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Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή 

 
 
 
 

Βρυξέλλες, 16 ∆εκεµβρίου 2002 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ 
 

ΤΗΣ 11ης ΚΑΙ 12ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 
 
 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ 
 
 

 
Τα πλήρη κείµενα των γνωµοδοτήσεων της ΕΟΚΕ διατίθενται 

στις 11 επίσηµες γλώσσες στην ιστοσελίδα της ΕΟΚΕ στο ∆ιαδίκτυο: 
 

http://www.esc.eu.int (στον τίτλο "Documents") 
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1. ΑΛΙΕΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ∆ΑΣΟΚΟΜΙΑ 
 
 
• Μεταρρύθµιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής 
 Εισηγητής: ο κ. KALLIO (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – FIN) 
 Συνεισηγητής: ο κ. GHAGAS (Μισθωτοί – Ρ) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 181 τελικό – CESE 1369/2002  
 
– Κύρια σηµεία: 
 

Η ΕΟΚΕ συµµερίζεται τη διάγνωση της Επιτροπής στην Πράσινη Βίβλο της του 2001 
για την κατάσταση του τοµέα της αλιείας στην ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την υφιστάµενη 
υπερβολική ικανότητα του κοινοτικού στόλου. 
 
•  Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην ανάγκη να επιτευχθεί ισορροπία 

µεταξύ της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας των αλιευτικών 
σκαφών, αφενός, και της βιώσιµης απασχόλησης, αφετέρου. 

•  Η ΕΟΚΕ επικροτεί το πολυετές πρόγραµµα διαχείρισης, έχει όµως ορισµένες 
επιφυλάξεις όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής να µην συµµετέχει πλέον 
το Συµβούλιο στην ετήσια διαδικασία λήψης αποφάσεων για τα Συνολικά 
Επιτρεπόµενα Αλιεύµατα (TAC) και τις ποσοστώσεις µετά την υιοθέτηση του 
πολυετούς προγράµµατος. 

•  Η ΕΟΚΕ ζητά να αυξηθεί η συνεργασία της επιστηµονικής κοινότητας και 
του αλιευτικού κλάδου µε στόχο τη σαφέστερη και βαθύτερη αξιολόγηση των 
επιστηµονικών δεδοµένων. Είναι ευπρόσδεκτη η σύσταση Περιφερειακών 
Γνωµοδοτικών Συµβουλίων για τη διαχείριση της αλιείας, αλλά θα πρέπει να 
καθοριστούν επακριβώς ο ρόλος και τα συγκεκριµένα καθήκοντά τους στο 
πλαίσιο της Συµβουλευτικής Επιτροπής Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ 
και των οµάδων εργασίας της. 

•  Τα περιβαλλοντικά θέµατα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη σε όλες τις κοινές 
πολιτικές της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένης της αλιευτικής. Η ΕΟΚΕ προτείνει να 
εφαρµόζεται η αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει" για να καθορίζεται ποιος θα 
αναλάβει το κόστος της περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

•  Οι επιστηµονικές συµβουλές για την τρέχουσα κατάσταση των 
ιχθυαποθεµάτων είναι το πιο σηµαντικό στοιχείο στη διαχείριση της αλιείας, γι' 
αυτό και η ΕΟΚΕ ζητά καλύτερη συνεργασία της επιστηµονικής κοινότητας και 
του τοµέα της αλιείας. 

•  Η ΕΟΚΕ έχει ορισµένες επιφυλάξεις σε σχέση µε την πρόταση της Επιτροπής 
για τους νέους κανόνες χορήγησης ενισχύσεων στον αλιευτικό στόλο. 
Ειδικότερα, η ΕΟΚΕ είναι επιφυλακτική όσον αφορά την κατάργηση των 
κρατικών ενισχύσεων για τον εκσυγχρονισµό των αλιευτικών σκαφών. 

•  Μολονότι οι επιδοτήσεις δεν µπορούν να προσφέρουν µια µόνιµη λύση για 
τον τοµέα, η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι εξακολουθούν να συντρέχουν λόγοι (ανάγκη να 
εξασφαλιστεί η ασφάλεια των εργαζοµένων, καλές συνθήκες εργασίας και 
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διαβίωσης, ποιότητα κλπ.) υπέρ της συνέχισης της παροχής κρατικών 
ενισχύσεων για τον εκσυγχρονισµό των αλιευτικών σκαφών. Oι σηµερινοί 
περιορισµοί µπορούν να διατηρηθούν, ιδιαίτερα δε η απαγόρευση αύξησης της 
αλιευτικής ικανότητας. 

•  Η ΕΟΚΕ είναι της γνώµης ότι τα µικρά αλιευτικά σκάφη (κάτω των 12 
µέτρων) θα πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρµογής των σχεδίων µείωσης 
της ικανότητας που προβλέπει η µεταρρύθµιση. 

•  Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε τη διατήρηση του ισχύοντος καθεστώτος των 
αλιευτικών ζωνών 6-12 µιλίων στα εθνικά ύδατα.  Συµφωνεί επίσης µε το 
υφιστάµενο σύστηµα κατανοµής των αλιευτικών δυνατοτήτων σύµφωνα µε την 
αρχή της σχετικής σταθερότητας. 

•  Σύµφωνα και µε παλαιότερες γνωµοδοτήσεις της, η ΕΟΚΕ τονίζει τη σηµασία 
της εποπτείας στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης της αλιευτικής πολιτικής. 

