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Στη σύνοδο ολοµέλειας παρευρέθη ο κ. Atzo NICOLAÏ, υφυπουργός ευρωπαϊκών υποθέσεων της 
Ολλανδίας ο οποίος παρουσίασε τις προτεραιότητες του προγράµµατος της Ολλανδικής Προεδρίας 
του Συµβουλίου. 
 
 
 
1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
 

• Βελτίωση της οικονοµικής διακυβέρνησης στην ΕΕ 
–   Εισηγητής: ο κ. van IERSEL (Εργοδότες – NL) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 1203/2004 
 
− Κύρια σηµεία:  
 
1.  Η αποτελεσµατική πολιτική και η ολοκλήρωση δεν νοούνται χωρίς ένα σαφές και 
αξιόπιστο θεσµικό πλαίσιο, το οποίο να διασφαλίζει τη συνέχεια που δίδεται στις αποφάσεις της ΕΕ. 
Γι’ αυτό, η ΕΟΚΕ εξετάζει στη γνωµοδότησή της αποκλειστικά τις θεσµικές και διοικητικές 
προϋποθέσεις, δηλαδή τη χρηστή διακυβέρνηση. 
 
2.  Σε µια διευρυµένη Ευρώπη η Επιτροπή πρέπει να διαθέτει µεγαλύτερη νοµιµότητα. 
Τα διακυβερνητικά ανακλαστικά τείνουν να ενισχυθούν. Η ΕΟΚΕ προειδοποιεί για αυτή την εξέλιξη. 
Κατά τη διάρκεια της εν λόγω κρίσιµης περιόδου, η επέκταση της ψήφου µε ειδική πλειοψηφία θα 
έχει θετικές συνέπειες. Η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ της µεγαλύτερης ορατότητας του Συµβουλίου 
Ανταγωνισµού. 
 
3.  Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο λαµβάνει γνώση του γεγονότος ότι η Επιτροπή θα 
επεξεργασθεί ένα "φύλλο πορείας", προκειµένου να ενισχυθεί και να διασφαλισθεί η αποτελεσµατική 
εφαρµογή της στρατηγικής της Λισαβόνας. Η ΕΟΚΕ προτείνει τη διασύνδεση αυτής της "νέας 
εκδοχής" της Λισαβόνας µε τη µέθοδο που ακολουθήθηκε µε επιτυχία για την "Ευρώπη 92". H 
εφαρµογή είναι συχνά ανεπαρκής. Άλλα θέµατα αξίζουν να συµπεριληφθούν στη "νέα εκδοχή" της 
στρατηγικής της Λισαβόνας. Για παράδειγµα αναφέρονται: 
 
– η βιοµηχανική πολιτική σε ορισµένους τοµείς, η οποία προέκυψε από τη συνεννόηση των 

επιχειρήσεων (και κυρίως βάσει της κοινωνικής διαβούλευσης), της Επιτροπής και του 
Συµβουλίου, 

– τα αποτελέσµατα των προγραµµάτων και των τεχνολογικών πλατφόρµων της ΕΕ, η ενίσχυση της 
διασυνοριακής συνεργασίας µεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και των επιστηµόνων στους 
κόλπους της Ένωσης και η προώθηση της συνεργασίας πανεπιστηµίων και παραγόντων της 
αγοράς, 

– η περιφερειακή πολιτική µε ιδιαίτερη έµφαση στη γνώση και στην καινοτοµία. 
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4. Η "εταιρική σχέση για την αλλαγή" εµπεριέχει µεγάλο δυναµικό. Μπορεί να 
καταλήξει σε µια νέα επικοινωνία και στο σχηµατισµό νέων συµµαχιών µεταξύ των πολυάριθµων 
παραγόντων που συµµετέχουν στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Και αυτό το στοιχείο 
αποτελεί µέρος της χρηστής διακυβέρνησης. 
 
− Πληροφορίες: ο κ. Gilbert Marchlewitz 
 (Tηλ.: 00 32 2 546 93 58 – e-mail: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
 

• ∆ηµοσιονοµικές προοπτικές 2007-2013 
–   Εισηγητής: ο κ. ΝΤΑΣΗΣ (Μισθωτοί – EL) 

 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 101 τελικό – CESE 1204/2004 
 
− Κύρια σηµεία:  

Η ΕΟΚΕ διατυπώνει µία συνολικά θετική άποψη για την Ανακοίνωση της Επιτροπής στο 
Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε τίτλο «Η οικοδόµηση του κοινού µας µέλλοντος: 
Προκλήσεις πολιτικής και δηµοσιονοµικά µέσα της διευρυµένης Ένωσης 2007-2013». Ωστόσο, 
διατυπώνει σειρά επιφυλάξεων σχετικά µε την ανακοίνωση και ειδικότερα τους ανεπαρκείς πόρους 
που προβλέπονται για την προαγωγή της στρατηγικής της Λισαβόνας. 

