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Κατά τη 412η σύνοδο ολοµέλειας εξελέγη ο νέος Πρόεδρος της ΕΟΚΕ και ανανεώθηκε το Προεδρείο 
και οι άλλες διαρθρώσεις εργασίας της. 
 
 

1. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ 
ΘΕΣΠΙΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

 
• Σχέδιο γνωµοδότησης µε θέµα «Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος της 
Ευρώπης» 

− Γενικός εισηγητής: ο κ. MALOSSE (Εργοδότες – FR) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: CESE 1373/2004 fin – CESΕ 1445/2004 
 
– Κύρια σηµεία:  
 
 Η γνωµοδότηση αυτή απαντά στην αίτηση του Κοινοβουλίου, το οποίο αποφάσισε, µε 

πρωτοβουλία της Επιτροπής Συνταγµατικών Υποθέσεών του, να ζητήσει γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ 
σχετικά µε τη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης. 

 
 Στο πρώτο µέρος, η ΕΟΚΕ εκθέτει τους κυριότερους λόγους που την κάνουν να αποφανθεί υπέρ της 

κύρωσης της Συνταγµατικής Συνθήκης από τα κράτη µέλη. Η ΕΟΚΕ πιστεύει, συγκεκριµένα: 
 

• ότι ο τρόπος εκπόνησης της Συνταγµατικής Συνθήκης συνιστά ήδη από µόνος του ένα βήµα 
µπροστά προς τον εκδηµοκρατισµό της ευρωπαϊκής οικοδόµησης και ότι η ίδια η Συνθήκη 
είναι ο καρπός µιας πραγµατικά δηµοκρατικής δηµόσιας συζήτησης, 

 
• ότι η Συνταγµατική Συνθήκη παρέχει στην Ένωση ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας και καθιστά 

τη λειτουργία της ΕΕ πιο κατανοητή και προσιτή σε όλους, 
 

• ότι η Συνταγµατική Συνθήκη ενισχύει τη δηµοκρατική νοµιµότητα της Ένωσης, 
 

• ότι η ενσωµάτωση του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων στη Συνταγµατική Συνθήκη 
αποτελεί αξιοσηµείωτο βήµα προόδου για την προστασία των δικαιωµάτων των φυσικών και 
νοµικών προσώπων, 

 
• ότι, χάρη στη δηµοκρατική πρόοδο που επιφέρει, η Συνταγµατική Συνθήκη παρέχει στους 

πολίτες τα µέσα για να αποφασίζουν οι ίδιοι το περιεχόµενο των συγκεκριµένων πολιτικών 
και ενεργειών που οφείλει να αναλάβει η Ένωση για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες τους. 

 
 Παρόλο που πιστεύει ότι σηµαντικός αριθµός αιτηµάτων της κοινωνίας των πολιτών δεν στάθηκε 

δυνατό να ληφθεί υπόψη κατά τις εργασίες της Συνέλευσης και της ∆∆, η ΕΟΚΕ θεωρεί επίσης ότι 
η απόρριψη της Συνταγµατικής Συνθήκης όχι µόνο θα αποτελούσε αρνητική ένδειξη για την 
ευρωπαϊκή οικοδόµηση και θα ισοδυναµούσε µε παραίτηση από τα βήµατα προόδου που 
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κατόρθωσε να επιτύχει η κοινωνία των πολιτών διά της συνταγµατικής µεθόδου, αλλά και ότι είναι 
δυνατή η αξιοποίηση του προτεινόµενου θεσµικού πλαισίου και η βελτίωσή του µε λειτουργικά 
µέτρα. 

 
 Στο δεύτερο µέρος, η ΕΟΚΕ εξετάζει τη στρατηγική επικοινωνίας που πρέπει να εφαρµοστεί για 

να προβληθεί η αξία της Συνταγµατικής Συνθήκης, πιστεύοντας ότι η ποιότητα αυτής της 
στρατηγικής θα διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο για την υιοθέτηση της Συνθήκης από τους 
πολίτες της Ευρώπης. Συνιστά, στο πλαίσιο αυτό, τέσσερις άξονες δράσης: 

 
• τη δηµιουργία εργαλείων πληροφόρησης, τα οποία θα µπορούσαν να λάβουν τη µορφή 

πλαισίων ανάγνωσης της Συνταγµατικής Συνθήκης, προσαρµοσµένων στα θέµατα που 
απασχολούν τις διάφορες κατηγορίες του πληθυσµού σε κάθε κράτος µέλος (σηµείο 3.1.3.), 

 
• την πραγµατοποίηση ενηµερωτικών εκστρατειών µε την υποστήριξη των µέσων µαζικής 

ενηµέρωσης και των φορέων επικοινωνίας που βρίσκονται κοντά στους πολίτες 
(περιφερειακές και τοπικές αρχές, πολιτικές οµάδες και οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών (σηµεία 3.2. και 3.2.1.), 

 
• τη διοργάνωση αποκεντρωµένων και ανοικτών σε όλους τους πολίτες συζητήσεων, για να 

διευκολυνθούν οι ανταλλαγές απόψεων και να διαµορφωθούν οι πεποιθήσεις (σηµείο 3.3.), 
 

• την ενεργό συµµετοχή των ευρωπαϊκών οργάνων, ως συµπλήρωµα της δράσης των κρατών 
µελών, στη διαµόρφωση και την εφαρµογή της στρατηγικής επικοινωνίας, προκειµένου να 
δοθεί µια πραγµατική διεθνική διάσταση στις εθνικές συζητήσεις και στην επικύρωση της 
Συνταγµατικής Συνθήκης (σηµεία 3.4.3. και 3.4.2.). 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες:   κ. Patrick Fève 
    (Τηλ.: 00 32 2 546 96 16 – e-mail: patrick.feve@esc.eu.int) 
 
 

2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 
 

• Βελτίωση της εφαρµογής της στρατηγικής της Λισσαβώνας 
–   Εισηγητής: ο κ. VEVER (Εργοδότες – FR) 
–   Συνεισηγητές: ο κ. EHNMARK (Μισθωτοί – SE) – ο κ. SIMPSON (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες –

UK) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: αίτηση γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου – CESE 1438/2004 
 
– Κύρια σηµεία:  
 
 Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 25ης και 26ης Μαρτίου 2004 κάλεσε την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και 

Κοινωνική Επιτροπή να διερευνήσει τρόπους και µέσα για την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή της 
στρατηγικής της Λισσαβώνας. 
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 Η γνωµοδότηση προτείνει έναν κατάλογο συγκεκριµένων δράσεων, οι οποίες θα πρέπει να 
εξεταστούν κατά την εαρινή σύνοδο κορυφής του 2005 και οι οποίες περιλαµβάνουν την 
«ενίσχυση της ανάπτυξης και της συνοχής», την «αποτελεσµατικότερη εφαρµογή της εσωτερικής 
αγοράς», την «προώθηση της καινοτοµίας και της ποιότητας», την «προώθηση της εταιρικής 
σχέσης ιδιωτικού-δηµόσιου τοµέα για την έρευνα», τον «εκσυγχρονισµό της κοινωνικής 
πολιτικής» και την «πιο δραστήρια προστασία του περιβάλλοντος». 

