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1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ 

 
• Τρίτη έκθεση για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή 
– Εισηγητής: ο κ. BARROS VALE (Εργοδότες – PT) 

 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 107 τελικό – CESE 962/2004 
 
− Κύρια σηµεία:  

 
Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει µε ανησυχία το γεγονός ότι, παρά τη θετική εξέλιξη, εξακολουθούν να 
υφίστανται περιφερειακές ανισότητες ως προς την οικονοµική και κοινωνική πρόοδο. 
Υπάρχει ανάγκη εστίασης της ευρωπαϊκής οικονοµίας στις δραστηριότητες που βασίζονται στη 
γνώση, την καινοτοµία και τις νέες τεχνολογίες των πληροφοριών και επικοινωνιών, προκειµένου 
να καταστεί η ευρωπαϊκή οικονοµία πιο ανταγωνιστική και να βελτιωθούν το ποσοστό 
απασχόλησης και το επίπεδο διαβίωσης. 
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε τη νέα διάρθρωση που ορίστηκε για την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την 
περίοδο µετά το 2006, καθώς και µε τον περιορισµό του αριθµού χρηµατοδοτικών µέσων για την 
πολιτική συνοχής και µε την αρχή του περιορισµού τόσο των στόχων όσο και των χρηµατοδοτικών 
µέσων που συνδέονται µε αυτούς.  
Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει για µια ακόµη φορά την ανάγκη να καταστεί υποχρεωτική η συµµετοχή των 
οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων στις συνοδευτικές επιτροπές και να αναβαθµιστεί µέσω της 
παραχώρησης του δικαιώµατος ψήφου. 
Τέλος, η ΕΟΚΕ αντιµετωπίζει ευνοϊκά την πρόθεση της Επιτροπής να θεσπίσει, στα πλαίσια της 
σύγκλισης, ειδικό µηχανισµό για την αντιστάθµιση όλων των αδυναµιών των εξόχως 
αποµακρυσµένων περιφερειών, καθώς και εκείνων που παρουσιάζουν µόνιµες διαρθρωτικές 
αδυναµίες. 

 
− Πληροφορίες: κ. Roberto Pietrasanta 
   (Τηλ.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 

 
 

 
• Βιοµηχανικές µεταλλαγές και συνοχή 
–  Εισηγητής: ο κ. LEIRIAO   (∆ιάφορες δραστηριότητες – PT) 
–  Συνεισηγητής: ο κ. CUÉ (αντιπρόσωπος – BE) 
 
–  Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας  –  CESE 959/2004 
  
 
–  Κύρια σηµεία: 
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Με την παρούσα γνωµοδότηση αποπειράται να διαπιστωθεί κατά πόσο τα όργανα στην υπηρεσία 
της οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής είναι κατάλληλα και κατά πόσο υφίστανται οι 
συνθήκες για την ευνοϊκή πλαισίωση των επιχειρήσεων, οι οποίες να επιτρέπουν στις βιοµηχανικές 
µεταλλαγές να επέλθουν κατά τρόπο συµβατό µε την ανάγκη ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων. 
 
Το γεγονός ότι το κεφάλαιο των συµπερασµάτων και των συστάσεων περιλαµβάνει 17 σηµεία 
καταδεικνύει ότι στην ανάλυσή µας επισηµαίνεται η ανάγκη εισαγωγής βελτιώσεων στο επίπεδο 
των πολιτικών, των οργάνων, των κριτηρίων επιλεξιµότητας των περιφερειών για επιδότηση από 
τα κοινοτικά ταµεία, της εφαρµογής ορθών πρακτικών και της εξασφάλισης συνεργιών µεταξύ των 
πολιτικών και των οργάνων, καθώς και του γενικού συντονισµού των διαρθρωτικών στρατηγικών 
της ΕΕ, όπως είναι η στρατηγική της Λισσαβώνας, οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις και η βιώσιµη 
ανάπτυξη.      
 
Η επιχειρηµατολογία βασίζεται στις παρακάτω πτυχές που παρουσιάζονται στη συνέχεια και 
αποτελούν τον άξονα των κεφαλαίων της γνωµοδότησης: 
 
- περιφερειακή ανάπτυξη ως ρυθµιστικός παράγοντας της παγκοσµιοποίησης µέσω της 

δηµιουργίας "συµπλεγµάτων" (cluster) σε περιφερειακό επίπεδο, δεδοµένου ότι αυτό είναι 
αποτελεσµατικότερο για την προσέλκυση και την εγκατάσταση των επιχειρήσεων,  

 
- κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων και εφαρµογή "ορθών πρακτικών" στο πλαίσιο µίας 

προσέγγισης πρόληψης και πρόνοιας για τις µεταβολές,  
 
- διαπραγµατεύσεις και κοινωνικός διάλογος στις επιχειρήσεις ώστε η αναδιάρθρωση να 

αντιµετωπισθεί κατά τρόπο κοινωνικώς υπεύθυνο, µέσω µίας θετικής προσέγγισης της 
διοίκησης των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων, υπό την έννοια της εξεύρεσης λύσεων που 
θα είναι επιτυχείς για τις επιχειρήσεις, τους εργαζοµένους και τις κοινότητες και, κατ` αυτόν 
τον τρόπο, επίτευξης της ισορροπίας µεταξύ του κοινωνικού και του οικονοµικού παράγοντα,  

 
- δραστηριοποίηση βάσει εταιρικής σχέσης µεταξύ των επιχειρηµατιών, των κοινωνικών 

εταίρων, της κοινωνίας των πολιτών (πανεπιστηµίων, κέντρων έρευνας και καινοτοµίας, 
ενώσεων, κλπ.) και των τοπικών αρχών, κατά τρόπο ώστε να δηµιουργηθούν οι συνθήκες για 
την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση του αναπτυξιακού δυναµικού των 
περιφερειών,  

 
- πρόταση για τη δηµιουργία της έννοιας "περισσότερο εννοούµενη περιφέρεια" για τις 

συνθήκες των περιφερειών που, ενώ παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα κοινωνικής συνοχής και 
απασχόλησης, χάνουν αιφνιδίως δυνατότητες, εξαιτίας της επανεγκατάστασης επιχειρήσεων 
και της έλλειψης εναλλακτικών οικονοµικών δραστηριοτήτων που θα µπορούσαν να 
υποστηρίξουν αυτές τις περιφέρειες όσον αφορά την απασχόληση. Αυτές οι περιφέρειες θα 
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δικαιούνται χρηµατοδοτική ενίσχυση, µε ειδικό στόχο την αναζωογόνηση του οικονοµικού 
ιστού. 