 
− Πληροφορίες: ο κ. Roberto Pietrasanta 
 (Tηλ.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 
 
2. ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 
 
• Πρόγραµµα δράσης: Η ευρωπαϊκή ατζέντα για την επιχειρηµατικότητα 
–   Εισηγητής : ο κ. BUTTERS (Εργοδότες – UK) 
  
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 70 τελικό– CESE 1198/2004 
 
– Κύρια σηµεία: 
 

Η ΕΟΚΕ επικροτεί το πρόγραµµα δράσης της Επιτροπής και επαναλαµβάνει ότι εκτιµά τις 
προσπάθειες που καταβάλει η Γενική ∆ιεύθυνση "Επιχείρηση" από τότε που ξεκίνησε η διαδικασία 
αυτή στις αρχές του 2002. Ωστόσο, η ΕΟΚΕ ζητεί να προσδιορισθούν ειδικές δράσεις για κάθε 
στρατηγικό τοµέα προτεραιότητας του Προγράµµατος δράσης οι οποίες είναι απαραίτητες για να 
διασφαλισθεί η επιτυχής εφαρµογή του. Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει ότι σε µεγάλο βαθµό η τρέχουσα 
απαιτούµενη δράση πρέπει να αναληφθεί από αρµόδιους για τη χάραξη πολιτικής πέραν της 
Γενικής ∆ιεύθυνσης "Επιχείρηση". 

 
Το σχέδιο δράσης είναι απλώς η αφετηρία µιας εξελισσόµενης και µακράς διαδικασίας. Η 
διαδικασία αυτή θα αποδειχθεί επιτυχής µόνον εάν προβεί σε οριζόντια σύνδεση διαµέσου ενός 
ευρύτερου φάσµατος τοµέων πολιτικής και σε κάθετη σύνδεση των αρµοδίων για τη χάραξη 
πολιτικής σε πολυάριθµα επίπεδα. Το σχέδιο δράσης και άλλες συναφείς µελλοντικές 
πρωτοβουλίες της Επιτροπής πρέπει να αποτελέσουν το έναυσµα για µια θετική ανταπόκριση εκ 
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µέρους των εν λόγω αρµοδίων για τη χάραξη πολιτικής. Ειδικότερα, η ΕΟΚΕ καλεί και άλλες 
Γενικές ∆ιευθύνσεις της Επιτροπής καθώς και τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών να 
αναλάβουν ενεργό ρόλο προς το σκοπό αυτό. Η ενσωµάτωση της προσέγγισης ότι πρέπει να 
"συνεκτιµούνται πρώτα οι ανάγκες των µικρών επιχειρήσεων" στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
της ΕΕ, θα αποτελέσει τη σηµαντικότερη συµβολή των ευρωπαϊκών οργάνων στην προώθηση της 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην Ευρώπη. 

 
Οι ευρωπαίοι ιθύνοντες χρειάζεται να εξεύρουν τρόπους για να «αποµυθοποιήσουν» την 
επιχειρηµατικότητα στην κοινή γνώµη. Συγκεκριµένες οµάδες όπως νέοι αλλά και οι µεγαλύτεροι 
µπορούν να ενθαρρύνονται να εξετάζουν σοβαρά την επιχειρηµατική δραστηριότητα ως µια 
ρεαλιστική και θετική δυνατότητα σταδιοδροµίας. 

 
–   Πληροφορίες: η κα Aleksandra Klenke 
 (Tηλ.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

• Η τουριστική πολιτική και η συνεργασία δηµοσίου/ ιδιωτικού τοµέα 
–   Εισηγητής: ο κ. MENDOZA (Μισθωτοί – ES) 
 
–   Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας –  CESE 1199/2004 
 
–   Κύρια σηµεία: 
 

Η ΕΟΚΕ προσδιορίζει ορισµένους στόχους της συνεργασίας δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα. Οι 
στόχοι αυτοί είναι τοµεακοί, κοινωνικοί, οικονοµικοί και περιβαλλοντικοί. 
 
