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1. Εισαγωγικό Σημείωμα 
 
Το παρόν Σημείωμα αναφέρεται στις εργασίες της 73ης Συνόδου Ολομέλειας της 
Επιτροπής των Περιφερειών1, που πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7 Φεβρουαρίου 
2008. Στην Σύνοδο συμμετείχε η Κυπριακή Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή των 
Περιφερειών, με Επικεφαλής το Γιώργο Γεωργίου, Δήμαρχο Κάτω Πολεμιδιών. Την 
Κυπριακή Αντιπροσωπεία εκπροσώπησαν εκτός από τον Επικεφαλής, οι κύριοι 
Χρίστος Μέσης, Δήμαρχος Μέσα Γειτονιάς, Σπύρος Ελενοδώρου, Πρόεδρος 
Κοινοτικού Συμβουλίου Οροκλίνης, Κώστας Χατζηκακού, Δημοτικός Σύμβουλος 
Αμμοχώστου, και Νίκος Καλλής, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Ζωοπηγής.  
   
Η σύνοδος αυτή είχε ειδικό χαρακτήρα αφού την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου, η 

Επιτροπή των Περιφερειών εξέλεξε τον νέο της Πρόεδρο, τον βέλγο πολιτικό κ. Luc 

Van den Brande, ο οποίος θα ασκήσει τα καθήκοντά του κατά το δεύτερο ήμισυ της 

τρέχουσας τετραετούς θητεία. Κατά την ίδια σύνοδο ολομέλειας, εξελέγησαν επίσης 

27 αντιπρόεδροι τους οποίους πρότειναν οι εθνικές αντιπροσωπίες, καθώς και τα 

άλλα μέλη του Προεδρείου. 

 
Απευθυνόμενος στην Ολομέλεια μετά την εκλογή του, ο κ. Van den Brande εξέθεσε 

το όραμά του και τις προτεραιότητές του για τα επόμενα δύο χρόνια. Η σημασία των 

εταιρικών σχέσεων αποτέλεσε το κύριο θέμα της ομιλίας του : "Πρέπει να 

απαλλαγούμε από την ιδέα, που βασίζεται στην έννοια μιας ιεραρχίας, ότι η Ευρώπη 

είναι μία πυραμίδα στην κορυφή της οποίας βρίσκεται η ΕΕ, τα κράτη μέλη κάτω από 

αυτήν, οι περιφέρειες κάτω από τα κράτη μέλη και οι πόλεις και οι τοπικές αρχές κάτω 

από τις περιφέρειες. Πρέπει να επιδιώξουμε να διαμορφώσουμε μία νέα εταιρική 

σχέση ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης χάρη στην οποία να μπορούν 

να συνεργάζονται ισότιμα όλες οι βαθμίδες ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη 

κοινών στόχων. Αυτό που χρειαζόμαστε δεν είναι μία "Ευρώπη των Περιφερειών" 

αλλά μία "Ευρώπη με τις περιφέρειες, τις πόλεις και τις τοπικές αρχές της".  

 

Τόνισε πως την εποχή της παγκοσμιοποίησης, η τοπική και η περιφερειακή 

ταυτότητα καθίσταται ολοένα σημαντικότερη : "Οι πολίτες αναζητούν μία αίσθηση 

ασφάλειας και λύσεις σε επίπεδα διακυβέρνησης που τους είναι οικεία, στα οποία 

μπορούν να έχουν πρόσβαση και με τα οποία μπορούν εύκολα να έρθουν σε επαφή. 

Η Ευρώπη που ξεκίνησε ως ένα οικονομικό σχέδιο πρέπει να μεταλλαχθεί σε 

Ευρώπη των πολιτών", ανέφερε. 

  

                                                 
1 Επιτροπή των Περιφερειών : Τα δύο τρίτα περίπου της νομοθεσίας της ΕΕ τίθενται σε εφαρμογή, στα κράτη μέλη, από τις τοπικές και 

περιφερειακές αρχές. Η Επιτροπή των Περιφερειών συστάθηκε το 1994 με σκοπό να δοθεί στους εκπροσώπους του τοπικού επιπέδου 

διακυβέρνησης η δυνατότητα να εκφέρουν τη γνώμη τους για το περιεχόμενο των νόμων αυτών. Η ΕτΠ διοργανώνει 5 συνόδους ολομέλειας 

τον χρόνο, στο πλαίσιο των οποίων τα 344 μέλη της υιοθετούν με ψηφοφορία εκθέσεις, γνωστές ως "γνωμοδοτήσεις", οι οποίες 

καταρτίζονται ως απάντηση σε συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία συντάσσει τις προτάσεις αυτές, και 

το Συμβούλιο Υπουργών, το οποίο αποφασίζει το οριστικό περιεχόμενο της νομοθεσίας (συνήθως σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο), είναι υποχρεωμένοι να ζητούν τη γνώμη της ΕτΠ σχετικά με ένα ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής, στους οποίους 

συμπεριλαμβάνονται το περιβάλλον, η απασχόληση και οι μεταφορές.  