 
–  Πληροφορίες:  κ. Miguel Colera 

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

 
 

2. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 

 
• Οι µητροπολιτικές περιφέρειες: κοινωνικοοικονοµικές συνέπειες για το 

µέλλον της Ευρώπης 

–  Εισηγητής: ο κ. van IERSEL (Εργοδότες – NL) 
 

− Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 968/2004 
 
− Κύρια σηµεία:  

 
 Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι προς το συµφέρον της Ένωσης : 

  
– πρέπει να οριστούν οι µητροπολιτικές περιοχές των 25 χωρών της Ένωσης, 

– κάθε έτος πρέπει να παράγεται ένα σύνολο συναφών δεδοµένων σχετικά µε τις 
µητροπολιτικές περιοχές και, ειδικότερα, τα δεδοµένα των ετήσιων κοινοτικών ερευνών για 
το εργατικό δυναµικό, 

– πρέπει να οριστούν οι βασικοί δείκτες της στρατηγικής της Λισσαβόνας για τις 
µητροπολιτικές περιοχές, 

– πρέπει να οριστούν οι κυψέλες δραστηριοτήτων (clusters) υψηλής προστιθέµενης αξίας στις 
µητροπολιτικές περιοχές, 

– η Επιτροπή πρέπει να συντάσσει τακτικά έκθεση σχετικά µε την κοινωνικοοικονοµική 
κατάσταση των µητροπολιτικών περιοχών και τη θέση τους σύµφωνα µε τους δείκτες της 
στρατηγικής της Λισσαβόνας. 

 
Η παραγωγή των εν λόγω πληροφοριών και η διάθεσή τους σε όλους τους ενδιαφερόµενους θα 
πρέπει να έχει τα ακόλουθα θετικά αποτελέσµατα : 
 
– θα συµβάλουν στην αναγνώριση των µητροπολιτικών περιοχών και στην εµβάθυνση των 

γνώσεων σχετικά µε την κοινωνική, οικονοµική, και περιβαλλοντική τους κατάσταση, 

– θα διευκολύνουν την εκτίµηση των πλεονεκτηµάτων και των µειονεκτηµάτων των 
µητροπολιτικών περιοχών σε ευρωπαϊκή κλίµακα, 
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– θα βελτιώσουν την χάραξη και την εφαρµογή των ευρωπαϊκών και των εθνικών πολιτικών 
και, ειδικότερα, την εφαρµογή της στρατηγικής της Λισσαβόνας, χάρη στην προσαρµογή τους 
στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εν λόγω περιοχών, 

– θα διασφαλίσουν στις περιφερειακές και τοπικές αρχές την αξιολόγηση της ανταγωνιστικής 
θέσης των περιοχών τους σε ευρωπαϊκή κλίµακα, µια αξιολόγηση που δεν υφίσταται σήµερα 
ή που επιτυγχάνεται µε µεγάλο τίµηµα σε αβέβαιες βάσεις, 

– θα εµπλουτίσουν τη συζήτηση σχετικά µε την ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική 
διευκολύνοντας τον διάλογο όλων των ενδιαφεροµένων µερών σε αντικειµενικές βάσεις, 

– θα προσφέρουν στον ιδιωτικό τοµέα πληροφορίες χρήσιµες για την ορθή χάραξη των 
στρατηγικών των επιχειρήσεων. 

 
Η ΕΟΚΕ κρίνει απαραίτητη τη σύσταση µονάδας "µητροπολιτικών περιοχών" στη Στατιστική 
Υπηρεσία της ΕΕ η οποία θα είναι αρµόδια για την παραγωγή των προαναφερόµενων δεδοµένων 
σε ετήσια βάση. 

 
Η ΕΟΚΕ ευελπιστεί ότι τα ευρωπαϊκά όργανα θα συµφωνήσουν µε τους προσανατολισµούς της 
παρούσας γνωµοδότησης. Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι, παράλληλα µε τη συγκρότηση Βήµατος στο οποίο 
θα συµµετέχουν οι µητροπολιτικές περιοχές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κατάσταση των εν 
λόγω περιοχών θα πρέπει να περιλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη του Συµβουλίου 
"ανταγωνισµού" και του άτυπου Συµβουλίου των υπουργών χωροταξίας αρµοδίων και αστικών 
θεµάτων. 

 
− Πληροφορίες: κ. Alberto Allende 
   (Τηλ.: 00 32 2 546 96 79 – e-mail : alberto.allende@esc.eu.int) 
 

 
•  Ανάπτυξη της υπαίθρου: παρακολούθηση της συνέχειας της διάσκεψης του 

Salzburg 

–  Εισηγητής: ο κ. BROS (∆ιάφορες δραστηριότητες – FR) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας –  CESE 961/2004 

 
– Κύρια σηµεία: 
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Η ΕΟΚΕ προτίθεται συνεπώς να εξετάσει τη συνοχή µεταξύ της µελλοντικής περιφερειακής 
πολιτικής και της µελλοντικής πολιτικής για την ανάπτυξη της υπαίθρου προκειµένου να 
περιοριστούν οι «γκρίζες ζώνες», να  εµβαθυνθούν οι προτάσεις των τριών µελλοντικών αξόνων 
που θα συγκροτήσουν την πολιτική για την ανάπτυξη της υπαίθρου (και συγκεκριµένα µια 
ανταγωνιστική γεωργία, η προστασία του περιβάλλοντος και η συµβολή στην οικονοµική και 
κοινωνική συνοχή  στις αγροτικές περιφέρειες) και να στοχοθετηθούν τα στοιχεία της διοικητικής 
απλούστευσης.  

