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Στη σύνοδο ολοµέλειας παρέστη ο κ. Shri N. N. Vohra, Συµπρόεδρος της Στρογγυλής Τράπεζας 
«ΕΕ-Ινδία» ο οποίος παρουσίασε τον απολογισµό και τις προοπτικές των εργασιών της 
Στρογγυλής Τράπεζας «ΕΕ-Ινδία» 
 
 

1.  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
ΝΑΤ/229 

• Στρατηγική για τη βιώσιµη ανάπτυξη 
– Εισηγητής: o κ. RIBBE (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες - DE) 
– Συνεισηγητής: ο κ. EHNMARK (Μισθωτοί – SE) 
 
– Αναφορά: ∆ιερευνητική γνωµοδότηση – CESE 661/2004 
  
– Κύρια σηµεία: 
 

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή να 
καταρτίσει διερευνητική γνωµοδότηση µε θέµα τη στρατηγική για τη βιώσιµη ανάπτυξη ως 
συµβολή στον πολιτικό προσανατολισµό που θα ακολουθηθεί για την αναθεώρηση της 
στρατηγικής που θα υιοθετήσε η Επιτροπή το 2004. Η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τις 
προπαρακευαστικές εργασίες της ΕΟΚΕ και υπογράµµισε το ενδιαφέρον της για το ζήτηµα µε τη 
συµµετοχή της αρµόδιας επιτρόπου για το περιβάλλον, κ. Margot Wallström, στην τρίτη 
συνεδρίαση της οµάδας µελέτης για την αναθεώρηση της στρατηγικής για τη βιώσιµη ανάπτυξη. 
 
Στη γνωµοδότησή της αναλύονται τα επιµέρους προβλήµατα που αντιµετωπίζει η ΕΕ στην 
πορεία προς τη βιώσιµη ανάπτυξη και αναλύεται ο τρόπος µε τον οποίο η ΕΕ θα ενισχύσει τη 
σχετική στρατηγική της. Εντελώς διαφορετικές αντιλήψεις επικρατούν σε πολιτικό επίπεδο αλλά 
και στην ίδια την κοινωνία σχετικά µε το τι ακριβώς είναι βιώσιµη ανάπτυξη αλλά και ποιες θα 
είναι οι συνέπειες σε περίπτωση µη εφαρµογής της από την ΕΕ καθώς επίσης και κατά πόσο οι 
σηµερινές  παραγωγικές και καταναλωτικές µας συνήθειες µπορούν ήδη να συµβιβαστούν µε 
την ιδέα της βιωσιµότητας, αν και σε ποιο βαθµό πρέπει να αλλάξουµε τις συνήθειες αυτές, ή 
ακόµη τι πρέπει να γίνει συγκεκριµένα και από ποιόν. Ένας ιδιαίτερος στόχος της 
αναθεωρηµένης στρατηγικής για τη βιωσιµότητα είναι, κατά τη γνώµη της ΕΟΚΕ, να καταδείξει 
ότι η βιώσιµη ανάπτυξη µπορεί, εάν επιλεγούν ορθοί στόχοι και µέσα, να έχει επί το πλείστον 
θετικό αντίκτυπο και ότι εποµένως ωφελεί ολόκληρη την κοινωνία. 
 
Βιώσιµη ανάπτυξη σηµαίνει περαιτέρω εξέλιξη της οικονοµίας της αγοράς, σηµαίνει ακόµη 
στενότερη σχέση του περιβάλλοντος, της εργασίας και της ανταγωνιστικότητας µε τη δίκαιη 
κατανοµή του πλούτου και ισότιµη σχέση µεταξύ των γενεών.  
Οι επονοµαζόµενες "δυνάµεις της αγοράς" ρυθµίζονται και σήµερα ήδη µέσω διαφόρων 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών υποχρεώσεων και η ρύθµιση αυτή συνεχίζεται µέσω της 
συνεπούς εφαρµογής της πολιτικής για τη βιωσιµότητα. Κατ' αυτόν τον τρόπο δηµιουργείται νέα 
αναπτυξιακή ώθηση σε ορισµένους τοµείς ενώ σε άλλους η µη βιώσιµη χρήση των πόρων θα 
προκαλέσει οικονοµική ύφεση. Το γεγονός αυτό επιβάλλει τη διεξαγωγή δηµόσιας συζήτησης 
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όσον αφορά τη φορολογία, τις επιχορηγήσεις, τη χορήγηση αδειών και τις κανονιστικές 
ρυθµίσεις. Ο ρόλος των επιχειρήσεων στην επιτευξη της βιώσιµης αβάπτυξης είναι καίριος.  
 