 



Ο κ. Van den Brande απαρίθμησε επτά τομείς προτεραιότητας στους οποίους φρονεί 
ότι η ΕτΠ μπορεί να προσκομίσει προστιθέμενη αξία: (1) την μεταρρύθμιση του 
ευρωπαϊκού προϋπολογισμού· (2) την πολιτική στον τομέα της ενέργειας και το 
πρόβλημα της αλλαγής του κλίματος· (3) τους στόχους της Λισσαβώνας· (4) την 
πολιτική συνοχής και τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας· (5) την 
πολιτισμική ποικιλομορφία· (6) την πολιτική γειτνίασης· και (7) την διακυβέρνηση σε 
πολλαπλά επίπεδα και την επικουρικότητα. 
 
Στη συνέχεια η Σύνοδος ακολούθησε το κανονικό της πρόγραμμα που 

χαρακτηρίστηκε από την παρέμβαση δύο Επιτρόπων : Ο κ. Verheugen, αρμόδιος για 

τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία αναφέρθηκε στο νέο Enterprise Europe Network 

("Eυρωπαϊκό δίκτυο υποστήριξης των επιχειρήσεων και της καινοτομίας"), μία 

πρωτοβουλία την οποία στηρίζει η ΕτΠ και η οποία στοχεύει στην παροχή προς τις 

ΜΜΕ πληροφοριών σχετικά με τις πολιτικές και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, 

προκειμένου να είναι σε θέση να αναπτύξουν το πλήρες δυναμικό τους. Η 

παρέμβαση της Επιτρόπου κ. Fischer Boel, αρμόδιας για τη γεωργία και την 

ανάπτυξη της υπαίθρου έγινε στα πλαίσια  της ψηφοφορίας για τη γνωμοδότηση της 

ΕτΠ με θέμα το διαγνωστικό έλεγχο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. 

 

 

  

Τέλος, η ΕτΠ υιοθέτησε το ψήφισμα για το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο 

αντανακλά τα πορίσματα μίας νέας έκθεσης της ΕτΠ, η οποία καταρτίσθηκε κατόπιν 

αιτήματος εκ μέρους των ηγετών της ΕΕ το 2006 και η οποία αφορά τα 

αποτελέσματα της αναθεωρημένης στρατηγικής της Λισσαβώνας και εκθέτει και τις 

προοπτικές για το διάστημα μετά το 2008. Τα μέλη επέστησαν την προσοχή στο 

"παράδοξο της Λισσαβώνας", το οποίο καταδεικνύει ότι, ενώ οι περιφέρειες και οι 

πόλεις καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την υλοποίηση των στόχων οικονομικής 

μεγέθυνσης και απασχόλησης, πολλές από αυτές θεωρούν ότι η συμμετοχή τους 

στην επίτευξη  των στόχων αυτών υποτιμάται.  

  

 2. Παρουσίαση των γνωμοδοτήσεων 

 
Η Ολομέλεια ψήφισε συνολικά 9 γνωμοδοτήσεις, οι οποίες παρουσιάζονται 
αναλυτικά στη συνέχεια. 
 

1. Αποτελεσματικότερη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας στις Περιφέρειες 

της ΕΕ  

 Εισηγητής : M.  MYLLYVIRTA (Δήμαρχος Lahti , FI/PPE) 

 

Η γνωμοδότηση επιμένει σε μια πιο αποτελεσματική και συντονισμένη χρήση των 
μηχανισμών χρηματοδότησης της ΕΕ σε περιφερειακό επίπεδο, που να ενισχύσει τη 
διάσταση έρευνας και καινοτομίας της στρατηγικής της Λισσαβώνας. Η ΕτΠ 
υπογραμμίζει τη σημασία των περιφερειακών στρατηγικών έρευνας και καινοτομίας 
στην αύξηση της ευθύνης όλων των ενδιαφερόμενων συμβαλλόμενων μερών. 

http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm


Έμφαση δίνεται στην ανάγκη συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα και ειδικότερα των 
ΜΜΕ. Μιλώντας νωρίτερα στη Σύνοδο Ολομέλειας, ο Επίτροπος Günter Verheugen 
χαρακτήρισε τις ΜΜΕ βασικό ιστό της ευρωπαϊκής οικονομίας και τόνισε την σημασία 
τους στην ενδυνάμωση των εθνικών αγορών. 
 