•  Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόσφατη υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ενός σχεδίου δράσης για την αντιµετώπιση των κοινωνικών, οικονοµικών και 
περιφερειακών συνεπειών της αναδιάρθρωσης της αλιευτικής βιοµηχανίας της 
ΕΕ. Πιστεύει µάλιστα ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις 
κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις της µεταρρύθµισης της ΚΑΠ σε όλες τις 
παράκτιες περιοχές της Κοινότητας. 

•  Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι, λόγω της έλλειψης πόρων στις αναπτυσσόµενες χώρες 
για τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων, η ΕΕ θα πρέπει να βοηθά τις 
χώρες αυτές στον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων που ασκούνται στα 
χωρικά τους ύδατα. 

   
– Για περισσότερες πληροφορίες: κα Gaia Angelini 

(Tηλ.: + 32 2 546 9109 – e-mail: gaia.angelini@esc.eu.int) 
 
 
• Ενδιάµεση επισκόπηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 
 Εισηγητής: ο κ. KIENLE (Εργοδότες – D) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 394 τελικό – CESE 1366/2002  
 
– Κύρια σηµεία: 
 

Στη γνωµοδότηση αυτή, η οποία συνεχίζει και συµπληρώνει τη γνωµοδότηση 
πρωτοβουλίας για το "Μέλλον της ΚΓΠ" που υιοθετήθηκε τον περασµένο Μάρτιο, η 
ΕΟΚΕ συνεχίζει την ανάλυσή της για τις πιθανές εξελίξεις της κοινής γεωργικής 
πολιτικής, αυτή τη φορά όµως υπό το φως των προτάσεων της Επιτροπής για την 
ενδιάµεση επισκόπηση. 
 
Σύµφωνα µε την ΕΟΚΕ, η συζήτηση για τη µελλοντική ΚΓΠ, που ξεκίνησε από την 
Επιτροπή µε την πρόταση για την ενδιάµεση επισκόπηση προκειµένου να συµβάλει στον 
καθορισµό συγκεκριµένων νοµοθετικών προτάσεων από µέρους του κοινοτικού 
εκτελεστικού οργάνου, έχει θεµελιώδη σηµασία. Στην πραγµατικότητα, υπερβαίνει κατά 
πολύ τα οικονοµικά και κοινωνικά θέµατα του γεωργικού τοµέα, περιλαµβάνοντας και 
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τις πτυχές της ασφάλειας των τροφίµων, της ασφάλειας του εφοδιασµού µε τρόφιµα και 
της προστασίας των καταναλωτών, του περιβάλλοντος και της φύσης. 
 
Γενικά, οι στόχοι της Επιτροπής υποστηρίζονται από την ΕΟΚΕ. Ιδιαίτερα 
επιδοκιµάζεται η επιδιωκόµενη ενσωµάτωση της ιδέας της πολυλειτουργικότητας της 
γεωργίας σε όλες τις συνιστώσες της Κοινής Γεωργικής πολιτικής. Ωστόσο, είναι 
σηµαντικό να εξετασθεί κατά πόσο και σε ποιο βαθµό τα µέτρα που προτείνει η 
Επιτροπή εξυπηρετούν στην πράξη την επίτευξη αυτών των στόχων. 
 
Κατά τη γνώµη της ΕΟΚΕ, ένας από τους κυριότερους στόχους της Επιτροπής, η 
επαναφορά της λειτουργίας της παρέµβασης στις αγορές και ιδιαίτερα στην αγορά 
δηµητριακών στο επίπεδο ενός δικτύου ασφαλείας,  επιτεύχθηκε ήδη µε τη µείωση των 
τιµών στο Πρόγραµµα ∆ράσης 2000. Ως εκ τούτου, η ΕΟΚΕ αµφισβητεί κατά πόσο 
είναι δυνατόν να δικαιολογηθεί βάσει της εξέλιξης των παγκόσµιων τιµών αγοράς η 
προτεινόµενη περαιτέρω µείωση της τιµής των σιτηρών κατά 5%. 
 
Η ΕΟΚΕ έχει δηλώσει επανειληµµένα ότι είναι υπέρ της ενίσχυσης της ανάπτυξης της 
υπαίθρου. Επισηµαίνει µε ανησυχία, εκτός από την ανεπάρκεια των πόρων του δεύτερου 
πυλώνα, την εξαιρετικά άνιση κατανοµή τους µεταξύ των περιφερειών. Γι' αυτό, αν 
υπάρξει περαιτέρω επέκταση του δεύτερου πυλώνα της ΚΓΠ, θα πρέπει να διασφαλισθεί 
ότι κάθε κράτος µέλος της ΕΕ θα διαθέσει ένα ελάχιστο επίπεδο εθνικών πόρων 
συγχρηµατοδότησης. 
 
Όσο για την ανακατανοµή, µέσω της διαφοροποίησης, η ΕΟΚΕ αναµένει διευκρινίσεις  
σχετικά µε τη συγκεκριµένη µορφή της και µε τις χρηµατοοικονοµικές της συνέπειες. 
 
Για την πλήρη αποσύνδεση των αντισταθµιστικών πληρωµών από την παραγωγή, η 
ΕΟΚΕ εκφράζει απορίες και ζητά περαιτέρω εξηγήσεις. Αν και παρέχει µεγαλύτερη 
ελευθερία αποφάσεων στους γεωργούς, η πλήρης αποσύνδεση παρουσιάζει τον κίνδυνο 
να µην εξυπηρετεί ούτε την πολυλειτουργικότητα της γεωργίας ούτε τη µακροπρόθεσµη 
διασφάλιση των άµεσων πληρωµών. 
 
