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Στη σύνοδο ολοµέλειας παρέστησαν η κα Reding, Mέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο  
κ. Roche, Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ιρλανδίας εξ ονόµατος της Προεδρίας του 
Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
• Συµβατικές ενοχές 
 Εισηγητής : ο κ. PEGADO LIZ    (∆ιάφορες δραστηριότητες – PT) 
  
–   Σχετ. : COM(2002) 654 final – CESE 88/2004 
  
–  Κύρια σηµεία: 
 
Συµπεράσµατα και συστάσεις 
 
Στους δύο κύριους στόχους του Πράσινου Βιβλίου, τη µετατροπή της Σύµβασης της Ρώµης σε 
κοινοτική πράξη και τον εκσυγχρονισµό των διατάξεών της, η ΕΟΚΕ απαντά θετικά, και συνιστά να 
γίνει αυτό όσο πιο σύντοµα επιτρέπει η δυσκολία του θέµατος. 
 
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η κοινοτική νοµική πράξη που θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί είναι ο Κανονισµός 
και συµφωνεί ότι η νοµική βάση θα πρέπει να είναι τα άρθρα 61, εδάφιο γ), και 65, εδάφιο β), της 
Συνθήκης, τα οποία υποδεικνύει και η Επιτροπή. 
 
Η ΕΟΚΕ επιβεβαιώνει, κατά βάση, τις κύριες αρχές στις οποίες βασίζεται η Σύµβαση της Ρώµης και 
φρονεί ότι πρέπει να διατηρηθούν ως βάση για την κατάρτιση του Κανονισµού. 
 
Οι προτάσεις της ΕΟΚΕ, οι οποίες αναπτύσσονται λεπτοµερώς, υπαγορεύονται κυρίως από την 
ανάγκη όχι µόνο να εκσυγχρονιστούν διάφορες διατάξεις της Σύµβασης της Ρώµης υπό το πρίσµα 
της εξέλιξης του εµπορίου των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, καθώς και ενόψει των νέων 
συµβατικών µέσων -και ιδίως των πωλήσεων εξ αποστάσεως-, αλλά και να επιλυθούν διάφορα 
προβλήµατα ερµηνείας που προέκυψαν από τη νοµική θεωρία και από τα δικαστήρια κατά τη 
διάρκεια της ισχύος της Σύµβασης της Ρώµης. 
 
Στη γνωµοδότηση που παρουσιάζει, και στις απαντήσεις στις 20 ερωτήσεις που θέτει η Επιτροπή, 
πέρα από άλλες, δικής της πρωτοβουλίας, η ΕΟΚΕ προσπάθησε να προτείνει λύσεις που να 
διατηρούν την ισορροπία συµφερόντων των συµβαλλοµένων µερών, µε σεβασµό των αρχών του 
∆ικαίου που έχουν καθιερωθεί ως κοινή κληρονοµιά της έννοµης τάξης των κρατών µελών. 
 
Εντούτοις, η ΕΟΚΕ έχει επίγνωση του ότι δεν εξάντλησε το θέµα και, για το λόγο αυτόν, συνιστά 
στην Επιτροπή, κατά την τελική εκπόνηση του κειµένου που θα προτείνει, να λάβει δεόντως υπόψη 
όλες τις συµβολές που θα της αποσταλούν ως ανταπόκριση στην αξιέπαινη πρωτοβουλία που 
συνιστά το υπό εξέταση Πράσινο Βιβλίο. 
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–   Πληροφορίες :   κ. Jakob Andersen  
                 (Tél. : 0032 2 546 92 58 – e-mail :  jakob.andersen@esc.eu.int) 

  

• XXΧΙΙη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισµού  
    Εισηγητής : ο κ. METZLER  (∆ιάφορες δραστηριότητες – DE) 

 
–  Σχετ.: SEC(2003) 467 final – CESE 107/2004 

 
–  Κύρια σηµεία: 

 
Η ΕΟΚΕ κατέληξε στα ακόλουθα συµπεράσµατα: 
 
• η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ της αναδιοργάνωσης του δικονοµικού δικαίου στον τοµέα των 