Εντούτοις, ο κ. Myllyvirta καλεί για περαιτέρω δραστηριότητες σε επίπεδο ΕΕ για την 
προώθηση συμπράξεων ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την έρευνα και την 
καινοτομία. Πρόεδρος της Επιτροπής της ΕτΠ για τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και 
την έρευνα (EDUC), ο κ. Myllyvirta θα συμμετέχει στις 5-6 Μαρτίου στη διάσκεψη που 
οργανώνεται από τη σλοβενική κυβέρνηση με τίτλο "Ερευνητικές Υποδομές και η 
δομική διάσταση τους μέσα στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας". Ο φινλανδός 
δήμαρχος θα συζητήσει το ρόλο και τη σημασία των περιφερειών στην ανάπτυξη 
μιας στρατηγικής ευρωπαϊκής πολιτικής για τις ερευνητικές υποδομές. 
 

2. Ενδιάμεση ανασκόπηση της στρατηγικής για τις βιοεπιστήμες και τη βιοτεχνολογία 

Εισηγητής : ο κ. DOHLER (Μέλος του κοινοβουλίου του Ελεύθερου Κρατιδίου της 

Βαυαρίας, DE/PPE) 

 

Η ΕτΠ θεωρεί ότι οι βιοεπιστήμες και η βιοτεχνολογία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη 
διεθνή ανταγωνιστικότητα και την αειφόρο ανάπτυξη της ΕΕ. Η ιατρική, ο 
φαρμακευτικός κλάδος, η βιομηχανική μεταποίηση και η πρωτογενής παραγωγή 
(τρόφιμα και ζωοτροφές, ανανεώσιμες πρώτες ύλες, εναλλακτικές πηγές ενέργειας) 
αποτελούν σημαντικούς τομείς εφαρμογής των βιοεπιστημών και της βιοτεχνολογίας. 
Χάρη σε αυτές προσφέρονται νέες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση καίριων 
προβλημάτων σχετικών με την υγεία, τη γήρανση του πληθυσμού, τον ενεργειακό 
εφοδιασμό και την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη. 
 
Επιδοκιμάζει τη δημιουργία ευρωπαϊκών δικτύων περιφερειών και συμπράξεων που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της βιοτεχνολογίας και των βιοεπιστημών· η 
δημιουργία συμπράξεων, η συσπείρωση της έρευνας, της βιομηχανίας και των 
επενδυτών, καθώς και η ενημέρωση της κοινής γνώμης σχετικά με την τεχνολογική 
πρόοδο εξαρτώνται από την υποστήριξη των πόλεων και των περιφερειών 
προκειμένου να επιτευχθεί η συνένωση των ικανοτήτων και η ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητάς τους σε διεθνές επίπεδο. 
 
Τα πορίσματα της ενδιάμεσης ανασκόπησης της στρατηγικής, αναδεικνύουν τις εξής 
προτεραιότητες : ενημέρωση των χρηστών σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο και τις 
διοικητικές διαδικασίες στον τομέα της βιοτεχνολογίας, διάθεση κεφαλαίων 
επιχειρηματικού κινδύνου, βελτίωση της κατάστασης στην αγορά εργασίας μέσω της 
δημιουργίας ενός ελκυστικού κανονιστικού πλαισίου, υλοποίηση σχεδίων για τη 
μελέτη των γεωργικών εφαρμογών της γενετικής, καθορισμός κριτηρίων για την 
σήμανση των σπόρων που περιέχουν ίχνη γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών 
(ΓΤΟ) και άμεση διερεύνηση μέτρων για την προστασία των παραδοσιακών και των 
βιολογικών γεωργικών καλλιεργειών, καθώς επίσης για τη βιώσιμη συνύπαρξή τους 
με γενετικώς τροποποιημένα φυτά.  
 

