTAΡOS (Εργαζόµενοι - E)
GRF/CES 224/2001 - Τ/ΝΑ/µδ/εα
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− Έγγραφο αναφοράς: COM(2001) 181 τελικό - 2001/0091 (CNS) - CES 1482/2001
− Κύρια Σηµεία: Η ΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για τους στόχους της παρούσας
οδηγίας, συµφωνεί µε την ουσία και διατυπώνει ορισµένες παρατηρήσεις για το
περιεχόµενο, προτάσσοντας ότι οι ελάχιστες απαιτήσεις πρέπει να βασίζονται στις
βέλτιστες πρακτικές. Ταυτόχρονα επισηµαίνει ότι τα υπό εξέταση θέµατα πρέπει να
αντιµετωπίζονται υπό το φως των θεµελιωδών ανθρωπίνων δικαιωµάτων και να
εντάσσονται στο διεθνές νοµικό πλαίσιο. Υπό αυτό το πρίσµα, η ΟΚΕ εκφράζει τη λύπη
της επειδή στην πρόταση οδηγίας αποφεύγεται η χρήση της λέξης "δικαιώµατα" και
αντικαθίσταται από διάφορες άλλες εκφράσεις µε αποτέλεσµα να απορρέει η εικόνα του
αιτούντος άσυλο, ως ενός ατόµου που ουσιαστικά στερείται δικαιωµάτων.
Η ΟΚΕ θεωρεί επαρκή την περίοδο των έξι µηνών, πέραν της οποίας δεν είναι δυνατή η
άρνηση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας, µολονότι θεωρεί ότι το όριο αυτό δεν είναι
κατάλληλο στην περίπτωση της επαγγελµατικής κατάρτισης η οποία θα πρέπει να είναι
όσο το δυνατό ευρύτερη.
Όσον αφορά τον καθορισµό των υλικών συνθηκών υποδοχής, κρίνεται ότι οι συνθήκες
αυτές πρέπει να διασφαλίζουν βιοτικό επίπεδο κατάλληλο για την υγεία και την ευηµερία
των αιτούντων άσυλο και των µελών της οικογενείας τους.
Η έκταση και η φύση των βοηθηµάτων που χορηγούνται στους αιτούντες άσυλο δεν θα
πρέπει να διαφέρει πολύ από το ένα κράτος µέλος στο άλλο. Το βοήθηµα πρέπει να
καθορίζεται µε βάση την ελάχιστη σύνταξη των κοινωνικών ασφαλίσεων και σε καµία
περίπτωση δεν πρέπει να χορηγείται µε τη µορφή δελτίων.
Καλό θα είναι να συντοµευτούν οι διαδικασίες υποδοχής, ώστε τα άτοµα τα οποία - µέχρις
αποδείξεως του αντιθέτου - προσπαθούν να αποφύγουν την καταστολή και την εκδίωξη,
να µη παραµένουν για µεγάλες χρονικές περιόδους σε κατάσταση αναστολής των
δικαιωµάτων τους, ειδικά από τη στιγµή που εισέρχονται στη χώρα υποδοχής.
− Αρµόδιος: ο κ. Pierluigi BROMBO
(Τηλ.: 32 2 546 97 18 - E-mail : Pierluigi.Brombo@esc.eu.int)

• Συνεργασία για τις δραστηριότητες της πολιτικής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στον τοµέα της πληροφόρησης και της επικοινωνίας
Γενικός εισηγητής: ο κ. GAFO FERNΑNDEZ (Οµάδα I - Es)
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− Έγγραφο αναφοράς: COM(2001) 354 τελικό - CES 1493/2001
− Κύρια Σηµεία: Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υποστηρίζει τον στόχο της
Επιτροπής να δηµιουργηθεί ένα νέο διοργανικό πλαίσιο στον τοµέα της πληροφόρησης
και της επικοινωνίας. Ωστόσο, δεν λαµβάνεται επαρκώς υπόψη ο ρόλος τον οποίο µπορεί
να διαδραµατίσει σχετικά η ΟΚΕ. Σε ό,τι αφορά συγκεκριµένα το πρωτόκολλο
συνεργασίας που υπογράφηκε πρόσφατα από την Επιτροπή και την ΟΚΕ, στη
γνωµοδότηση της ΟΚΕ διατυπώνονται πολλές ειδικές προτάσεις και ζητείται από την
Επιτροπή να τις λάβει υπόψη της.
− Αρµόδιος: ο κ. Claude LAVAL
(Τηλ.: 00 32 2 546 92 26 - e-mail : claude.laval@esc.eu.int)
4.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ανακαλύπτοντας ξανά τις προτεραιότητες των πολιτών.