συµπράξεων καθώς και στην συνεπόµενη τροποποίηση του συστήµατος νοµικών εξαιρέσεων. 
Ωστόσο, µε την ευκαιρία του εκσυγχρονισµού της νοµοθεσίας, η Επιτροπή θα έπρεπε να 
βελτιώσει περαιτέρω την εν λόγω νοµοθεσία και να µεριµνήσει για την βελτίωση της νοµικής 
ασφάλειας για τις επιχειρήσεις, να παγιώσει την αρχή της ενιαίας θυρίδας (One-Stop-Shop) και 
να προσφέρει καλύτερες εγγυήσεις όσον αφορά την τήρηση του δικαιώµατος υπεράσπισης των 
επιχειρήσεων, 

 
• το ύψος των προστίµων πρέπει να προσαρµόζεται καλύτερα στις συγκεκριµένες ζηµίες, 
 
• οι κανόνες ανταγωνισµού πρέπει να αποτελούν το πλαίσιο για την ρύθµιση των ελεύθερων 

επαγγελµάτων το οποίο είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση της ιδιαίτερης αποστολής και της 
κοινωνικής λειτουργίας τους, 

 
• όσον αφορά την αναθεώρηση της διαδικασίας ελέγχου των συµπράξεων, κατά τον 

επανακαθορισµό του κριτηρίου της δεσπόζουσας θέσης, η Επιτροπή θα πρέπει να περιοριστεί 
στην συγκεκριµένη περίπτωση των «µονοµερών επιπτώσεων», προκειµένου να διασφαλίσει την 
µέγιστη νοµική ασφάλεια για τις επιχειρήσεις. Η Επιτροπή µπορεί να ενισχύσει περισσότερο τις 
απόψεις υπέρ της µεγαλύτερης αποτελεσµατικότητας και όσον αφορά τις εξουσίες έρευνας και 
του ύψους των προστίµων, πρέπει να λάβει υπόψη ότι ο έλεγχος των συγκεντρώσεων και η 
καταπολέµηση των περιοριστικών συµφωνιών και των καταχρήσεων δεσπόζουσας θέσης 
απαιτούν την εφαρµογή διαφορετικών µέσων, 

 
• η Επιτροπή οφείλει να δηµοσιεύσει σύντοµα τα ανακοινωθέντα µέτρα όσον αφορά την 

αναθεώρηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις και να επιτρέψει έτσι στους 
ενδιαφερόµενους φορείς όσον αφορά την µελλοντική αντιµετώπιση των «υφιστάµενων 
ενισχύσεων» στις υποψήφιες χώρες, να δώσουν τη γνώµη τους. Οι µελλοντικές εκθέσεις για τον 
ανταγωνισµό θα πρέπει επίσης να παρουσιάζουν την τακτική της Επιτροπής στον τοµέα των 
κρατικών ενισχύσεων σε συνάρτηση µε τα διαρθρωτικά ταµεία. 
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–   Πληροφορίες :   κ. Nemesio Martinez   

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

• Έγκριση µηχανοκίνητων οχηµάτων (αναδιατύπωση) 
Εισηγητής : ο κ. LEVAUX   (Εργοδότες – FR) 
 

–   Σχετ.: COM(2003) 418 τελικό – 2003/0153 COD – CESE 90/2004 
  
–   Πληροφορίες :   η κα  Aleksandra Klenke   
             (τηλ.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

2. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 

• Απασχόληση στο γεωργικό τοµέα/ΕΕ + υποψήφιες χώρες 
Εισηγητής: ο κ. WILMS (Μισθωτοί – DE) 
 

–   Σχετ. : Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας  –  CESE 109/2004 
 

–   Κύρια σηµεία: 
 
Η γεωργία και η ανάπτυξη της υπαίθρου είναι δύο από τα προβλήµατα που πρέπει να επιλυθούν 
επειγόντως στα πλαίσια της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς ανατολάς. Μία από τις 
συνέπειες της διεύρυνσης θα είναι η αύξηση του αριθµού των ατόµων που ασχολούνται µε τη 
γεωργία και οι διαρθρωτικές µεταβολές που συνεπάγεται η αύξηση αυτή, γεγονός το οποίο θα 
οξύνει των ανταγωνισµό τόσο στην αγορά εργασίας όσο και µεταξύ των γεωργών. Το φαινόµενο 
αυτό µπορεί να επιδράσει µε δραµατικό τρόπο στον οικονοµικό και κοινωνικό ιστό του γεωργικού 
τοµέα στην Ευρώπη αλλά και στα συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης. 
 