Η ΕΟΚΕ εξετάζει τις σχέσεις της στρατηγικής βιώσιµης ανάπτυξης µε τη στρατηγική της 
Λισαβόνας και τους βέλτιστους τρόπους για την αλληλοσυµπλήρωσή τους. Η στρατηγική για τη 
βιώσιµη ανάπτυξη πρέπει να καλύπτει πολύ µεγαλύτερη χρονική περίοδο και να περιλαµβάνει 
περισσότερα θέµατα απ' ό,τι η στρατηγική της Λισαβόνας. Η αναθεωρηµένη στρατηγική για τη 
βιώσιµη ανάπτυξη πρέπει, επίσης, να διευκρινίσει µε ποιο τρόπο οι επιµέρους ευρωπαϊκές 
πολιτικές µπορούν να καταστούν συνεκτικότερες  καθώς και µε ποιο τρόπο οι στρατηγικές για 
τη βιωσιµότητα που θεσπίστηκαν σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, θα µπορούσαν να 
συνδεθούν µεταξύ τους. 
 
Η επιτυχία της µελλοντικής στρατηγικής για τη βιώσιµη ανάπτυξη εξαρτάται τόσο από τη 
συµπερίληψη µέτρων και στόχων που εκφράζονται κατά το δυνατόν ποσοτικά, όσο και από τον 
προσδιορισµό κατανοητών δεικτών για την παρακολούθηση της προόδους και την αξιολόγηση 
της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών. ∆εν πρόκειται για απλό έργο δεδοµένου ότι η βιώσιµη 
ανάπτυξη είναι περισσότερο διαδικασία παρά στόχος. 
 
Η πολιτική για τη βιώσιµη ανάπτυξη εξαρτάται από την ευρεία κοινωνική συναίνεση και 
στήριξη. Συνεπώς, η νέα στρατηγική, σε αντίθεση µε την τακτική που ακολουθήθηκε στο 
Γκέτεµποργκ, θα πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο επεξεργασίας και να εφαρµοστεί κατόπιν 
ευρείας δηµόσιας συζήτησης. Τα κοινοτικά θεσµικά όργανα οφείλουν να ακολουθήσουν 
διεργασίες και διαδικασίες που να διασφαλίζουν ότι τα ζητήµατα της βιώσιµης ανάπτυξης 
αντιµετωπίζονται κατά συντονισµένο και συνεκτικό τρόπο.  
 

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

 
 
ΝΑΤ/220 
• Αειφόρος χρήση των φυσικών πόρων 
– Εισηγητής: κ. RIBBE (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες - DE) 
 
– Αναφoρά: COM(2003) 572 final – CESE 662/2004 
 
– Κύρια σηµεία: 
 

Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει την ανακοίνωση της Επιτροπής δεδοµένου ότι η στρατηγική για τους 
φυσικούς πόρους είναι επιτακτική για να επιτευχθεί περαιτέρω αποσύνδεση της οικονοµικής 
µεγέθυνσης από τις επιπτώσεις της χρήσης των πόρων και από τις επακόλουθες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις. 
 