 
Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή και το Συµβούλιο να υπενθυµίσουν, στα πλαίσια της εδαφικής 
συνοχής, ότι η ανάπτυξη των αγροτικών περιφερειών πρέπει να παραµείνει πρωταρχικός 
στόχος της περιφερειακής πολιτικής. Έτσι, οι προβληµατικές για τη δηµιουργία απασχόλησης, 
τη συνεχή επιµόρφωση και την πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες της πληροφορίας στον αγροτικό 
χώρο θα πρέπει να βρουν πλήρως την απάντησή τους στα πλαίσια της πολιτικής αυτής. Η ΕΟΚΕ 
υπογραµµίζει ότι ο 2ος πυλώνας της ΚΓΠ πρέπει να συνεχίσει να έχει ως πρώτο στόχο την συνοδεία 
της γεωργίας στην προσαρµογή της προκειµένου να ανταποκριθεί στις εξελίξεις των προσδοκιών που 
έχουν οι πολίτες. Η ΕΟΚΕ ζητεί από το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να φροντίσουν 
ώστε να δοθούν ικανοποιητικά δηµοσιονοµικά µέσα στην πολιτική για την ανάπτυξη της 
υπαίθρου γιατί διαφορετικά αυτή θα στερείται περιεχοµένου. Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει την αντίθεσή 
της σε κάθε προσπάθεια ύπαρξης δύο διαφορετικών Γενικών ∆ιευθύνσεων καθώς και στον ορισµό 
δύο διαφορετικών Επιτρόπων για τα γεωργικά ζητήµατα και την ανάπτυξη της υπαίθρου. Η ΕΟΚΕ 
υπενθυµίζει ότι οι πολυλειτουργικές πτυχές της γεωργικής παραγωγής συµβάλλουν από πολλές 
απόψεις στη διατήρηση µίας ζωντανής υπαίθρου και υπογραµµίζει ότι οι ανταλλαγές εµπειρίας 
και οι µεταφορές µεθοδολογίας θα πρέπει επίσης να καταλάβουν ιδιαίτερη θέση. Τέλος, η ΕΟΚΕ 
υποστηρίζει ότι ο άξονας «ενίσχυση των επενδύσεων στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις» θα πρέπει να 
συνεχίσει να ενισχύεται. 

 
Η απλούστευση του προγραµµατισµού συνίσταται στο ότι θα υπάρχει ένα µόνο ταµείο που 
διαχειρίζεται τις δράσεις σχετικά µε την πολιτική της ανάπτυξης της υπαίθρου.  Ωστόσο, η ΕΟΚΕ 
υπογραµµίζει ότι οι διαδικασίες διαχείρισης αυτού του ενιαίου ταµείου θα πρέπει να είναι 
συνεκτικές µε αυτές που εφαρµόζονται από τα άλλα διαρθρωτικά ταµεία. Η ΕΟΚΕ 
υπογραµµίζει ότι η πρωτοβουλία Leader θα πρέπει να συνεχίσει να συνοδεύει τις τοπικές 
πρωτοβουλίες που διερευνούν νέους τρόπους ανάπτυξης για τις αγροτικές ζώνες. 

 
–   Πληροφορίες: κα Eleonora Di Nicolantonio  
                          (Τηλ : 00 32 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 
 

3. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
 

• Κοινωνική προστασία: ανταµοιβή της εργασίας 



- 6 - 

Greffe CESE 126/2004   - ΧΓ/ΑΑ/εκ .../... 

– Εισηγήτρια: η κα St Hill (Εργοδότες – UK) 
 

– Έγγραφα αναφοράς : COM(2003) 842 τελικό – 2003/0307 COD – CESE 966/2004 
 
– Κύρια σηµεία:  

 
Η ΕΟΚΕ ζητεί τη σύγκλιση των προσπαθειών των κρατών µελών της για την ανταµοιβή της 
εργασίας, επιδιώκοντας να καταστεί πραγµατικά η απασχόληση µια οικονοµικά ελκυστική 
επιλογή έναντι της ανεργίας ή της κοινωνικής πρόνοιας αντιµετωπίζοντας το σύνολο των 
εµποδίων που συνδέονται µε την έµµισθη απασχόληση. Οι εθνικές πολιτικές θα πρέπει να 
αναγνωρίσουν την ύπαρξη συµβιβασµών και να αποτρέψουν τους εν λόγω συµβιβασµούς, 
ειδικότερα όσον αφορά τους χαµηλόµισθους και τους εργαζόµενους µε χαµηλό επίπεδο 
δεξιοτήτων για την εξάλειψη της φτώχειας διαµέσου της δηλωµένης απασχόλησης. Ως εκ τούτου, 
το βασικό πρόβληµα που αντιµετωπίζουν τα κράτη µέλη στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν 
την ανταµοιβή της εργασίας είναι ο σχεδιασµός κοινού και εφικτού επιπέδου παροχών, κατά την 
έναρξη και την παύση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, οι οποίες ενθαρρύνουν τα άτοµα να 
παραµείνουν στην αγορά εργασίας. Η ΕΟΚΕ διέκρινε µεταξύ των αποτελεσµάτων των πολιτικών 
άµεσου οφέλους που παρέχουν άµεσα αλλά πεπερασµένα οφέλη στους εργαζόµενους µε χαµηλό 
επίπεδο δεξιοτήτων, και των περισσότερο µακροπρόθεσµων επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο 
που αποτελούν καθοριστικό στοιχείο για την ανταµοιβή της εργασίας, ιδιαίτερα όσον αφορά τις 
περισσότερο ευάλωτες οµάδες σε µακροπρόθεσµα βιώσιµη βάση. 
 
Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει τις σηµαντικές δυνατότητες συµβολής των ιδιωτικών επιχειρήσεων και 
των εργοδοτών στην επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων στον τοµέα της απασχόλησης. Θα πρέπει 
να καταβληθούν προσπάθειες για τον προσδιορισµό βιώσιµων πολιτικών στον τοµέα της 
προσφοράς µε στόχο την αλλαγή της συµπεριφοράς των εργοδοτών κατά τρόπο ώστε να προαχθεί 
η επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας για ποιοτικότερη και βιώσιµη απασχόληση σε ολόκληρη 
την Ευρώπη.  
 