 
 Οι προτάσεις αυτές στηρίζονται σε δύο γενικές αρχές: 
 
 Πρώτον, η στρατηγική της Λισσαβώνας πρέπει να καταστεί «κτήµα» του κάθε κράτους µέλους. Η 

επονοµαζόµενη Ανοικτή Μέθοδος Συντονισµού πρέπει να ενισχυθεί. ∆εύτερον, η στρατηγική της 
Λισσαβώνας πρέπει να προβληθεί καλύτερα στην οργανωµένη κοινωνία των πολιτών και στους 
πολίτες της Ευρώπης. Η οργανωµένη κοινωνία των πολιτών και οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να 
διαδραµατίσουν σαφέστερο και εκτενέστερο ρόλο στην εφαρµογή της. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες:   κ. Gilbert Marchlewitz 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 93 58 – e-mail: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
 
 

• Η πρόκληση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 
–   Εισηγητής: ο κ. VEVER (Εργοδότες – FR) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: ∆ιερευνητική γνωµοδότηση κατόπιν αιτήσεως του Προέδρου της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής – CESE 1439/2004 
 
− Κύρια σηµεία:  
 
 Για την ανάκαµψη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην Ευρώπη, η ΕΟΚΕ επισηµαίνει 

τέσσερις απαιτήσεις, τις οποίες θεωρεί αλληλένδετες:  
 

– Πρώτη προτεραιότητα είναι η ανάκτηση της εµπιστοσύνης των οικονοµικών παραγόντων.  
– Άλλη προτεραιότητα είναι να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των βασικών διατάξεων της 

ενιαίας αγοράς, η οποία δεν θα πρέπει να υπερβεί την ανταγωνιστική προθεσµία του 2010 που 
καθορίστηκε στη Λισσαβώνα – χωρίς ωστόσο να παραγνωριστεί η µετέπειτα ανάγκη 
συνεχούς διατήρησής της.  

– Η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων συνεπάγεται επίσης την ανάπτυξη, µέσω 
µιας προσέγγισης που να είναι και αυτή συγχρονισµένη µε την προθεσµία του 2010, µιας 
δυναµικής οικονοµικής ένωσης γύρω από το ευρώ, ικανής να τονώσει την ανάπτυξη και την 
απασχόληση, στηριζόµενη σε κατάλληλη νοµισµατική πολιτική.   

– Η εφαρµογή των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων της στρατηγικής της Λισσαβώνας απαιτεί, 
τέλος, µεγαλύτερη αποφασιστικότητα και συνοχή.  

  
 Εν κατακλείδι, η ΕΟΚΕ διαπιστώνει ότι τα ελλείµµατα ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 

επιχειρήσεων αποτελούν το τίµηµα που καταβάλλεται σήµερα για µία Ευρώπη µε ανεπαρκή 
δραστηριότητα, αναποφάσιστη και δυσπροσάρµοστη στις διεθνείς µεταβολές, που δεν έχει ακόµη 
ολοκληρωθεί σε πολλούς τοµείς και υστερεί στον τοµέα των µεταρρυθµίσεων, αξιοποιώντας µε 
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εξαιρετικά ανεπαρκή, συχνά διστακτικό και ενίοτε ασυνεπή και, ως εκ τούτου, αντιπαραγωγικό 
τρόπο τα πλεονεκτήµατά της. Για την αντιµετώπιση αυτής της κατάστασης απαιτείται πιο 
στοχοθετηµένη και συνεκτική δράση. Προς τούτο, η ΕΕ πρέπει να υιοθετήσει µια πιο καθοριστική 
αναπτυξιακή προσέγγιση, ενεργοποιώντας τους οικονοµικούς φορείς τόσο της ζήτησης όσο και της 
προσφοράς, στους κόλπους µιας πιο ευέλικτης και αποδοτικής ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Η 
ΕΟΚΕ υποστηρίζει όλως ιδιαιτέρως την έκκληση της τελευταίας εαρινής συνόδου για την 
προώθηση νέων εταιρικών σχέσεων για τη µεταρρύθµιση, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, προκειµένου να συνεργαστούν στενότερα οι κοινωνικοί εταίροι. Υπογραµµίζει την 
αναγκαιότητα να τηρηθεί η προθεσµία του 2010, που πρέπει να περιλαµβάνει τόσο την εφαρµογή 
των µεταρρυθµίσεων της Λισσαβώνας όσο και την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και την 
υλοποίηση µιας πραγµατικής οικονοµικής ένωσης, µε βάση την πείρα από τη νοµισµατική ένωση, 
µε την πλήρη ενσωµάτωση των απαιτήσεων της βιώσιµης ανάπτυξης. 

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

• Κατάρτιση και παραγωγικότητα 
–   Εισηγητής: ο κ. ΚΟΡΥΦΙ∆ΗΣ (Μισθωτοί – EL) 
 
–   Έγγραφα αναφοράς: ∆ιερευνητική γνωµοδότηση – CESE 1435/2004 
 
–   Κύρια σηµεία: 
 
 Παρά τις διαφορές των εκπαιδευτικών συστηµάτων τους, τα κράτη µέλη της ΕΕ θα πρέπει να 

θεωρούνται ως ενιαίος «χώρος εκπαίδευσης». 
 
 Αυτή η προοπτική ενισχυµένης ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής συνεργασίας για την αντιµετώπιση 

συνολικά και ενιαία της υστέρησης που παρουσιάζεται στην προσέγγιση των στόχων της 
Λισσαβώνας προϋποθέτει τις ακόλουθες συγκεκριµένες πολιτικές επιλογές: 

 
– επαρκείς πόρους για την κάλυψη του εύρους των εργαζοµένων και του βάθους της 

κατάρτισης που απαιτεί η συγκυρία, 
 

– εξεύρεση του απαραίτητου έµψυχου ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού δυναµικού, 
 

– διαµόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου και περιβάλλοντος µάθησης, 
 

– συνειδητοποίηση, ενεργό παρουσία και συµµετοχή των διοικήσεων όλων των επιπέδων, των 
κοινωνικών εταίρων και γενικότερα της κοινωνίας των πολιτών, 

 
– σαφέστερο προσδιορισµό των ρόλων και ευθυνών που αντιστοιχούν στους κατά περίπτωση 

αποδέκτες των εκπαιδευτικών δράσεων, στους παρόχους τους, αλλά και στους µηχανισµούς 
ελέγχου της όλης προσπάθειας σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, 
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– τέλος, έντονη κινητικότητα σε ό,τι αφορά την προβολή της όλης προσπάθειας και όσων 
διακυβεύονται από το περιεχόµενο και τους στόχους της.  

 
 Μια µεγαλύτερη αξιοποίηση και ένας καλύτερος συντονισµός των κλασικών πεδίων εκπαιδευτικής 

δράσης, δηλαδή της οικογένειας, του σχολείου και της εργασίας, θα βοηθούσε στο να αποκτήσει η 
ως άνω πορεία ισχυρή δυναµική – µια δυναµική που είναι πλέον απαραίτητη στην κατάκτηση του 
µεγάλου στόχου, του να καταστεί η Ένωση έως το 2010 η δυναµικότερη οικονοµία της γνώσης, 
ανά την υφήλιο.   

 
–   Για περισσότερες πληροφορίες:   κα Stefania Barbesta 
 (Tηλ.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 

• Περιβάλλον / Οικονοµικές ευκαιρίες 
– Εισηγητής: ο κ. BUFFETAUT (Εργοδότες – FR) 
 
–   Έγγραφα αναφοράς: ∆ιερευνητική γνωµοδότηση – CESE 1446/2004 
 
–   Κύρια σηµεία: 
 
 Με επιστολή της τον Απρίλιο του 2004, η προσεχής ολλανδική Προεδρία ζήτησε από την ΕΟΚΕ 

να καταρτίσει διερευνητική γνωµοδότηση µε θέµα «Το περιβάλλον ως οικονοµική ευκαιρία». Η 
ολλανδική Προεδρία επιθυµεί, συγκεκριµένα, να τονίσει τις θετικότατες ευκαιρίες, µέσω των 
οποίων η πρόοδος στον τοµέα των τεχνολογιών του περιβάλλοντος µπορεί να βοηθήσει στην 
επίτευξη των οικονοµικών και κοινωνικών στόχων της στρατηγικής της Λισσαβώνας. 