Η αύξηση της ανεργίας στο γεωργικό κλάδο στις υποψήφιες χώρες µπορεί να ασκήσει πιέσεις και 
στις αγορές εργασίας στα σηµερινά κράτη µέλη. Αναµένεται επίσης να διευρυνθεί το χάσµα µεταξύ 
των µεγάλων αστικών κέντρων και της αγροτικής περιφέρειας όσον αφορά στην ευµάρεια αλλά και 
άλλα στοιχεία. Μεταβολές σηµειώνονται και στο ανθρώπινο κεφάλαιο: νέοι και καταρτισµένοι 
άνθρωποι εγκαταλείπουν τον αγροτικό χώρο και κατευθύνονται προς πιο ακµάζουσες περιοχές. 
 
Στη γνωµοδότησή της, η ΕΟΚΕ περιγράφει µια άποψη της µελλοντικής κατάστασης της 
απασχόλησης στον γεωργικό κλάδο και τρόπους για την υλοποίηση αυτής: 
• Η ΕΟΚΕ ζητά να αναπτυχθεί µια ανταγωνιστική και βιώσιµη γεωργία η οποία να συµβάλλει 

στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και στην κοινωνική ισορροπία και που πρέπει να κινείται 
στο πλαίσιο µιας ολοκληρωµένης πολιτικής για την ύπαιθρο. 

• Είναι απαραίτητο να υπερδιπλασιαστούν τα επόµενα χρόνια οι προσπάθειες για την 
καταπολέµηση της ανεργίας. 
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•  Θα πρέπει συνεπώς να αξιοποιηθεί αποτελεσµατικότερα το υφιστάµενο δυναµικό και να 
αναπτυχθεί µια πολιτική προσέγγιση η οποία να καθιστά δυνατή τη δηµιουργία συνεργιών µε 
βάση τις υφιστάµενες δυνατότητες και τα ισχύοντα προγράµµατα.  

• Οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να συνεργαστούν µε άλλους παράγοντες στις περιφέρειες για να 
συµβάλουν στην ανάπτυξη και στην υλοποίηση νέων ιδεών , χάρη στις επαγγελµατικές τους 
γνώσεις και την πείρα τους. 

  
–  Πληροφορίες:    κ. Johannes Kind  
            (Tηλ. : 00 32 2 546 91 11 – e-mail : johannes.kind@esc.eu.int) 
 

• ΚΟΑ / Λίνος και κάνναβη 
Εισηγήτρια : η κα SANTIAGO (Εργοδότες –  PT) 

 
–  Σχετ. : COM(2003) 701 τελικό  –  2003/ 0275 CNS –  CESE 104/2004 
   
–  Πληροφορίες:    η κ. Eleonora Di Nicolantonio  
             (Tηλ. : 00 32 2 546 94 54 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 

 

  3.  Πολιτιστικές βιοµηχανίες 
 

• Πολιτιστικές βιοµηχανίες 
 Εισηγητής : ο κ. RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO  (Εργοδότες – ES) 

 
–   Σχετ.: ∆ιερευνητική γνωµοδότηση –  CESE 102/2004 

 
–   Κύρια σηµεία: 

 
Κατόπιν αιτήµατος της επιτρόπου αρµόδιας για την πολιτική πολιτισµού, κας Reding,  η ΕΟΚΕ 
απαντά σε δύο ερωτήµατα: 
 
• Ποιες είναι οι πολιτιστικές και κοινωνικοοικονοµικές προκλήσεις που πρέπει να 

αντιµετωπίσουν οι πολιτιστικές βιοµηχανίες στην Ευρώπη; 
• Ποια συµβολή µπορεί να παράσχει η Ευρώπη για τη βιώσιµη ανταπόκριση σ' αυτές τις 

προκλήσεις; 
 

Η ΕΟΚΕ λυπάται που δεν µπόρεσε να εκφράσει τις παρατηρήσεις της για το πρόγραµµα 
"Πολιτισµός 2000", λόγω του ρητού περιορισµού που επιβάλλει η παράγραφος 5 του άρθρου 151 
της Συνθήκης ΕΚ, αν και, χάρη στις διατάξεις του άρθρου 157, πρέπει να υπάρχει διαβούλευση µαζί 
της όταν πρόκειται για µέτρα υποστήριξης της βιοµηχανίας, γενικά, και των πολιτιστικών 
βιοµηχανιών, ειδικότερα. 
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Η γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ αναλύει λεπτοµερώς τις πολιτιστικές και κοινωνικοοικονοµικές 
προκλήσεις που πρέπει να αντιµετωπίσουν οι πολιτιστικές βιοµηχανίες στην Ευρώπη: 
 