Εκτός από τη στήριξη των ορθών πρακτικών, θα πρέπει επίσης να επιβάλλονται κυρώσεις σε 
περίπτωση ανεπίτρεπτης συµπεριφοράς των εργοδοτών, συµπεριλαµβανοµένων των διακρίσεων 
λόγω φύλου, φυλής, γενετήσιου προσανατολισµού, θρησκείας ή ηλικίας, για την υποστήριξη της 
καινοτοµίας, την αύξηση της προσφοράς εργατικού δυναµικού και την δυνατότητα παράτασης του 
επαγγελµατικού βίου στις ευρωπαϊκές οικονοµίες.  
 
Απαιτείται να εφαρµοστεί στα κράτη µέλη σειρά µέσων και συστηµάτων κοινωνικών παροχών 
στηριζόµενων από ισχυρό εθνικό συντονισµό που να εξισορροπεί τα µέσα προσφοράς και 
ζήτησης. Οι συνδυασµένες συνέπειες των κοινωνικών παροχών και των επιπέδων φορολόγησης 
του εισοδήµατος των νοικοκυριών πρέπει να εξισορροπηθούν και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις 
δοµές κινήτρων που δηµιουργούνται για τα φτωχά νοικοκυριά. Άλλου είδους µέτρα, όπως είναι η 
παιδική µέριµνα, το ευέλικτο ωράριο εργασίας, η ασφάλεια της απασχόλησης, η επαγγελµατική 
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κινητικότητα, και οι δυνατότητες κατάρτισης έχουν υπογραµµισθεί ως ζωτικής σηµασίας για ένα 
συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής µε στόχο την ανταµοιβή της εργασίας. 

 
− Πληροφορίες:  κ. Alan Hick 
                           (Τηλ.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
 
 

• Επανεξέταση της οδηγίας 93/104 σχετικά µε ορισµένα στοιχεία της 
οργάνωσης του χρόνου εργασίας 

 
−  Εισηγητής: ο κ. HAHR (Εργοδότες – SE) 

 
−  Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 843 τελικό – CESE 964/2004 
 
−  Κύρια σηµεία:  

Το αντικείµενο της ανακοίνωσης είναι η οδηγία 93/104/ΕΚ της 23ης Νοεµβρίου1993, όπως 
τροποποιήθηκε από την οδηγία 2000/34/ΕΚ, η οποία καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά 
µε την οργάνωση του χρόνου εργασίας προκειµένου να εξασφαλισθεί υψηλότερο επίπεδο 
ασφάλειας και προστασίας της υγείας των εργαζοµένων. 
 
Η ΕΟΚΕ: 
 
• θεωρεί ανεπαρκή τη µέθοδο διαβουλεύσεων που χρησιµοποιεί η Επιτροπή δεδοµένου ότι ο 

χρόνος εργασίας αποτελεί αντικείµενο συλλογικών διαπραγµατεύσεων· η Επιτροπή θα έπρεπε 
να διαβουλευθεί µε τους κοινωνικούς εταίρους προτού ξεκινήσει τη διαδικασία διαβούλευσης 
µε τα ευρωπαϊκά όργανα και τις δύο επιτροπές· 

• εκτιµά ότι είναι ανάγκη να αναλυθούν λεπτοµερέστερα ο τρόπος µε τον οποίον η οδηγία για 
το χρόνο εργασίας µεταφέρθηκε στις νοµοθεσίες των κρατών µελών και ο αντίκτυπός της· 

• κρίνει ότι οι ισχύουσες διατάξεις δίνουν στους κοινωνικούς εταίρους την αναγκαία ευελιξία 
προκειµένου να ρυθµίζουν το χρόνο εργασίας, δεδοµένου ότι σε πολλά κράτη µέλη 
εφαρµόζεται ήδη µια περίοδος αναφοράς 12 µηνών στο πλαίσιο συλλογικών συµβάσεων· 

• σηµειώνει ότι οι αποφάσεις του ∆ικαστηρίου όσον αφορά τον καθορισµό του χρόνου εργασίας 
ενδέχεται να προκαλέσουν ορισµένα προβλήµατα, αλλά δεν επιθυµεί, στο παρόν στάδιο, να 
συστήσει κάποια από τις συγκεκριµένες λύσεις που πρότεινε η Επιτροπή· 

• δεν προτίθεται να λάβει, στο παρόν στάδιο, θέση για τη ρήτρα opt-out, παρά τις επιφυλάξεις 
που διατηρεί· απαιτείται πιο εµπεριστατωµένη ανάλυση της κατάστασης µε τη συµµετοχή των 
κοινωνικών εταίρων· 

• εφιστά την προσοχή στις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι γονείς ως προς τον 
συνδυασµό της επαγγελµατικής ζωής και των οικογενειακών υποχρεώσεων. 

 
− Πληροφορίες: κ. Torben Bach  Nielsen 

   (Τηλ.: 00 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
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4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, ΤΟ 
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

 

• Πολυετές πρόγραµµα/ΜΜΕ 
–  Εισηγητής: ο κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ (Εργοδότες – EL) 
 
–  Έγγραφα αναφοράς : COM(2003) 758 τελικό – 2003/0292 COD – CESE 950/2004 
 
–  Κύρια σηµεία: 

 
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε τις προτεινόµενες από την Επιτροπή τροποποιήσεις της απόφασης 
2000/819/ΕΚ. 
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ιδιαίτερα χρήσιµο εργαλείο τον µηχανισµό εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ και ζητεί 
να υπάρξουν σηµαντικές ενισχύσεις των χρηµατοδοτήσεων αυτών και να καταβληθεί κάθε 
προσπάθεια ώστε να συµπεριληφθούν άµεσα οι χώρες που δεν έχουν ήδη καλυφθεί (Ελλάδα, 
Ιρλανδία, Λουξεµβούργο). Η ΕΟΚΕ στηρίζει συνεπώς τις προσπάθειες ενίσχυσης του µηχανισµού 
εγγυήσεων µε στόχο την ένταξη σε αυτόν των νέων κρατών µελών. 