3. Προώθηση της ενεργού συμμετοχής των νέων στα κοινά μέσω της εκπαίδευσης 

Εισηγήτρια : η κα du GRANRUT (Μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου της   

Πικαρδίας, FR/PPE 



Η ΕτΠ διαπιστώνει την ελλιπή γνώση των πολιτών των κρατών μελών όσον αφορά 
τα θεμέλια της οικοδόμησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις προοπτικές εξέλιξής της 
και προτείνει, να εμπλουτιστούν με την ευρωπαϊκή τους διάσταση όλα τα σημαντικά 
μαθήματα και να διδάσκονται οι αρμοδιότητες και η λειτουργία των θεσμών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Η εισηγήτρια κα du GRANRUT εκφράζει την ικανοποίηση της για το πρόγραμμα 
Urbact II που δίνει προτεραιότητα στην κοινωνική ένταξη των νέων και στις δράσεις 
ενημέρωσης και επικοινωνίας που προέρχονται από τα διάφορα θεσμικά ευρωπαϊκά 
όργανα, καθώς και για τις θετικές επιπτώσεις του προγράμματος Socrates· 
αναγνωρίζει την αποτελεσματικότητα των διαφόρων ενώσεων εκπαιδευτικών και 
συλλόγων νέων ή ενώσεων που δραστηριοποιούνται υπέρ των νέων και επιδιώκουν 
να μυήσουν τους μαθητές ή τα μέλη τους στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα. 
Ενθαρρύνει τη χρησιμοποίηση του Youthpass που επιτρέπει την αναγνώριση της 
κοινωνικής εργασίας των νέων στο πλαίσιο του προγράμματος «Νεολαία» και του 
Europass (Ευρωπαϊκό βιβλιάριο κατάρτισης) που ευνοεί την κινητικότητα των νέων 
εργαζομένων στην Ευρώπη. 
 
Ενθαρρύνει την ανάπτυξη σχημάτων, παρεμφερών με αυτό των Νέων Πρεσβευτών, 
οι οποίοι ορίζονται στα Θερινά Πανεπιστήμια για Νέους, στο πλαίσιο μίας 
πρωτοβουλίας της Συνέλευσης των Περιφερειών της Ευρώπης. Οι νέοι θα πρέπει να 
φέρουν την ευθύνη της μετάδοσης στους συνομήλικούς τους μηνυμάτων που 
αφορούν διάφορα θέματα, συμπεριλαμβανομένου αυτού της ενεργού συμμετοχής 
στα κοινά.  
 

4. Έλεγχος της υγείας της κοινής γεωργικής πολιτικής  

 Εισηγητής : κ. MURRAY (Μέλος του κομητειακού συμβουλίου του Meath και της 

περιφερειακής αρχής του Mid-East , IE/UEN-EA) 

 

Η γνωμοδότηση σχετικά με τον έλεγχο της υγείας της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 
προκάλεσε εκτεταμένη συζήτηση, η οποία έδωσε έμφαση στην ύπαρξη  
διαφορετικών απόψεων μεταξύ των εκπροσώπων των τοπικών και περιφερειακών 
αρχών της Ευρώπης. Καλούμενη να ανοίξει  τη συζήτηση, η Επίτροπος κα 
FISCHER-BOEL, αρμόδια για τη γεωργία και την ανάπτυξη της υπαίθρου, επισήμανε 
ότι "στον έλεγχο της υγείας της ΚΑΠ πρέπει να ληφθεί υπόψη η αξία της 
διαφορετικότητας ανάμεσα στα αγροκτήματα και τα αγροτικά τοπία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης" και συνέστησε "να δοθεί περισσότερη αυτονομία στις περιφέρειες που να 
τους επιτρέπει να εκφράσουν το πλήρες δυναμικό τους, με κάθε πιθανή μορφή 
υποστήριξης". Διαβεβαίωσε επίσης ότι μια επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ θα ήταν " 
βήμα στη λανθασμένη κατεύθυνση" και τόνισε την ανάγκη "να εξεταστούν τρόποι 
βελτίωσης της ποιότητας" προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα της 
ευρωπαϊκής γεωργίας.  
 
Προκειμένου να συμβάλει στην προετοιμασία αυτής της γνωμοδότησης, η ΕτΠ είχε 
συστήσει ομάδα εργασίας σχετικά με την ΚΑΠ που επιδόθηκε σε συζητήσεις μεταξύ 
όλων των ενδιαφερόμενων πλευρών, συμπεριλαμβανομένων των βασικών 
εκπροσώπων από τους γεωργικούς και  αγροδιατροφικούς τομείς.  
 