Οι προτάσεις για την αποσύνδεση στην πραγµατικότητα προοιωνίζουν έναν 
ανακαθορισµό ή "ανασύνδεση", καθώς οι άµεσες πληρωµές θα εξαρτώνται στο µέλλον 
από την εκπλήρωση συγκεκριµένων κριτηρίων (cross compliance - πολλαπλή 
συµµόρφωση). Κατά τη γνώµη της ΕΟΚΕ, το θέµα θα µπορέσει να εκτιµηθεί 
πραγµατικά, όταν η Επιτροπή θα υποβάλει πιο συγκεκριµένες προτάσεις για το εύρος 
και τις διαδικασίες του ελέγχου των διατάξεων για την πολλαπλή συµµόρφωση. 
 
Όσον αφορά την πορεία των διαπραγµατεύσεων του ∆ΟΕ, η ΕΟΚΕ συνιστά στην 
Επιτροπή να συνεχίσει τη στάση που υπερασπιζόταν µε επιµονή µέχρι σήµερα υπέρ της 
διασύνδεσης των κλασικών εµπορικών θεµάτων µε τα συµφέροντα που θεωρούνται 
ότι δεν συνδέονται µε το εµπόριο. Τέλος, η ΕΟΚΕ θεωρεί απαραίτητο να 
συµπεριληφθούν οι υποψήφιες χώρες στις διαβουλεύσεις για την ενδιάµεση 
επισκόπηση. 

– Για περισσότερες πληροφορίες: κa Eleonora di Nicolantonio  
(Tηλ.: + 32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int) 
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• Ενδοκοινοτικές συναλλαγές - Εισαγωγές σπέρµατος βοοειδών 
 Εισηγητής: ο κ. NIELSEN (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – DΚ) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 527 τελικό - 2002/0229 CΝS – CESE 1359/2002  

 
– Κύρια σηµεία: 
 

Η πρόταση αποσκοπεί, µεταξύ άλλων, στη διευκόλυνση της δηµιουργίας κέντρων 
αποθήκευσης σπέρµατος διαφορετικών από τα κέντρα συλλογής σπέρµατος, η οποία θα 
έχει ως αποτέλεσµα την ελευθέρωση της αγοράς προς όφελος µιας "βιοµηχανίας 
γονιµοποίησης" µε πιο διεθνή χαρακτήρα, η οποία θα διανέµει σπέρµα και έµβρυα µέσω 
τοπικών κέντρων αποθήκευσης.  
 
Κατά την ΕΟΚΕ, η πρόταση ενέχει σοβαρό κίνδυνο υπονόµευσης του µέχρι σήµερα 
ισχύοντος συστήµατος, διότι αυξάνεται η συγκέντρωση της επιλογής, παραγωγής και 
διανοµής των υλών εκτροφής. Συνέπεια αυτών µπορεί να είναι η σταδιακή µεταβολή 
των στόχων εκτροφής και η έλλειψη ποικιλίας των υλών εκτροφής, µε αποτέλεσµα την 
παραγωγή οµοιόµορφων ζώων. 
 
Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι οι υφιστάµενες διατάξεις για τη συµµετοχή στην εµπορία 
σπερµάτων παρέχουν επαρκή εγγύηση τόσο για τον κτηνίατρο όσο και για τον 
παραγωγό. Κατά την ΕΟΚΕ, η εγγύηση αυτή δεν ήταν δυνατό να διασφαλισθεί από τις 
αποθήκες σπέρµατος σε συγκεκριµένες περιπτώσεις. 
 
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η πρόταση τροποποίησης για τα κέντρα αποθήκευσης σπέρµατος 
δεν δύναται να γίνει αποδεκτή όπως διατυπώνεται.  
 
Αντίθετα, η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε τις τρεις άλλες προτάσεις τροποποίησης.  
 

– Για περισσότερες πληροφορίες: κα Gaia Angelini 
(Tηλ.: + 32 2 546 9109 – e-mail: gaia.angelini@esc.eu.int) 

 
 
• Εµπορία σπόρων 
 Εισηγητής: ο κ. BEDONI (Εργοδότες – I) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 523 τελικό - 2002/0232 CΝS – CESE 1360/2002 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κa Eleonora di Nicolantonio  

(Tηλ.: + 32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

• Μεταφορά αιγοπροβάτων 
 Εισηγητής: ο κ. ΦΑΚΑΣ (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – EL) 



- 5 - 

Greffe CESE 232/2002 – Τ/ΜΓ/γβ .../... 

 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 504 τελικό – 2002/0218 CNS – CESE 1357/2002 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κα Gaia Angelini 

(Tηλ.: + 32 2 546 9109 – e-mail: gaia.angelini@esc.eu.int) 
 
 
• Προστασία των δασών 
 Εισηγητής: ο κ. KALLIO (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – FIN) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 404 τελικό – 2002/0164 COD – CESE 1368/2002 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Johannes Kind 

(Tηλ.: + 32 2 546 9111 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
 
 

2. ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ 
 
 
• Η οικονοµική και κοινωνική επίπτωση της διεύρυνσης στις υποψήφιες 

χώρες 
 Εισηγητής: ο κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ (Εργοδότες – EL) 
 Συνεισηγήτρια: η κα BELABED (Μισθωτοί – Α) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: CESE 591/2002 fin  CESE 1365/2002 
 
– Κύρια σηµεία: 

 
Η γνωµοδότηση αποτελεί έµπρακτη απόδειξη του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που 
επιδεικνύει η ΕΟΚΕ για την ολοκλήρωση των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων µε τις 
υποψήφιες χώρες. Η ΕΟΚΕ στηρίζει µε κάθε τρόπο τη διεύρυνση και συµµερίζεται την 
άποψη της Προεδρίας της ∆ανίας ότι το χρονοδιάγραµµα για τη διεύρυνση της ΕΕ θα 
πρέπει να γίνει σεβαστό. 
 