 
Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία µέτρα ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω ο 
µηχανισµός εκκίνησης του ΕΜΤ διότι αποτελεί απαραίτητο εργαλείο χάρη στο οποίο µπορούν 
κυρίως να αναπτυχθούν καινοτόµες ΜΜΕ και να υποστηριχθούν επιχειρηµατικά σχέδια υψηλού 
κινδύνου. 
Η ΕΟΚΕ ζητεί την ανεύρεση σηµαντικά µεγαλύτερων πόρων για να καλυφθούν οι αυξηµένες 
ανάγκες των ΜΜΕ πληροφορικής, νέων τεχνολογιών και βιοτεχνολογίας. Κατά την ΕΟΚΕ, µετά 
τις εµπειρίες που αποκτήθηκαν µε το 6ο πρόγραµµα-πλαίσιο έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, 
πρέπει να επανέλθουν σε χρήση µικρά προγράµµατα για τις ΜΜΕ. 
 
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε την πρόταση της Επιτροπής να καταργηθεί προσωρινά το πρόγραµµα JEV, 
δεδοµένης της παρούσας δοµής του η οποία αποτελεί αντικείµενο επικρίσεων. Ωστόσο, η ΕΟΚΕ 
επιθυµεί να τονίσει ότι εξακολουθεί να στηρίζει τα κοινά διεθνικά προγράµµατα. 

 
–  Πληροφορίες: κα Aleksandra Klenke 
            (Τηλ.: 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 

• Πληρωµές στην εσωτερική αγορά 
–   Εισηγητής: ο κ. RAVOET (Εργοδότες – BE) 
 
–   Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 718 τελικό – CESE 951/2004 
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–   Κύρια σηµεία: 

 
Η ΕΟΚΕ επικροτεί την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ενισχυθεί η εµπιστοσύνη του 
καταναλωτή και να αυξηθούν η νοµική βεβαιότητα και η αποτελεσµατικότητα της αγοράς για τις 
πληρωµές στην εσωτερική αγορά. Αποτελεί επίσης θετική προσέγγιση το γεγονός ότι η 
αυτορύθµιση και η από κοινού ρύθµιση αντιµετωπίζονται ως πιθανά προοδευτικά βήµατα στους 
διάφορους τοµείς που αναφέρονται στα 21 παραρτήµατα. 
 
Είναι σαφές ότι, εάν αποτύχουν τα µέτρα αυτορύθµισης, θα πρέπει να προβλεφθεί η θέσπιση 
ευρωπαϊκού κανονισµού. 

 
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι το σφαιρικό πλαίσιο θα πρέπει να αποσκοπεί στην εξασφάλιση διαφάνειας 
προς τους καταναλωτές και να συµφωνεί µε την ευρωπαϊκή στρατηγική προστασίας των 
καταναλωτών. 
 

 –   Πληροφορίες: κα Aleksandra Klenke 
               (Τηλ.: 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 

•   Φορολογία µερισµάτων φυσικών προσώπων   
– Εισηγητής: ο κ. RETUREAU (Εργοδότες – FR) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 810 τελικό – CESE 963/2004 

 
– Κύρια σηµεία: 

 
Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι η εξέταση των διπλών φορολογήσεων και της φορολόγησης των ενδεχόµενων 
παρακρατήσεων στην πηγή σχετικά µε τα ηµεδαπά µερίσµατα και τα  εισερχόµενα και εξερχόµενα 
µερίσµατα προκειµένου να εξασφαλιστεί µη διακριτική µεταχείριση, αποτελούν σηµαντικούς 
στόχους, χωρίς ωστόσο να τίθεται υπό αµφισβήτηση η θεµελιώδης αξία της ισότητας των φυσικών 
προσώπων ενώπιον των δηµόσιων δαπανών σε εθνικό επίπεδο. Τα κράτη µέλη θα µπορούσαν 
επίσης να εξετάσουν το ενδεχόµενο συνεργασίας µεταξύ χωρών που έχουν παρόµοια φορολογικά 
συστήµατα, για την µελέτη των βέλτιστων υφιστάµενων φορολογικών πρακτικών. 
 
Η ΕΟΚΕ κρίνει, τέλος, ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής διανοίγει προοπτικές επίλυσης των 
προβληµάτων που αποτελούν αντικείµενο πολυάριθµων προσφυγών στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο, 
πράγµα που θα πρέπει να αποφευχθεί στο µέλλον, ώστε να µην υπερφορτώνεται άσκοπα µε 
έρευνες στον τοµέα αυτό. 

 
– Πληροφορίες: κα Borbála Szij 

             (Τηλ.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail: borbala.szij@esc.eu.int) 
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• ∆ιαδικασίες διαβούλευσης – χρηµατοδοτικές πιστώσεις 
–   Εισηγητής: ο κ. FRANK von FÜRSTENWERTH (Εργοδότες – DE) 
 
–   Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 159 τελικό – 2004/0056 CNS – CESE 952/2004 
 
–   Πληροφορίες: κα Aleksandra Klenke 
            (Τηλ.: 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 
 

5.  ΣΧEΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΧΩΡΕΣ 
 

• Οι σχέσεις ΕΕ/Τουρκίας ενόψει του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του 
∆εκεµβρίου 2004  

– Εισηγητής: ο κ. ETTY (Εργαζόµενοι – NL) 
 
– Έγγραφο αναφοράς: γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 965/2004 
 
– Κύρια σηµεία: 
 

Στη γνωµοδότηση αυτή, η ΕΟΚΕ παρουσιάζει τη θέση της όσον αφορά τις σχέσεις ΕΕ και 
Τουρκίας ενόψει της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής του ∆εκεµβρίου 2004 κατά την οποία θα 
πρέπει να ληφθεί απόφαση σχετικά µε το ενδεχόµενο καθορισµού ηµεροµηνίας έναρξης 
ενταξιακών διαπραγµατεύσεων µε την Τουρκία. 

 
Η ΕΟΚΕ υπενθυµίζει ότι η Τουρκία έχει δείξει, εδώ και πολλές δεκαετίες, ότι είναι 
αποφασισµένη, κατηγορηµατικά, να αποτελέσει τµήµα της Ευρώπης. 

