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  Στη σύνοδο ολοµέλειας παρέστη η Επίτροπος κα Dalia GRYBAUSKAITE, η οποία 
εκφώνησε λόγο εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
 
1.  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
• Ανακοίνωση "Πρόγραµµα δράσης για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες" 
– Εισηγητής : ο κ. BUFFETAUT (Εργοδότες – FR) 

 
– Έγγραφα αναφοράς : COM(2004) 38 τελικό  –  CESE 854/2004 

 
– Κύρια σηµεία : 
 

Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει τη σηµασία που έχει η προσπάθεια της Επιτροπής για την κατάρτιση του 
προγράµµατος δράσης υπέρ των περιβαλλοντικών τεχνολογιών και πιστεύει ότι η συγκεκριµένη 
ανάπτυξη των περιβαλλοντικών τεχνολογιών προϋποθέτει αναγκαστικά ορισµένες επιλογές, 
ιεράρχηση των επιλογών αυτών και κατάταξη των χρηµατοδοτικών µέσων, τα οποία είναι 
περιορισµένα και πρέπει να χρησιµοποιηθούν µε σύνεση: κεφάλαια κινδύνου στην αρχή,  πιο 
«κλασικά» δάνεια στο στάδιο της ανάπτυξης, παροχή φορολογικών κινήτρων για τη 
σταθεροποίηση της αγοράς και ενδεχοµένως µέθοδοι φορολόγησης που αντιστοιχούν στον 
καταλογισµό του οικολογικού κόστους για τις τεχνολογίες που δεν σέβονται όσο θα έπρεπε το 
περιβάλλον. Η ΕΟΚΕ ζητεί να υποστηριχθούν εκείνες οι περιβαλλοντικές τεχνολογίες που είναι 
πιο υποσχόµενες όσον αφορά την αποτελεσµατικότητά τους, τις συνθήκες στην αγορά, τις επιταγές 
του περιβάλλοντος, την κατάσταση της απασχόλησης από ποιοτική και ποσοτική άποψη, το 
βιοτικό επίπεδο και το επίπεδο ανάπτυξης. 

 
Κατά τον καθορισµό του κατάλληλου νοµικού πλαισίου, ο νοµοθέτης θα πρέπει να συνεκτιµήσει τις 
δυνατότητες καινοτοµίας της οικονοµίας και της επιστήµης, θέτοντας στόχους χωρίς να προσδιορίζει 
τα µέτρα ή τις τεχνολογίες που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων αυτών.  Αν και αυτού του 
είδους η νοµοθεσία ενδέχεται να καταλήξει στην αύξηση του κόστους σε µικροοικονοµικό επίπεδο, 
το κόστος αυτό ενδέχεται να αποδειχθεί ότι αξίζει να αναληφθεί από µακροοικονοµική άποψη. Η 
αυξανόµενη επίγνωση ότι η τήρηση πρόσθετων κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων µπορεί 
να παράσχει δυνατότητες αύξησης των πωλήσεων είναι σηµαντικό κίνητρο για το πρόγραµµα δράσης 
και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονοµίας.  

 
Η ΕΟΚΕ  θεωρεί απαραίτητητο να οριστούν τρόποι και µέσα (δάνεια, επιχορηγήσεις, φορολογικά 
κίνητρα) για την προαγωγή ορθών πρακτικών που συνάδουν µε τους στόχους της περιβαλλοντικής 
πολιτικής ή για την ανάπτυξη κατάλληλων περιβαλλοντικών τεχνολογιών που ενθαρρύνουν και 
διευκολύνουν την πρόσβαση στην αγορά ή ακόµη και τη δηµιουργία αγοράς. Η ΕΟΚΕ τονίζει τη 
σηµασία του συστήµατος αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας των περιβαλλοντικών τεχνολογιών 
και της διάδοσης των σχετικών δεδοµένων. Αυτή είναι µία από τις προϋποθέσεις για τη διάδοση των 
περιβαλλοντικών τεχνολογιών και την εφαρµογή τους από τις επιχειρήσεις και τους δηµόσιους 
φορείς. 