Η γνωµοδότηση επικεντρώνεται στις οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις που θα έχει 
η διεύρυνση στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες και ιδιαίτερα στους πολίτες τους. 
 
Εξετάζει, µεταξύ άλλων, την οικονοµική κατάσταση σε όλους τους καίριους τοµείς, τη 
διαδικασία της ιδιωτικοποίησης, τις δηµόσιες υπηρεσίες, την τρέχουσα κοινωνική 
κατάσταση, τα δικαιώµατα των καταναλωτών, τα περιβαλλοντικά θέµατα και τη 
δηµόσια ασφάλεια. Η ΕΟΚΕ διατυπώνει συστάσεις σε όλους αυτούς τους τοµείς. 
 
Η ΕΟΚΕ αναλύει τις συνέπειες της µετάβασης στην ελεύθερη αγορά, που έχουν 
δηµιουργήσει µία νέα αντίληψη για τις οικονοµικές, τις κοινωνικές και τις 
επιχειρηµατικές διαδικασίες στις υποψήφιες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, και 
υπογραµµίζει τις δραστικές αλλαγές των κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών λόγω του 
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αυξηµένου πολιτικού και κοινωνικοοικονοµικού κόστους της µετάβασης, της 
αναποτελεσµατικότητας των δηµόσιων διοικήσεων και της κατάρρευσης των 
εσωτερικών µηχανισµών και διαδικασιών των οικονοµιών. 
 
Η ΕΟΚΕ ζητά µια αποτελεσµατική πολιτική για την αγορά εργασίας, βελτίωση των 
υποδοµών και ισορροπηµένη πολιτική για τις κοινωνικές παροχές, τα ηµεροµίσθια και 
τους µισθούς. 
 
Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει την ανάγκη στενής παρακολούθησης της εργατικής νοµοθεσίας, 
προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι αναπτύσσεται σύµφωνα µε τις αρχές του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού µοντέλου. 
 
Η ΕΟΚΕ επιβεβαιώνει την άποψή της ότι η διεύρυνση της ΕΕ αποτελεί µια ιστορική 
ευκαιρία να ενωθεί η Ευρώπη και οι πολίτες της κάτω από µία «κοινή στέγη», 
διασφαλίζοντας τη σταθερότητα και την ευηµερία στην ευρωπαϊκή ήπειρο. 
 
Στη γνωµοδότησή της, η ΕΟΚΕ κάνει ακόµη συστάσεις για τη µείωση της 
γραφειοκρατίας, τη βελτίωση της δικαστικής προστασίας, την αύξηση των ξένων 
επενδύσεων, τη µεταρρύθµιση της γεωργικής πολιτικής, την ανάπτυξη της κοινωνίας 
των πολιτών και την προαγωγή της οικονοµικής και κοινωνικής σύγκλισης. 
 

– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Jacques Kemp 
(Tηλ.: + 32 2 546 9810 – e-mail: jacques.kemp@esc.eu.int) 
 
 

3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  

 
 
• Παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης 
 Εισηγήτρια: η κα SIRKEINEN (Εργοδότες – FIN) 
 Συνεισηγητής: ο κ. EHNMARK (Μισθωτοί – S) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 262 τελικό – CESE 1370/2002  
 
– Κύρια σηµεία: 

 
Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι το σηµαντικότερο βήµα για την περαιτέρω βελτίωση της 
παραγωγικότητας στην ΕΕ είναι η πλήρης εφαρµογή της στρατηγικής της Λισαβόνας. 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει περαιτέρω τη µεθοδολογία της για 
ανάλυση, συγκριτική αξιολόγηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά µε τις εξελίξεις της 
παραγωγικότητας, µε σκοπό την υποστήριξη δράσεων για την αύξηση της 
παραγωγικότητας. Το φάσµα θα πρέπει να διευρυνθεί για να συµπεριλάβει και την 
ανάλυση της αποδοτικότητας του δηµόσιου τοµέα.   
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Τα θέµατα της οικολογικής παραγωγικότητας και του ρόλου της Τεχνολογίας των 
Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς και άλλες ποιοτικές πτυχές της 
παραγωγικότητας, απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση. Επιπλέον, το πρόβληµα της 
συµπερίληψης του κόστους της υποβάθµισης των φυσικών πόρων και της ρύπανσης 
στους Εθνικούς Λογαριασµούς και στο ΑΕγχΠ επιβάλλει την ανάπτυξη της έρευνας και 
της µεθοδολογίας. 
 
Η ΕΟΚΕ συνιστά τα θέµατα της παραγωγικότητας, καθώς και η βιώσιµη ανάπτυξη, να 
αποτελέσουν αναπόσπαστο µέρος της ετήσιας έκθεσης για τη συνέχεια του συνόλου της 
στρατηγικής της Λισαβόνας. 
 
Η ΕΟΚΕ ζητεί από την Επιτροπή την επείγουσα ανάλυση των συνεπειών της διεύρυνσης 
επί της αύξησης της παραγωγικότητας στη µελλοντική ΕΕ. Οι εξελίξεις σχετικά µε την 
παραγωγικότητα στις υποψήφιες χώρες αποτελούν σηµαντική πρόκληση, αλλά φαίνεται 
ότι προσφέρουν και σηµαντικά δυνητικά οφέλη. 
 