Προσδιορίζει επίσης τις αρχές και τα κριτήρια της συνεργασίας: 
 
Αρχές 
– της αρµοδιότητας, 
– της συνυπευθυνότητας,  
– του εθελοντικού χαρακτήρα,  
– της δηµοκρατίας.  
 
Κριτήρια 
– της σαφήνειας των στόχων,  
– της σκοπιµότητας,  
– του ελέγχου των αποτελεσµάτων, 
– της συνάφειας. 
 
Προσδιορίζει επίσης συγκεκριµένες µορφές εταιρικής σχέσης που µπορούν να είναι ανεπίσηµου 
ή επίσηµου τύπου. 
 
Στα πλαίσια της συγκριτικής ανάλυσης των επιδόσεων, η ΕΟΚΕ παραθέτει και επεξηγεί ορισµένες 
επιτυχηµένες εµπειρίες συνεργασίας δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα στον χώρο του τουρισµού 
στην Ευρώπη. 
 
Τέλος, προτείνει στην Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα σύστασης ενός Ευρωπαϊκού 
Συµβουλευτικού Συµβουλίου για τον Τουρισµό, ενώ παράλληλα αναφέρει ότι θα υποστηρίζει 
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κάθε χρόνο, µε δήλωσή της, την Παγκόσµια Ηµέρα Τουρισµού που έχει θεσπιστεί από τον 
Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού. 

 
–    Πληροφορίες: ο κ. Nemesio Martinez 
 (Tηλ.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 
3. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 
 
• Ανάγκες έρευνας στον τοµέα των δηµογραφικών αλλαγών 
–   Εισηγήτρια: η κα HEINISCH (∆ιάφορες δραστηριότητες – DE) 
 
–   Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 1206/2004 
 
–   Κύρια σηµεία: 

 
Ενόψει των µεταβολών που διαπιστώνονται όσον αφορά τη δηµογραφική διάρθρωση καθώς και 
των ευκαιριών και κινδύνων που εµπεριέχει το φαινόµενο αυτό για την ποιότητα ζωής των ολοένα 
και περισσότερων ηλικιωµένων στην Ευρώπη, η ΕΟΚΕ ζητά: 
 
α)  να συµπληρωθεί το 7ο ερευνητικό πρόγραµµα πλαίσιο µε µια κεντρική δράση και 
 
β)  να ληφθούν συνοδευτικά µέτρα ώστε να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες βάσεις για τη λήψη 

αποφάσεων, για τον έγκαιρο σχεδιασµό των πολιτικών και την εφαρµογή δράσεων σε 
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. 

 
Προκειµένου να διασφαλιστεί η εφαρµογή του άρθρου 25 του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων 
που εγγυάται το δικαίωµα όλων των ηλικιωµένων να διάγουν αξιοπρεπή ζωή και να συµµετέχουν 
ενεργά στον κοινωνικό βίο και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, κρίνονται απαραίτητα, µεταξύ 
άλλων, τα ακόλουθα συνοδευτικά µέτρα:  
 
– δηµιουργία κοινού ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισµού 

Ηλικιωµένων και τράπεζας δεδοµένων µε σκοπό την απόκτηση, συγκέντρωση και διάδοση 
γνώσεων για τη βελτίωση της ανοικτής µεθόδου συντονισµού αλλά και την εξαγωγή 
ανάλογων πρακτικών και πολιτικών συµπερασµάτων και  
 

– δηµιουργία κατηγορίας "Γήρανση του πληθυσµού" στην ΕΟΚΕ. 
 
–   Πληροφορίες: ο κ. Nemesio Martinez 
 (Tηλ.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
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• Ο ρόλος των γυναικείων οργανώσεων ως µη κρατικών φορέων στα πλαίσια 
της συµφωνίας της Κοτονού 

–   Εισηγήτρια : η κα FLORIO (Εργαζόµενοι – IT) 
 

− Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 1205/2004 
 

–   Κύρια σηµεία:  
 

Η Συµφωνία της Κοτονού υπογράφηκε τον Ιούνιο του 2000 µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
χωρών ΑΚΕ. Για πρώτη φορά θεσπίστηκε η συµµετοχή των µη κυβερνητικών φορέων (ή ΜΚΦ) 
στην αναπτυξιακή συνεργασία µε την αναγνώριση της σηµαντικής συµβολής των µη 
κυβερνητικών φορέων και την συµπερίληψή τους στην χάραξη εθνικών αναπτυξιακών 
στρατηγικών. 
 