 
–   Πληροφορίες : κ. Johannes Kind  
   (Τηλ.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail :  johannes.kind@esc.eu.int) 
 
 
• Περιφερειακή ολοκλήρωση και βιώσιµη ανάπτυξη 
– Εισηγητής : ο κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ (Εργοδότες – EL) 

 
− Έγγραφα αναφοράς : Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 852/2004  

 
–   Κύρια σηµεία :  
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Το θέµα "Περιφερειακή ολοκλήρωση και βιώσιµη ανάπτυξη" αποτελεί οριζόντιο αντικείµενο των 
εργασιών του ειδικευµένου τµήµατος "Εξωτερικές Σχέσεις" της ΕΟΚΕ κατά τα έτη 2003 και 2004. 
Έχει συζητηθεί στο πλαίσιο των σχέσεων µε πολλές χώρες και περιφέρειες, µε τις οποίες η ΕΟΚΕ 
διατηρεί σταθερές επαφές. 
 
Σκοπός της γνωµοδότησης αυτής είναι να συµβάλει στον προσδιορισµό των βασικών στοιχείων 
ενός πλαισίου εργασίας, µέσω του οποίου οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την περιφερειακή ανάπτυξη, 
όπως ορίζονται στις διακρατικές και περιφερειακές συµφωνίες και τα αναπτυξιακά προγράµµατα, 
να µπορέσουν να ενσωµατώσουν την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης. Με βάση το σκεπτικό αυτό, 
η προστιθέµενη αξία της γνωµοδότησης έγκειται στις προτάσεις που κάνει, προκειµένου να 
µπορέσει η ενσωµάτωση της έννοιας της αειφόρου ανάπτυξης στα µέτρα περιφερειακής 
ολοκλήρωσης να αποτελέσει βασικό σηµείο της ατζέντας των συζητήσεων εργασίας των 
αντιπροσωπειών της ΕΟΚΕ µε τους εκπροσώπους των αναπτυσσοµένων χωρών και των χωρών της 
Ευροµεσογειακής Εταιρικής Σχέσης. 
 
Η γνωµοδότηση υιοθετεί τον ορισµό της αειφόρου ανάπτυξης που έχει δοθεί σε παλαιότερες 
γνωµοδοτήσεις της ΕΟΚΕ1, ο οποίος µε τη σειρά του βασίζεται στην έκθεση Brundtland και στη 
σύνοδο κορυφής του Γκέτεµποργκ. Ιδιαίτερη σηµασία έχει η ανάλυση του ορισµού της αειφόρου 
ανάπτυξης σε τρεις πυλώνες, συγκεκριµένα την οικονοµική ανάπτυξη, τη περιβαλλοντική 
συµβατότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη.   
 
Η αειφόρος ανάπτυξη είναι και πρέπει να αντιµετωπίζεται ως περιβάλλουσα και όχι ως 
συµπληρωµατική διάσταση της περιφερειακής ολοκλήρωσης. Η στοχοθέτηση των προσπαθειών της 
ΕΕ προς την κατεύθυνση αυτή µπορεί να επιφέρει σηµαντικά αποτελέσµατα. Μέσω των 
προγραµµάτων περιφερειακής συνεργασίας, η ΕΕ δεν βοηθάει µόνο τις αναπτυσσόµενες και τις 
λιγότερο  αναπτυγµένες χώρες (ΛΑΧ), αλλά µεταφέρει και πολιτιστικά, πολιτικά και κοινωνικά 
µηνύµατα. Τα µηνύµατα αυτά µπορούν να συνοψισθούν στην έννοια της αειφόρου ανάπτυξης και να 
υλοποιηθούν, µεταξύ άλλων, και µέσω της περιφερειακής ολοκλήρωσης.  
 
Ένα από τα θέµατα που θα πρέπει να απασχολήσουν την ΕΕ στις προσπάθειές της σε αυτό το πεδίο 
θα πρέπει να είναι η αναζήτηση δυνατοτήτων διεθνούς συνεργασίας. Σε σχέση µε το θέµα αυτό, 
ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει στη συνεργασία µε τα Ηνωµένα Έθνη.   
 