• Αναγκαιότητα ορισµού της έννοιας των πολιτιστικών βιοµηχανιών και προσδιορισµού των 

τοµέων δραστηριότητας που περιλαµβάνουν. 
• Προκλήσεις που απορρέουν από τη γλωσσική πολυµορφία. 
• Ειδικά προβλήµατα των επιχειρήσεων του πολιτιστικού τοµέα. 
• Προκλήσεις που σχετίζονται µε την παγκοσµιοποίηση. 
• Προβλήµατα που πρέπει να αντιµετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Όσο για τη συµβολή που µπορεί να παράσχει η Ευρώπη για τη βιώσιµη ανταπόκριση σ' αυτές τις 
προκλήσεις, η ΕΟΚΕ διατυπώνει παρατηρήσεις σχετικά µε τον τρόπο αντιµετώπισης µερικών από 
τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι πολιτιστικές βιοµηχανίες, ιδίως όσον αφορά:  
 
• την ανάπτυξη πολιτιστικής πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
• τη δηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Χώρου, 
• τον ορισµό των πολιτιστικών βιοµηχανιών, 
• τη στήριξη της πολιτιστικής βιοµηχανίας, 
• την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση στον πολιτισµό, 
• τη στήριξη των δηµιουργών και των καλλιτεχνών. 
 
   Πληροφορίες : κ  João Pereira Dos Santos  
            (Tηλ: 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

4.  ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

• Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 
 Εισηγήτρια : η κα SIRKEINEN  (Εργοδότες – FI) 

 
– Σχετ.: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας –  CESE 94/2004 
 
– Κύρια σηµεία: 
 
Η ΕΟΚΕ τάσσεται ανεπιφύλακτα υπέρ της στοχοθετηµένης και αποτελεσµατικής ενίσχυσης των 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Ταυτοχρόνως, επισηµαίνει αντιφάσεις και ασυνέχειες σε σχέση µε 
συµπληρωµατικούς πολιτικούς τοµείς και επίπεδα δράσης, όπως το σύστηµα του εµπορίου 
εκποµπών. ∆ιαπιστώνει ότι η µεθόδευση, η ερµηνεία και το µέγεθος των ενισχύσεων διαφέρουν 
σηµαντικά µεταξύ των κρατών µελών και συνήθως ισχύουν µόνο σε εθνική κλίµακα, γεγονός το 
οποίο µπορεί µε τη σειρά του να προκαλέσει σοβαρές στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά. 
Επιπλέον, στην πλειονότητά τους, τα συστήµατα ενίσχυσης δε επιδιώκουν τον ανταγωνισµό 
ανάµεσα στις διάφορες ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ούτε σε αυτές και τις παραδοσιακές µορφές 
παραγωγής ενέργειας. Κατά τα άλλα, οι ρυθµίσεις περί ενισχύσεων δεν προβλέπουν σχεδόν 
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καθόλου κριτήρια για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των δαπανών και της τεχνολογίας 
καθώς και την ανάπτυξη της ενεργειακής αποδοτικότητας.  
 
Συνεπώς, η ΕΟΚΕ συνιστά τα ακόλουθα: 
 
– να βελτιωθεί η ανταλλαγή ορθών πρακτικών για την προαγωγή των ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας µεταξύ κρατών µελών, περιφερειών, και λοιπών φορέων και να εκδίδεται τακτικά 
έκθεση για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των εξελίξεων στις αντίστοιχες αγορές· 

– να προβλεφθεί σε βάθος αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης, της συνοχής και του πρακτικού 
αντίκτυπου των διαφόρων πολιτικών της ΕΕ που επηρεάζουν τη χρήση ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας και τεχνολογιών, προκειµένου να αποφευχθεί η υπερβολική ρύθµιση·  

– να ξεκινήσει χωρίς καθυστέρηση διεξοδική διερεύνηση των εξελίξεων και της παρούσας 
κατάστασης όσον αφορά την προαγωγή των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, καλύπτοντας ιδίως 
την καινοτοµία, την αποδοτικότητα των µέτρων στήριξης συγκριτικά µε το κόστος τους, την 
επίδρασή τους όσον αφορά την επιβάρυνση των καταναλωτών και την γενικότερη 
ανταγωνιστικότητα της κοινοτικής βιοµηχανίας. 