Την γνωμοδότηση παρουσίασε ο εισηγητής κ. Seamus Murray, ο οποίος υποστήριξε 
την ανάγκη "αναδόμησης της ΚΑΠ έτσι ώστε να αποφευχθεί επανεθνικοποίηση της, 
καθώς και για να διατηρηθεί αυτάρκεια στα τρόφιμα" και σημείωσε ότι ο έλεγχος 
υγείας "είναι περισσότερο μια αναθεώρηση της ΚΑΠ παρά μια μεταρρύθμιση, 
δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός ΚΑΠ έχει οργανωθεί έως 2013".  
 
Τα μέλη της ΕτΠ συμφώνησαν ότι η ΚΑΠ έχει σημαντική συμβολή στην εδαφική 
συνοχή. Προτρέπουν, με τις αλλαγές στο δεύτερο πυλώνα, η ΚΑΠ να στοχεύει στην 
προαγωγή της αγροτικής ανάπτυξης, κάτι που συμφωνεί με τις νέες συνθήκες 
παραγωγής των αγροτών και αφορά όλες τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ. 
 

5. Η συμβολή του εθελοντισμού στην οικονομική και κοινωνική συνοχή 

Εισηγητής : ο κ. McDONNELL (Μέλος του δημοτικού συμβουλίου της Galway και της 

δυτικής περιφερειακής αρχής, IE/ALDE) 

 

Με τη γνωμοδότηση του, ο Ιρλανδός πολιτικός Declan McDonnell καλεί τους 
ευρωπαίους  υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων, να προωθήσουν τα οικονομικά 
και κοινωνικά οφέλη του εθελοντισμού. Ο κ. McDonnell τόνισε τη δυνατότητα του 
εθελοντισμού να αλλάξει τη ζωή, ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας 
όπως οι μετανάστες, οι μειονότητες, οι άνεργοι, οι άστεγοι, οι καταχραστές ουσιών 
και οι ανεκπαίδευτοι. "Είναι βασικό στοιχείο της ενεργούς ιδιότητας του πολίτη και της 
δημοκρατίας σε όλα τα επίπεδα", δήλωσε.  
 
Η έκθεση δίνει έμφαση στα πλεονεκτήματα που προσφέρει η εμπειρία του 
εθελοντισμού όσον αφορά στη μελλοντική καταλληλότητα για απασχόληση: με την 
απόκτηση νέων δεξιοτήτων, οι συμμετέχοντες στα εθελοντικά σχέδια μπορούν να 
έχουν πρόσβαση σε καλύτερα πληρωμένες εργασίες ή να επιστρέψουν στη 
διαδικασία της εκπαίδευσης. Εντούτοις, ο εισηγητής υπογράμμισε ότι η εθελοντική 
εργασία δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως υποκατάστατο ή μορφή αντικατάστασης του 
απασχολούμενου προσωπικού σε οποιοδήποτε περιβάλλον.  
 
Η γνωμοδότηση υπογραμμίζει ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές έχουν 
πρωταρχικό ρόλο να διαδραματίσουν στην υποστήριξη των προσπαθειών για την 
ανάπτυξη υποδομής που θα ενισχύσει και διευκολύνει τον εθελοντισμό, τηρώντας 
ταυτόχρονα την αυτονομία του τομέα του εθελοντισμού. Αλλά ο κ. McDonnell 
επιθυμεί επίσης την πιο ενεργό ανάμιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λαμβάνοντας 
υπόψη το γηράσκοντα πληθυσμό της ΕΕ, προτείνει να ενθαρρύνονται περισσότεροι 
ηλικιωμένοι να συμμετέχουν εθελοντικά. "Οι δεξιότητες και η εμπειρία ζωής τους, 
καθώς επίσης και τα αποδεδειγμένα οφέλη υγείας του εθελοντισμού δεν θα έπρεπε να 
υποτιμηθούν", είπε, δίνοντας έμφαση στο "άριστο παράδειγμα" των ενώσεων 
ενεργούς συνταξιοδότησης στην Ιρλανδία.  
 
Η γνωμοδότηση συνιστά να ανακηρυχθεί το 2012 ως ευρωπαϊκό έτος ενεργοποίησης 
του πολίτη μέσω του εθελοντισμού με στόχο την προαγωγή του εθελοντισμού και την 
υλοποίηση πρωτοβουλιών στα 27 κράτη της ΕΕ. Επισημαίνει επίσης τις δυνατότητες 
ενός συστήματος βράβευσης της ΕΕ για οργανώσεις εθελοντικής δράσης και 
επιχειρηματικές οργανώσεις με στόχο την προβολή παραδειγμάτων ορθής πρακτικής 
και αριστείας σε σχέση με την προώθηση και στήριξη του εθελοντισμού.  
 