Όσον αφορά την περιφερειακή ολοκλήρωση, τα προγράµµατα συνεργασίας της ΕΕ, ιδίως όσα 
αφορούν την περιφερειακή ολοκλήρωση µε τις αναπτυσσόµενες χώρες και τις ΛΑΧ, πρέπει να 
δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στις διάφορες διαστάσεις της αειφορίας, δηλαδή στον οικονοµικό, τον 
κοινωνικό και τον περιβαλλοντικό πυλώνα. 
 
Η ΕΟΚΕ µπορεί να συνεισφέρει τα µέγιστα στην επιτυχία αυτών των προσπαθειών, καθώς είναι το 
κατ’ εξοχήν αρµόδιο όργανο της ΕΕ για να εξετάσει αυτά τα θέµατα στο πλαίσιο της κοινωνίας 
των πολιτών.  
 

− Πληροφορίες :  κα Susanna Baizou 
                       (Tηλ.: 00 32 2 546 98 45 – e-mail : susanna.baizou@esc.eu.int) 
 

                                                 
1  Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ µε θέµα "Προετοιµασία στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

αειφόρο ανάπτυξη", ΕΕ C 221 της 7.8.2001. 
 Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ µε θέµα "Μια αειφόρος Ευρώπη για έναν καλύτερο κόσµο" – ΕΕ C 48 της 

21.02.2002.  
 Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ µε θέµα "Μια στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη" – ΕΕ C 94 της 

18.04.2002. 
Γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ µε θέµα "Στρατηγική της Λισσαβώνας και βιώσιµη ανάπτυξη" της 
27.02.2003. 
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2. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ 
ΤΟΜΕΙΣ 

 
• Equal 
– Εισηγητής : ο κ. SHARMA (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – UK) 
 
– Έγγραφα αναφοράς : COM(2003) 840 τελικό  –  CESE 849/2004 
 
– Κύρια σηµεία : 
 

Η ΕΟΚΕ συµµερίζεται τον ενθουσιασµό για τη σύµπραξη (Τµήµα 3) και επιδοκιµάζει την 
αναγνώριση της σπουδαιότητας της ενθάρρυνσης της σύµπραξης οµάδων που δεν είχαν 
προηγούµενη συνεργασία. Αυτός είναι ένας από τους πλέον σηµαντικούς παράγοντες για την 
επιτυχία της πρωτοβουλίας EQUAL. 
 
Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει την εξέλιξη που αφορά τη συµµετοχή όσων θίγονται άµεσα από τις 
διακρίσεις, όµως θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι η εφαρµογή της πρωτοβουλίας EQUAL σε 
ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο γίνεται συχνά ιεραρχικά και ενδεχοµένως να 
υπάρξει αύξηση της γραφειοκρατίας και απώλεια του ελέγχου, εάν δεν προβλεφθούν και 
αποτραπούν αυτού του είδους τα προβλήµατα. 
 
Όσο για τη διαδικασία αξιολόγησης, συνιστάται περισσότερη εστίαση στη διατήρηση της 
απασχόλησης, στην ποιότητά της και στα µέτρα άµεσης δηµιουργίας θέσεων εργασίας. 
 

− Πληροφορίες : κ. Pierluigi Brombo 
   (Tηλ.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 

 
 
• Ίση µεταχείριση ανδρών και γυναικών / Πρόσβαση σε αγαθά και 

υπηρεσίες 
– Εισηγήτρια : η κα CARROLL (Εργοδότες – IRL) 

 
− Έγγραφα αναφοράς : COM(2003) 657 τελικό – 2003/0265 (CNS) – CESE 853/2004 
 
−  Κύρια σηµεία :  