 
– Πληροφορίες : κ. Siegfried Jantscher  
   (Τηλ : 00 32 2 546 82 87 – e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int) 

 
 5. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
 

• Υποδοµές µεταφορών για το µέλλον 
 Εισηγητές:  η κα ALLEWELDT (Μισθωτοί – DE) 
     κ. LEVAUX (Εργοδότες – FR) 
     κ. RIBBE (∆ιάφορες δραστηριότητες – DE) 

 
–  Σχετ.: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας  –  CESE 93/2004 

 
– Κύρια σηµεία:  

 
Σύµφωνα µε την άποψη της ΕΟΚΕ, η πολιτική µεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να 
αποτελέσει, αναµφίβολα, µία από τις κεντρικές προτεραιότητες της πολιτικής της ΕΕ για την 
βιώσιµη ανάπτυξη και τις κλιµατικές µεταβολές. 
 
Θεωρεί ότι επείγουν η δηµιουργία των πανευρωπαϊκών συγκοινωνιακών διαδρόµων στη Νότια 
και Ανατολική Ευρώπη και η βελτίωσης των προϋποθέσεων για την συγκοινωνιακή ανάπτυξη 
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 η 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 τα εξής: 
– η διατροπικότητα των διαδρόµων ∆Ε∆ πρέπει να διασφαλισθεί και πρέπει να προβλεφθούν 

κριτήρια για την ποιότητα· 
– πρέπει να δοθεί µεγαλύτερο βάρος στη χρήση των εσωτερικών πλωτών µεταφορών που δεν 

επιβαρύνουν το περιβάλλον και στην ενίσχυση των θαλασσίων µεταφορών µικρών αποστάσεων 
και την ενσωµάτωσή τους στο σχεδιασµό των διαδρόµων των ∆Ε∆· 

– η ανάπτυξη των σιδηροδροµικών µεταφορών, µε ιδιαίτερη προσοχή στη διασυνοριακή 
συνεργασία και στη διασύνδεση των θαλάσσιων λιµένων, απαιτεί τον καθορισµό φιλόδοξων 
αλλά εφικτών στόχων. 
 

Τέλος, όσον αφορά στη χρηµατοδότηση των υποδοµών, η ΕΟΚΕ προτείνει τη δηµιουργία 
Ευρωπαϊκού Ταµείου µε αντικείµενο τα έργα προτεραιότητας στον τοµέα των ∆Ε∆-Μ, η διαχείριση 
του οποίου θα ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, και το οποίο θα συσταθεί µε βάση 
µια εισφορά της τάξεως του ενός λεπτού ανά λίτρο επί όλων των καυσίµων που καταναλώνονται 
στα οδικά δίκτυα της ΕΕ από το σύνολο των οχηµάτων, ιδιωτικής, δηµόσιας ή επαγγελµατικής 
χρήσης, είτε µεταφέρουν φορτίο είτε επιβάτες. 
 
– Πληροφορίες : κ Luis Lobo  
                   (Τηλ : 00 32 2 546 97 17 – e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 

 
• Τροποποίηση / Ευρωπαϊκός Οργανισµός Ασφάλειας και Ναυσιπλοΐας 
 Εισηγητής: κ. CHAGAS (Μισθωτοί – PT) 

 
– Σχετ.: COM(2003) 440 τελικό – 2003/0159 COD –  CESE 95/2004 
 
– Πληροφορίες :   κ. Luis Lobo  
                     (Tηλ : 00 32 2 546 97 17 – e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 

 
• Τροποποίηση / Ασφάλεια πολιτικής αεροπορίας 
–  Εισηγητής : ο κ. SIMONS (Εργοδότες – NL) 

 
–  Σχετ. : COM(2003) 566 τελικό – 2003/0222 COD –  CESE 98/2004 
–    Πληροφορίες :  κ.  Siegfried Jantscher 
  (Tηλ : 00 32 2 546 82 87 – e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 

6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 
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• Ευρωπαϊκός Οργανισµός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής 
συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα 

 Εισηγητής : ο κ. PARIZA CASTAÑOS  (Μισθωτοί–  ES) 
 
– Σχετ.: COM(2003) 687 final – 2003/0273 CNS – CESE 108/2004 
 
– Κύρια σηµεία:  

 
Μέσω της παρούσας γνωµοδότησης, η ΕΟΚΕ εκφράζει θετική γνώµη για τη σύσταση του 
Ευρωπαϊκού Οργανισµού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα 
που προτείνεται µε τον παρόντα κανονισµό. Ο Οργανισµός θα βελτιώσει τον συντονισµό µεταξύ 
των αρχών των κρατών µελών και θα αυξήσει την αποτελεσµατικότητα στον έλεγχο των 
εξωτερικών συνόρων.  