6. Θέσπιση κοινών αρχών όσον αφορά την ευελιξία με ασφάλεια: περισσότερες και    

καλύτερες θέσεις εργασίας μέσω της ευελιξίας με ασφάλεια  

       Εισηγητής : ο κ. QUAYLE (Μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Trafford , UK/PSE)  

 
Οι προσπάθειες της ΕΕ να προωθήσει την "ευελιξία με ασφάλεια" (flexicurity) στην 
αγορά εργασίας δεν πρέπει να οδηγήσει στην εξαφάνιση των κοινωνικών προτύπων, 
προειδοποιεί η γνωμοδότηση. Ο εισηγητής κ. Dave Quayle δηλώνει ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή πρέπει να αξιολογήσει τις δαπάνες και τα κέρδη της προσέγγισης ‘’ευελιξία 
με ασφάλεια’’ και να τα εξηγήσει στο ευρύ κοινό. Η προσέγγιση αυτή στοχεύει στο να 
ενθαρρύνει τόσο την ευελιξία στην αγορά εργασίας όσο και ένα υψηλό επίπεδο 
ασφάλειας στην απασχόληση και το εισόδημα. Η έννοια, που πρωτοχρησιμοποίησαν 
οι Δανοί, θεωρείται από μερικούς ως απάντηση στο δίλημμα για το πώς να βελτιωθεί 
η σφαιρική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ διατηρώντας ταυτόχρονα τα παραδοσιακά 
ευρωπαϊκά πρότυπα κοινωνικής ευημερίας. Ο κ.  Quayle υπογραμμίζει ότι η ευελιξία 
με ασφάλεια δεν είναι ένα τυποποιημένο πρότυπο που εφαρμόζεται με τον ίδιο 
τρόπο σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Συστήνει στις τοπικές και περιφερειακές αρχές να 
εστιάζουν στο ζήτημα με έναν αποκεντρωμένο τρόπο, σε συντονισμό με τα 
συνδικάτα, τις επιχειρηματικές οργανώσεις και την ευρύτερη κοινότητα, για να 
καθιερώσουν την καλύτερη τοπική προσέγγιση για κάθε περίπτωση. "Πραγματική 
πρόοδος μπορεί να σημειωθεί μόνο με την χάραξη και την ενθάρρυνση εθνικών και 
ευρωπαϊκών πολιτικών ενεργούς αγοράς εργασίας, προγραμμάτων απασχόλησης και 
δεξιοτήτων," σχολιάζει.  
 
Υπογραμμίζεται η ανάγκη να υπάρξει ένα βασικό επίπεδο εργατικών δικαίων στα 
κράτη μέλη της ΕΕ προκειμένου να αποτραπούν ο αθέμιτος ανταγωνισμός και το 
κοινωνικό ντάμπινγκ. Ο εισηγητής υποστηρίζει τη δημιουργία μιας προσιτής και 
ευέλικτης αγοράς εργασίας που δεν ασκεί διακρίσεις, αναγνωρίζει και ενθαρρύνει τις 
ΤΠΕ και εφαρμόζει ποικιλόμορφα εργασιακά πρότυπα όπως η κατ' οίκον εργασία και 
η τηλεργασία. Απαιτεί επίσης την καλύτερη κατάρτιση για τους νέους, τους 
ηλικιωμένους εργαζομένους και περισσότερη εστίαση στα ζητήματα ισότητας. Οι  
άνθρωποι με ειδικές ανάγκες έχουν επίσης έναν πλήρη ρόλο να διαδραματίσουν 
στην αγορά εργασίας.  
 
Θεωρεί ότι έχει ζωτική σημασία να ενθαρρύνονται τα άτομα να αποκτούν δεξιότητες 
επιχειρηματικής φύσεως, χάρη στις οποίες να μπορούν να συστήσουν τη δική τους 
επιχείρηση. Συγχρόνως, προτείνει το Ταμείο Ρύθμισης της Παγκοσμιοποίησης της 
ΕΕ να τεθεί στην διάθεση των τοπικών και περιφερειακών αρχών για να παρέχει την 
επανεκπαίδευση όταν σημαντικοί εργοδότες αντιμετωπίζουν την αναδιάρθρωση.  
 