 
Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι η έκβαση της διαδικασίας µεταρρύθµισης υπήρξε ιδιαίτερα εντυπωσιακή 
τα τελευταία δύο ή τρία χρόνια.  

 
Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι η Τουρκία θα πρέπει να ανταποκριθεί στα ίδια πολιτικά κριτήρια που ίσχυαν 
για τα λοιπά υποψήφια κράτη µέλη πριν από την έναρξη των διαπραγµατεύσεων και ότι η 
απόδοσή της στη µεταρρυθµιστική διαδικασία πρέπει να εκτιµηθεί σύµφωνα µε τις ίδιες 
προδιαγραφές που χρησιµοποιήθηκαν και για τα λοιπά υποψήφια κράτη µέλη. Πρέπει να 
καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια από την πλευρά της ΕΕ ώστε να µην υπάρξει καν η υποψία 
ότι εφαρµόζονται δύο µέτρα και δύο σταθµά. 
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Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι αυτό που η ΕΕ µπορεί και πρέπει, σε ρεαλιστικούς όρους, να απαιτήσει από 
την Τουρκία είναι να έχει πραγµατοποιήσει µια τέτοια αξιόπιστη πρόοδο έως το τέλος του 2004 
ώστε να µην µπορεί πλέον να κάνει πίσω. 
 
Κατά συνέπεια, η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι πρέπει να ληφθεί θετική απόφαση σχετικά µε την έναρξη 
διαπραγµατεύσεων για την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ, εφόσον η τουρκική κυβέρνηση θα έχει 
προβεί στις ακόλουθες ενέργειες έως το ∆εκέµβριο του 2004: 

 
– θα έχει λάβει µέτρα για να ικανοποιηθούν τα αιτήµατα σχετικά µε το ρόλο του στρατού στην 

τουρκική κοινωνία ( ο στρατός πρέπει να περιοριστεί στα βασικά καθήκοντά του, που είναι η 
άµυνα και η ασφάλεια)· 

– θα έχει αποδείξει ότι είναι αποφασισµένη να εφαρµόσει πλήρως τις νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις 
σχετικά µε τα πολιτιστικά δικαιώµατα των Κούρδων που κατοικούν στις νοτιοανατολικές 
επαρχίες της χώρας· 

– θα έχει αρχίσει την εφαρµογή των προθέσεων και των δεσµεύσεων που ανέλαβε σχετικά µε την 
εθελούσια επιστροφή, την αποκατάσταση και την αποζηµίωση των εκτοπισµένων ατόµων που 
υπήρξαν θύµατα βίας κατά τις δεκαετίες του 1980 και 1990· 

– θα έχει ευθυγραµµίσει τη νοµοθεσία και την πρακτική της µε τις Συµβάσεις 87 και 98 της ∆ΟΕ 
όσον αφορά τα βασικά συνδικαλιστικά δικαιώµατα και ελευθερίες· 

– θα έχει αποβάλει από το δίκαιο περί ενώσεων κάθε αντιδηµοκρατικό στοιχείο και δεν θα 
επιβάλλει στην πράξη περιορισµούς στην ελεύθερη λειτουργία των γνησίων οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών, συµπεριλαµβανοµένων των θρησκευτικών ιδρυµάτων και, τέλος· 

– θα έχει δηµιουργήσει συνθήκες για την ελεύθερη και ανεξάρτητη λειτουργία του Οικονοµικού και 
Κοινωνικού Συµβουλίου της Τουρκίας. 

 
Η ΕΟΚΕ εύχεται να µπορέσει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του ∆εκεµβρίου 2004 να καταλήξει ότι τα 
πολιτικά κριτήρια πληρούνται και να αποφασίσει συνεπώς την έναρξη των διαπραγµατεύσεων το 
συντοµότερο δυνατόν. 
 
 
– Πληροφορίες: κ. Jacques Kemp 
               (Τηλ.: 00 32 2 546 98 10 – e-mail: jacques.kemp@esc.eu.int) 
 
 
 

6.  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
 

• Κλωστοϋφαντουργία 
–   Εισηγητής: ο κ. PEZZINI (Εργοδότες – IT) 
–   Συνεισηγητής: ο κ. NOLLET (Εργαζόµενοι – BE) 
 
–   Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 649 τελικό – CESE 967/2004 
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–   Κύρια σηµεία: 

 
Είναι σηµαντικό να κατορθώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε την συµµετοχή των κρατών και των 
κοινωνικών εταίρων, να συµβάλει στην τεχνική εξέλιξη του τοµέα κλωστοϋφαντουργικών και 
ειδών ένδυσης και στην αντιµετώπιση των προκλήσεων της παγκοσµιοποίησης από τον τοµέα 
αυτόν. Παράλληλα µε τις «τεχνολογικές πλατφόρµες» που έχουν ήδη προσδιοριστεί από τις 
κοινοτικές πολιτικές, θα µπορούσε να προβλεφθεί µια τέταρτη πλατφόρµα για τις πολύπλοκες και 
καινοτόµες πτυχές της σύγχρονης κλωστοϋφαντουργίας. 

 
Θα πρέπει να αυξηθεί η ικανότητα καινοτοµίας, κυρίως των ΜΜΕ, µέσω προγραµµάτων και 
σχεδίων εναρµονισµένων σε τοπικό επίπεδο, µε τη συµβολή όλων των κοινωνικών δυνάµεων και 
τη συµµετοχή των ερευνητικών κέντρων. Θα ήταν εξαιρετικά σκόπιµο να δηµιουργηθεί ένα δίκτυο 
αριστείας το οποίο, µέσω της διασυνδέσεώς του µε τον κόσµο των επιχειρήσεων και της εργασίας, 
θα εκµεταλλεύεται τις δυνατότητες του 6ου προγράµµατος-πλαίσιο και θα εφαρµόζει την 
«τεχνολογική πρόβλεψη» µε σκοπό την τεχνολογική ανάπτυξη του τοµέα. 