 
Η πρόταση αυτή αποτελεί το πρώτο βήµα της ανταπόκρισης της Επιτροπής στο αίτηµα του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου να ενισχύσει τα δικαιώµατα που συνδέονται µε την ισότητα των φύλων 
σε τοµείς άλλους από την απασχόληση και την επαγγελµατική ζωή, σύµφωνα µε το άρθρο 13 της 
Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η Επιτροπή, µετά από εµπεριστατωµένες 
διαβουλεύσεις µε διάφορους ενδιαφεροµένους, παρατηρεί ότι υπάρχει µεγάλη συναίνεση όσον 
αφορά την ανάγκη κανονιστικής ρύθµισης στον τοµέα της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες. 
Από την άλλη πλευρά, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι δεν πρέπει επί του παρόντος να υποβάλει 
προτάσεις σχετικά µε τους τοµείς της εκπαίδευσης, της φορολόγησης ή του περιεχοµένου των 
µέσων ενηµέρωσης.  
 
Η ΕΟΚΕ: 
 
• τονίζει τη σηµασία της αρχής της απαγόρευσης των διακρίσεων µεταξύ των φύλων όσον 

αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών· δεν θεωρεί συνετό να 
επιτραπεί στα κράτη µέλη να αναβάλουν την εφαρµογή της ίσης µεταχείρισης στον τοµέα των 
ασφαλειών για έξι χρόνια· 
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• θεωρεί λυπηρό τον αποκλεισµό της εκπαίδευσης από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας, αν και 
αναγνωρίζει ότι µπορεί να υπάρχουν προβλήµατα µε τις κοινοτικές αρµοδιότητες στον τοµέα 
αυτό. Η Επιτροπή θα πρέπει να κάνει ό,τι µπορεί για να ενθαρρύνει τα κράτη µέλη να 
εξασφαλίσουν ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση και ίση παροχή εκπαιδευτικών ευκαιριών στα 
αγόρια και τα κορίτσια· 

• ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις της σε σχέση µε το περιεχόµενο των 
µέσων µαζικής ενηµέρωσης και της διαφήµισης και να λάβει τα κατάλληλα µέτρα· 

• επικροτεί την εξασφάλιση ίσης πρόσβασης των δύο φύλων στους χρηµατοδοτικούς πόρους 
και τις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες· όµως, πρέπει να αναγνωριστεί ότι θα υπάρξουν, εκτός 
από τις θετικές, και ορισµένες αρνητικές συνέπειες για τους καταναλωτές, ιδίως στον τοµέα 
των ασφαλειών· η πρόταση δεν θα πρέπει, πάντως, να διακινδυνεύσει τη δηµιουργία  νέων 
κριτηρίων διάκρισης· πρέπει να γίνει µια πιο συγκεκριµένη αξιολόγηση των µακροπρόθεσµων 
συνεπειών στον κλάδο των ασφαλειών/συντάξεων· επίσης, είναι σηµαντικό να 
παρακολουθηθεί η εξέλιξη της κατάστασης αφού τεθεί σε ισχύ η οδηγία· 

• επικροτεί το άρθρο 5, το οποίο επιτρέπει την ανάληψη θετικής δράσης, και επιδοκιµάζει 
ιδιαίτερα τη διάταξη για τον διάλογο µε τις µη κυβερνητικές οργανώσεις, 

• υπογραµµίζει ότι η κοινοποίηση και η δηµοσιότητα της οδηγίας, µετά την έγκρισή της, θα 
έχουν ζωτική σηµασία για να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές είναι πλήρως ενήµεροι των 
δικαιωµάτων τους και ότι οι φορείς παροχής αγαθών και υπηρεσιών κατανοούν τις 
υποχρεώσεις που τους επιβάλλει. 

 
− Πληροφορίες :   κ. Torben Bach Nielsen 
   (Tηλ.: 00 32 546 96 19 – e-mail : torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 
 
3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ 
∆ΙΚΑΙΟΥ 

 
• Εξωσυµβατικές ενοχές 
– Εισηγητής : ο κ. von FÜRSTENWERTH (Εργοδότες – DE) 
 
– Έγγραφα αναφοράς : COM(2003) 427 τελικό – 2003/0168 COD – CESE 841/2004 
 
– Κύρια σηµεία : 
 

Η ΕΟΚΕ προτείνει αρκετές συγκεκριµένες τροποποιήσεις της πρότασης της Επιτροπής και την 
καλεί, αφού προβεί στις τροποποιήσεις αυτές, να ολοκληρώσει όσο το δυνατόν ταχύτερα τις 
εργασίες για τον κανονισµό, ώστε να µπορέσει να τεθεί σε ισχύ.   