Η ίδια η ΕΟΚΕ προτίθεται: 
 
• να αποδώσει ιδιαίτερη προσοχή στις εξελίξεις σχετικά µε την παραγωγικότητα 

κατά την έκδοση της γνωµοδότησής της για τη συνέχεια της στρατηγικής της 
Λισαβόνας ενόψει της εαρινής Συνόδου Κορυφής, 

• να διοργανώνει ανά διετία διάσκεψη για τη στρατηγική της Λισαβόνας και 
• όταν κρίνεται σκόπιµο, να καταρτίζει γνωµοδοτήσεις πρωτοβουλίας για την 

παραγωγικότητα. 
 

– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Joao Pereira dos Santos 
(Tηλ.: + 32 2 546 9245 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

• Οικονοµική διακυβέρνηση στην ΕΕ 
 Εισηγήτρια: η κα FLORIO (Μισθωτοί – Ι) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 1363/2002 
 
– Κύρια σηµεία: 

 
Ο συντονισµός των οικονοµικών πολιτικών αναµένεται να συµβάλει στην καλύτερη 
δυνατή εκµετάλλευση του υφιστάµενου στην Ένωση αναπτυξιακού και εργατικού 
δυναµικού. 
 
Το δικαίωµα της Επιτροπής να υποβάλει προτάσεις και η υποχρεωτική διαβούλευση µε 
την ΕΟΚΕ στη διαδικασία κατάρτισης των γενικών προσανατολισµών της οικονοµικής 
πολιτικής επιβάλλεται να αποκατασταθούν. 
 
Η ΕΟΚΕ ζητά να υπάρξει σαφής αναφορά, στη συνταγµατική Συνθήκη, της πλήρους 
απασχόλησης µεταξύ των στόχων της Ένωσης και να διευκρινιστεί περαιτέρω ότι η 
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οικονοµική και νοµισµατική πολιτική οφείλει να συµβάλει στην επίτευξη του στόχου της 
ανάπτυξης και της πλήρους απασχόλησης. 
 
Η Ένωση επιβάλλεται να εξοπλισθεί µε τα αναγκαία µέσα για την εφαρµογή της 
στρατηγικής της Λισαβόνας. Αυτό σηµαίνει, µεταξύ άλλων, τη συντονισµένη εφαρµογή 
της οικονοµικής και της διαρθρωτικής πολιτικής, καθώς και ένα λεπτοµερή διάλογο 
µεταξύ των παραγόντων της µακροοικονοµικής πολιτικής. 
 
Η συνταγµατική Συνθήκη επιβάλλεται να περιλαµβάνει και µία αναφορά στην παροχή 
υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος. Θα πρέπει επίσης να προβλέψει µια πιο κατάλληλη 
νοµική βάση για την οργάνωση του συντονισµού και τη συµµετοχή των κοινωνικών 
εταίρων και των ενδιαφεροµένων παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών. Η διαδικασία 
λήψης αποφάσεων σε κοινοτική κλίµακα επιβάλλεται να σέβεται τις αρχές της 
αλληλεγγύης, της διαφάνειας, της συνοχής, της επικουρικότητας, της αναλογικότητας 
και της διαφάνειας. 
 

– Για περισσότερες πληροφορίες: κα Katarina Lindahl 
(Tηλ.: + 32 2 546 9254 – e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int) 
 
 

4. METAΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΛΟΓΟΣ  
 
 
• Κοινωνικός διάλογος / Πανευρωπαϊκοί διάδροµοι µεταφορών 
 Εισηγήτρια: η κα ALLEWELDT (Μισθωτοί – D) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: Πρόσθετη γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 1351/2002  
 
– Κύρια σηµεία: 

 
Η ΕΟΚΕ ενεργοποιείται ήδη εδώ και µερικά χρόνια για την εφαρµογή ενός 
διαρθρωµένου κοινωνικού διαλόγου στους πανευρωπαϊκούς διαδρόµους µεταφορών, 
δεδοµένης της εµφανούς έλλειψης συντονισµού και διαφάνειας µεταξύ των εκπροσώπων 
των οικονοµικών και κοινωνικών κύκλων των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης (ΧΚΑΕ) και των εθνικών τους διοικήσεων. 
 
Οι εργασίες της ΕΟΚΕ βασίστηκαν σε δηµόσιες συζητήσεις, από τις οποίες προέκυψε η 
διαπίστωση ότι υφίστανται σηµαντικές ελλείψεις όσον αφορά την υλοποίηση µιας 
πραγµατικά ολοκληρωµένης πολιτικής στον τοµέα των µεταφορών. 
 
Η ΕΟΚΕ απέδειξε ότι µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στην προώθηση του κοινωνικού 
διαλόγου µε τους κοινωνικοοικονοµικούς εταίρους της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης. ∆ιαδραµατίζει, επίσης, τον ρόλο του συνοµιλητή των ευρωπαϊκών οργάνων 
και των ενδιαφερόµενων κυβερνήσεων και υπουργείων. Ο ρόλος της αυτός µπορεί να 
αναπτυχθεί περαιτέρω µε: 
 



- 9 - 

Greffe CESE 232/2002 – Τ/ΜΓ/γβ .../... 