 
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει µία παρέµβαση µε όλο το βάρος του ευρωπαϊκού 
πνεύµατος που συνοψίζεται στις λέξεις "κοινωνική οικονοµία της αγοράς", προκειµένου να 
βελτιωθούν οι κανόνες του ΠΟΕ. Χρειάζεται όµως να επιβληθεί, άνευ καθυστερήσεων, η τήρηση 
ορισµένων κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονοµικών προτεραιοτήτων, δεδοµένου ότι η ΕΕ, 
ως οικονοµικός φορέας, µπορεί να καταστήσει πιο αποτελεσµατική την παγκόσµια διακυβέρνηση.  

 
Οι τελωνειακές διευκολύνσεις θα µπορούσαν να αφορούν µόνο τις 49 λιγότερο ανεπτυγµένες 
χώρες.  Οι διαπραγµατεύσεις που άρχισαν στην Ντόχα πρέπει να αφορούν καταστάσεις καθαρής 
αµοιβαιότητας µεταξύ της πανευρωµεσογειακής ζώνης και των ασιατικών χωρών.   
 
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή για να καταστούν 
αποτελεσµατικότερα τα µέσα εµπορικής άµυνας. Πρέπει επίσης να ενισχυθούν οι τελωνειακοί 
έλεγχοι στα σύνορα της ΕΕ µε στόχο να κατοχυρωθεί το συντοµότερο δυνατόν ένα κοινό 
τελωνειακό σύστηµα. 

 
Για την αντιµετώπιση της παραποίησης και της απάτης και για την παροχή περισσότερων 
πληροφοριών προς τους καταναλωτές, θα µπορούσε να εξεταστεί ένα σύστηµα επισήµανσης 
καταγωγής. Η ΕΟΚΕ προτείνει να εξεταστεί το ενδεχόµενο καθιέρωσης της ανιχνευσιµότητας των 
υφασµάτων. 

 
–   Πληροφορίες: κα Aleksandra Klenke 
                         (Τηλ.: 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
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• Ναυπηγική 
–   Εισηγητής: ο κ. van IERSEL (Εργοδότες – NL) 
 
–   Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 717 τελικό – CESE 949/2004 
 
–   Κύρια σηµεία: 

 
Το LeaderSHIP 2015 ξεκινά µε τον στόχο ενός παγκόσµιου ανταγωνισµού επί ίσοις όροις. Η 
ΕΟΚΕ τονίζει τη σηµασία αυτού του τοµέα πολιτικής ως ακρογωνιαίου λίθου της στρατηγικής 
στο σύνολό της. Τάσσεται πλήρως υπέρ της παρούσας προσέγγισης της εµπορικής πολιτικής της 
ΕΕ, η οποία αποβλέπει σε µια αποτελεσµατική διεθνή συµφωνία που να διασφαλίζει αυστηρή 
πειθαρχία σε παγκόσµιο επίπεδο. 
 
Η Ε&Α και η καινοτοµία έχουν πρωταρχική σηµασία. Πρόκειται για καθοριστικό παράγοντα 
επιτυχίας.  
 
Η ΕΟΚΕ εκτιµά ότι το Ευρωπαϊκό Ταµείο Εγγυήσεων, όπως προτάθηκε στο LeaderSHIP, πρέπει 
να καταστεί λειτουργικό το συντοµότερο δυνατό.  
 
Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για τη συµφωνία µεταξύ της βιοµηχανίας και της 
Επιτροπής σχετικά µε το είδος περιβαλλοντικών απαιτήσεων και πολιτικών που είναι αναγκαίες 
στον τοµέα. 
 
Η ΕΕ συνεχίζει να έχει σηµαντικές αδυναµίες όσον αφορά την εφαρµογή των ισχυόντων κανόνων 
για την ασφάλεια της ναυπηγικής. 
 
Η ενίσχυση των θαλάσσιων µεταφορών µικρών αποστάσεων και ο στόχος της µετατόπισης των 
µεταφορών από τις οδούς στη θάλασσα αποτελούν επίσης σηµαντικούς περιβαλλοντικούς 
στόχους. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω η σύγχρονη 
υποδοµή, συµπεριλαµβανοµένων των λιµένων και των πλοίων. 
 
Ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί ουσιώδες στοιχείο και η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή 
της για την πρόθεση εντατικοποίησης του τοµεακού διαλόγου στον οποίο η Επιτροπή, οι 
εργοδότες και οι συνδικαλιστικές ενώσεις πρέπει να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο. 
  
Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε τη βελτίωση της προσέγγισης στην Ευρώπη υπέρ ειδικών τµηµάτων της 
µεταποιητικής βιοµηχανίας όπως η αεροναυτική και η ναυπηγική σε σχέση µε τους αµυντικούς 
στόχους και µε αλληλεπίδραση µεταξύ της µη στρατιωτικής και της αµυντικής βιοµηχανίας. 
 
 

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

7. EΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
 

• Πυρηνική σύντηξη 
–   Εισηγητής: ο κ. WOLF (∆ιάφορες δραστηριότητες – DE) 
  
–   Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας –  CESE 955/2004 
  
 
–   Κύρια σηµεία: 

 
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η χρήση της ενέργειας σύντηξης για ειρηνικούς σκοπούς µπορεί να συµβάλει 
σε µεγάλο βαθµό στη µακροπρόθεσµη αντιµετώπιση του ενεργειακού εφοδιασµού, µε κριτήριο τη 
βιωσιµότητα, τη φιλικότητα προς το περιβάλλον και την ανταγωνιστικότητα. 
 
Οι λόγοι που συνηγορούν υπέρ αυτής της άποψης είναι τα δυνητικά πλεονεκτήµατα αυτής της 
τεχνολογίας του µέλλοντος, όπως:  
Τα αποθέµατα πηγών καυσίµων είναι, εντός ιστορικών χρονικών ορίων, ανεξάντλητα. Η χρήση 
τους δεν δηµιουργεί αέρια που προκαλούν αλλαγή του κλίµατος, προϊόντα σχάσης ή ακτινίδες. 
Οι εγγενείς δικλίδες ασφαλείας εµποδίζουν κάθε ανεξέλεγκτη έκλυση ενέργειας. 
Η ραδιοτοξικότητα των υλικών του θαλάµου καύσης µπορεί να µειωθεί στα επίπεδα της 
ραδιοτοξικότητας της τέφρας του άνθρακα, µετά το πέρασµα εκατό ή µερικών εκατοντάδων 
χρόνων· το γεγονός αυτό περιορίζει σηµαντικά το πρόβληµα της τελικής αποθήκευσης. Λόγω των 
χαρακτηριστικών αυτών και των χαµηλών επιπέδων ραδιοτοξικών ουσιών υψηλής πτητικότητας, ο 
κίνδυνος ζηµιών σε περίπτωση τροµοκρατικής επίθεσης θα ήταν σχετικά περιορισµένος. 