 
 Το θέµα του περιβάλλοντος και της ανταγωνιστικότητας συζητείται και µάλιστα µε έντονο τρόπο 

σε όλη την κοινωνία και κατά κύριο λόγο στον οικονοµικό και κοινωνικό κόσµο. Το ερώτηµα που 
τίθεται είναι σαφές: ο συνυπολογισµός των περιβαλλοντικών απαιτήσεων αποτελεί µόνο εµπόδιο 
στον ανταγωνισµό των επιχειρήσεων ή µπορεί να αποτελέσει και ευκαιρία ανάπτυξης νέων 
δεξιοτήτων, νέων αγορών και νέων τεχνολογιών; 

  
 Στη διερευνητική της γνωµοδότηση, η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ότι, για να καταστεί η προστασία του 

περιβάλλοντος πραγµατική οικονοµική ευκαιρία, δεν πρέπει να περιορισθεί µόνο στους ειδικούς 
του περιβάλλοντος. Αποτελεί ήδη βασικό στοιχείο των σηµαντικών οικονοµικών τοµέων του 
τουρισµού και της αναψυχής. Όσον αφορά τις οικολογικές τεχνολογίες, το κλειδί της επιτυχίας 
έγκειται στη δηµιουργία µίας πραγµατικής αγοράς και στη ικανότητα αντίδρασης των 
επιχειρήσεων. Είναι, επίσης, απαραίτητο να αξιοποιηθούν οι εθελούσιες πρωτοβουλίες που έχουν 
αναληφθεί από τις επιχειρήσεις και τους επαγγελµατικούς κλάδους σε θέµατα τεχνολογικών 
καινοτοµιών και προστασίας του περιβάλλοντος. 

 
 Είναι σαφές ότι αν οι οικολογικές τεχνολογίες επιτρέπουν πράγµατι τη µείωση του κόστους 

παραγωγής ως αποτέλεσµα της µειωµένης χρήσης ενέργειας και πρώτων υλών, εξασφαλίζουν 
καλύτερη εικόνα για την επιχείρηση και τα προϊόντα της, αναπτύσσουν τις αγορές και µειώνουν το 
περιβαλλοντικό κόστος, τότε οι επιχειρήσεις θα ενδιαφέρονται ολοένα και περισσότερο για αυτές 
και θα εξασφαλίζουν την ανάπτυξή τους. Ταυτόχρονα, όµως, είναι απαραίτητο να γνωρίζουν και 
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να είναι σε θέση να εκτιµούν την αποτελεσµατικότητά τους. Γι' αυτό και είναι απαραίτητο να 
δηµιουργηθεί ένα αποτελεσµατικό δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών για τις βέλτιστες πρακτικές 
και τις οικολογικές τεχνολογίες, στο οποίο θα µπορούσαν να συµµετέχουν οι δηµόσιες διοικήσεις, 
οι επαγγελµατικές ενώσεις, τα τεχνικά και ερευνητικά κέντρα. 

 
 Είναι σηµαντικό να εξασφαλιστεί η υποστήριξη των βιοµηχανικών τοµέων, όπως και των πελατών 

και των καταναλωτών, χωρίς τους οποίους δεν µπορεί να υπάρξει αγορά. Οι οικολογικές 
τεχνολογίες πρέπει να θεωρούνται από το ευρύ κοινό αποτελεσµατικές τόσο στο επίπεδο της 
προστασίας του περιβάλλοντος όσο και στο επίπεδο της παραγωγής, διαφορετικά θα παραµείνουν 
ένα περιθωριακό και συµπαθητικό στοιχείο της οικονοµικής ανάπτυξης, που θα προχωρήσει 
αγνοώντας τις. 

 
 Όπως οι οικονοµικές πολιτικές πρέπει να συνυπολογίζουν τις περιβαλλοντικές ανάγκες, έτσι και οι 

περιβαλλοντικές πολιτικές είναι επιτακτική ανάγκη να λαµβάνουν υπόψη τον οικονοµικό 
αντίκτυπό τους.  Κατά κάποιον τρόπο, πρέπει να υπάρχει µεταξύ τους σχέση αλληλεπίδρασης, 
διότι δεν είναι δυνατό να υπάρξει επιτυχία χωρίς να συνυπολογίζεται η οικονοµική σκοπιµότητα 
και οι θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των εφαρµοζόµενων πολιτικών. 

  
–    Για περισσότερες πληροφορίες:   κ. Robert Wright  
     (Tηλ.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int) 
 
 

• Η δυναµική της οικονοµίας 
–   Εισηγήτρια: η κα FUSCO (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – IT) 
 
–   Έγγραφα αναφοράς: ∆ιερευνητική γνωµοδότηση – CESE 1425/2004 
  
– Κύρια σηµεία: 
 
 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι οι ΜΜΕ αποτελούν τη βάση της οικονοµίας και της απασχόλησης στην 

Ευρώπη και, από την άποψη αυτή, είναι ο πρώτος ενδιαφερόµενος φορέας για την υλοποίηση των 
στόχων της Λισσαβώνας. Οι επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονοµίας (ΕΚΟ) διαδραµατίζουν όλο 
και σηµαντικότερο ρόλο στην κοινωνική συνοχή και την τοπική ανάπτυξη. Η ικανότητα 
αλληλεπίδρασης των ΜΜΕ και των ΕΚΟ, ιδίως µέσω της ευρύτερης χρήσης των ΕΚΟ από τις 
ΜΜΕ, προς συµφέρον και των δύο αυτών τύπων επιχειρήσεων, δεν έχει αναπτυχθεί έως σήµερα 
ικανοποιητικά. 

 
 Κατά συνέπεια, η ΕΟΚΕ προτείνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει την υφιστάµενη 

και τη δυνητική αλληλεπίδραση µεταξύ ΜΜΕ και ΕΚΟ και να συµβάλει στη συνειδητοποίηση του 
γεγονότος ότι η αλληλεπίδραση αυτή ευνοεί την ανάπτυξη των δύο αυτών τύπων επιχειρήσεων στο 
πλαίσιο των βαθύτατων µεταλλαγών που επιφέρει η οικονοµική δυναµική, ιδίως όσον αφορά τις 
πολιτικές υπέρ της περιφερειακής ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής και της καινοτοµίας. 

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



- 7 - 

Greffe CESE 180/2004 – ΜΓ/µβ   …/… 

 

3. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
 

• Οι πανευρωπαϊκοί διάδροµοι µεταφορών 
–   Εισηγήτρια: η κα ALLEWELDT (Μισθωτοί – DE) 
  
–   Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 1426/2004 
 
–   Κύρια σηµεία:  
 
 Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Μάιο του 2004 και οι προοπτικές προσχώρησης των 

χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης µεταβάλλουν το γενικό πλαίσιο για την κοινή πολιτική 
υποδοµών και τη συνεργασία σχετικά µε  τους διαδρόµους. 

 
 Κατά τα επόµενα δύο έτη οι δραστηριότητες της ΕΟΚΕ θα πρέπει να επικεντρωθούν στην 

πρακτική συνεργασία και συµµετοχή των τοπικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Ο 
στόχος είναι να µπορέσουν αυτές οι οργανώσεις να συµβάλουν στην επίτευξη των στόχων της 
πολιτικής µεταφορών. 