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι το χρονοδιάγραµµα των 25 ετών που ορίζει η στρατηγική, αποτελεί 
πρόδηλα έναν πολύ περιορισµένο χρονικό ορίζοντα. Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τις ενέργειες της 
Επιτροπής, η οποία επικεντρώνεται στα προβλήµατα µε βραχυπρόθεσµη ή µεσοπρόθεσµη 
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επίλυση, υπογραµµίζοντας ιδιαίτερα την εν µέρει επικίνδυνα αλόγιστη χρήση ορισµένων 
ανανεώσιµων πόρων. Κάτι τέτοιο, δεν πρέπει να συνεπάγεται κατά το µάλλον ή ήττον τη µη 
ενασχόληση µε τα µακροπρόθεσµα ζητήµατα περί φυσικής ή πολιτικής διαθεσιµότητας των µη 
ανανεώσιµων πόρων. 
 
Η ΕΟΚΕ συνιστά να δοθεί µεγαλύτερη σηµασία και να υπογραµµιστεί στον τίτλο της 
στρατηγικής η έννοια της προστασίας των φυσικών πόρων. Η ΕΟΚΕ τονίζει, εξάλλου, ότι το 
τοπίο, αποτελεί σηµαντικό φυσικό πόρο και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι ανανεώσιµοι 
φυσικοί πόροι, όπως, π.χ., η ξυλεία, δεν πληρούν µόνο πολυποίκιλες φυσικές, αλλά και άυλες 
λειτουργίες ως οικοσυστήµατα. 

 
– Επικοινωνία:   κ. Johannes Kind 

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

2. ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 
ECO/127 
• "Μία εσωτερική αγορά χωρίς φορολογικά εµπόδια" 
– Εισηγητής: ο κ. CASSIDY (Εργοδότες – ΗΒ) 
 
– Αναφορές: COM(2003) 726 τελικό – CESE 663/2004 
 
– Κύρια σηµεία:  
 

Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για την εξάλειψη των στρεβλώσεων της 
εσωτερικής αγοράς που απορρέουν από την ύπαρξη διαφορετικών κανόνων των ρυθµίσεων που 
διέπουν την φορολογία των εταιρειών στα διάφορα κράτη µέλη. Και το πρόβληµα θα επιδεινωθεί 
βεβαίως µετά τη διεύρυνση, µε την ένταξη των νέων δέκα κρατών µελών από  1ης Μαΐου 2004. 
 
Χρειάζεται συνεπώς να δοθεί µία νέα ώθηση για την ενοποίηση της φορολογίας των 
επιχειρήσεων, µε τη σύναψη συµφωνιών π.χ. µεταξύ κρατών µελών σχετικά µε το τι επιτρέπεται 
και τι δεν επιτρέπεται όσον αφορά την εθνική φορολογία. Η ανάγκη κοινής φορολογικής βάσεως 
αποτελεί προτεραιότητα. Ως δεύτερο βήµα πρέπει να ακολουθήσει ο καθορισµός ενός ελάχιστου 
επιπέδου για το φορολογικό συντελεστή των εταιρειών.  
 
Η ΕΟΚΕ καλεί και πάλι τα κράτη µέλη, που ασκούν τη βασικότερη επιρροή, να αποδεχτούν ότι 
είναι απαραίτητη η σύναψη µιας συµφωνίας που θα επιτρέπει και θα ενθαρρύνει τις ΜΜΕ να 
επεκταθούν εκτός της χώρας τους και έτσι να δηµιουργούν θέσεις απασχόλησης, δεδοµένου ότι 
οι ΜΜΕ είναι οι βασικοί δηµιουργοί νέων θέσεων. Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ανεπιφύλακτα την 
Επιτροπή, η οποία ζητεί τη σύναψη συµφωνίας µεταξύ των κρατών µελών όσον αφορά τη 
φορολογική βάση για τις επιχειρήσεις. 
 
Τέλος, η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει ότι τα κράτη µέλη θα αντιµετωπίσουν δυσκολίες για να αλλάξουν 
τα φορολογικά τους συστήµατα. Θα πρέπει να µπορούν να συγκρίνουν τα υφιστάµενα 
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φορολογικά τους µε το πιθανό µερίδιό τους από οποιοδήποτε νέο σύστηµα. Αυτό θα απαιτήσει 
ευρύ συντονισµό και εµπιστοσύνη µεταξύ τους. 

