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Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς µε θε΄µα «∆ιακυβερνητικη΄ ∆ια΄σκεψη 2000
— Ο ρο΄λος της Ευρωπαϊκη΄ς Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς»
(2000/C 117/06)
Στις 24 Νοεµβρι΄ου 2000, το Προεδρει΄ο ανε΄θεσε σε οµα΄δα ad hoc απαρτιζο΄µενη απο΄ την κα Sigmund και τους
κ.κ. Little και Piette, συνεισηγητε΄ς, να προετοιµα΄σει την κατα΄ρτιση γνωµοδο΄τησης της ΟΚΕ για την
«∆ιακυβερνητικη΄ ∆ια΄σκεψη 2000 — Ο ρο΄λος της Ευρωπαϊκη΄ς Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς».
Κατα΄ την 370η΄ συ΄νοδο ολοµε΄λειας που πραγµατοποιη΄θηκε στις 1 και 2 Μαρτι΄ου 2000 (συνεδρι΄αση της
1ης Μαρτι΄ου), η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε, µε 137 ψη΄φους υπε΄ρ, 10 ψη΄φους κατα΄ και 25
αποχε΄ς, την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1. Εισαγωγη΄
Λι΄γο πριν απο΄ την πραγµατοποι΄ηση εκτεταµε΄νης διευ΄ρυνσης,
η Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση βρι΄σκεται ενω΄πιον µιας προ΄κλησης α΄νευ
προηγουµε΄νου, την οποι΄α τα ευρωπαϊκα΄ ο΄ργανα καλου΄νται να
αντιµετωπι΄σουν δεο΄ντως.
Ως εκ του΄του, η Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση οφει΄λει να προβει΄ σε θεσµικη΄
µεταρρυ΄θµιση πριν απο΄ τη διευ΄ρυνση, κατα΄ τρο΄πο ω΄στε να
εξακολουθη΄σει να εκπληρω΄νει τα καθη΄κοντα΄ της µε αποτελεσµατικο΄τητα, συνε΄πεια και διαφα΄νεια, διασφαλι΄ζοντας παρα΄λληλα την
΄ ν της ελευθερι΄ας, της δηµοκρατι΄ας, του σεβασµου΄
τη΄ρηση των αρχω
των ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των και των θεµελιωδω΄ν ελευθεριω΄ν,
καθω΄ς και τη διατη΄ρηση του Κρα΄τους ∆ικαι΄ου που ει΄ναι κοινα΄ σε
ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη.

Η διαδικασι΄α λη΄ψεως των αποφα΄σεω΄ν της εστια΄ζεται στην επι΄τευξη
συναι΄νεσης και αντανακλα΄ απο΄λυτα τη µορφη΄ επικοινωνι΄ας που
αποτελει΄ ΄διον
ι
της οργανωµε΄νης κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν. Η ΟΚΕ
ει΄ναι ο χω
΄ ρος ο΄που οι εκπρο΄σωποι της οργανωµε΄νης κοινωνι΄ας
των πολιτω΄ν ενηµερω΄νονται α΄µεσα, εκφρα΄ζουν τις απο΄ψεις τους
και προασπι΄ζουν τα συµφε΄ροντα΄ τους. Η ΟΚΕ, χα΄ρη στην εγγυ΄τητα΄
της προς τους πολι΄τες, συµβα΄λει α΄µεσα και αποτελεσµατικα΄ στη
διαφα΄νεια και στον εκδηµοκρατισµο΄ της ευρωπαϊκη΄ς ολοκλη΄ρωσης. ∆εν χρησιµευ΄ει µο΄νον ως θεσµικο΄ πλαι΄σιο για τη διαβου΄λευση των φορε΄ων της οικονοµικη΄ς και κοινωνικη΄ς ζωη΄ς, αλλα΄
ταυτο΄χρονα αποτελει΄γε΄φυρα µεταξυ΄ της Ευρω΄πης και της ποικιλο΄µορφης και πολυσυ΄νθετης οργανωµε΄νης κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν.

3. Η ανα΄γκη αλλαγη΄ς
Συνεπω΄ς, κα΄θε ο΄ργανο της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης, θεσµικο΄ η΄ µη,
καλει΄ται να εξετα΄σει τις δυνατο΄τητες µεταρρυ΄θµιση΄ς του και να
υποβα΄λλει τις προτα΄σεις του επι΄ του θε΄µατος.
Η ΟΚΕ ΄εχει επι΄γνωση των ευθυνω΄ν της, δεδοµε΄νου ο΄τι αποτελει΄
«σταυροδρο΄µι» της οργανωµε΄νης κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν.
Υπο΄ αυτο΄ ακριβω΄ς το πρι΄σµα, η ΟΚΕ παρουσια΄ζει τη συµβολη΄ της
για τη ∆ιακυβερνητικη΄ ∆ια΄σκεψη του 2000, προκειµε΄νου να
προετοιµα΄σει τη διευ΄ρυνση και να συνεισφε΄ρει αποτελεσµατικα΄
στην ευρωπαϊκη΄ ολοκλη΄ρωση.