 
– Πληροφορίες :    κ. João Pereira dos Santos  
  (Τηλ.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 
4. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

 
• Φαρµακευτική βιοµηχανία 
– Εισηγήτρια : η κα O'NEILL (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – UK) 
 
– Έγγραφα αναφοράς :COM(2003) 383 τελικό – CESE 842/2004 
 
– Κύρια σηµεία : 
 

Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει το σφαιρικό πρόγραµµα που παρουσιάζεται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής. 
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Αναγνωρίζει τις δυσκολίες που υπάρχουν για την επίτευξη µίας ολοκληρωµένης ενιαίας αγοράς 
στον φαρµακευτικό τοµέα ενόψει της πολυπλοκότητάς του και της εξάρτησης από τις 
αρµοδιότητες και τα διαφορετικά συστήµατα των κρατών µελών. Τονίζει, ωστόσο, ότι πρέπει να 
καθιερωθούν σαφείς στρατηγικές για την επίτευξη αυτού του στόχου. 
 
Η ΕΟΚΕ είναι υπέρ ενός ισχυρού συστήµατος φαρµακοεπαγρύπνησης, το οποίο πρέπει να 
συνεχίσει να ενισχύεται, και τονίζει ότι η προστασία της ανθρώπινης υγείας πρέπει να έχει 
προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων νοµοθετικών τοµέων. 
  
Η ΕΟΚΕ συνιστά τη συνέχιση του διαλόγου και την απλούστευση των συστηµάτων, προκειµένου 
να διευκολυνθούν η καινοτοµία, η ανταλλαγή γνώσεων και µια πιο συντονισµένη προσέγγιση των 
ερευνητικών δραστηριοτήτων, µε σκοπό τόσο την ενίσχυση της βιοµηχανίας όσο και τη 
διατήρηση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της απασχολησιµότητας που απορρέουν από µια 
ανταγωνιστική φαρµακευτική βιοµηχανία.  
 

–   Πληροφορίες :    κα Aleksandra Klenke 
 (Tηλ.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 
• Τροποποίηση/Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο του Οπτικοακουστικού Τοµέα 
– Εισηγητής : ο κ. GREEN (Εργοδότες – DK) 
  
–  Έγγραφα αναφοράς : COM(2003) 763 τελικό – 2003/0293 COD  –  CESE 843/2004 
   
–   Πληροφορίες :   κ. Raffaele Del Fiore  
                        (Τηλ.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail : raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 
5.  ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
• Όροι πρόσβασης στα δίκτυα µεταφοράς αερίου 
– Εισηγήτρια : η κα SIRKEINEN (Εργοδότες – FI) 
  
–   Έγγραφα αναφοράς : COM(2003) 741 τελικό – 2003/0302 COD – CESE 851/2004 
   
–   Κύρια σηµεία : 
 

Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόταση κανονισµού της Επιτροπής. Είναι υπέρ ενός ευρέος πεδίου 
εφαρµογής του σχεδίου κανονισµού, προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα σταθερό, αποτελεσµατικό, 
και εναρµονισµένο ρυθµιστικό πλαίσιο για την εσωτερική αγορά αερίου. Εξάλλου, η πρόταση της 
Επιτροπής πρέπει να επεκταθεί το συντοµότερο δυνατόν ώστε να καλύπτει τις εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης, βάσει της συµφωνίας του Φόρουµ της Μαδρίτης. 
 