 
– Επικοινωνία:   κα Borbala Szij 

(Tηλ. : 00 32 2 546 92 54 - e-mail : borbala.szij@esc.eu.int) 
 
 
ECO/128 
• Κανόνες που ισχύουν όσον αφορά τον τόπο εισαγωγής / Παροχή υπηρεσιών 
– Εισηγητής: o κ. BURANI (Εργοδότες – IT) 
 
– Αναφορές: COM(2003) 822 final – 2003/0009 CNS – CESE 659/2004 
 
– Κύρια σηµεία: 
 

Η ΕΟΚΕ  τάσσεται υπέρ της θέσπισης ενός νέου κανονιστικού πλαισίου για τις υπηρεσίες που 
παρέχονται σε πρόσωπα υποκείµενα στο φόρο. 
 
Η ΕΟΚΕ ζητά, ωστόσο, να διευκρινιστούν ορισµένα µέρη της οδηγίας (ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά 
τη µεταφορά επιβατών και αγαθών για µη υποκειµένους στο φόρο) προκειµένου να εξαλειφθεί 
το περιθώριο ερµηνείας των διατάξεων. 
 
Κατά τη γνώµη της ΕΟΚΕ, η επέκταση του ηλεκτρονικού συστήµατος ανταλλαγής πληροφοριών 
για το ΦΠΑ (VIES) στις υπηρεσίες θα συνεπαγόταν την επιβολή σηµαντικής επιβάρυνσης στις 
διοικήσεις. 
 
Η ΕΟΚΕ φρονεί, τέλος, ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί ολόκληρο το σύστηµα του ΦΠΑ. 

 
– Επικοινωνία:   κ.Pawel Olechnowicz. 
 (Tηλ. : 00 32 2 546 99 72 – e-mail : pawel.olechnowicz@esc.eu.int) 
 
 
ECO/140 

• "Κοινό σύστηµα φορολόγησης / Πληρωµές τόκων και δικαιωµάτων" 
– Γενικός εισηγητής: o κ. BURANI (Εργοδότες – IT) 
 
– Αναφορές: COM(2004) 243 final -2004/0009 CNS – CESE 660/2004 
 
– Κύρια σηµεία: 
 

Η ΕΟΚΕ στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής, 
 
– Επικοινωνία :   κα Borbála Szij  

(Tηλ. : 00 32 2 546 92 54 - e-mail : borbala.szij@esc.eu.int) 
 



- 5 - 

CESE 74/2004 – Τ/ΒΛ/ββ .../... 

 

3.  ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 
INT 223 

• ∆ιασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών 
– Εισηγήτρια: η κα SÁNCHEZ MIGUEL (Οµάδα II – ES) 
 
– Αναφορές: COM(2003) 703 final – 2003/0010 COD – CESE 664/2004 
 
– Κύρια σηµεία: 
 

Η ΕΟΚΕ επαναλαµβάνει την γνώµη της για τον θετικό και πρακτικό χαρακτήρα της 
προτεινόµενης ρύθµισης 
 
Παρ όλα αυτά, επιθυµεί να επισηµάνει στην Επιτροπή δύο ζητήµατα που αγνοήθηκαν στην 
πρόταση : 
 
Κατά πρώτο λόγο, την έλλειψη ρύθµισης της ευθύνης των διοικητικών και των 
εµπειρογνωµόνων που παρεµβαίνουν στη διαδικασία συγχώνευσης. Πρέπει να υπενθυµίσουµε 
ότι το άρθρο 15 της πρότασης του 1985 θεσπίζει ειδικό καθεστώς ευθύνης µε παραποµπή στα 
άρθρα 20 και 21 της τρίτης οδηγίας εταιρειών. Η ενσωµάτωση στην πρότασή του 2003,  άρθρου 
που θεσπίζει την ευθύνη των διοικητικών και των εµπειρογνωµόνων δικαιολογείται γενικώς όχι 
µόνο λόγω της ευρείας σύγκλισης όλων των εθνικών νοµοθεσιών επ’ αυτού  αλλά και επειδή 
περιέχεται σε πολυάριθµους Κώδικες συµπεριφοράς των εταιριών και πολλών ενηµερωτικών 
εκθέσεων που συντάχθηκαν υπό την αιγίδα της Επιτροπής . 
 