7. Ευρωπαϊκή Στρατηγική για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη Διατροφή, το 

Υπερβολικό Βάρος και την Παχυσαρκία 

       Εισηγητής : ο κ. MAGNANI (Αντιπρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου του Trentin Haut-

Adige, IT/ADLE) 

 

Την ώρα που η παχυσαρκία τείνει να γίνει επιδημία, η ΕτΠ συνηγορεί υπέρ της 
δέσμευσης των περιφερειών για την αντιμετώπιση του προβλήματος και της 
εφαρμογής ενός προγράμματος εκπαίδευσης σχετικά με την υγιεινή διατροφή.  
 



Στην Ευρώπη, η παχυσαρκία καθιστά πρόκληση για τη δημόσια υγεία, και αφορά 
κυρίως τα παιδιά. Ο εισηγητής δίνει έμφαση "στις επιβλαβείς επιπτώσεις του 
υπερβολικού βάρους’’. Το υπερβολικό βάρος και η παχυσαρκία οδηγούν πράγματι σε 
κίνδυνο ανάπτυξης σοβαρών ασθενειών και μπορούν να βλάψουν σημαντικά την 
ποιότητα ζωής των ενδιαφερομένων προσώπων. Για τον Μario Magnani, πρέπει "να 
εναντιωθούμε στο "εύκολο’’ και να αποκαταστήσουμε έναν τρόπο ζωής περισσότερο 
σε αρμονία με τη φύση’’.  
 
Για να αντιμετωπιστεί αυτό το κοινωνικό πρόβλημα που αγγίζει ολόκληρη την 
ευρωπαϊκή ένωση, και ως απάντηση στη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής, οι περιφέρειες  
καλούνται να απαντήσουν σε αυτήν την πρόκληση αφού, σύμφωνα με τον εισηγητή, 
δεν υπάρχει "μία μοναδική λύση σε αυτό το πρόβλημα που επιβάλλει την 
προσαρμογή στην τοπικές και περιφερειακές διαφοροποιήσεις". Ο Mario Magnani 
συστήνει την οργάνωση "μιας ετήσιας συνάντησης ανάμεσα στις περιφέρειες που να 
ενθαρρύνει την ανταλλαγή εμπειριών και να αναδείξει το πιο αποτελεσματικό πρότυπο 
αντιμετώπισης της παχυσαρκίας". 
 
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης διευκρίνισε ότι "η πρόληψη είναι κάτι εξαιρετικά 
σημαντικό προκειμένου να αποφευχθούν μεταγενέστερα προβλήματα’’ και ότι "είναι 
σημαντικό να μπορέσει να δοθεί η κατάλληλη κατάρτιση στους πολίτες ώστε να 
μπορούν να κάνουν μια σωστή διατροφική επιλογή".  
 
Ενθαρρύνει τη συνεργασία του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και υπογραμμίζει την 
ανάγκη συμμετοχής της αγροδιατροφικής βιομηχανίας και των ΜΜΕ. 
 

8. Λευκή Βίβλος για τον αθλητισμό 

 Εισηγήτρια : η κα KUHN-THEIS (Μέλος του κοινοβουλίου του ομόσπονδου 

κρατιδίου του Σάαρ, DE/PPE) 

 

Η ΕτΠ υπενθυμίζει με έμφαση ότι η Κοινότητα διαθέτει ρητά περιορισμένες 
αρμοδιότητες στον τομέα του αθλητισμού· από αυτή την άποψη θα συμφωνούσε με 
την ανάληψη υποστηρικτικής, συντονιστικής ή συμπληρωματικής δράσης εκ μέρους 
της Επιτροπής χωρίς να περιορίζεται η αυτονομία ή η αρμοδιότητα των κρατών 
μελών και των οργανισμών του αθλητισμού. 
 
Συνιστά μια καλύτερα συντονισμένη καταπολέμηση του ντόπιγκ στην ΕΕ στη βάση 
της συνθήκης της UNESCO για το ντόπιγκ στον αθλητισμό και τη συνεκτίμηση της 
ανάγκης μιας ουσιαστικά ανεξάρτητης και εξειδικευμένης αρχής για τον έλεγχο και 
την καταπολέμηση του ντόπιγκ. Θεωρεί ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές και 
οργανώσεις είναι ιδιαίτερα κατάλληλες να εστιάσουν το ενδιαφέρον της κοινής 
γνώμης στο πρόβλημα αυτό. 
 
Υποστηρίζει την απονομή του σήματος ποιότητας σε σχολεία που προωθούν 

ιδιαίτερα τη  σωματική δραστηριότητα. 