Στόχος της γνωµοδότησης είναι να τονίσει την συγκεκριµένη συµβολή των γυναικείων οργανώσεων 
στις αναπτυξιακές στρατηγικές στις χώρες ΑΚΕ αλλά και να ερευνήσει τρόπους ενίσχυσης της 
συµβολής τους. 

 
Βάσει των µαρτυριών που έχουν συλλεχθεί στα διάφορα φόρουµ και περιφερειακά σεµινάρια, η 
συµµετοχή των γυναικείων ενώσεων, οργανώσεων και ΜΚΟ στη χάραξη των εθνικών 
στρατηγικών είναι πολύ περιορισµένη. Υφίσταται σηµαντική απόκλιση µεταξύ των εξαγγελιών της 
συµφωνίας της Κοτονού και της εφαρµογής τους. Ελάχιστα µέτρα φαίνεται να έχουν ληφθεί για τη 
διευκόλυνση της συµµετοχής των γυναικών. 
 
Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυµεί πραγµατικά να συµβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών ζωής 
των γυναικών και των φτωχών, απαιτείται µεγαλύτερη σαφήνεια και αποφασιστικότητα στον 
προσδιορισµό των στόχων που αποβλέπουν στην υποστήριξη των γυναικών και των µέτρων που 
θα πρέπει να ληφθούν. 
 
Στόχος είναι να δηµιουργηθούν οι βασικές συνθήκες για πραγµατική συµµετοχή, αξιοποίηση και 
υποστήριξη των γυναικών, έως ότου επιτευχθεί ισότητα µε τους άντρες για την ανάπτυξη της 
χώρας τους. 
 
Μεταξύ των συστάσεων που διατυπώνονται είναι οι εξής: 
 

– οι αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να λαµβάνουν την εντολή να προωθούν 
θέµατα που συνδέονται µε την ισότητα των φύλων· 

– θα πρέπει να γίνει ανάλυση της επικρατούσας κατάστασης σε ό,τι αφορά το καθεστώς των 
οργανώσεων των γυναικών στις χώρες ΑΚΕ· 

– τα έγγραφα σχετικά µε τις εθνικές στρατηγικές θα πρέπει να προβλέπουν θετικά µέτρα υπέρ των 
γυναικείων οργανώσεων· 

– θα πρέπει να δηµιουργηθεί ειδική γραµµή προϋπολογισµού για τη χρηµατοδότηση των 
γυναικείων οργανώσεων· 

– θα πρέπει να δηµιουργηθούν προτιµησιακοί δίαυλοι για να έχουν οι γυναικείες οργανώσεις 
πρόσβαση στη χρηµατοδότηση. 
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– οι γυναικείες οργανώσεις θα πρέπει να εκπροσωπούνται ισότιµα στα σεµινάρια που 
διοργανώνονται από την ΕΟΚΕ. 

– θα πρέπει να διοργανωθεί από την ΕΟΚΕ στο εγγύς µέλλον, διάσκεψη για την προώθηση του 
ρόλου των γυναικών ως παραγόντων στη διαδικασία της ανάπτυξης. 

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

 

• Η γεωργία στις περιαστικές περιοχές 
–   Εισηγητής: ο κ. CABALL I SUBIRANA  (∆ιάφορες δραστηριότητες – ES) 

 
–   Έγγραφα αναφοράς : Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 1209/2004 

 
–   Κύρια σηµεία: 
 

Στην γνωµοδότηση πρωτοβουλίας, η ΕΟΚΕ προτείνει να προωθηθούν µηχανισµοί και µέσα για 
την προστασία και την ανάπτυξη των περιαστικών γεωργικών χώρων.  
Για την ΕΟΚΕ, ένα πρώτο ουσιαστικό µέτρο είναι αναµφίβολα η κοινωνική, πολιτική και 
διοικητική αναγνώριση της ύπαρξης αυτών των περιαστικών ζωνών καθώς και του ρόλου που 
τους αναλογεί στη σχέση πόλης-υπαίθρου. 
 
Για να γίνει η κοινωνική, πολιτική και διοικητική αναγνώριση ευρωπαϊκή πραγµατικότητα, η 
ΕΟΚΕ προτείνει να προαχθεί µια ευρωπαϊκή δράση για τους περιαστικούς γεωργικούς χώρους 
στην οποία θα αναγνωρίζονται οι αξίες και οι λειτουργίες τους και θα θεσπίζονται οι βάσεις για να 
αναπτύξει κάθε χώρα ειδικές νοµοθεσίες για την προστασία και την ανάπτυξή τους βάσει κοινών 
θεµελιωδών κριτηρίων.  
 