• Μια βιώσιµη Ευρώπη για έναν καλύτερο κόσµο
Εισηγητής: ο κ. EHNMARK (Εργαζόµενοι - S)
Συνεισηγητής: ο κ.RIBBE (∆ιάφορες δραστηριότητες - D)
− Έγγραφο αναφοράς: Πρόσθετη γνωµοδότηση πρωτοβουλίας - CES 1494/2001
− Κύρια Σηµεία: Στη γνωµοδότηση, και συγκεκριµένα στην "Έκκληση προς το Συµβούλιο
του Laeken", δηλώνεται ότι η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί ένα νέο όραµα για το µέλλον
της Ευρώπης, ενώ η ∆ήλωση του Laeken θεωρείται ως µία ιδιαίτερη ευκαιρία να
συγκεκριµενοποιηθεί καλύτερα το όραµα της αειφόρου ανάπτυξης ως βασικού στόχου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται, αναφέρει, για µια ριζική προσέγγιση µε συνακόλουθες
προκλήσεις για την κοινωνία, αλλά µια προσέγγιση που αποσκοπεί στη χάραξη πολιτικών
και στην ανάληψη δράσης που να ανταποκρίνονται στις µακροπρόθεσµες προτεραιότητες
των πολιτών. Με την έννοια αυτή, ασκεί επίδραση σε όλες τις δραστηριότητες της
Ένωσης και των κρατών µελών, χαράζοντας το δρόµο για την ανάπτυξη στενότερης
σχέσης ανάµεσα στους πολίτες και την Ένωση και τις πολιτικές της.
Αυτό σηµαίνει ότι οι πολιτικές της ΕΕ πρέπει να οικοδοµηθούν από τη βάση προς την
κορυφή και να έχουν την ευρεία υποστήριξη του κοινού, πράγµα που απαιτεί την ενεργό
συµµετοχή των πολιτών, ενώ παράλληλα πρέπει να στηρίζονται µε αποτελεσµατικές
διαδικασίες πληροφόρησης και διαβούλευσης.
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− Αρµόδιος: ο κ. Diarmid McLAUGHLIN
(Τηλ.: 32 2 546 9350 - e-mail: diarmid.mclaughlin@esc.eu.int)
SOC/088
• Σταθερά παράγωγα ανθρώπινου αίµατος ή πλάσµατος
Εισηγητής: ο κ. RIBEIRO (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες - P)
− Έγγραφο αναφοράς: COM(2001) 480 τελικό - 2001/0186 (COD) - CES 1484/2001
− Κύρια Σηµεία : Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή επικροτεί την πρόταση της
Επιτροπής η οποία στόχο έχει την αποσαφήνιση του κειµένου της οδηγίας 2000/70/ΕΚ.
− Αρµόδια: η κα Stefania BARBESTA
(Τηλ. 32 2 546.95.10 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

• Οικονοµική ανάπτυξη, φορολογία και βιωσιµότητα των συνταξιοδοτικών
συστηµάτων στην ΕΕ
Εισηγητής: ο κ. BYRNE (Εργοδότες - IRL)
Συνεισηγητής: ο κ. van DIJK (Εργαζόµενοι - NL)
− Έγγραφο αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας - CES 1490/2001
− Κύρια Σηµεία: Η ΟΚΕ εφιστά την προσοχή στη σχέση µεταξύ δηµογραφικής εξέλιξης
και συνταξιοδοτικών συστηµάτων.
Επίσης, η ΟΚΕ διαπιστώνει µε ικανοποίηση ότι τα κράτη µέλη οργανώνονται τώρα
ενεργά για να βελτιώσουν τη βιωσιµότητα των συνταξιοδοτικών παροχών τους. ∆εν
πρέπει να προταθούν για τα κράτη µέλη κοινές λύσεις, λαµβανοµένων υπόψη των
µεγάλων διαφορών που χαρακτηρίζουν τις βασικές τους θέσεις.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΟΚΕ είναι της γνώµης ότι τα κράτη µέλη πρέπει να εξετάσουν τη
δυνατότητα χρησιµοποίησης των συστηµάτων επικουρικής σύνταξης (δεύτερο και τρίτο
άξονα) ως υποστηρικτικά µέτρα, ωστόσο αναγνωρίζει ότι τα συστήµατα επικουρικής
σύνταξης δεν αποτελούν πανάκεια.
Σε συµφωνία µε την Επιτροπή, η ΟΚΕ εκτιµά ότι πρέπει επίσης να τροποποιηθούν οι
συνταξιοδοτικοί µηχανισµοί, ώστε να αντικατοπτρίζουν τις µεταβολές της ίδιας της
κοινωνίας,
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Η χρησιµοποίηση της ανοικτής µεθόδου συντονισµού και η θέσπιση κοινών στόχων,
συνοδευόµενη από τον καθορισµό ενδεδειγµένων δεικτών, θα επιτρέψει τη µεταφορά
πείρας από το ένα κράτος µέλος στο άλλο.
Η ΟΚΕ συνιστά να ενθαρρυνθούν οι υποψήφιες χώρες να πραγµατοποιήσουν παρόµοιες
αξιολογήσεις στα συνταξιοδοτικά τους συστήµατα, προκειµένου να καθοριστεί ο βαθµός
της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητάς τους.
− Αρµόδιος:
ο κ. Alberto ALLENDE
(Τηλ.: 322 546 9679 - e-mail :alberto.allende@esc.eu.int)

*
*
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