 
 Η συνεργασία της ΕΟΚΕ µε τις επιτροπές καθοδήγησης για τους διαδρόµους και µε την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εντατικοποιηθεί. Στο πλαίσιο αυτό, η µόνιµη οµάδα µελέτης: 
 

– θα πρέπει να επωµιστεί τον νέο ρόλο της συµβολής στην υλοποίηση του «Κύριου 
Περιφερειακού ∆ικτύου Μεταφορών της Νοτιανατολικής Ευρώπης», 

– θα πρέπει να εξετάσει νέους τρόπους και µέσα για να διασφαλιστεί ο καλύτερος 
συνυπολογισµός των λειτουργικών πτυχών των µεταφορών κατά την υλοποίηση των 
πανευρωπαϊκών διαδρόµων. Ειδικότερα, θα πρέπει να προσδιοριστούν συγκεκριµένες πτυχές 
της πολιτικής για τους διαδρόµους, όπως η διατροπικότητα, η προστασία του περιβάλλοντος, 
η ασφάλεια, οι κοινωνικές συνθήκες εργασίας και η αποτελεσµατικότητα, 

– θα πρέπει να συµβάλει στον σχεδιασµό νέων διαδρόµων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
πολιτικής για τη γειτνίαση. 

 
 Τέλος, θα πρέπει να υπάρχει µεγαλύτερος συντονισµός των εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

και των επιτροπών καθοδήγησης για τους διαδρόµους και να εξασφαλιστεί η συµµετοχή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες:   κ. Luis Lobo  
    (Tηλ. : 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 

• Ασφάλεια των λιµένων / Τροποποίηση 
–   Εισηγήτρια: η κα ΜΠΡΕ∆ΗΜΑ-ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ (Εργοδότες – EL) 
  
–   Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 393 τελικό – 2004/0031 COD – CESE 1428/2004 
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–   Για περισσότερες πληροφορίες:   κ. Luis Lobo  
    (Τηλ.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 

4. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

• ∆ιασφάλιση του εφοδιασµού µε ηλεκτρισµό και επενδύσεις υποδοµής 
–   Εισηγήτρια: η κα SIRKEINEN (Εργοδότες – FI) 
  
–   Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 740 τελικό – 2003/0301 COD – CESE 1444/2004 
  
– Για περισσότερες πληροφορίες:   κ. Siegfried Jantscher  
 (Τηλ.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
 

• Ενεργειακή απόδοση / Τελική χρήση 
–   Εισηγήτρια: η κα SIRKEINEN (Εργοδότες – FI) 
  
–   Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 739 τελικό – 2003/0300 COD – CESE 1443/2004 
  
– Για περισσότερες πληροφορίες:   κ. Siegfried Jantscher  
 (Τηλ.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
 

5. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ 
 

•  Κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της χαλυβουργίας 
–  Εισηγητής: ο κ. LAGERHOLM (Εργοδότες – SE) 
–    Συνεισηγητής: ο κ. KORMANN (αντιπρόσωπος DE) 
  
–    Έγγραφα αναφοράς:  Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 1431/2004 
 
–    Κύρια σηµεία: 
 
 Αυτή η γνωµοδότηση πρωτοβουλίας, η οποία εκπονήθηκε από τη Συµβουλευτική Επιτροπή 

Βιοµηχανικών Μεταλλαγών (ΣΕΒΜ) της ΕΟΚΕ, εξετάζει τον ρόλο που διαδραµατίζουν οι 
κρατικές ενισχύσεις γενικά στο πλαίσιο των διαρθρωτικών µεταλλαγών, καθώς και τον ρόλο που 
έχουν διαδραµατίσει ειδικότερα στην ευρωπαϊκή χαλυβουργία.  

 
 Η πείρα που αποκτήθηκε από την αναδιάρθρωση της ευρωπαϊκής χαλυβουργίας δείχνει ότι οι 

κρατικές ενισχύσεις αποτελούν «αµφίρροπο» µέσο, µε την έννοια ότι ευνοούν µόνο ορισµένες 
επιχειρήσεις και οδηγούν σε ακατάλληλη κατανοµή των πόρων, καθώς διατηρούνται 
µεσοπρόθεσµα σε λειτουργία ασύµφορες µονάδες παραγωγής. Αντίθετα, αν αποτελούν τµήµα ενός 
προγράµµατος αναδιάρθρωσης που έχει συµφωνηθεί κατόπιν διαπραγµατεύσεων, οι κρατικές 
ενισχύσεις µπορούν να ελαφρύνουν τις δυσχερείς κοινωνικές επιπτώσεις και να προωθήσουν έτσι 
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την αποδοχή και τις συνέπειες των βιοµηχανικών µεταλλαγών. Ο έλεγχος αυτής της διαδικασίας 
µέσω του κοινωνικού διαλόγου δικαιώθηκε.  

 
 Στο πλαίσιο της προσχώρησης των νέων κρατών είναι ακόµη πια σηµαντικό να επιµείνουµε στην 

αυστηρή συµµόρφωση µε τους σαφείς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της 
χαλυβουργίας. Τα λάθη που έγιναν στην ΕΕ των 15 δεν πρέπει να επαναληφθούν.  

  
 Υπάρχει γενική συµφωνία τόσο όσον αφορά το αναπόφευκτο των βιοµηχανικών µεταλλαγών όσο 

και την ανάγκη πλαισίωσης αυτών των µεταλλαγών µε διεθνείς συµφωνίες-πλαίσια. Οι 
διαπραγµατεύσεις στους κόλπους του ΟΟΣΑ αναµένεται να οδηγήσουν στη µόνιµη βελτίωση της 
υφισταµένης κατάστασης, δηλαδή:  

 
− χωρίς υπέρµετρες παραχωρήσεις σε χώρες µε αναπτυσσόµενη, αναδυόµενη ή µεταβατική 

οικονοµία, όπως η Κίνα,  
− χωρίς την κατάργηση στην ΕΕ των αναγκαίων ρυθµίσεων για την έρευνα και την ανάπτυξη, 

περιβαλλοντικών µέτρων (όπως τα ανώτατα όρια για το κόστος συµµόρφωσης των 
επιχειρήσεων που λαµβάνουν οικολογικά µέτρα, προκειµένου να αποφευχθεί η στρέβλωση του 
ανταγωνισµού) ή των ρυθµίσεων για το κλείσιµο ασύµφορων παραγωγικών µονάδων, και  

− χωρίς αντισταθµιστικούς δασµούς κατά την εξαγωγή χαλυβουργικών προϊόντων, εξαιτίας 
αυτών των απαλλαγών.  

   
– Για περισσότερες πληροφορίες:   κ. Jakob Andersen  
    (Tηλ.: 00 32 2 546 92 58 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int) 
 
 

6. ΥΓΕΙΑ 
 

• Υγειονοµική ασφάλεια: µια συλλογική υποχρέωση, ένα νέο δικαίωµα 
–   Εισηγητής: o κ. BEDOSSA (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – FR) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 1432/2004 
 
– Κύρια σηµεία: 
 
 Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η διοίκηση της δηµόσιας υγείας είναι ανεπαρκής και τυγχάνει 

ασθενέστατης νοµικής υποστήριξης. Στερείται επίσης ιατρικής νοµιµότητας λόγω της ανεπάρκειας 
των µέσων. Όλα αυτά πρέπει να βελτιωθούν.   

 
 Η δηµιουργία ευρωπαϊκού δικτύου δηµόσιας υγείας καταδεικνύει τη βούληση όλων των 

ευρωπαϊκών δηµοσίων αρχών να συνενώσουν τους φορείς της δηµόσιας υγείας και να 
καταστήσουν τα µέσα υγειονοµικής παρακολούθησης που υπάρχουν στις διάφορες χώρες της ΕΕ 
συνεκτικότερα και αποτελεσµατικότερα. 

 
 Έχοντας επίγνωση των διαδοχικών κρίσεων που συγκλόνισαν τον κόσµο τις δύο τελευταίες 

δεκαετίες, η ΕΟΚΕ προτείνει την τακτική διεξαγωγή ευρωπαϊκών συνεδρίων υψηλού επιπέδου για 
τη δηµόσια υγεία.  
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 Στόχος των διασκέψεων αυτών είναι να συζητηθούν τα συλλογικά µέτρα που θα πρέπει να 

ληφθούν, να παρασχεθούν ακριβείς πληροφορίες σχετικά µε τις κρίσεις, να δοθούν συντονισµένες 
απαντήσεις, να αξιολογηθούν οι απειλές εξωτερικών κινδύνων, να ενθαρρυνθούν οι γρήγορες 
διαγνώσεις και να δοθούν οι κατάλληλες σχετικές απαντήσεις.  