 
Εκφράζει την άποψη ότι ειδικά στον αθλητικό τομέα, η συμμετοχή των πολιτών 
συνδέεται άμεσα με  στόχους που έχουν σχέση με την συλλογικότητα· θεωρεί ότι το 
πρόγραμμα "Πολίτες για την Ευρώπη" συνιστά  κατάλληλο μέτρο σε ό,τι αφορά την 
προώθηση του μαζικού αθλητισμού και συμφωνεί με την πρόταση της Επιτροπής να 



ενθαρρυνθεί ο εθελοντισμός των νέων στον αθλητισμό μέσω του προγράμματος 
«Νεολαία εν δράσει». 
 
Τονίζει τη σημασία δυνατότητας πρόσβασης στις αθλητικές εγκαταστάσεις των 
ατόμων με αναπηρία και την ανάγκη κατάλληλης εκπαίδευσης των προπονητών, των 
εθελοντών και του προσωπικού υποδοχής των αθλητικών σωματείων και των 
οργανώσεων με σκοπό την υποδοχή ατόμων με αναπηρία. 
  

Θεωρεί την κρατική ενίσχυση του μαζικού αθλητισμού αναγκαία και υπενθυμίζει ότι 
σε πολλά κράτη μέλη ο αθλητισμός χρηματοδοτείται, άμεσα ή έμμεσα (μέσω φόρων 
ή εισφορών), κυρίως από κρατικές ή με κρατική άδεια λειτουργίας υπηρεσίες 
τυχερών παιγνιδιών και λαχείων· θα ήταν σκόπιμο να επιτευχθεί, μέσω μελετών και 
συγκρίσεων, η αξιολόγηση της σημασίας των διαφόρων κρατικών ενισχύσεων  για 
την ανάπτυξη του αθλητισμού. 
 

       9. Η Συνέργεια του Ευξείνου Πόντου – μια νέα πρωτοβουλία περιφερειακής συνεργασίας 

Εισηγητής : ο κ. MIREV (Δήμαρχος του Targovishte Δημοκρατία της Βουλγαρίας, BG/PSE) 

 

Ο κ.Mirev υπογραμμίζει ότι "είναι σημαντικό να ενισχύσουμε την περιφερειακή 
διάσταση της συνεργασίας εάν επιθυμούμε να στεφθεί η πρωτοβουλία με επιτυχία’’. 
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης γύρω από την γνωμοδότηση, ο εισηγητής δήλωσε 
ότι "μας περιμένουν μεγάλες προκλήσεις που απαιτούν συντονισμένη δραστηριότητα 
σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η συνεργασία μπορεί να δημιουργήσει  
εμπιστοσύνη με μακροχρόνια διάρκεια". Πρόσθεσε επίσης ότι η γνωμοδότηση 
διατυπώνει πολλές συστάσεις υπέρ της ευρωπαϊκής πολιτικής σε αυτήν την περιοχή. 
Τονίζει "την ευθραυστότητα του περιβάλλοντος’’ καλώντας για μια ‘’ανάλυση των 
απειλών και τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων σε αυτόν τον τομέα’’.  
 
Η πρωτοβουλία της ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει σαν αντικείμενο την ανάπτυξη της 
συνεργασίας με τις χώρες της Μαύρης θάλασσας. Στοχεύει επίσης να εντείνει τις 
σχέσεις της ΕΕ με τους γείτονες των περιφερειακών χωρών της Μαύρης θάλασσας 
και να σταθεροποιήσει την περιοχή. Σύμφωνα με τον εισηγητή, είναι απαραίτητο "να 
εμπλακούν οι δήμαρχοι και όλοι οι εκρόσωποι των εδαφικών κοινοτήτων, καθώς 
παίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών, σε 
μια περιοχή με πρόσφατη δημοκρατική παράδοση".  
 
Η ευημερία, η σταθερότητα και η ασφάλεια αυτής της περιοχής αφορούν άμεσα την 
ΕΕ, ιδίως μετά την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας τον Ιανουάριο του 2007. 
Επιπλέον, η διαδικασία της συνεργασίας στοχεύει να βάλει σε εφαρμογή τις κύριες 
κοινοτικές κατευθυντήριες γράμμεις που θα καθοδηγήσουν την ανάπτυξη της 
περιοχής, με γενικότερο σκοπό την εκπλήρωση των στόχων της Λισσαβώνας και του 
Γκέτεμποργκ. Η ΕτΠ πιστεύει πως για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η ενίσχυση ή η 
δημιουργία δημοκρατικών δομών στο περιφερειακό και το τοπικό επίπεδο της 
περιοχής.  
 