 
Στα κύρια καθήκοντα του Οργανισµού πρέπει να συµπεριληφθεί η βελτίωση της ανθρωπιστικής 
αντιµετώπισης των θυµάτων και του σεβασµού των διεθνών συµβάσεων για την προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι να µην αποβεί η αποτελεσµατικότητα στον 
έλεγχο των συνόρων εις βάρος του σεβασµού του δικαιώµατος ασύλου.  

 
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε τη δήλωση της Επιτροπής ότι η κατά προτεραιότητα επιλογή είναι ο 
εθελοντικός επαναπατρισµός και θεωρεί ότι ο Οργανισµός πρέπει να µεριµνά για την τήρηση των 
αρχών του ανθρωπιστικού δικαίου και, ιδιαίτερα, του δικαιώµατος ασύλου. 
 
– Πληροφορίες:  κ. Pierluigi Brombo 
     (Tηλ.: 00 32 2 546 97 18 - e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int) 

 

• Τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία για εξωτερικά χερσαία σύνορα των 
κρατών µελών 

 Μόνος εισηγητής : ο κ. SIMONS  (Εργοδότες – NL) 
– Σχετ.: COM(2003) 502 final – 2003/0193 (CNS) – 2003/0194 (CNS) – CESE 101/2004 
 
– Κύρια σηµεία: 
  
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τους στόχους και των δύο προτάσεων σχετικά µε τη ρύθµιση της τοπικής 
διασυνοριακής κυκλοφορίας και ιδιαίτερα τη διευκόλυνση της τακτικής διέλευσης των συνόρων από 
καλόπιστους κατοίκους των παραµεθόριων περιοχών µε την οποία λαµβάνεται συγχρόνως υπόψη η 
ανάγκη αποτροπής της λαθροµετανάστευσης και αντιµετώπισης των ενδεχόµενων απειλών που 
εκπροσωπούν για την ασφάλεια οι εγκληµατικές δραστηριότητες. 
 
Στο µέτρο που δεν είναι δυνατό να υλοποιηθούν και οι δύο πτυχές του στόχου αυτού µε βάση τις 
ισχύουσες διατάξεις της σχετικής κοινοτικής νοµοθεσίας (συµπεριλαµβανοµένου του κεκτηµένου 
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Σένγκεν), η ΕΟΚΕ διατυπώνει µια σειρά από συστάσεις σχετικά µε τον κανονισµό του Συµβουλίου, 
όπως προτείνεται στο έγγραφο 2003/0193: 
 
– Πληροφορίες:   κα Stefania Barbesta 
                   (Tηλ.: 00 32 2 546 95 10 - e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int) 

 
7.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

• Φθοριούχα αέρια  
 Εισηγητής : ο κ. SEARS  (Εργοδότες – UK) 

 
–   Σχετ.: COM(2003) 492 τελικό – 2003/0189 COD – CESE 100/2004 
 
–   Πληροφορίες :  κ. Robert Wright  
                           (Tηλ.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail : robert.wright@esc.eu.int) 
 

• Μεταφορές αποβλήτων 
 Εισηγητής : ο κ. BUFFETAUT  (Εργοδότες – FR) 

 
–  Σχετ.: COM(2003) 379 τελικό – 2003/0139 COD – CESE 99/2004 
 
–  Πληροφορίες :   κ. Robert Wright  

                          (Tηλ. : 00 32 2 546 91 09 – e-mail : robert.wright@esc.eu.int) 
 

• Εκποµπές αερίων – κινητήρες ανάφλεξης µε συµπίεση 
Εισηγητής : ο κ. RANOCCHIARI   (Εργοδότες – IT) 
 

–  Σχετ. : COM(2003) 522 τελικό – 2003/0205 COD –  CESE 91/2004  
–   Πληροφορίες :   κα Aleksandra Klenke   
                     (Tηλ.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 

8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 
  

• Αθέµιτες εµπορικές πρακτικές 
Εισηγητής : κ. HERNÁNDEZ BATALLER   (∆ιάφορες δραστηριότητες – ES) 
 