΄ ν ρο΄λος της ΟΚΕ
2. Ο παρω
Με τη συ΄σταση της ΟΚΕ, η Συνθη΄κη της Ρω΄µης καθιε΄ρωσε το
πρω΄το συµβουλευτικο΄ ο΄ργανο σε ευρωπαϊκη΄ κλι΄µακα το οποι΄ο
συγκεντρω΄νει στους κο΄λπους του «τους δια΄φορους κλα΄δους της
οικονοµικη΄ς και κοινωνικη΄ς ζωη΄ς», οι εκπρο΄σωποι των οποι΄ων
αντικατοπτρι΄ζουν την ποικιλοµορφι΄α της οργανωµε΄νης κοινωνι΄ας
των πολιτω΄ν στο συ΄νολο΄ της που ΄εχει ως βη΄µα συζη΄τησης και
προβληµατισµου΄ την ΟΚΕ.
Επι΄ του παρο΄ντος η ΟΚΕ απαρτι΄ζεται απο΄ 222 µε΄λη που
προε΄ρχονται απο΄ οργανω΄σεις εργοδοτω΄ν, εργαζοµε΄νων, γεωργω΄ν,
µεταφορε΄ων, ΜΜΕ, βιοτεχνω΄ν, ελευθερι΄ων επαγγελµα΄των, συνεταιρισµω΄ν, καταναλωτω΄ν, οικογενειω΄ν και νεολαι΄ας, καθω΄ς και απο΄
οργανω΄σεις για την προστασι΄α του περιβα΄λλοντος και την α΄σκηση
εθελοντικη΄ς δραστηριο΄τητας. Το ποσοστο΄ εκπροσω΄πησης διαφε΄ρει
αναλο΄γως των κρατω΄ν µελω΄ν. Η ΟΚΕ συνιστα΄, λοιπο΄ν, µη πολιτικη΄
συνε΄λευση µε ευρυ΄ φα΄σµα εµπειριω΄ν και αξιοσηµει΄ωτες και
αναγνωρισµε΄νες δυνατο΄τητες εµπειρογνωµοσυ΄νης.

Η ΟΚΕ ΄εχει ανε΄καθεν επισηµα΄νει ο΄τι η ευρωπαϊκη΄ ολοκλη΄ρωση δεν
πρε΄πει να εκλαµβα΄νεται ως πα΄για κατα΄σταση, αλλα΄ ως διαδικασι΄α
σε συνεχη΄ εξε΄λιξη. Για αυτο΄ν το λο΄γο, η ΟΚΕ προ΄τεινε πα΄ντοτε,
κατα΄ τις προ΄σφατες ∆ιακυβερνητικε΄ς ∆ιασκε΄ψεις, µεταρρυθµι΄σεις
µε στο΄χο την προαγωγη΄ της εν λο΄γω διαδικασι΄ας.
Επι΄ του παρο΄ντος, η διευ΄ρυνση δεν αποτελει΄ µο΄νον προ΄κληση,
αλλα΄ και ευκαιρι΄α για τη θεσµικη΄ µεταρρυ΄θµιση της Ευρωπαϊκη΄ς
'Ενωσης. Η ΟΚΕ επιθυµει΄ να της παρασχεθου΄ν τα αναγκαι΄α µε΄σα
που θα της επιτρε΄ψουν, αφενο΄ς, να συνεισφε΄ρει καλυ΄τερα στην
ευρωπαϊκη΄ ολοκλη΄ρωση και στην επιτυχι΄α της διευ΄ρυνσης και,
αφετε΄ρου, να ανταποκριθει΄ επα΄ξια στις αλλαγε΄ς και στις προσδοκι΄ες της οργανωµε΄νης κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν.