• την καθιέρωση µεσοπρόθεσµων υποχρεώσεων, ιδίως την ανασύσταση µόνιµης 
οµάδας µελέτης για την "Προώθηση του κοινωνικού διαλόγου στους 
πανευρωπαϊκούς διαδρόµους µεταφορών", 

• την περαιτέρω βελτίωση της ανάπτυξης επαφών, της παροχής πληροφοριών και 
της ανταλλαγής εµπειριών µε τους ενδιαφερόµενους, 

• την παγίωση της αρχής των "διασκέψεων-διαλόγων" και της επί τόπου δράσης 
και 

• τη διασφάλιση της υποχρεωτικής εκπροσώπησης της ΕΟΚΕ και, κατά συνέπεια, 
των συµφερόντων των κοινωνικοοικονοµικών οµάδων στα αντίστοιχα φόρουµ 
και τις αντίστοιχες διευθύνουσες επιτροπές. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Luis Lobo 

(Tηλ.: + 32 2 546 9717 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 

• Ασφάλεια / Επιβατηγά πλοία 
 Εισηγητής: ο κ. CHAGAS (Μισθωτοί – Ρ) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 158 τελικό – 2002/0074–0075 COD – CESE 

1352/2002 
 
– Κύρια σηµεία: 

 
Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά µε: 
 
• τις ειδικές απαιτήσεις ευστάθειας για επιβατηγά οχηµαταγωγά πλοία Ro-

Ro, υπογραµµίζοντας ότι θα ήταν επιθυµητή η σύναψη µιας διεθνούς συµφωνίας 
στο πλαίσιο του ∆ΝΟ, 

 
• τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία, αν και 

λυπάται που η συµβιβαστική λύση στο Συµβούλιο Υπουργών προβλέπει την 
κατάργηση του άρθρου 6α, παρ. 3. 

 
Τέλος, µολονότι παραδέχεται ότι µία διεθνής συµφωνία αποτελεί την πλέον πρόσφορη 
λύση σε ό,τι αφορά το ζήτηµα της αστικής ευθύνης των µεταφορέων επιβατών διά 
θαλάσσης, η ΕΟΚΕ φρονεί ότι µία οµοιοµορφία σε όλα τα κράτη µέλη της Ένωσης θα 
αποτελούσε σηµαντικό πλεονέκτηµα. 
 

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

• Οργανοκασσιτερικές ενώσεις σε πλοία 
 Εισηγήτρια: η κα ΜΠΡΕ∆ΗΜΑ (Εργοδότες – EL) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 396 τελικό – 2002/0149 COD – CESE 1354/2002 
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– Κύρια σηµεία: 
 
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η κοινοτική δράση θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις αρχές της 
Σύµβασης AFS του IMO, λαµβάνοντας επαρκώς υπόψη τους νοµικούς περιορισµούς και 
τους εµπορικούς προβληµατισµούς. 
 
Έτσι, κατά την ΕΟΚΕ: 
 
• τα κράτη µέλη θα πρέπει να επικυρώσουν επειγόντως τη Σύµβαση AFS, να 

αξιολογήσουν τον βαθµό συµµόρφωσης και τις προοπτικές της αγοράς και να 
καθορίσουν ένα ρεαλιστικό πλαίσιο συµπληρωµατικών δράσεων,  

• η βαθµιαία κατάργηση της χρησιµοποίησης υφαλοχρωµάτων που περιέχουν 
τριβουτυλοκασσίτερο (ΤΒΤ) κατά τη µεταβατική περίοδο συµφιλιώνει τις 
περιβαλλοντικές ανησυχίες µε την ανάγκη διατήρησης της ανταγωνιστικότητας 
του στόλου της ΕΕ σε παγκόσµια κλίµακα, 

• τέλος, η ΕΟΚΕ προτείνει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας τα 
πλοία που λειτουργούν εκτός των χωρικών υδάτων της ΕΕ, προκειµένου να 
περιοριστούν οι αρνητικές συνέπειες στον κλάδο.  

 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Luis Lobo 

(Tηλ.: + 32 2 546 9717 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 

5. ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  
 
 

• Οι επιπτώσεις της διεύρυνσης στην Ενιαία Αγορά 
 Εισηγήτρια: η κα BELABED (Μισθωτοί – A) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: Πρόσθετη γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 1371/2002 
 
– Κύρια σηµεία: 

 
Η διευρυµένη ενιαία αγορά θα προσφέρει σηµαντικά οικονοµικά οφέλη και θα ενισχύσει 
την ανταγωνιστική ικανότητα της ΕΕ στο πλαίσιο της παγκόσµιας οικονοµίας, εάν 
υπάρξει σωστή εκµετάλλευση των σηµερινών δυνατοτήτων, συµπεριλαµβανοµένης της 
χρησιµοποίησης του υπάρχοντος εργατικού δυναµικού. 
 
Αποφασιστικό παράγοντα για την αποδοχή της διεύρυνσης από τον πληθυσµό θα 
αποτελέσει, ωστόσο, ο τρόπος κατανοµής του οφέλους στους πολίτες.  
Οι προσπάθειες για την ενίσχυση των δυνατοτήτων που διαθέτουν οι διοικητικές και 
νοµικές αρχές θα πρέπει να εντατικοποιηθούν και να υποστηριχθούν προκειµένου το 
κοινοτικό δίκαιο να µην αποτελεί µόνο θεωρία, αλλά να εφαρµόζεται και να 
ακολουθείται και στην πράξη.  
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Η υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτηµένου και η ενοποίηση των οικονοµιών των χωρών 
ευθύνονται για τις οικονοµικές και κοινωνικές ανακατατάξεις για την αντιµετώπιση των 
οποίων προτείνονται, µεταξύ άλλων, µεταβατικοί κανόνες και από τις δύο πλευρές.  
 
Η ΕΟΚΕ διατύπωσε διάφορες συστάσεις για την ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς, µεταξύ 
των οποίων και την πρόταση σύστασης κέντρων συντονισµού της ενιαίας αγοράς στις 
υποψήφιες χώρες.  
 

– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Jakob Andersen 
(Tηλ.: + 32 2 546 9258 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int) 
 
 

• Απαιτήσεις δηµοσιότητας / Εταιρείες 
 Εισηγήτρια: η κα SANCHEZ MIGUEL (Μισθωτοί – E) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 279 τελικό – 2002/0122 COD – CESE 1350/2002 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Joao Pereira dos Santos 

(Tηλ.: + 32 2 546 9245 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 
 

6. METAΝΑΣΤΕΥΣΗ  
 
 
• Κοινοτική πολιτική για την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων 
 Μόνος εισηγητής: ο κ. PARIZA-CASTANOS (Μισθωτοί – Ε) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 564 τελικό CESE 1362/2002  
 
– Κύρια σηµεία: 

 
Πρέπει να λαµβάνεται πάντοτε υπόψη ότι ένα πρόσωπο “χωρίς χαρτιά” δεν είναι ένα 
πρόσωπο χωρίς δικαιώµατα και ότι ένας µετανάστης παράτυπα διαµένων δεν είναι 
εγκληµατίας, παρότι η κατάστασή του δεν είναι νόµιµη. 
 
Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να προβληµατιστούν η Επιτροπή και το Συµβούλιο σχετικά µε την 
αντίφαση και την έλλειψη ισορροπίας που συνεπάγεται η καθυστέρηση της κοινής 
νοµοθεσίας για την παράνοµη µετανάστευση και η υιοθέτηση τόσο σκληρών µέτρων 
εναντίον της όσο η απέλαση και ο υποχρεωτικός επαναπατρισµός. 
 
Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι η απέλαση και ο αναγκαστικός επαναπατρισµός αποτελούν έσχατο 
µέτρο. Στη γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ για την Πράσινη Βίβλο είχε διατυπωθεί ήδη η 
ανάγκη να ενισχυθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η εκούσια επιστροφή και να 
χρησιµοποιείται η ακούσια ως έσχατο µέσο. 
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Κάθε πολιτική επιστροφής πρέπει οπωσδήποτε να βασίζεται στον σεβασµό των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών (Ευρωπαϊκή Σύµβαση των 
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων). 
 
Το να εφαρµόσουµε µερικές από τις προτάσεις που διατυπώνονται σε αυτή την 
ανακοίνωση, τη στιγµή που δεν διαθέτουµε ακόµη κοινή πολιτική και νοµοθεσία για τη 
νόµιµη διευθέτηση της µετανάστευσης ούτε κοινή πολιτική και νοµοθεσία για το άσυλο, 
είναι σαν να αρχίζουµε να χτίζουµε ένα σπίτι από τη στέγη. 
 
Η ΕΟΚΕ επιθυµεί ισορροπία µεταξύ των µέτρων που αποσκοπούν στη µείωση της 
παράνοµης µετανάστευσης και των µέτρων που απαιτούνται για να γίνεται η 
µετανάστευση µε νόµιµο τρόπο. 
Το δικαίωµα στην οικογενειακή επανένωση πρέπει να επικρατεί σαφώς της 
αιτιολόγησης µιας απέλασης για παράνοµη διαµονή. ∆εν πρέπει να εκδίδεται απόφαση 
απέλασης όταν αυτή συνεπάγεται χωρισµό της οικογένειας. 
 

– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Alan Hick 
(Tηλ.: + 32 2 546 9302 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
 
 

7. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ  
 
 

• Επεξεργασία ανθρώπινων ιστών και κυττάρων 
 Εισηγητής: ο κ. BEDOSSA (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – F) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 319 τελικό – 2002/0128 COD – CESE 1361/2002 
 
– Κύρια σηµεία: 

 
Η ειδική αυτή οδηγία επιβάλλεται επειγόντως και οι επιλεγείσες διατάξεις είναι 
απαραίτητες και συναφείς µεταξύ τους, πράγµα που διευκρινίζει η επιλεγείσα 
νοµοθετική προσέγγιση. Επιπλέον, αυτές οι συναλλαγές ιστών και κυττάρων βασίζονται 
σε ουσιαστικές αρχές: την ανωνυµία της δωρεάς, τον εθελοντικό χαρακτήρα, την 
αλληλεγγύη που αυτός προϋποθέτει και τον άνευ επιβαρύνσεων χαρακτήρα αυτών των 
στοιχείων του ανθρώπινου σώµατος. 
 
Η ΕΟΚΕ καταλήγει στην ίδια διαπίστωση µε την Επιτροπή: λαµβανοµένου υπόψη του 
ραγδαίου ρυθµού των επιστηµονικών εξελίξεων σε αυτούς τους τοµείς, κρίνεται σκόπιµο 
το κείµενο να παραµείνει ανοιχτό σε τακτικές ενηµερώσεις ως συνέπεια των 
επαληθευµένων επιστηµονικών προόδων, µε τον πλήρη σεβασµό της αρχής της 
συνάφειας. 
 
Θα ήταν σκόπιµη η εισαγωγή στο σώµα της οδηγίας της υποχρέωσης πρόβλεψης µίας 
"έγκρισης της διαδικασίας" για την προετοιµασία ενός τύπου προϊόντος (ιστικού και 
κυτταρικού), η οποία να περιγράφει τις διαδικασίες λειτουργίας και τις πρακτικές, ανά 
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τύπο προϊόντος, για όλα τα στάδια, από την αφαίρεση µέχρι την κατανοµή. Η εν λόγω 
έγκριση θα αποτελεί µία υγειονοµική εγγύηση και µία εγγύηση για τα µοσχεύµατα. 
 
Πρέπει να προβλεφθεί η σύναψη Σύµβασης ευρωπαϊκής κλίµακας µεταξύ των 
υγειονοµικών ιδρυµάτων προµηθευτών ή/και χρηστών ιστών (ενώ το ίδιο ισχύει και για 
τις µονάδες κυτταρικής θεραπείας και τα ιδρύµατα περίθαλψης). 
 