–  Σχετ. : COM(2003) 356 τελικό – 2003/0134 COD –  CESE 105/2004 
 

–  Κύρια σηµεία: 
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Η ΕΟΚΕ, συµφωνεί ως προς το στόχο της Επιτροπής να παρασχεθεί υψηλός βαθµός προστασίας 
στους καταναλωτές και να καταστεί δυνατή η λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Οφείλει λοιπόν να 
αναγνωρίσει τις προσπάθειες που κατεβλήθησαν από την Επιτροπή και την εκ των προτέρων 
αξιολόγηση πριν από την υποβολή της πρότασης,  

 
Η ΕΟΚΕ, συµφωνεί ότι πρέπει να αποτραπεί µια υπερβολικά λεπτοµερής ρύθµιση, και να εισαχθεί 
βαθµιαία το υψηλότερο δυνατό επίπεδο εναρµόνισης,  
 
Η ΕΟΚΕ, κρίνει ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι η πρόταση προβλέπει ότι οι ειδικές οδηγίες θα 
υπερισχύουν της οδηγίας-πλαίσιο σε περίπτωση αποκλίσεως µεταξύ τους, 
 
Η ΕΟΚΕ, κρίνει σκόπιµη την εισαγωγή στην πρόταση ρήτρας “stand still”  που θα διασφαλίζει ότι 
δεν θα υπάρξει υποχώρηση ως προς τα υφιστάµενα επίπεδα προστασίας, 
 
Η ΕΟΚΕ, πιστεύει ότι θα ήταν καλύτερη µια ενιαία ρύθµιση για την παραπλανητική διαφήµιση, είτε 
µέσω της παρούσας πρότασης η οποία θα καταργεί την ισχύουσα οδηγία, είτε µέσω τροποποίησης 
της ισχύουσας οδηγίας, παράλληλα µε την υιοθέτηση της παρούσας πρότασης, και ότι η οδηγία θα 
πρέπει να προβλέψει την υποχρεωτική εφαρµογή της κατ' αναλογίαν (“reflex-application”), στις 
περιπτώσεις εκείνες όπου µία εµπορική πρακτική που µπορεί να θεωρηθεί ως αθέµιτη στη σχέση 
µεταξύ “καταναλωτή-επιχείρησης” αποτελεί µέρος συµβατικής σχέσης µεταξύ επιχειρήσεων σε 
προγενέστερη φάση της αλυσίδας της διάθεσης στην αγορά, 
 
Η ΕΟΚΕ θα συµφωνούσε να βασιστεί η πρόταση στο άρθρο 153 της ΣΕΚ ή, σε ανάλογη 
περίπτωση, σε νοµική βάση σύµφωνη µε τις διατάξεις του άρθρου 95 της ΣΕΚ. 
 
Ως συµπλήρωµα των Κωδίκων Συµπεριφοράς, η πρόταση θα έπρεπε να προβλέπει τη δυνατότητα 
υιοθέτησης µέτρων για την εξωδικαστική επίλυση ενδεχόµενων διαφορών. Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι θα 
έπρεπε να προβλέπονται άλλα µέτρα που πρέπει να εφαρµοστούν από τα κράτη µέλη και τα οποία 
θα ενίσχυαν την εφαρµογή της οδηγίας-πλαίσιο, όπως λ.χ. η δηµοσίευση στα µέσα κοινωνικής 
ενηµέρωσης, σύµφωνα µε την προληπτική κρίση του δικαστή, των δικαστικών αποφάσεων που 
υποχρεώνουν την παύση αθέµιτων εµπορικών πρακτικών 
 

–    Πληροφορίες:  κ  Nemesio Martinez   
                (Tηλ.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail : nemesio.martinez@esc.eu.int) 

      

• Συνεργασία για την προστασία των καταναλωτών 
Εισηγητής : ο κ. HERNÁNDEZ BATALLER   (∆ιάφορες δραστηριότητες  –  ES) 
 

–   Σχετ. : COM(2003) 443 τελικό – 2003/0162 COD –  CESE 106/2004 
 

–   Κύρια σηµεία: 
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Η ΕΟΚΕ συµφωνεί ως προς  τους στόχους και τις επιδιώξεις της πρότασης της Επιτροπής, εκφράζει 
ωστόσο τη λύπη της για το γεγονός ότι δεν χρησιµοποιείται το άρθρο 153 ως νοµική βάση. 