Κατά δεύτερο λόγο, χρειάζεται να συντονιστεί η πρόταση αυτή µε τις ισχύουσες οδηγίες και τις 
νέες προτάσεις φορολογικής µεταρρύθµισης των συγχωνεύσεων και άλλων πράξεων, δεδοµένου 
ότι βιωσιµότητα στην πράξη των διασυνοριακών συγχωνεύσεων στην ΕΕ δεν θα εξαρτηθεί µόνο 
από την ευκολία και την νοµική ασφάλεια που επιφέρει  ο αποτελεσµατικός κανονισµός των 
εταιρειών, στόχος αυτής της πρότασης δέκατης οδηγίας, αλλά επίσης από την ορθή σχέση 
κόστους / φορολογικού οφέλους που προκύπτει από αυτές τις πράξεις συγκέντρωσης. Είναι 
επίσης αναγκαίο να διασφαλιστεί ο συντονισµός µεταξύ της Γ.∆. Εσωτερική Αγορά και της Γ.∆. 
ECOFIN. 

 
– Επικοινωνία: κ. Nemesio Martinez 

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

4. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 

 
SOC/165 
• Europass II 
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– Εισηγητής: ο κ. DANTIN (Μισθωτοί – FR) 
 
– Αναφορές: COM(2003) 796 final -2003/0046 COD – CESE 658/2004 
 
– Κύρια σηµεία: 
 

Η ΕΟΚΕ εκφράζει τη συνολική ικανοποίησή της για την υπό εξέταση πρόταση. 
 
Ο µηχανισµός που παρουσιάζεται αποτελεί συνεκτική λογική συνέχεια, τόσο στο επίπεδο των 
αρχών όσο και στο επίπεδο της εφαρµογής τους, µίας σειράς προσανατολισµών και αποφάσεων 
που ελήφθησαν και στα Ευρωπαϊκά Συµβούλια της Λισσαβώνας και της Βαρκελώνης, αλλά και 
στη δήλωση της Κοπεγχάγης του Νοεµβρίου του 2002. 
 
Η αύξηση της διαφάνειας όσον αφορά τα προσόντα και τις ικανότητες θα διευκολύνει την 
κινητικότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη, και για επαγγελµατικούς σκοπούς, αλλά και για 
σκοπούς εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
 
Ο µηχανισµός αυτός θα αποτελέσει ένα στοιχείο που θα συµβάλει στην πολιτική για την 
απασχόληση και στην ανάπτυξη της απασχόλησης. Προσφέροντας µια επιπλέον διάσταση στον 
ευρωπαϊκό χώρο κατάρτισης, εκπαίδευσης και µαθητείας, θα συµβάλει στο να δοθεί µεγαλύτερη 
βαρύτητα στην ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει την ολοκλήρωση 
της ενιαίας αγοράς. 
 
Η ΕΟΚΕ εγκρίνει τη δηµιουργία σε κάθε κράτος µέλος µιας Εθνικής Υπηρεσίας Europass, η 
οποία µπορεί να θεωρηθεί ως πραγµατική “ενιαία θυρίδα” για τα θέµατα αυτά. 
 
Οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να συµµετάσχουν στην υλοποίηση του µηχανισµού αυτού. 
 
Η παρούσα πρόταση απόφασης θα ήταν πιο ακριβής εάν υπεδείκνυε σαφώς τις λειτουργικές 
µεθόδους και τα κριτήρια που θα χρησιµοποιούνται προκειµένου να καθοριστεί ποιοι είναι οι 
µηχανισµοί που θα καταρτιστούν σε εθνικό και σε τοµεακό επίπεδο και οι οποίοι θα µπορούν να 
ενταχθούν στο φάκελο Europass II. 
 
Η ΕΟΚΕ τονίζει τη σηµασία που έχουν για την επιτυχία της υπό εξέταση διαδικασίας οι 
εκστρατείες ενηµέρωσης και επικοινωνίας, καθώς και η τοποθέτηση σε ανοιχτή σύνδεση όλων 
των στοιχείων του µηχανισµού αυτού. 
 