Η ΕΟΚΕ αποδίδει επίσης ιδιαίτερη σηµασία στο γεγονός ότι οι σχετικές διατάξεις του κανονισµού 
θα πρέπει να προβλέπουν τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων µερών στην προτεινόµενη 
διαδικασία επιτροπολογίας, καθώς και ότι κατά την αξιολόγηση της εφαρµογής του κανονισµού η 
Επιτροπή θα πρέπει να συνεκτιµήσει τις απόψεις όλων των ενδιαφεροµένων µερών. Η 
τροποποίηση των ορισµών που αφορούν τα δίκτυα, για τα οποία κρίνεται σκόπιµη η δηµοσίευση 
των στοιχείων, θα πρέπει να γίνει µόνο µε τη διαδικασία της συναπόφασης. Τέλος, η ΕΟΚΕ 
τονίζει ότι ο κοινοτικός κανονισµός θα πρέπει να προβλέπει µέσα και διατάξεις που να επιτρέπουν 
την πρόβλεψη και την ορθή ρύθµιση εκ µέρους των φορέων στον τοµέα αυτό.  

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



- 6 - 

Greffe CESE 94/2004 – T/ΜΓ/γβ …/… 

 
 
• Αναθεώρηση των προσανατολισµών / ∆Ε∆ ενέργειας 
– Εισηγήτρια : η κα SIRKEINEN (Εργοδότες – FI) 
  
–   Έγγραφα αναφοράς : COM(2003) 742 τελικό – 2003/0297 COD  –  CESE 844/2004 
   
–  Πληροφορίες :   κ. Siegfried Jantscher  
 (Τηλ.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
 
6. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

 
• Τροποποίηση/Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήµατα για ορισµένα 
έργα υποδοµής 

– Εισηγητής : ο κ. SIMONS (Εργοδότες – NL) 
  
–   Έγγραφα αναφοράς :COM(2003) 448 τελικό – 2003/0175 COD  –  CESE 856/2004 
   
–   Κύρια σηµεία : 

 
Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής, αν και τη θεωρεί υπερβολικά φιλόδοξη, καθώς 
επιδιώκει την επίλυση υπερβολικά πολλών και διαφορετικών προβληµάτων µέσω µίας και µόνο 
πρότασης για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ. 
 
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι 
 
• η εφαρµογή της αρχής "πληρώνει ο χρήστης" δεν είναι δυνατή, παρά µόνο εάν κατορθώσουµε 

να αποκτήσουµε µία ορθή εικόνα της σχετικής βαρύτητας που πρέπει να αποδοθεί στα διάφορα 
στοιχεία τους κόστους και εάν όλοι οι τύποι µεταφορών αντιµετωπισθούν µε ισότιµο τρόπο, 

• η φορολογική ουδετερότητα, που προτείνει η Επιτροπή, δεν µπορεί να εξασφαλιστεί παρά µόνο 
µέσω της παράλληλης µείωσης των ειδικών φόρων κατανάλωσης για το ντίζελ, 

• η µεγάλη ανοµοιοµορφία που χαρακτηρίζει επί του παρόντος τις εθνικές νοµοθεσίες και τα  
συστήµατα  εµποδίζει την εναρµόνιση των µεθόδων τιµολόγησης για τη χρήση των υποδοµών,   

• ο συλλογισµός της Επιτροπής χαρακτηρίζεται από ασυνέπεια, διότι αποκλείει από το πεδίο 
εφαρµογής της οδηγίας τα ιδιωτικά οχήµατα που προκαλούν µεγάλο µέρος των δαπανών που 
συνδέονται µε τις συµφορήσεις, τα οδικά δυστυχήµατα και τις ζηµίες στο περιβάλλον, 

• η δυνατότητα να χρησιµοποιείται, µε αυστηρά κριτήρια, η προσαύξηση των διοδίων για την 
κάλυψη της χρηµατοδότησης άλλων υποδοµών των µεταφορών υψηλού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος θα πρέπει να αξιοποιείται µε εξαιρετική προσοχή, χωρίς να αποκλείεται καµία 
υποδοµή µεταφορών από τη χρήση της. Σε περίπτωση που χρησιµοποιηθεί η δυνατότητα 
αυτή, τα έσοδα θα πρέπει να κατατεθούν σε λογαριασµό της ΕΕ έως ότου περατωθεί το έργο. 