4. Οι κατευθυ΄ντηριες γραµµε΄ς

4.1. Συ΄νθεση
Η ΟΚΕ απαρτι΄ζεται απο΄ εκπροσω΄πους των διαφο΄ρων συνιστωσω΄ν
της οργανωµε΄νης κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν.
Στη συ΄νθεση΄ της πρε΄πει να λαµβα΄νεται υπο΄ψη η ανα΄γκη διασφα΄λισης ενδεδειγµε΄νης εκπροσω΄πησης των διαφο΄ρων κλα΄δων της
οικονοµικη΄ς και κοινωνικη΄ς ζωη΄ς και των α΄λλων κατηγοριω΄ν
γενικου΄ συµφε΄ροντος.
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Εξα΄λλου, ο΄σον αφορα΄ την εσωτερικη΄ της οργα΄νωση, η ΟΚΕ
τα΄σσεται σαφω΄ς υπε΄ρ της διατη΄ρησης της δια΄ρθρωση΄ς της σε τρεις
οµα΄δες. Οι οµα΄δες Ι και ΙΙ απαρτι΄ζονται απο΄ τους εκπροσω΄πους
των κοινωνικω΄ν εται΄ρων, ενω΄ η Οµα΄δα ΙΙΙ πρε΄πει φυσιολογικα΄ να
αποτελει΄ σηµει΄ο συγκε΄ντρωσης των υπολοι΄πων οργανω΄σεων της
ευρωπαϊκη΄ς και αντιπροσωπευτικη΄ς κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν,
συµπληρω΄νοντας κατ' αυτο΄ν τον τρο΄πο αποτελεσµατικα΄ την ποικιλο΄µορφη συ΄νθεση της ΟΚΕ.

4.2. Τρο΄πος διορισµου΄ των µελω
΄ν

Το ισχυ΄ον συ΄στηµα διορισµου΄ των µελω΄ν πρε΄πει να διατηρηθει΄,
για λο΄γους επικουρικο΄τητας και διαφα΄νειας και για να διατηρηθει΄
η αναγκαι΄α α΄µεση επικοινωνιακη΄ συ΄νδεση µεταξυ΄ των οργανω΄σεων
της κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν και της ΟΚΕ.

Εντου΄τοις, η ΟΚΕ δεν αποκλει΄ει εν καιρω΄ το ενδεχο΄µενο συµπληρωµατικου΄ διορισµου΄, περιορισµε΄νου και α΄µεσου, απο΄ τις αντιπροσωπευτικε΄ς ευρωπαϊκε΄ς οργανω΄σεις που αναγνωρι΄ζονται απο΄ τα
ο΄ργανα της 'Ενωσης, λαµβα΄νοντας υπο΄ψη, εα΄ν συντρε΄χει περι΄πτωση, ανα΄λογες αλλαγε΄ς που ενδε΄χεται να επε΄λθουν σε α΄λλα
ο΄ργανα. Θα πρε΄πει να µελετηθου΄ν οι κανο΄νες που θα διε΄πουν τους
διορισµου΄ς αυτου΄ς.

4.3. Αριθµο΄ς των µελω
΄ν

Η ΟΚΕ αναγνωρι΄ζει πλη΄ρως την ανα΄γκη περιορισµου΄ του αριθµου΄
των συµβου΄λων της ενο΄ψει της διευ΄ρυνσης.

Υπο΄ αυτο΄ το πρι΄σµα, ειδικο΄τερα, απαιτει΄ται να εφαρµοσθει΄η γενικη΄
αρχη΄ περι΄ ΄σης
ι
µεταχει΄ρισης της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς
Επιτροπη΄ς και της Επιτροπη΄ς των Περιφερειω΄ν.