∆εδοµένου ότι τα παραρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της οδηγίας, είναι 
πιθανόν η τακτική ενηµέρωσή τους να καθυστερεί για διοικητικούς λόγους. Γι΄ αυτό, η 
ΕΟΚΕ θεωρεί ότι στο άρθρο 29 θα πρέπει να συµπεριληφθεί πρόβλεψη για την τακτική 
προσαρµογή των εν λόγω παραρτηµάτων στις επιστηµονικές προόδους, καθώς και η 
υποχρέωση για την αναδιατύπωση των εν λόγω παραρτηµάτων ανά διετία.    
 

– Για περισσότερες πληροφορίες: κa Stefania Barbesta  
(Tηλ.: + 32 2 546 9510 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 

• Γλυκαντικά - Τροποποίηση 
 Εισηγητής: ο κ. DONNELLY (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – IRL) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 375 τελικό - 2002/0152 COD – CESE 1356/2002 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κa Eleonora di Nicolantonio  

(Tηλ.: + 32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int) 
 
 
• Αρώµατα καπνιστών τροφίµων 
 Εισηγήτρια: η κα DAVISON (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – UK) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 400 τελικό - 2002/0163 COD – CESE 1355/2002 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κa Eleonora di Nicolantonio  

(Tηλ.: + 32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int) 
 
 
 
 

• Konjak (πρόσθετη ύλη τροφίµων) 
 Εισηγητής: ο κ. DOΝNELLY (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – IRL) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 451 τελικό - 2002/0201 COD – CESE 1358/2002  

 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κα Gaia Angelini 

(Tηλ.: + 32 2 546 9109 – e-mail: gaia.angelini@esc.eu.int) 
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8. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  
 
 
• Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των διαφορών 
 Εισηγητής: ο κ. MALOSSE (Εργοδότες – F) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 196 τελικό – CESE 1349/2002 
 
– Κύρια σηµεία: 

 
Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι πρέπει να εξακολουθήσει να χρησιµοποιείται ως µέσον η 
σύσταση. 
 
Ως προς την εµβέλεια των ρητρών προσφυγής στους Εναλλακτικούς Τρόπους Επίλυσης 
των ∆ιαφορών (ADR), η ΕΟΚΕ δέχεται το µη παραδεκτό της προσφυγής σε δικαστή 
µέχρις ότου πραγµατοποιηθεί η ουσιαστική εφαρµογή της διαδικασίας ADR.  
 
Ως προς τις ελάχιστες εγγυήσεις διαδικασιών, θα πρέπει να διατηρηθούν οι αρχές της 
αµεροληψίας του τρίτου έναντι των µερών, της διαφάνειας, της αποτελεσµατικότητας, 
της ευθυδικίας και του απορρήτου. 
 
Ως προς την κατάληξη της διαδικασίας ADR, θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα 
ενοποίησης, σε όλα τα κράτη µέλη, της νοµικής φύσης των συµφωνιών και να 
προβλεφθεί ήδη ότι η εκτελεστότητα της συµφωνίας, όταν έχει εξασφαλιστεί σύµφωνα 
µε τη νοµοθεσία του εκάστοτε κράτους, θα επιφέρει εκ των πραγµάτων την 
εκτελεστότητα στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να τροποποιηθεί 
αναλόγως ο κανονισµός "Βρυξέλλες Ι". 
 

– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Joao Pereira dos Santos 
(Tηλ.: + 32 2 546 9245 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

• Μη αµφισβητούµενες αξιώσεις 
 Εισηγητής: ο κ. RAVOET (Εργοδότες – B) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 159 τελικό – 2002/0090 CNS – CESE 1348/2002 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Joao Pereira dos Santos 

(Tηλ.: + 32 2 546 9245 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

9. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  
 
 
• Εκµετάλλευση των εγγράφων του δηµόσιου τοµέα 
 Εισηγητής: ο κ. LEVAUX (Εργοδότες – F) 
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– Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 207 τελικό – 2002/0123 COD – CESE 1353/2002 
 
– Κύρια σηµεία: 

 
Η ΕΟΚΕ στηρίζει την πρόταση οδηγίας και, για την καλύτερη επίτευξη των στόχων της, 
καλεί την Επιτροπή να λάβει καλύτερα υπόψη τις κατωτέρω προτάσεις: 
 
• επέκταση του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας στα έγγραφα που βρίσκονται στην 

κατοχή δηµόσιων µουσείων και πανεπιστηµιακών και δηµόσιων βιβλιοθηκών, 
που αποτελούν κοινή πολιτιστική κληρονοµιά της Ευρώπης, 

• καταλογισµό της ευθύνης όλων των οργανισµών ή ιδρυµάτων του δηµόσιου 
τοµέα σε περίπτωση εσκεµµένης παροχής λανθασµένων ή ελλιπών 
πληροφοριών, 

• επιβεβαίωση της αρχή της χρέωσης σύµφωνα µε το "µοντέλο του χαµηλού 
κόστους", 

• δωρεάν διάθεση των "ουσιωδών πληροφοριών" που βρίσκονται στην κατοχή των 
δηµοσίων διοικήσεων των κρατών µελών. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Raffaele Del Fiore 

(Tηλ.: + 32 2 546 9794 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

10.  ΘΕΣΜΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ  
 
 
• ∆ηµοσιονοµικός Κανονισµός / Κοινοτικοί οργανισµοί 
 Γενικός εισηγητής: ο κ. CHAGAS (Μισθωτοί – Ρ) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2002) 406 τελικό – 2002/0169-0179-0181-0182 COD –

 CESE 1364/2002  
 

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

 
 

 