Η ΕΟΚΕ προτείνει να πραγµατοποιηθεί δηµοσιονοµική εκτίµηση µετά το πέρας δύο ετών 
λειτουργίας. 
 

– Επικοιωνία:  κ. Alan Hick 
(Tηλ.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail : alan.hick@esc.eu.int) 
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5. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 
TEN/182 
• Πολυετές πρόγραµµα / Ψηφιακό περιεχόµενο 
• Εισηγητής: ο κ. PEGADO (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες - PT) 
 
– Αναφορές: COM(2004) 96 final - 2004/0274 COD – CESE 665/2004 
 
– Κύρια σηµεία: 
 

Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τη θέσπιση του προγράµµατος eContentPlus ως οργάνου ενθάρρυνσης της 
περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα και της δηµιουργίας ευρωπαϊκού 
πολύ-γλωσσικού και πολυπολιτισµικού περιεχοµένου και συνιστά τα εξής: 
 
στη διασφάλιση της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυµορφίας της Ευρώπης, η οποία οφείλει να 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της ανάπτυξης της κοινωνίας της πληροφορίας· 
 
στην ανάγκη εµβάθυνσης στο θέµα του πεδίου δράσης και στις αντίστοιχες δηµοσιονοµικές 
επιπτώσεις του µέτρου "ενίσχυση της συνεργασίας και της ευαισθητοποίησης", ως µέσου 
διόρθωσης της ενδεχόµενης επιδείνωσης των περιφερειακών ασυµµετριών µεταξύ των 
δικαιούχων αυτής της κοινοτικής πρωτοβουλίας· 
 
συµπερίληψη στις προγραµµατισµένες δράσεις και τις εκθέσεις αξιολόγησης ενός είδους 
διαβάθµισης της ικανοποίησης των χρηστών των υπηρεσιών που ενισχύονται στο πλαίσιο του 
προγράµµατος. 

 
– Επικοινωνία:   κ Raffaele Del Fiore  

(Tηλ. : 00 32 2 546 97 94 – e-mail : raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
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6.  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ 
 
CCMI/007 
• "Εµπορική πολιτική και βιοµηχανικές µεταλλαγές" 
– Γενικός εισηγητής: ο κ. LAGERHOLM (Εργοδότες – ΗΒ) 
 
– Αναφορά: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 668/2004 
 
– Κύρια σηµεία: 
 

Σκοπός της εν λόγω γνωµοδότησης είναι να καταδείξει τη σηµασία που έχει για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση το να αποκτήσει ισχυρή εµπορική πολιτική, µοχλό οικονοµικής ανάπτυξης µε σηµαντική 
επίδραση στην εσωτερική αγορά. Με βάση την πρόσφατη ιστορία του, ο ευρωπαϊκός τοµέας της 
σιδηρουργίας έχει κατανοήσει περισσότερο από άλλους ότι είναι σκόπιµο να προβλεφθούν οι 
βιοµηχανικές µεταλλαγές. Παράλληλα, µια πραγµατική κοινωνική πολιτική και πολιτική 
απασχόλησης αποτελεί βασικό µέσο για να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα και η οικονοµική 
ανάπτυξη. Η γνωµοδότηση συστήνει µια ευρωπαϊκή πολιτική σε διάφορα επίπεδα : σε εσωτερικό 
επίπεδο µε την καταπολέµηση των πρακτικών αθέµιτου ανταγωνισµού, σε διµερές επίπεδο µε τη 
σύναψη συµφωνιών µε σηµαντικούς εταίρους, και τέλος, στο επίπεδο του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Εµπορίου µε την εφαρµογή των διµερών εµπορικών ρυθµίσεων για τη διασφάλιση 
της ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά. 