 
 Η ΕΟΚΕ συνιστά να δοθεί πάραυτα στο µελλοντικό Ευρωπαϊκό Κέντρο Υγειονοµικής 

Παρακολούθησης της Στοκχόλµης διευρυµένη και ενισχυµένη εντολή για την κατάρτιση καίριων 
τακτικών εκθέσεων για θέµατα δηµόσιας υγείας και την παρακολούθηση της λήψης των 
αναγκαίων µέτρων από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε την αρχή της 
επικουρικότητας. 

 
 Η ΕΟΚΕ διατυπώνει τις κατωτέρω συστάσεις, υπενθυµίζοντας ότι είναι αλληλένδετες και ότι 

απαιτείται ισχυρή βούληση εκ µέρους των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υλοποίησή 
τους: 
• ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων, µε διασυνοριακές διαρθρώσεις, και καθολικά 

αναγνωρισµένη και αποδεκτή διοίκηση,  
• αρµοδιότητες και νοµικά µέσα για την στήριξή τους, 
• διαφανείς διαδικασίες λήψης αποφάσεων και ενισχυµένη, κοινή για όλους, δεοντολογία για την 

επικοινωνία σε θέµατα υγειονοµικής ασφάλειας, 
• ενισχυµένη συνεργασία και παγκόσµια δικτύωση όλων των οργάνων παρακολούθησης και 

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

• Η κινητικότητα των ασθενών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
–  Εισηγητής: ο κ. BEDOSSA (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – FR) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 301 τελικό – CESE 1433/2004 
 
– Κύρια σηµεία: 
 
 Η ανακοίνωση για την «κινητικότητα των ασθενών» παρουσιάζει ένα σύνολο συγκεκριµένων 

προτάσεων, οι οποίες καλύπτουν πολυάριθµους τοµείς και επιτρέπουν την ενσωµάτωση του 
στόχου της υψηλής προστασίας της δηµόσιας υγείας, στόχου που περιλαµβάνεται στη Συνθήκη, 
στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης,.   

 
 Η κοινοτική νοµοθεσία παρέχει στους πολίτες το δικαίωµα να αναζητούν περίθαλψη σε άλλα 

κράτη µέλη και να διεκδικούν επιστροφή των σχετικών δαπανών. Όµως, στην πράξη δεν είναι 
πάντοτε εύκολο να ασκήσει κανείς τα δικαιώµατα αυτά.   

 
 Η ΕΟΚΕ είναι υπέρ µιας ευρωπαϊκής στρατηγικής, προκειµένου: 
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• να προαχθεί η συνεργασία σε ευρωπαϊκή κλίµακα, ώστε να καταστεί δυνατή η καλύτερη χρήση 
των διαθέσιµων πόρων, 

• να δοθεί µια κοινή, ευρωπαϊκή ερµηνεία των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων των ασθενών, 
• να επιτευχθεί κοινή χρήση του διαθέσιµου δυναµικού και διεθνική περίθαλψη. 

 
 Η ΕΟΚΕ συµφωνεί απόλυτα µε την απόφαση να χρησιµοποιηθούν πόροι του Ταµείου Συνοχής και 

των διαρθρωτικών ταµείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διευκόλυνση των επενδύσεων στον 
τοµέα της υγείας, την ανάπτυξη υγειονοµικών υποδοµών και την προαγωγή της ιατρικής 
τεχνογνωσίας, στόχοι οι οποίοι έχουν αποκτήσει προτεραιότητα στα πλαίσια των παρεµβάσεων 
των χρηµατοδοτικών µέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 
 Η συνεργασία των κρατών µελών πρέπει να οδηγήσει στην υιοθέτηση κοινών στόχων που θα 

υλοποιηθούν στα πλαίσια των εθνικών σχεδίων δράσης, ενώ η επιλογή των κατάλληλων δεικτών 
θα επιτρέψει τη λεπτοµερή παρακολούθηση της εξέλιξης των πολιτικών για την υγεία που 
εφαρµόζονται στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

 
 Η ΕΟΚΕ υπενθυµίζει ότι υπάρχει ένα µέσο το οποίο καθίσταται απολύτως απαραίτητο: ένα 

παρατηρητήριο ή ένας οργανισµός που θα παρακολουθεί τις εξελίξεις, θα διενεργεί αναλύσεις και 
θα προβαίνει σε ανταλλαγές απόψεων σχετικά µε τις εθνικές πολιτικές στον τοµέα της υγείας, 
τηρώντας τις ισχύουσες Συνθήκες, την αρχή της επικουρικότητας και τις εθνικές αρµοδιότητες. 

 
 Η ΕΟΚΕ δεν µπορεί παρά να επιδοκιµάσει την επιλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προσφύγει 

στην ανοικτή µέθοδο συντονισµού για θέµατα όπως τα ακόλουθα:  
 

• ανταλλαγή ορθών πρακτικών, 
• δείκτες που να αντιστοιχούν στις δοµές και τις διαδικασίες, 
• βελτίωση της πρόσβασης στα φάρµακα, 
• συντονισµός των εθνικών συστηµάτων, προκειµένου να αποφευχθεί οποιοδήποτε φαινόµενο 

διασυνοριακού ντάµπινγκ ή µετανάστευσης υψηλά καταρτισµένου εργατικού δυναµικού, 
• η ανάγκη να ολοκληρωθεί η ενιαία αγορά για τα φάρµακα. 

 
 Πρόκειται για µια από τις πρώτες φορές που πέντε Γενικές ∆ιευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

συνδυάζουν την πολιτική τους βούληση, τις αρµοδιότητες και τα µέσα που διαθέτουν ενώπιον ενός 
κοινού στόχου: να δοθούν στα διάφορα κράτη µέλη τα µέσα που είναι απαραίτητα για να προαχθεί 
η συνοχή των πολιτικών τους στους τοµείς της υγείας και της κοινωνικής προστασίας, προς όφελος 
όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 
 Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να συγκροτήσει στους κόλπους της µία ειδική οµάδα, µε χαλαρή διάρθρωση, 

αλλά µόνιµο χαρακτήρα, για την παρακολούθηση αυτών των πολιτικών. 
 
− Για περισσότερες πληροφορίες:   κ. Alan Hick 
    (Τηλ.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
 
 

• Υγειονοµικές υπηρεσίες και περίθαλψη των ηλικιωµένων 
− Εισηγητής: ο κ. BRAGHIN (Εργοδότες – IT) 
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− Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 340 τελικό – CESE 1447/2004 
 
− Κύρια σηµεία: 
 
 Καθώς δεν είναι νοµικά δυνατή µία κοινοτική πολιτική στον τοµέα της υγειονοµικής και 

µακροχρόνιας περίθαλψης, η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την πρωταρχική σηµασία που έχει η «ανοικτή 
µέθοδος συντονισµού» ως µέσο για την αποτελεσµατική επίτευξη των στόχων του 
εκσυγχρονισµού και της ανάπτυξης µιας προσιτής και βιώσιµης υγειονοµικής περίθαλψης και 
µακροχρόνιας περίθαλψης υψηλής ποιότητας, για να εξασφαλιστεί η προστασία της δηµόσιας 
υγείας παρά τη διαφορά των καταστάσεων και των αυξανόµενων πιέσεων και προκλήσεων. 