Κρι΄νεται σκο΄πιµη η διαφυ΄λαξη της γεωγραφικη΄ς ισορροπι΄ας και,
ιδιαι΄τερα, ενο΄ς ενδεδειγµε΄νου επιπε΄δου εκπροσω΄πησης των µικρω΄ν
κρατω΄ν µελω΄ν.
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4.5. Αποστολε΄ς
Υφι΄στανται αρκετε΄ς δυνατο΄τητες βελτι΄ωσης.
Η αρχη΄ της υποχρεωτικη΄ς διαβου΄λευσης απαιτει΄ται να διατηρηθει΄
και, ενδεχοµε΄νως, να επεκταθει΄ και σε α΄λλους τοµει΄ς, ο΄πως ο
πολιτισµο΄ς, η πολιτικη΄ στον τοµε΄α της µετανα΄στευσης η΄ τα
ζητη΄µατα που α΄πτονται της µη διακριτικη΄ς µεταχει΄ρισης.
Εντου΄τοις, θα πρε΄πει να εναπο΄κειται στην ΟΚΕ να κρι΄νει κατα΄
πο΄σον ει΄ναι σκο΄πιµο να γνωµοδοτει΄ επι΄ των προτα΄σεων της
Επιτροπη΄ς, ενηµερω΄νοντα΄ς την για τους λο΄γους αυτη΄ς της απο΄φασης.
Η ΟΚΕ αποδι΄δει ιδιαι΄τερη σηµασι΄α στην α΄σκηση του συµβουλευτικου΄ της ρο΄λου κατα΄ τα αρχικα΄ και διερευνητικα΄ στα΄δια της
διαµο΄ρφωσης νε΄ας νοµοθεσι΄ας. Για να προβληθει΄ η επιδι΄ωξη αυτη΄
και να εστιασθει΄ η προσοχη΄ σε σηµαντικου΄ς και στρατηγικου΄ς
τοµει΄ς, η ΟΚΕ προτι΄θεται να καταστη΄σει τις εργασι΄ες της περισσο΄τερο επιλεκτικε΄ς.
Προκειµε΄νου να επιτευχθει΄ µεγαλυ΄τερη διαφα΄νεια κατα΄ τη διαδικασι΄α λη΄ψεως αποφα΄σεων, απαιτει΄ται να καθιερωθει΄ η παρακολου΄θηση της συνε΄χειας που δι΄δεται στις γνωµοδοτη΄σεις που καταρτι΄ζει
η ΟΚΕ ΄επειτα απο΄ αι΄τηση κα΄ποιου ευρωπαϊκου΄ οργα΄νου.
Κατ' αυτο΄ν τον τρο΄πο, τα ο΄ργανα που ζητου΄ν τη γνωµοδο΄τηση της
ΟΚΕ θα ο΄φειλαν να την ενηµερω΄νουν για τη συνε΄χεια που δο΄θηκε
στις γνωµοδοτη΄σεις που καταρτι΄σθηκαν κατο΄πιν αιτη΄µατο΄ς τους.
Επιπλε΄ον, απαιτει΄ται να βελτιωθει΄ η συµβουλευτικη΄ λειτουργι΄α της
κατα΄ τρο΄πο ω΄στε η ΟΚΕ, αφενο΄ς, να αποτελε΄σει πραγµατικη΄
προστιθε΄µενη αξι΄α για τα α΄λλα ο΄ργανα και, αφετε΄ρου, να χρησιµευ΄σει ως «αναµεταδο΄της» ΄εναντι της οργανωµε΄νης κοινωνι΄ας των
πολιτω΄ν. Του΄το δυ΄ναται να επιτευχθει΄ διαµε΄σου:
— της εισαγωγη΄ς δυνατο΄τητας «διερευνητικη΄ς» προνοµοθετικη΄ς
διαβου΄λευσης της ΟΚΕ εκ µε΄ρους της Επιτροπη΄ς·
— της ανα΄θεσης στην ΟΚΕ οργανωτικου΄ η΄ συντονιστικου΄ ρο΄λου
ο΄ταν προ΄κειται για ΄εκδοση γνωµοδο΄τησης επι΄ πολυσυ΄νθετων
θεµα΄των·
— της αναγνω΄ρισης της ΟΚΕ ως ενδεδειγµε΄νου βη΄µατος για
τη διενε΄ργεια του κοινωνικου΄ διαλο΄γου που θα πρε΄πει να
αναπτυχθει΄ µεταξυ΄ των οργανω΄σεων της κοινωνι΄ας των
πολιτω΄ν·
— της ενι΄σχυσης του ρο΄λου της ΟΚΕ ως πλαισι΄ου για την
ανταλλαγη΄ απο΄ψεων µεταξυ΄ κοινωνικω΄ν και οικονοµικω΄ν
εται΄ρων.

4.4. ∆ια΄ρκεια της θητει΄ας

Θα η΄ταν ευκται΄ο να καταστει΄ η θητει΄α των συµβου΄λων της ΟΚΕ
πενταετη΄ς, προκειµε΄νου να συµπορευ΄εται η ΟΚΕ χρονικα΄ µε την
Επιτροπη΄ και µε το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο.

Η ΟΚΕ προτι΄θεται, µε δικη΄ της πρωτοβουλι΄α, να µεριµνα΄ περισσο΄τερο για την παρακολου΄θηση και την προαγωγη΄ της αντικτυ΄που
των γνωµοδοτη΄σεω΄ν της.

΄ ριση της ΟΚΕ ως πλη΄ρους θεσµικου΄ οργα΄νου
4.6. Η αναγνω
Η θητει΄α πρε΄πει να παραµει΄νει ανανεω΄σιµη.

(π.υ.)
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5. Προτα΄σεις επι΄ των α΄ρθρων της Συνθη΄κης που αφορου΄ν την Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄
Ισχυ΄ον κει΄µενο της συνθη΄κης ΕΚ

Προτα΄σεις της ΟΚΕ

΄ ην α΄ρθρο 193)
'Αρθρο 257 (πρω

'Αρθρο 257

Συvιστα΄ται Οικovoµικη΄ και Κoιvωvικη΄ Επιτρoπη΄ µε συµβoυλευτικα΄
καθη΄κovτα.

Συvιστα΄ται Ευρωπαϊκη΄ Οικovoµικη΄ και Κoιvωvικη΄ Επιτρoπη΄ µε συµβoυλευτικα΄ καθη΄κovτα.

Η επιτρoπη΄ αυτη΄ απoτελει΄ται απο΄ αvτιπρoσω΄πoυς τωv διαφο΄ρωv κλα΄δωv
της oικovoµικη΄ς και κoιvωvικη΄ς ζωη΄ς, κυρι΄ως τωv παραγωγω΄v, τωv
γεωργω΄v, τωv µεταφoρε΄ωv, τωv εργαζoµε΄vωv, τωv εµπο΄ρωv, τωv
βιoτεχvω΄v, τωv ελευθερι΄ωv επαγγελµα΄τωv και α΄λλωv κατηγoριω΄v γεvικoυ΄
συµφε΄ρovτoς.