 
– Επικοινωνία:   κ. Miguel Colera 

(Τηλ.:: 00 32 2 546 96 29 – e-mail : josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
 
 

7. ∆ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 
 
ECO/107 
• Η οικονοµική και κοινωνική συνοχή στην Πολωνία 
• Εισηγήτρια: η κα BOVING (Εργοδότες - DE) 
 
– Αναφορά: Ενηµερωτική έκθεση - CESE 1074/2004 fin 
 
– Κύρια σηµεία: 
 

Στην ενηµερωτική έκθεση του τµήµατος περιγράφεται σε γενικές γραµµές η οικονοµική και 
κοινωνική κατάσταση στην Πολωνία πριν από την ένταξη στην ΕΕ. 
 
Παρέχονται πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση των διαφόρων τοµέων της οικονοµίας και 
ιδιαίτερα της γεωργίας και της βιοµηχανίας σε µαρασµό.  
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Στην έκθεση γίνεται ο απολογισµός των οικονοµικών µεταρρυθµίσεων από την πτώση του 
κοµµουνιστικού καθεστώτος και µετά. Περιγράφεται η κατάσταση των περιφερειών στην 
Πολωνία και υπογραµµίζεται η επίταση των περιφερειακών διαφορών.  
 
Τέλος, στο έγγραφο παρουσιάζεται η κατάσταση της κοινωνίας των πολιτών της Πολωνίας και 
υπογραµµίζεται η σοβαρή κατάσταση της αγοράς εργασίας.  

 
– Επικοινωνία: κ. Pawel Olechnowicz. 

(Tηλ. : 00 32 2 546 99 72 – e-mail : pawel.olechnowicz@esc.eu.int) 
 
 

8. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 
NAT/223 
• Århus / Πρόσβαση στη δικαιοσύνη 
• Εισηγήτρια: η κα SÁNCHEZ MIGUEL (Μισθωτοί – ES) 
 
– Αναφορά: COM(2003) 624 final – 2003/0010 COD – CESE 667/2004 
 
– Επικοινωνία :   κα Silvia Calamandrei  

(Tηλ. : 00 32 2 546 96 57 – e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int) 
 
 
NAT/222 
• Åhrus/Κοινοτικά όργανα 
• Εισηγήτρια: η κα SÁNCHEZ MIGUEL (Μισθωτοί – ES) 
 
– Αναφορά: COM(2003) 622 final – 2003/0242 COD – CESE 666/2004 
 
– Επικοινωνία:   κα Silvia Calamandrei  

(Tηλ. : 00 32 2 546 96 57 – e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int) 
 
 

9. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
NAT/230 
• Τρόφιµα / συσκευασίες  
– Εισηγήτρια: η κα SHARMA (Εργοδότες - UK) 
 
– Αναφορά: COM(2003) 689 final – 2003/0272 COD – CESE 654/2004 
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– Επικοινωνία :   κ. Robert Wright  
(Tηλ. : 00 32 2 546 91 09 – e-mail : robert.wright@esc.eu.int) 

 
 
NAT/232 

• Μπαταρίες και συσσωρευτές 
– Εισηγητής: o κ. PEZZINI (Εργοδότες – IT) 
 
– Αναφορές: COM(2003) 723 final – 2003/0282 COD – CESE 655/2004 
 
– Επικοινωνία :   κ. Robert Wright  

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

10. ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

 
NAT/238 
• Ρύπανση που προκαλείται από ορισµένες επικίνδυνες ουσίες / Υδάτινο 

περιβάλλον (κωδικοποίηση)   
• Εισηγήτρια: η κα SÁNCHEZ MIGUEL (Μισθωτοί – ES) 
 
– Αναφορές: COM(2003) 847 final -2003/0333 COD – CESE 656/2004 
 
– Επικοινωνία:   κ. Johannes Kind  

(Tηλ.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail : johannes.kind@esc.eu.int) 
 
 
NAT/240 
• Προστασία και βελτίωση των γλυκών υδάτων (κωδικοποίηση)  
– Εισηγήτρια: η κα SANTIAGO (Εργοδότες - PT) 
 
– Αναφορές: COM(2004) 19 final -2004/0002 COD – CESE 657/2004 
 
– Επικοινωνία:   κ. Robert Wright  

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

 
 
 