 
 Η υλοποίηση της «ανοικτής µεθόδου συντονισµού» περιλαµβάνει τον καθορισµό µιας σειράς 

δεικτών που θα επιτρέψουν την κάλυψη των σηµερινών γνωστικών ελλείψεων και ταυτοχρόνως 
τον συνυπολογισµό των υφιστάµενων καταστάσεων και των µακροκοινωνικών δυναµικών που 
επιδρούν στο σύστηµα της υγειονοµικής περίθαλψης και ειδικότερα της µακροχρόνιας. Αυτή η 
δέσµη δεικτών πρέπει να ενσωµατώνει τις διαρθρωτικές πτυχές (τοµέας της περίθαλψης, 
εξοπλισµός, προσωπικό, σχετική κατάρτιση και πείρα κλπ.), τις εγγενείς πτυχές της ποιότητας της 
θεραπευτικής διαδικασίας (τρόποι παροχής των υπηρεσιών και πραγµατοποίησης των 
παρεµβάσεων, λειτουργικές κατευθυντήριες γραµµές, ιατρικά πρότυπα και πρακτικές, προστασία 
των δικαιωµάτων των ασθενών κλπ.) και, τέλος, τις πτυχές που σχετίζονται µε την ποιότητα των 
συγκεκριµένων αποτελεσµάτων της περίθαλψης, σύµφωνα µε την τυπολογία της και τις σχετικές 
κοινωνικές προσδοκίες. 

 
 Τα «επόµενα στάδια» που προτείνονται στην ανακοίνωση αφορούν πολύ πιο σηµαντικές πτυχές 

του προβλήµατος και διανοίγουν την παρατήρηση σε πολύ ενδιαφέροντα πεδία. Οι προτάσεις, 
ωστόσο, είναι µάλλον γενικές και για το λόγο αυτό υπάρχει κίνδυνος να µην πραγµατοποιηθούν 
σηµαντικά βήµατα όσον αφορά την προώθηση της ανοικτής µεθόδου συντονισµού.  

 
 Η ΕΟΚΕ προτείνει να προσδιορισθούν πιο συγκεκριµένοι «κοινοί στόχοι», χωρίς ωστόσο να είναι 

υπερβολικά δεσµευτικοί ή να επιδρούν αρνητικά στην οργάνωση των εθνικών συστηµάτων, και να 
καταστούν οι προβλεπόµενες προκαταρκτικές εκθέσεις χρήσιµο µέσο, χωρίς αύξηση των 
διοικητικών δαπανών ή υπερβολικές επιβαρύνσεις για τις περιορισµένες δυνατότητες των νέων 
κρατών µελών. 

 
 Ιδιαιτέρως σηµαντική και επείγουσα είναι, επίσης, η προώθηση δράσεων για την εξειδίκευση των 

συντελεστών και των επαγγελµατιών του τοµέα, για να αναπτυχθεί µε τις κατάλληλες δράσεις 
κατάρτισης ο κοινός επαγγελµατισµός του υγειονοµικού και του κοινωνικού προσωπικού. Αυτό 
συνεπάγεται προετοιµασία όχι µόνο για τις καθαρά τεχνικές πτυχές και απόκτηση νέων 
δεξιοτήτων, όπως η διαχείριση των πληροφοριών σε δίκτυο και η διαχείριση των δαπανών µε βάση 
µια πιο µακρόπνοη λογική. Τα νέα αυτά πρότυπα κατάρτισης θα πρέπει να υποστηριχθούν και να 
ενθαρρυνθούν µε κοινοτικές δράσεις για την πλήρη αξιοποίηση των εµπειριών που θα 
ανταλλάσσονται στο πλαίσιο της «ανοικτής µεθόδου συντονισµού».  

 
–   Για περισσότερες πληροφορίες:   κα Stefania Barbesta 
 (Tηλ.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
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7. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

• Εισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστηµονικής έρευνας στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

–   Εισηγήτρια: η κα KING (Εργοδότες – UK) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 178 τελικό – 2004/0061-0063 CNS – CESE 1434/2004 
 
– Κύρια σηµεία: 
 
 Η ΕΟΚΕ επικροτεί την ανακοίνωση και υποστηρίζει, κατ’ αρχήν, τις προτάσεις που διατυπώνει. 

Ωστόσο, επιθυµεί να επισηµάνει τα εξής: 
 

• Ο στόχος των 700.000 επιπλέον ερευνητών έως το 2010 δεν φαίνεται εφικτός χωρίς συνδυασµό 
προσπαθειών σε ορισµένους τοµείς.  

• Θα πρέπει να παρασχεθούν συγκριτικά στοιχεία σχετικά µε τους πόρους που διαθέτουν χώρες 
όπως η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ για τη στήριξη της κατάρτισης, της κινητικότητας και της εξέλιξης 
της σταδιοδροµίας των ερευνητών. 

• Ο ορισµός που δίνει η Επιτροπή στον «ερευνητικό οργανισµό» θα πρέπει να διευρυνθεί, έτσι 
ώστε να περιλαµβάνει και τους δηµόσιους ή ιδιωτικούς οργανισµούς που επιχορηγούν την 
έρευνα. 

• Το καθεστώς του ερευνητή ενδέχεται σε ορισµένες περιπτώσεις να παραµένει ακαθόριστο. 
Ορισµένα από τα άτοµα που γίνονται δεκτά µπορεί να χρειάζονται καταφύγιο και προστασία 
δυνάµει της Σύµβασης της Γενεύης του 1951. 

• Η Επιτροπή θα πρέπει να καθιερώσει διαδικασία µέσω της οποίας θα εντοπίζονται οι ερευνητές 
από τρίτες χώρες που βρίσκονται ήδη εντός της ΕΕ και θα αναγνωρίζονται ως ερευνητές. 

• Η έλλειψη διαφάνειας των προσόντων και των δεξιοτήτων είναι ένα ζήτηµα που χρειάζεται να 
διευθετηθεί. 

• Υπάρχει υποεκπροσώπηση των ερευνητριών, ιδίως στις διευθυντικές και τις ηγετικές θέσεις. 
Αυτό ισχύει ιδίως για τις ερευνήτριες από τρίτες χώρες. 

• Η «διαρροή εγκεφάλων" από τις αναπτυσσόµενες χώρες αποτελεί αιτία ανησυχίας. 
• Ζητείται από το Ηνωµένο Βασίλειο να ακολουθήσει το παράδειγµα της Ιρλανδίας και να 

υιοθετήσει την οδηγία.   
 
– Για περισσότερες πληροφορίες:    κ. Torben Bach Nielsen 
 (Tηλ.: 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 
 

8. ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΙΑ 
 

• Πρόγραµµα ARGO 
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– Εισηγητής: ο κ. PARIZA CASTAÑOS (Μισθωτοί – ES) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 384 τελικό – 2004/0122 (CNS) – CESE 1436/2004 
 
– Κύρια σηµεία: 
 
 Οι δυσκολίες που αντιµετώπισαν οι εθνικές διοικήσεις ως προς τη συνεργασία τους στο πλαίσιο 

του προγράµµατος ARGO κατέστησαν προφανή την έλλειψη συνεργασίας µεταξύ των κρατών 
µελών όσον αφορά τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων.  

 
 Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι, στο µέλλον, θα είναι αναγκαίο να υπάρξει πρόοδος πέρα από τη διοικητική 

συνεργασία και να οικοδοµηθεί ένα σύστηµα κοινοτικής αλληλεγγύης για θέµατα εξωτερικών 
συνόρων, θεωρήσεων, ασύλου και µετανάστευσης, στο πλαίσιο µιας κοινής πολιτικής. Οι 
δηµοσιονοµικές προοπτικές για την περίοδο µετά το 2007 θα πρέπει να λάβουν υπόψη αυτή την 
προσέγγιση  .  