 
–  Πληροφορίες :   κ. Luís Lobo  

  (Τηλ.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 

• Τροποποίηση / Έλεγχοι οδικών µεταφορών 
–   Εισηγητής : ο κ. SIMONS (Εργοδότες – NL) 
  
–   Έγγραφα αναφοράς : COM(2003) 628 τελικό – 2003/0255 COD – CESE 857/2004 
  
–  Πληροφορίες :   κ. Luís Lobo  
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                     (Τηλ.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 
7.  ∆ΙΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΛΟΓΟΣ 

 
• ∆ιατλαντικός διάλογος 
– Εισηγήτρια : η κα BELABED (Εργοδότες – AT) 
 
– Έγγραφα αναφοράς : Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 855/2004 
 
– Κύρια σηµεία :  

 
Όπως δηλώνει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του ∆εκεµβρίου 2003 στα συµπεράσµατά του, «οι 
διατλαντικές σχέσεις είναι αναντικατάστατες και η ΕΕ υποστηρίζει πλήρως µία εποικοδοµητική, 
ισορροπηµένη και µελλοντοστραφή εταιρική σχέση µε τους διατλαντικούς  εταίρους µας». 
 
Αν και οι Αµερικανοί και οι Ευρωπαίοι έχουν κατά βάση τις ίδιες πεποιθήσεις για τη δηµοκρατία 
και τις βασικές αρχές της οικονοµίας της αγοράς, οι αξίες και οι στόχοι τους δεν είναι πάντοτε 
ταυτόσηµοι. 
 
Η ΕΟΚΕ, βασιζόµενη στον συµβουλευτικό της ρόλο στην Ευρώπη και στις δραστηριότητες 
συνεργασίας της µε τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών παγκοσµίως, έχει 
τη δυνατότητα να υποστηρίξει δράσεις για την ενίσχυση του διατλαντικού διαλόγου και για την 
προώθησή του. Πράγµατι, ο διατλαντικός διάλογος περιλαµβάνει διάφορες πτυχές: τον 
∆ιατλαντικό Επιχειρηµατικό ∆ιάλογο (TABD), τον ∆ιατλαντικό ∆ιάλογο των Κοινωνικών 
Εταίρων (TALD), τον ∆ιατλαντικό ∆ιάλογος των Καταναλωτών (TACD) και τον ∆ιατλαντικό 
∆ιάλογο για το Περιβάλλον (TAED), που δεν είναι όλοι εξίσου προωθηµένες. 
 
Η διατλαντική οικονοµία έχει µε το χρόνο συνυφανθεί περισσότερο µε τις άµεσες επενδύσεις, 
στις οποίες αποδίδεται σαφώς µεγαλύτερη σηµασία από ό,τι στο εµπόριο. Μολονότι οι εµπορικές 
διαφορές απασχολούν τους τίτλους των µαζικών µέσων ενηµέρωσης, εντούτοις υπολογίζονται σε 
λιγότερο από το 1% του διατλαντικού εµπορίου. 
 
Η ΕΕ και οι ΗΠΑ, συνδυάζοντας τις προσπάθειές τους, µπορούν να συµβάλουν στην πλήρη 
ανάπτυξη του οικονοµικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού δυναµικού της παγκοσµιοποίησης 
µε τη βελτίωση της διακυβέρνησης τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, 
συµπεριλαµβανοµένου του κοινωνικού διαλόγου και του διαλόγου µε την κοινωνία των πολιτών. 
 
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει σθεναρά τη διατλαντική συνεργασία και την εποικοδοµητική συµµετοχή 
των σχετικών κύκλων συµφερόντων της αµερικανικής και της ευρωπαϊκής κοινωνίας των 
πολιτών. Τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης των δικτύων της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών, τα 
οποία θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε τακτική και συνεχή συνεργασία και στην ίδρυση µιας 
∆ιατλαντικής ή/και Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής των Ηνωµένων Πολιτειών της 
Αµερικής. 
 