 
Η πρόταση δεν είναι αρκετά σαφής όσον αφορά τις προϋποθέσεις κάλυψης οιασδήποτε δαπάνης ή 
ζηµίας που θα έχει προκύψει ως συνέπεια µέτρων τα οποία θα έχουν κριθεί  από ένα δικαστήριο µη 
δικαιολογηµένα, όσον αφορά την ουσία της ενδοκοινοτικής παράβασης. Θα έπρεπε να 
διευκρινίζεται ότι πρόκειται για τελεσίδικες αποφάσεις που, εποµένως, δεν επιδέχονται προσφυγή. 
 
Η ΕΟΚΕ θεωρεί υπερβολικό το ότι η πρόταση προβλέπει τη δυνατότητα άρνησης της ικανοποίησης 
αίτησης αµοιβαίας συνδροµής όταν αυτή δεν είναι επαρκώς τεκµηριωµένη. 
 
Η ΕΟΚΕ εκφράζει τη λύπη της που η Επιτροπή φαίνεται να προβλέπει το ενδεχόµενο ύπαρξης 
ορισµένων “αµελητέων” καταναλωτικών παραβάσεων, που θα µπορούν να διαπράττονται σε άλλα 
κράτη µέλη, χωρίς να υπόκεινται σε κυρώσεις. 

 
Τέλος, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι οι διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί βάσει της εν λόγω απόφασης 
φαίνονται υπερβολικά γραφειοκρατικές και ότι  θα έπρεπε να προβλέπει κατάλληλους και 
ταχύτερους µηχανισµούς για την εφαρµογή του.” 

 
–  Πληροφορίες : κ  Nemesio Martinez   
                      (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail : nemesio.martinez@esc.eu.int) 
  

9.  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 

• Παράταση του συστήµατος µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ 
Εισηγητής : ο κ. MALOSSE (Εργοδότες – FR) 

 
− Σχετ.: COM(2003)825 final – 2003/0317 (CNS) – CESE 103/2004 
 
• Κύρια σηµεία:  
 
Η ΕΟΚΕ τάσσεται συνεπώς υπέρ της αρχής της παράτασης µειωµένου ΦΠΑ έως την 31η 
∆εκεµβρίου 2005 έτσι ώστε να αποφευχθούν οι βαρύτατες συνέπειες τις οποίες θα µπορούσε να 
προκαλέσει η ύπαρξη νοµικού κενού και η απότοµη παύση των µέτρων, η θετική επίδραση των 
οποίων είναι αποδεδειγµένη. 
 
Μολαταύτα, η ΕΟΚΕ εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι το Συµβούλιο δεν κατάφερε να 
συµφωνήσει µε την πρόταση οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον εξορθολογισµό και 
απλοποίηση του συστήµατος.  Τονίζει ότι, από την άποψη αυτή, η αρχή της οµοφωνίας για τα 
φορολογικά θέµατα αποτελεί αντικειµενικώς εµπόδιο. 
 
• Πληροφορίες : κα Borbála Szij.  
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     (Tηλ : 00 32 2 546 92 54 - e-mail : borbala.szij@esc.eu.int) 
 

10.  ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
 

• Ηλεκτρονικό επιχειρείν / Πρωτοβουλία Go Digital 
 

Εισηγητής : ο κ. McDONOGH  (Εργοδότες – IE) 
 

–   Σχετ. : COM(2003) 148 τελικό – CESE 89/2004 
  
–   Πληροφορίες :  κ. João Pereira Dos Santos  
                             (Tηλ.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
  

11. ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

 
• Κωδικοποίηση/µισθωµένα οχήµατα 
 Εισηγητής : ο κ. SIMONS (Εργοδότες – NL) 

 
–  Σχετ.: COM(2003) 559 τελικό – 2003/0221 COD –  CESE 97/2004 
 
– Πληροφορίες : κ. Siegfried Jantscher  
       (Tηλ. : 00 32 2 546 82 87 – e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int) 

 
• Χρησιµοποίηση των αεροπλάνων/Σύµβαση 
 Εισηγητής: ο κ. GREEN (Εργοδότες – DK) 
 
–  Σχετ.: COM(2003) 524 τελικό – 2003/0207 COD –  CESE 96/2004 

 
– Πληροφορίες :κ. Luís Lobo  
      (Tηλ. : 00 32 2 546 97 17 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 

 
 

______________ 