 
 Η ΕΟΚΕ ζητεί από τις αρµόδιες αρχές, κατά τη διοικητική συνεργασία στους τοµείς των 

εξωτερικών συνόρων, των θεωρήσεων, του ασύλου και της µετανάστευσης, να εγγυώνται πάντοτε 
ανθρώπινη µεταχείριση και σεβασµό της αξιοπρέπειας όλων των προσώπων, σύµφωνα µε τον 
Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΕΕ και τις διεθνείς Συµβάσεις για τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα. 

 
–   Για περισσότερες πληροφορίες:   κ. Pierluigi Brombo 
 (Τηλ.: 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 
 

• Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας 
– Γενικός εισηγητής: ο κ. OLSSON (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – SE) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 808 τελικό – 2003/0311 CNS – CESE 1437/2004 
 
–   Κύρια σηµεία:  
 
 Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόταση κανονισµού, στόχος της οποίας είναι η ενίσχυση του ρόλου του 

Κέντρου, η προσαρµογή του τρόπου λειτουργίας των οργάνων του και η άρση ορισµένων 
ασαφειών που προέκυψαν κατά την εφαρµογή του αρχικού κανονισµού. Αυτό αντικατοπτρίζει το 
πνεύµα που έχει ήδη εκφράσει σε προηγούµενες γνωµοδοτήσεις της σχετικά µε την πρόληψη και 
τη µείωση των κινδύνων που συνδέονται µε την τοξικοµανία.  

 
 Η ΕΟΚΕ υπογραµµίζει ότι οι ενδιαφερόµενες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να 

συµµετέχουν στις εργασίες του Κέντρου. 
 
 Προτείνει, επίσης, να διαθέτει το Κέντρο µια επιτροπή συνδέσµου απαρτιζόµενη από τους 

εκπροσώπους των ευρωπαϊκών δικτύων που εργάζονται στον τοµέα αυτό και οι οποίοι είναι σε 
θέση να παράσχουν πληροφορίες συµπληρωµατικές προς εκείνες που παρέχουν τα εθνικά σηµεία 
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επαφής. (Τα εθνικά σηµεία επαφής αποτελούν µέρος του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφόρησης για 
τα ναρκωτικά και την τοξικοµανία (REITOX), που διαθέτει το Κέντρο). 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες:   κα Stefania Barbesta 
 (Tηλ.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 

9. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 

• Κυκλοφορία των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους 
κατανάλωσης 

–   Εισηγητής: ο κ. WILKINSON (Εργοδότες – UK) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 227 τελικό – 2004/0072 CNS – CESE 1441/2004 
 
– Κύρια σηµεία: 
 
 Η λειτουργία της ενιαίας αγοράς στον τοµέα των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους 

κατανάλωσης αποδείχθηκε περίπλοκη σε ό,τι αφορά τις λεπτοµέρειες, µε αποτέλεσµα να υπάρχει 
αβεβαιότητα σχετικά µε τον δέοντα τρόπο εφαρµογής των κανονισµών σε ορισµένες περιπτώσεις. 
Έχει, εξάλλου, οδηγήσει σε σηµαντική αύξηση του γραφειοκρατικού φόρτου για τις ενδιαφερόµενες 
επιχειρήσεις.  

 
 Οι προτάσεις της Επιτροπής καλύπτουν τις εµπορικές συναλλαγές, τις πωλήσεις σε ιδιώτες και τις 

πωλήσεις εξ αποστάσεως. Αποσκοπούν στη διασαφήνιση, την απλούστευση και την εναρµόνιση των 
ισχυόντων κανόνων για την ενδοκοινοτική κυκλοφορία όταν έχει ήδη καταβληθεί ειδικός φόρος 
κατανάλωσης σε ένα κράτος µέλος για τα συγκεκριµένα προϊόντα, καθώς και στην ελευθέρωση των 
συναλλαγών αυτών, ώστε οι καταναλωτές της ΕΕ να ωφεληθούν περισσότερο από την εσωτερική 
αγορά. 

 
 Η ΕΟΚΕ επικροτεί και τους δύο αυτούς στόχους.  
 
− Για περισσότερες πληροφορίες:   κα Borbála Szij 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail: borbala.szij@esc.eu.int) 
 

 
• ΦΠΑ – Υπηρεσίες υψηλής έντασης εργατικού δυναµικού – Προσχωρήσεις 
– Εισηγητής: ο κ. PEZZINI (Εργοδότες – IT) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 295 τελικό – 2004/0810 CNS – CESE 1442/2004 
 
− Κύρια σηµεία:  
 
 Εκφράζοντας την λύπη της που το Συµβούλιο δεν έχει ακόµη συµφωνήσει για τη βασική πρόταση 

οδηγίας, η ΕΟΚΕ επικροτεί την παράταση της οδηγίας 1999/85/ΕΚ που προτείνει η Επιτροπή. 
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− Για περισσότερες πληροφορίες:   κα Borbála Szij 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail: borbala.szij@esc.eu.int) 
 
 

• Αντασφάλιση 
–   Εισηγητής: ο κ. FRANK von FÜRSTENWERTH (Εργοδότες – DE) 
 
–   Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 273 τελικό – 2004/0097 COD – CESE 1423/2004 
 
–   Για περισσότερες πληροφορίες:   κ. Jean-Pierre Faure 
 (Tηλ.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail: jeanpierre.faure@esc.eu.int)  
 
 

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

• Συµβάσεις παραχώρησης και συµπράξεις δηµοσίου/ιδιωτικού τοµέα 
– Εισηγητής: ο κ. LEVAUX (Εργοδότες – FR) 
  
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 327 τελικό – CESE 1440/2004 
 
– Κύρια σηµεία: 
 
 Συµβάλλοντας σε µια συζήτηση που ξεκίνησε η Επιτροπή για το «Πράσινο Βιβλίο σχετικά µε τις 

συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα», η ΕΟΚE παρατηρεί ότι σε πολλά κράτη εµφανίζεται 
σήµερα ένα ειδικό δίκαιο για αυτού του είδους τις συµπράξεις και ότι µέσα από τις τρέχουσες 
εµπειρίες είναι προτιµότερο:  

 
α)  να αφεθούν οι συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα να αναπτυχθούν µε διάφορες µορφές 

για µερικά χρόνια, 
 
β) να ζητηθεί από τα κράτη µέλη να κοινοποιούν συστηµατικά τους διάφορους τύπους 

συµπράξεων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και τις δυσκολίες που συναντούν,  
 
γ) να συσταθεί από κοινού µε εκπροσώπους των κρατών µελών, της Επιτροπής και της κοινωνίας 

των πολιτών, ένα παρατηρητήριο της εξέλιξης των συµπράξεων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, 
 
δ) να υπογραµµιστεί ότι για τις συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και τις συµβάσεις 

παραχώρησης εφαρµόζονται τα ευρωπαϊκά όρια δηµοσιότητας (έργα, υπηρεσίες) και ότι κάτω 
από αυτά τα όρια κάθε κράτος µέλος εφαρµόζει τους δικούς του κανόνες, ώστε να αποτραπεί ο 
περιττός γραφειοκρατικός φόρτος, 

 
ε)  να δηµοσιευτεί ερµηνευτική ανακοίνωση, η οποία να διευκρινίζει πριν από το 2007:  

−  τον ορισµό των συµβάσεων παραχώρησης και των συµπράξεων δηµόσιου και ιδιωτικού  
τοµέα,  
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−  την ανταγωνιστική θέση των µικτών ή ηµιδηµόσιων φορέων,  
−  τον ανταγωνιστικό διάλογο και τη διαδικασία δηµοσιότητας,  
−  την ιδιαιτερότητα του «επιχειρηµατικού φορέα» που ευνοεί την καινοτοµία,  
−  την καταλληλότητα των κρατικών ενισχύσεων για τους µικτούς ή ηµικρατικούς φορείς. 