΄ πους των διαφο΄ρων συνιστωσω
΄ν
Η ΟΚΕ συγκροτει΄ται απο΄ εκπροσω
οικονοµικου΄ και κοινωνικου΄ χαρακτη΄ρα της οργανωµε΄νης κοινωνι΄ας
΄ ν.
των πολιτω

΄ ην α΄ρθρο 194)
'Αρθρο 258 (πρω

'Αρθρο 258

Ο αριθµο΄ς τωv µελω΄v της Οικovoµικη΄ς και Κoιvωvικη΄ς Επιτρoπη΄ς oρι΄ζεται
ως εξη΄ς:
Βε΄λγιο
∆ανι΄α
Γερµανι΄α
Ελλα΄δα
Ισπανι΄α
Γαλλι΄α
Ιρλανδι΄α
Ιταλι΄α
Λουξεµβου΄ργο
Κα΄τω Χω΄ρες
Αυστρι΄α
Πορτογαλι΄α
Φινλανδι΄α
Σουηδι΄α
Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο

12
9
24
12
21
24
9
24
6
12
12
12
9
12
24

Στη συ΄νθεση΄ της απαιτει΄ται να λαµβα΄νεται υπο΄ψη η ανα΄γκη να
΄ πηση των διαφο΄ρων κλα΄δων της
διασφαλισθει΄ κατα΄λληλη εκπροσω
οικονοµικη΄ς και κοινωνικη΄ς ζωη΄ς και του γενικου΄ συµφε΄ροντος.

΄ ν της ΟΚΕ ισου΄ται µε:
Ο συνολικο΄ς αριθµο΄ς των µελω
[...] θα προσδιορισθει΄
΄ ν για κα΄θε κρα΄τος µε΄λος ορι΄ζεται ως ακολου΄θως:
Ο αριθµο΄ς των µελω
[...] θα προσδιορισθει΄

Τα µε΄λη της ΟΚΕ διoρι΄ζovται oµoφω΄vως απο΄ τo Συµβoυ΄λιo για τε΄σσερα
΄ετη. Η θητει΄α τoυς µπoρει΄ vα αvαvεωθει΄.

Τα µε΄λη της ΟΚΕ διoρι΄ζovται µε ειδικη΄ πλειοψηφι΄α απο΄ το Συµβου΄λιο
για πε΄ντε ΄ετη. Η θητει΄α τoυς µπoρει΄ vα αvαvεωθει΄.

Τα µε΄λη της Οικovoµικη΄ς και Κoιvωvικη΄ς Επιτρoπη΄ς δεv πρε΄πει vα
δεσµευ΄ovται απο΄ καµι΄α επιτακτικη΄ εvτoλη΄. Ασκoυ΄v τα καθη΄κovτα΄ τoυς µε
πλη΄ρη αvεξαρτησι΄α, πρoς τo γεvικο΄ συµφε΄ρov της Κoιvο΄τητας.

Τα µε΄λη της Οικovoµικη΄ς και Κoιvωvικη΄ς Επιτρoπη΄ς δεv πρε΄πει vα
δεσµευ΄ovται απο΄ καµι΄α επιτακτικη΄ εvτoλη΄. Ασκoυ΄v τα καθη΄κovτα΄ τoυς µε
πλη΄ρη αvεξαρτησι΄α, πρoς τo γεvικο΄ συµφε΄ρov της Κoιvο΄τητας.

Τo Συµβoυ΄λιo, απoφασι΄ζovτας µε ειδικη΄ πλειoψηφι΄α, καθoρι΄ζει τις
απoζηµιω΄σεις τωv µελω΄v της Οικovoµικη΄ς και Κoιvωvικη΄ς Επιτρoπη΄ς.
΄ ην α΄ρθρο 195)
'Αρθρο 259 (πρω

'Αρθρο 259

1. Για τo διoρισµο΄ τωv µελω΄v της Οικovoµικη΄ς και Κoιvωvικη΄ς
Επιτρoπη΄ς, κα΄θε κρα΄τoς µε΄λoς διαβιβα΄ζει στo Συµβoυ΄λιo πι΄vακα µε
αριθµο΄ υπoψηφι΄ωv διπλα΄σιo απο΄ τov αριθµο΄ τωv θε΄σεωv πoυ παρε΄χovται
στoυς υπηκο΄oυς τoυ.