 
Το δυναµικό της ενέργειας σύντηξης συµπληρώνει ιδιαίτερα το δυναµικό των ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας, ενώ η ενέργεια σύντηξης διαθέτει επιπλέον, έναντι της αιολικής και της ηλιακής 
ενέργειας, το πλεονέκτηµα ότι δεν εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες ή τις εποχικές και 
ηµερήσιες µεταβολές. Αυτό ισχύει και όσον αφορά την – προσαρµοσµένη στις απαιτήσεις – σχέση 
µεταξύ κεντρικών και αποκεντρωµένων συστηµάτων. 
 
Η ΕΟΚΕ τάσσεται σθεναρά υπέρ της µεγαλύτερης στήριξης της Ε&Α στον τοµέα της ενέργειας 
σύντηξης. Για την ευρωπαϊκή βιοµηχανία, η κατασκευή του ITER και η ανάπτυξη του DEMΟ θα 
συµβάλλουν τα µέγιστα στην ενίσχυση της οικονοµίας όσο και στην προαγωγή των δεξιοτήτων και 
της καινοτοµίας σε ένα νέο και  εξαιρετικά υψηλών απαιτήσεων επιστηµονικό πεδίο. Αυτό είναι 
πολύ σηµαντικό και για την υλοποίηση των στρατηγικών της Λισαβόνας και του Göteborg.  
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Τέλος, η ΕΟΚΕ χαιρετίζει απερίφραστα την οµόφωνη υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 
προς την ευρωπαϊκή προσφορά του προγράµµατος ΙΤΕR και καλεί το Συµβούλιο, την Επιτροπή 
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να επιτείνουν τις προσπάθειές τους, 
να εξαντλήσουν κάθε δυνατότητα και ενδεχοµένως να αναπτύξουν νέα σχέδια διαρθρωτικού 
χαρακτήρα για το διεθνή καταµερισµό της εργασίας, ώστε το ITER να εγκατασταθεί οπωσδήποτε 
σε ευρωπαϊκό έδαφος, λόγω της στρατηγικής σηµασίας που έχει. 
 

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

 

• Πρόσβαση στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας/Σλοβενία 
– Εισηγητής: ο κ. SIMONS (Εργοδότες – NL) 
  
–   Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 309 τελικό – 2004/0109 COD – CESE 958/2004 
  
–   Πληροφορίες: κ. Siegfried Jantscher  
                        (Τηλ.: 00 32 2 546 82 87– e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
 
 

8. ΧΩΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 

• Κατάσταση προόδου/GALILEO 
– Εισηγητής: ο κ. BUFFETAUT (Εργοδότες – FR) 
  
–   Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 112 τελικό  –  CESE 956/2004 
  
–   Πληροφορίες: κ. Raffaele Del Fiore  
                         (Τηλ.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

9. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 

• Ασφάλεια λιµένων 
–  Εισηγήτρια: η κα ΜΠΡΕ∆ΗΜΑ (Εργοδότες – EL) 
  
–  Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 76 τελικό – 2004/0031 COD  –  CESE 954/2004 
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 –  Πληροφορίες: κ. Luís Lobo  
                            (Τηλ.: 00 32 2 546 9717 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 

 
 

• Άδειες σε σιδηροδροµικές επιχειρήσεις 
–   Εισηγητής: ο κ. CHAGAS (Εργαζόµενοι – PT) 
  
–   Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 232 τελικό – 2004/0074 COD – CESE 957/2004 
  
–   Πληροφορίες: κ. Luís Lobo 
                        (Τηλ.: 00 32 2 546 97 17 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

• ∆ιεθνής Κώδικας ∆ιαχείρισης της Ασφάλειας 

–   Εισηγήτρια:  η κα ΜΠΡΕ∆ΗΜΑ (Εργοδότες – EL) 
  
–   Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 767 τελικό – 2003/0291 COD  –  CESE 953/2004 
  
–   Πληροφορίες: κ. Luís Lobo  
                         (Τηλ.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 

 
10.  ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

•  ∆ιεθνής σύµβαση για τους διακινούµενους εργαζόµενους 
–  Εισηγητής: ο κ. PARIZA CASTAÑOS (Εργαζόµενοι – ES) 

 
–  Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 960/2004 
 
–  Κύρια σηµεία: 

 
Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, στο πνεύµα των γνωµοδοτήσεων που έχει 
καταρτίσει για την ευρωπαϊκή πολιτική µετανάστευσης και σύµφωνα µε την άποψη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προτείνει να επικυρώσουν τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
τη διεθνή σύµβαση για την προστασία των δικαιωµάτων όλων των διακινούµενων εργαζοµένων 
και των µελών των οικογενειών τους. 
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Η ΕΟΚΕ προτείνει στον Πρόεδρο της Επιτροπής και στην Προεδρία του Συµβουλίου να 
υιοθετήσουν τις κατάλληλες πολιτικές πρωτοβουλίες προκειµένου, εντός των προσεχών 24 
µηνών, τα κράτη µέλη να προβούν στην κύρωση της σύµβασης, καθώς επίσης και να κυρώσει τη 
σύµβαση και η ΕΕ, όταν η συνταγµατική συνθήκη θα την εξουσιοδοτήσει για την υπογραφή 
διεθνών συµφωνιών. Προκειµένου να διευκολυνθεί η επικύρωση, η Επιτροπή θα διεξαγάγει 
µελέτη όπου θα εξετάζονται οι εθνικές και κοινοτικές νοµοθεσίες σε συνάρτηση µε τη σύµβαση. 
Επιπλέον, οι κοινωνικοί εταίροι και οι λοιπές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα 
συνταχθούν µε την ΕΟΚΕ και την Επιτροπή για την προώθηση της επικύρωσης. 

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

 
 

 
 