Για την ΕΟΚΕ, η εγγύηση µιας δυναµικής και βιώσιµης ανάπτυξης της περιαστικής γεωργίας και 
των χώρων όπου αναπτύσσεται πρέπει να επιτευχθεί ως αποτέλεσµα διαδικασιών στις οποίες η 
τοπική διοίκηση ασκεί θεµελιώδη ρόλο.  
Επιπλέον, λόγω της ευπάθειας που χαρακτηρίζει τους περιαστικούς γεωργικούς χώρους και την 
ίδια την ευρωπαϊκή περιαστική γεωργία, η ΕΟΚΕ θεωρεί υψίστης σηµασίας τη δηµιουργία ενός 
Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου της Περιαστικής Γεωργίας, το οποίο θα λειτουργεί ως κέντρο 
αναφοράς για την παρακολούθηση, την ανάλυση και τη διάδοση της κατάστασης της ευρωπαϊκής 
περιαστικής γεωργίας και ως σηµείο συνάντησης, προβληµατισµού και διαλόγου µεταξύ των 
τοπικών διοικήσεων της πρώτης και της δεύτερης βαθµίδας και των διαφόρων ευρωπαϊκών 
οργανισµών και θα παρουσιάζει προτάσεις πρωτοβουλίας για τη διατήρηση και την ανάπτυξη 
αυτών των περιαστικών χώρων και της γεωργίας τους. 
 

–    Πληροφορίες:  η κα Eleonora Di Nicolantonio  
 (Tηλ.: 00 32 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
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5.  ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ 
ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ 

 

• Πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου 
προστιθεµένης αξίας (αναδιατύπωση) 

–   Εισηγητής: ο κ. BURANI (Εργοδότες – IT) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 246 τελικό – 2004/0079 (CNS) – CESE 1202/2004 
 
− Κύρια σηµεία:  
 

Η ΕΟΚΕ δεν προτίθεται µε το παρόν έγγραφο να εκφράσει αρνητική κρίση για την πολιτική των 
κρατών µελών σε θέµατα ΦΠΑ. Έχει πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι πάρα πολλοί εσωτερικοί 
παράγοντες, οικονοµικοί και πολιτικοί, επηρεάζουν τις αποφάσεις τους. Εκφράζει ωστόσο την 
ευχή να επανεξεταστεί το συντοµότερο δυνατόν το ζήτηµα στο σύνολό του προκειµένου να 
θεσπιστεί ένα οριστικό καθεστώς και να µετριαστεί, αν όχι να εξαλειφθεί, ένα από τα πιο 
σηµαντικά εµπόδια στην υλοποίηση µιας εσωτερικής αγοράς που διέπεται από κοινούς κανόνες. 

 
− Πληροφορίες: η κα Borbála Szij 
 (Tηλ.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail: borbala.szij@esc.eu.int) 

 

• Σπόροι προς σπορά – Επίσηµη εποπτεία - Τρίτες χώρες 
–   Εισηγητής: ο κ. BROS (∆ιάφορες δραστηριότητες – FR) 
 
–   Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 263 τελικό – 2004/0086 CNS – CESE 1207/2004 
 
–  Πληροφορίες: η κα Katalin Gönczy  
 (Tηλ.: 00 32 546 98 18 – e-mail: katalin.gonczy@esc.eu.int) 
 
 
6. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ 

 

• Έγκριση τύπου οχηµάτωνµε κινητήρα 
–   Εισηγητής: ο κ. RANOCCHIARI (Εργοδότες – IT) 
 
–   Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 162 τελικό – 2004/0053 COD – CESE 1200/2004 
 
–   Πληροφορίες:   η κα Aleksandra Klenke 
 (Τηλ: 00 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
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• Ενσωµάτωση περιβαλλοντικών ζητηµάτων 
–   Εισηγητής: ο κ. PEZZINI  (Εργοδότες – IT) 
 
–   Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 130 τελικό –  CESE 1208/2004 
 
–   Πληροφορίες:  η κα Katalin Gönczy  
 (Tηλ.: 00 32 546 98 18 – e-mail: katalin.gonczy@esc.eu.int) 
 
 
7. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 
• Κινηµατογραφική κληρονοµιά 
–   Εισηγητής: ο κ. BRAGHIN (Εργοδότες – IT) 
  
–   Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 171 τελικό – 2004/0066 COD  –  CESE 1201/2004 
  
–   Πληροφορίες:  ο κ. Raffaele Del Fiore  
 (Tηλ.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 

 
 

 