1. Για τo διoρισµο΄ τωv µελω΄v της Οικovoµικη΄ς και Κoιvωvικη΄ς
Επιτρoπη΄ς, κα΄θε κρα΄τoς µε΄λoς διαβιβα΄ζει στo Συµβoυ΄λιo πι΄vακα µε
αριθµο΄ υπoψηφι΄ωv διπλα΄σιo απο΄ τov αριθµο΄ τωv θε΄σεωv που παρε΄χovται
στoυς υπηκο΄oυς τoυ.

Για τη συ΄vθεση της επιτρoπη΄ς αυτη΄ς λαµβα΄vεται υπο΄ψη η αvα΄γκη
vα διασφαλισθει΄ κατα΄λληλη εκπρoσω΄πηση τωv διαφο΄ρωv κλα΄δωv της
oικovoµικη΄ς και κoιvωvικη΄ς ζωη΄ς.

Για τη συ΄vθεση της επιτρoπη΄ς αυτη΄ς λαµβα΄vεται υπο΄ψη η αvα΄γκη
΄ν
vα διασφαλισθει΄ κατα΄λληλη εκπρoσω΄πηση τωv διαφο΄ρωv συνιστωσω
οικονοµικου΄ και κοινωνικου΄ χαρακτη΄ρα της oργανωµε΄νης κοινωνι΄ας
΄ ν.
των πολιτω

2. Τo Συµβoυ΄λιo ζητει΄ τη γvω΄µη της Επιτρoπη΄ς. ∆υ΄vαται vα ζητη΄σει
τη γvω΄µη τωv ευρωπαϊκω΄v oργαvω΄σεωv τωv αvτιπρoσωπευτικω΄v τωv
διαφο΄ρωv κλα΄δωv της oικovoµικη΄ς και κoιvωvικη΄ς ζωη΄ς, oι oπoι΄ες
εvδιαφε΄ρovται για τη δραστηριο΄τητα της Κoιvο΄τητας.

2. Τo Συµβoυ΄λιo ζητει΄ τη γvω΄µη της Επιτρoπη΄ς. ∆υ΄vαται vα ζητη΄σει
τη γvω΄µη τωv ευρωπαϊκω΄v oργαvω΄σεωv τωv αvτιπρoσωπευτικω΄v τωv
διαφο΄ρωv κλα΄δωv της oικovoµικη΄ς και κoιvωvικη΄ς ζωη΄ς, oι oπoι΄ες
εvδιαφε΄ρovται για τη δραστηριο΄τητα της Κoιvο΄τητας.
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Ισχυ΄ον κει΄µενο της συνθη΄κης ΕΚ
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Προτα΄σεις της ΟΚΕ

΄ ην α΄ρθρο 196)
'Αρθρο 260 (πρω

'Αρθρο 260

Η Οικovoµικη΄ και Κoιvωvικη΄ Επιτρoπη΄ εκλε΄γει µεταξυ΄ τωv µελω΄v της τov
Προ΄εδρo και τo πρoεδρει΄o της για περι΄oδo δυ΄o ετω΄v.

Η Οικovoµικη΄ και Κoιvωvικη΄ Επιτρoπη΄ εκλε΄γει µεταξυ΄ τωv µελω΄v της τov
Προ΄εδρo και τo πρoεδρει΄o της για περι΄οδο δυο΄µισι ετω΄ν.

Η Οικovoµικη΄ και Κoιvωvικη΄ Επιτρoπη΄ καταρτι΄ζει τov εσωτερικο΄ της
καvovισµο΄.

Η Οικovoµικη΄ και Κoιvωvικη΄ Επιτρoπη΄ καταρτι΄ζει τov εσωτερικο΄ της
καvovισµο΄.

Η Οικovoµικη΄ και Κoιvωvικη΄ Επιτρoπη΄ συγκαλει΄ται απο΄ τov Προ΄εδρο΄ της
αιτη΄σει τoυ Συµβoυλι΄oυ η΄ της Επιτρoπη΄ς. Μπoρει΄ επι΄σης vα συvεδρια΄σει
µε δικη΄ της πρωτoβoυλι΄α.

Η Οικovoµικη΄ και Κoιvωvικη΄ Επιτρoπη΄ συγκαλει΄ται απο΄ τov Προ΄εδρο΄
της.

΄ ην α΄ρθρο 197)
'Αρθρο 261 (πρω

'Αρθρο 261

Η Οικovoµικη΄ και Κoιvωvικη΄ Επιτρoπη΄ περιλαµβα΄vει ειδικευµε΄vα τµη΄µατα
για τoυς κυ΄ριoυς τoµει΄ς πoυ πρoβλε΄πει η παρoυ΄σα Συvθη΄κη.

Η Οικovoµικη΄ και Κoιvωvικη΄ Επιτρoπη΄ περιλαµβα΄vει ειδικευµε΄vα τµη΄µατα
για τoυς κυ΄ριoυς τoµει΄ς πoυ πρoβλε΄πει η παρoυ΄σα Συvθη΄κη.