Η ΕΟΚΕ προσφέρεται να χρησιµεύσει ως βήµα για την προώθηση του διαλόγου και την 
προσέγγιση των ενδιαφεροµένων µερών. Για να ενισχυθεί ο διάλογος, η ΕΟΚΕ προσφέρεται να 
διοργανώσει διάσκεψη µε τους πιο σηµαντικούς παράγοντες και µε τους πιο σηµαντικούς 
οργανισµούς. Το όφελος από την ενίσχυση του διαλόγου θα συνίσταται στην ενεργοποίηση της 
κοινωνίας των πολιτών και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού προς όφελος των µακροπρόθεσµων 
συµφερόντων όχι µόνο της ΕΕ και των ΗΠΑ, αλλά και του υπόλοιπου κόσµου. 

 
− Πληροφορίες :    κ. Michael Wells 

 (Τηλ.: 00 32 2 546 82 83 – e-mail : michael.wells@esc.eu.int) 
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8. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΥΛΟΥ 
 
• Ευρωπαϊκό Ταµείο για τους Πρόσφυγες 
– Εισηγήτρια : η κα CASSINA (Μισθωτοί – IT) 
 
– Έγγραφα αναφοράς : COM(2004) 102 τελικό – 2004/0032 CNS – CESE 850/2004 

 
– Κύρια σηµεία :  
 

Η ΕΟΚΕ θεωρεί έγκυρη την πρόταση για τη δηµιουργία Ευρωπαϊκού Ταµείου για τους 
Πρόσφυγες (ΕΤΠ ΙΙ) για την περίοδο 2005-2010 µε σηµαντικούς δηµοσιονοµικούς πόρους και µε 
διάρθρωση που να εξασφαλίζει την κοινή υπευθυνότητα των κρατών µελών και της Επιτροπής.  
Επιµένει επίσης στο γεγονός ότι είναι απαραίτητο οι φάσεις της υποδοχής και της ένταξης να 
εξακολουθούν να θεωρούνται ο πυλώνας της ορθής πολιτικής ασύλου. 
 
Η ΕΟΚΕ εύχεται να αποφασισθεί χωρίς καθυστέρηση η υιοθέτηση της πρότασης του ΕΤΠ ΙΙ και 
να συνοδευτεί µε κατάλληλες και διαφανείς λεπτοµέρειες εφαρµογής. 

 
−  Πληροφορίες : κ. Pierluigi Brombo 
   (Τηλ.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 
 
9. ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 
 
• Προενταξιακά µέτρα / Γεωργία και αειφόρος ανάπτυξη 
– Εισηγητής : ο κ. DONNELLY (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – IRL) 
 
–  Έγγραφα αναφοράς : COM(2004) 163 τελικό – 2004/0054 CNS – CESE 847/2004 
 
– Πληροφορίες :   κα Katalin Gönczy 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: katalin.gonczy@esc.eu.int) 
 
 
10.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
• Συσκευασίες και απορρίµµατα συσκευασίας 
– Εισηγητής : ο κ. ADAMS (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – UK) 
 
– Έγγραφα αναφοράς : COM(2004) 127 τελικό – 2004/0045 COD – CESE 846/2004 
 
– Πληροφορίες :   κα Katalin Gönczy 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: katalin.gonczy@esc.eu.int) 
 
 
11. ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
 
• Τρόφιµα που προορίζονται για ειδική διατροφή  
–   Εισηγητής : ο κ. DONNELLY (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – IRL) 
 
–  Έγγραφα αναφοράς : COM(2004) 290 τελικό – 2004/0090 COD – CESE 848/2004 
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–  Πληροφορίες :    κα Eleonora Di Nicolantonio  
  (Τηλ.: 00 32 546 94 54 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 
• Κωδικοποίηση / Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων 
– Εισηγητής : ο κ. SIMONS (Εργοδότες – NL) 
  
–   Έγγραφα αναφοράς : COM(2004) 47 τελικό – 2004/0017 COD – CESE 845/2004 
  
–  Πληροφορίες :   κ. Luís Lobo  

   (Τηλ.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 
 

 
 

 