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

11. ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 
  

• Γεωργία και ασφάλεια των τροφίµων στο πλαίσιο της Ευρωµεσογειακής 
Εταιρικής Σχέσης 

–  Εισηγητής: ο κ. NILSSON (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – SE) 
 
–  Έγγραφα αναφοράς: Ενηµερωτική έκθεση – CESE 731/2004 fin  
 
–  Κύρια σηµεία: 
 
 Οι ετήσιες ευρωµεσογειακές σύνοδοι κορυφής των Οικονοµικών και Κοινωνικών Συµβουλίων 

(ΟΚΣ) και παρεµφερών οργανισµών, που διεξάγονται από το 1995, έχουν ως στόχο να συµβάλουν 
στην καλύτερη κατανόηση των κυριότερων θεµάτων ενδιαφέροντος για τους ευρωµεσογειακούς 
εταίρους και στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τις οικονοµικές και κοινωνικές τους 
συνθήκες.  

 
     Στην τελευταία ευρωµεσογειακή σύνοδο κορυφής, που πραγµατοποιήθηκε στη Μάλτα, 

αποφασίσθηκε να διεξαχθεί η επόµενη σύνοδος το 2004 στη Βαλένθια της Ισπανίας. 
 
 Η οµάδα προετοιµασίας της συνόδου απαρτίζεται, πέραν της ΕΟΚΕ, από το Οικονοµικό και 

Κοινωνικό Συµβούλιο του Βασιλείου της Ισπανίας, το Συµβούλιο Οικονοµικής και Κοινωνικής 
Ανάπτυξης της Μάλτας και το Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο της Τυνησίας. Η ΕΟΚΕ είναι 
µόνιµο µέλος της οµάδας προετοιµασίας των ευρωµεσογειακών συνόδων κορυφής και συµβάλλει, 
µεταξύ άλλων, µε την κατάρτιση ενός εγγράφου µε τη µορφή ενηµερωτικής έκθεσης.   

 
 Φέτος η ενηµερωτική έκθεση της ΕΟΚΕ έχει θέµα τη «Γεωργία και ασφάλεια των τροφίµων στο 
πλαίσιο της Ευρωµεσογειακής Εταιρικής Σχέσης» και εκπονήθηκε σε συνεργασία µε την 
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας (ΟΚΕ), την Οικονοµική και Κοινωνική 
Επιτροπή του Ισραήλ, το Εθνικό Συµβούλιο Οικονοµίας και Εργασίας της Ιταλίας (CNEL), την 
παλαιστινιακή αντιπροσωπεία και την τουρκική αντιπροσωπεία στη ΜΣΕ ΕΕ-Τουρκίας. 

 
 Το Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο του Βασιλείου της Ισπανίας, σε συνεργασία µε το 

Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο της Γαλλίας, την ΟΚΕ της Ελλάδας, το CNEL της Ιταλίας 
και το Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο της Τυνησίας, θα παρουσιάσουν έγγραφο µε τίτλο 
«Μετανάστευση και συνεργασία µεταξύ των χωρών της περιοχής». 
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 Οι χώρες της Μεσογείου είναι η δεύτερη σηµαντικότερη αγορά εξαγωγών της ΕΕ για τα γεωργικά 
προϊόντα και τα τρόφιµα. H ενηµερωτική έκθεση επικεντρώνεται στην ασφάλεια των τροφίµων και 
υπογραµµίζει τη σηµασία της συµµετοχής των γεωργικών οργανώσεων, της βιοµηχανίας 
τροφίµων, των καταναλωτών και των εργαζοµένων στην αναπτυξιακή διαδικασία. 

 
 Η ΕΟΚΕ θα µπορούσε να επιστρατεύσει τη διάρθρωση και τα δίκτυά της για να διοργανώσει 

διάσκεψη µε θέµα τη «Συνεργασία για µεγαλύτερη ασφάλεια των τροφίµων». 
 
 Για να επιτευχθεί η επιθυµητή ανάπτυξη για την παραγωγή και την ασφάλεια των τροφίµων, θα 

πρέπει να προσδιοριστούν και να διερευνηθούν ορισµένοι τοµείς όπως, µεταξύ άλλων, η αύξηση 
των προγραµµάτων κατάρτισης, παροχής συµβουλών και έρευνας. 

 
 Βασική προϋπόθεση είναι να δοθεί πολιτική προτεραιότητα σ’ αυτούς τους τοµείς στο πλαίσιο της 

διαδικασίας της Βαρκελώνης, έτσι ώστε το πρόγραµµα MEDA να µπορέσει επίσης να 
δηµιουργήσει το κατάλληλο κλίµα για την ανάπτυξη της γεωργίας και την ασφάλεια των 
τροφίµων. 

 
–   Για περισσότερες πληροφορίες:   κ. Michael Wells 
 (Tηλ.: 00 32 2 546 82 83 – e-mail: michael.wells@esc.eu.int) 
 
 

• Ενέργειες ενηµέρωσης και προώθησης των γεωργικών προϊόντων στις 
τρίτες χώρες 

–   Εισηγητής: ο κ. NIELSEN (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – DK) 
 
–   Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 233 τελικό – 2004/0073 CNS – CESE 1430/2004 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες:  κα Eleonora Di Nicolantonio  
    (Tηλ.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

 
12. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 
 
• Πολυκυκλικοί αρωµατικοί υδρογονάνθρακες / Έλαια και ελαστικά 
επίσωτρα 

–   Εισηγητής: ο κ. SEARS (Εργοδότες – UK) 
 
–   Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 98 τελικό – 2004/0036 COD – CESE 1429/2004 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες:   κ. Robert Wright  
 (Τηλ.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int) 
 
 

• Τριχλωροβενζόλιο 
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– Εισηγητής: ο κ. SEARS (Εργοδότες – UK) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 320 τελικό – 2004/0111 COD – CESE 1424/2004 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες:   κ. João Pereira dos Santos 
 (Tηλ.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

13. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

• Συνδέσεις υψηλών ταχυτήτων στην Ευρώπη 
–   Εισηγητής: ο κ. McDONOGH (Εργοδότες – IE) 
  
–   Έγγραφα αναφοράς:  COM(2004) 61 τελικό – CESE 1427/2004 
  
–   Κύρια σηµεία: 
 
 Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή:  

− να συνεχίσει να επιδιώκει την πλήρη εφαρµογή του πλαισίου σε όλα τα κράτη µέλη, 
συµπεριλαµβανοµένων των νέων κρατών µελών, 

− να καθιερώσει επίσηµο, σαφή ορισµό για τον όρο «ευρυζωνικός» και τη χρήση του εντός της 
Ένωσης, 

− να συµπεριλάβει κατώτατο πρότυπο για την ποιότητα της σύνδεσης στον ακριβή ορισµό του 
όρου «ευρυζωνικός», 

− να προωθήσει την επέκταση των ευρυζωνικών δικτύων για την έγκαιρη κάλυψη ολόκληρης της 
Ένωσης και να επισηµάνει τις δικτυακές ελλείψεις σε µελλοντικές εκθέσεις, 

− να προτείνει νοµοθεσία σχετικά µε την κοινή χρήση των εγκαταστάσεων των επικοινωνιών 
τρίτης γενιάς (3G) µεταξύ των φορέων εκµετάλλευσης, επισπεύδοντας τη διαθεσιµότητα της 
πρόσβασης, περιορίζοντας τις περιβαλλοντικές ανησυχίες και µειώνοντας το κόστος της 
παροχής υπηρεσιών, προς όφελος των καταναλωτών και της αποδοτικής χρήσης των πόρων 
στην ΕΕ, 

− να προσέξει τα θέµατα ασφαλείας κατά τη διάδοση των νέων υπηρεσιών στους καταναλωτές, 
αυξάνοντας την εµπιστοσύνη των καταναλωτών στις νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες:    κ. Raffaele Del Fiore  
 (Tηλ.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 

 