Τα ειδικευµε΄vα τµη΄µατα λειτoυργoυ΄v στo πλαι΄σιo τωv γεvικω΄v αρµoδιoτη΄τωv της Οικovoµικη΄ς και Κoιvωvικη΄ς Επιτρoπη΄ς. ∆εv δυ΄vαται vα
ζητηθει΄ η γvω΄µη τωv ειδικευµε΄vωv τµηµα΄τωv αvεξαρτη΄τως της επιτρoπη΄ς
αυτη΄ς.

΄ ν της.
Η ΟΚΕ καθορι΄ζει τον τρο΄πο οργα΄νωσης των εργασιω

Στo πλαι΄σιo της Οικovoµικη΄ς και Κoιvωvικη΄ς Επιτρoπη΄ς δυ΄vαvται επι΄σης
vα συγκρoτoυ΄vται υπoεπιτρoπε΄ς για τηv επεξεργασι΄α σχεδι΄ωv γvωµω΄v επι΄
oρισµε΄vωv ζητηµα΄τωv η΄ τoµε΄ωv, τα oπoι΄α υπoβα΄λλoυv στηv κρι΄ση της
επιτρoπη΄ς αυτη΄ς.

Προβλε΄πει διατα΄ξεις που διε΄πουν τη συλλογη΄ των απο΄ψεων των
΄ ν οικονοµικου΄ και κοινωνικου΄ χαρακτη΄ρα που
διαφο΄ρων συνιστωσω
΄ ν σε ευρωπααντιπροσωπευ΄ουν την οργανωµε΄νη κοινωνι΄α των πολιτω
΄ ν της.
ϊκο΄ επι΄πεδο για την επεξεργασι΄α των γνωµοδοτη΄σεω

Ο καvovισµο΄ς της επιτρoπη΄ς αυτη΄ς καθoρι΄ζει τov τρο΄πo της συvθε΄σεως
και ρυθµι΄ζει τηv αρµoδιο΄τητα τωv ειδικευµε΄vωv τµηµα΄τωv και τωv
υπoεπιτρoπω΄v.
΄ ην α΄ρθρο 198)
'Αρθρο 262 (πρω

'Αρθρο 262

Τo Συµβoυ΄λιo η΄ η Επιτρoπη΄ oφει΄λoυv vα ζητoυ΄v τη γvω΄µη της
Οικovoµικη΄ς και Κoιvωvικη΄ς Επιτρoπη΄ς στις περιπτω΄σεις πoυ πρoβλε΄πει η
παρoυ΄σα Συvθη΄κη. ∆υ΄vαvται vα ζητoυ΄v τη γvω΄µη της σε κα΄θε περι΄πτωση
πoυ τo κρι΄voυv σκο΄πιµo. Η Οικovoµικη΄ και Κoιvωvικη΄ Επιτρoπη΄ δυ΄vαται
vα λαµβα΄vει τηv πρωτoβoυλι΄α vα διατυπω΄vει γvω΄µη στις περιπτω΄σεις πoυ
τo θεωρει΄ σκο΄πιµo.

Τo Συµβoυ΄λιo η΄ η Επιτρoπη΄ υποχρεου΄νται vα ζητoυ΄v τη γvω΄µη της
Οικovoµικη΄ς και Κoιvωvικη΄ς Επιτρoπη΄ς στις περιπτω΄σεις πoυ πρoβλε΄πει η
παρoυ΄σα Συvθη΄κη.

Αv τo Συµβoυ΄λιo η΄ η Επιτρoπη΄ τo κρι΄voυv αvαγκαι΄o, τα΄σσoυv στηv
Οικovoµικη΄ και Κoιvωvικη΄ Επιτρoπη΄ πρoθεσµι΄α τoυλα΄χιστov εvο΄ς µηvο΄ς
για vα υπoβα΄λει τη γvω΄µη της. Η πρoθεσµι΄α υπoλoγι΄ζεται απο΄ τη
γvωστoπoι΄ηση στov Προ΄εδρo της επιτρoπη΄ς αυτη΄ς. Μετα΄ τηv πα΄ρoδo της
πρoθεσµι΄ας, η ΄ελλειψη γvω΄µης δεv εµπoδι΄ζει τo Συµβoυ΄λιo η΄ τηv
Επιτρoπη΄ vα εvεργη΄σoυv.

Αv το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο, τo Συµβoυ΄λιo η΄ η Επιτρoπη΄ τo κρι΄voυv
αvαγκαι΄o, τα΄σσoυv στηv Οικovoµικη΄ και Κoιvωvικη΄ Επιτρoπη΄ πρoθεσµι΄α
τoυλα΄χιστov εvο΄ς µηvο΄ς για vα υπoβα΄λει τη γvω΄µη της. Η πρoθεσµι΄α
υπoλoγι΄ζεται απο΄ τη γvωστoπoι΄ηση του θε΄µατος στov Προ΄εδρo της ΟΚΕ.
Μετα΄ τηv πα΄ρoδo της πρoθεσµι΄ας, η ΄ελλειψη γvω΄µης δεv εµπoδι΄ζει τα
ανωτε΄ρω ο΄ργανα vα εvεργη΄σoυv.

Η γvω΄µη της Οικovoµικη΄ς και Κoιvωvικη΄ς Επιτρoπη΄ς και η γvω΄µη τoυ
αρµoδι΄oυ ειδικευµε΄voυ τµη΄µατoς, καθω΄ς και τα πρακτικα΄ τωv συσκε΄ψεωv,
διαβιβα΄ζovται στo Συµβoυ΄λιo και τηv Επιτρoπη΄.

Η γvω΄µη της Οικovoµικη΄ς και Κoιvωvικη΄ς Επιτρoπη΄ς, καθω΄ς και τα
αναλυτικα΄ πρακτικα΄ τωv συζητη΄σεων, διαβιβα΄ζovται στο Ευρωπαϊκο΄
Κοινοβου΄λιο, στo Συµβoυ΄λιo και στηv Επιτρoπη΄.

Τo Ευρωπαϊκο΄ Κoιvoβoυ΄λιo µπoρει΄ vα ζητη΄σει τη γvω΄µη της Οικovoµικη΄ς
και Κoιvωvικη΄ς Επιτρoπη΄ς.

΄ νουν την ΟΚΕ για τη συνε΄χεια που δι΄δεται στις
Τα ο΄ργανα ενηµερω
γνωµοδοτη΄σεις της.

Η ΟΚΕ γνωµοδοτει΄ επι΄ νοµοθετικη΄ς προτα΄σεως της Επιτροπη΄ς η΄
επι΄ οιουδη΄ποτε α΄λλου θε΄µατος, εφο΄σον το κρι΄νει σκο΄πιµο. Εξα΄λλου,
τo Ευρωπαϊκο΄ Κoιvoβoυ΄λιo, το Συµβου΄λιο η΄ η Επιτροπη΄ δυ΄νανται
΄ µη της Οικovoµικη΄ς και Κoιvωvικη΄ς Επιτρoπη΄ς.
vα ζητη΄σουν τη γvω

Βρυξε΄λλες, 1η Μαρτι΄ου 2000.
Η Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στη γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Η ακο΄λουθη προταθει΄σα τροπολογι΄α, η οποι΄α συγκε΄ντρωσε αριθµο΄ ψη΄φων «υπε΄ρ» αντι΄στοιχο τουλα΄χιστον προς το ΄ενα
τε΄ταρτο του συνο΄λου των εγκυ΄ρων ψη΄φων, απορρι΄φθηκε κατα΄ τη δια΄ρκεια των συζητη΄σεων.
Τροπολογι΄α του κ. Malosse, της κας Pari, των κ.κ. Rodrı́guez Garcı́a Caro, Vever.
Σηµει΄ο 2, 2η παρα΄γραφος
Να τροποποιηθει΄ ως εξη΄ς:
«Επι΄ του παρο΄ντος η ΟΚΕ απαρτι΄ζεται απο΄ 222 µε΄λη που προε΄ρχονται απο΄ οργανω΄σεις εργοδοτω΄ν, εργαζοµε΄νων, γεωργω΄ν,
µεταφορε΄ων, ΜΜΕ, βιοτεχνω΄ν, ελευθερι΄ων επαγγελµα΄των, συνεταιρισµω΄ν, καταναλωτω΄ν, οικογενειω΄ν και νεολαι΄ας, καθω΄ς
και απο΄ οργανω΄σεις για την προστασι΄α του περιβα΄λλοντος και την α΄σκηση εθελοντικη΄ς δραστηριο΄τητας. Το ποσοστο΄
εκπροσω΄πησης διαφε΄ρει αναλο΄γως των κρατω΄ν µελω΄ν. Πολλα΄ µε΄λη αναπτυ΄σσουν επι΄σης δραστηριο΄τητες και ΄εχουν
ανειληµµε΄νες ευθυ΄νες σε αντιπροσωπευτικε΄ς οργανω΄σεις της Ευρω΄πης, αναγνωρισµε΄νες απο΄ τα θεσµικα΄ ο΄ργανα της 'Ενωσης.
Η ΟΚΕ συνιστα΄, λοιπο΄ν, µη πολιτικη΄ συνε΄λευση µε ευρυ΄ φα΄σµα εµπειριω΄ν και αξιοσηµει΄ωτες και αναγνωρισµε΄νες δυνατο΄τητες
εµπειρογνωµοσυ΄νης.»
Αποτε΄λεσµα της ψηφοφορι΄ας
Ψη΄φοι υπε΄ρ: 47, ψη΄φοι κατα΄: 100, αποχε΄ς: 12.
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