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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο ΣΕΒ προβάλει τις θέσεις του στις Βρυξέλλες
Επίσκεψη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
(Βρυξέλλες 20-21/1/2003)
Με αφορµή την ανάληψη της Προεδρίας της Ε.Ε από την Ελλάδα, το
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών (ΣΕΒ)
πραγµατοποίησε επίσκεψη στις Βρυξέλλες, τη ∆ευτέρα 20 και Τρίτη
21 Iανουαρίου 2003, µε σκοπό την προβολή των προτεραιοτήτων
του Ελληνικού Επιχειρηµατικού κόσµου στα ευρωπαϊκά θεσµικά
όργανα.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, το ∆.Σ. του ΣΕΒ είχε την ευκαιρία να
συναντήσει τα µέλη της Επιτροπής της ΕΕ:
· κα Άννα ∆ιαµαντοπούλου (Κοινωνική Πολιτική),
κ. Michel Barnier (Περιφερειακή Πολιτική, Ευρωπαϊκή
·
Συνέλευση),
· κ. Erkki Liikanen (Επιχειρήσεις),
· κα Margöt Wallstrom (Περιβάλλον).
Το ∆.Σ. του ΣΕΒ συνάντησε, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, κ. Pat Cox.
Οι συναντήσεις έγιναν σε πολύ θετικό κλίµα και έγινε ανταλλαγή
απόψεων σε ένα ευρύ φάσµα θεµάτων που αφορούν άµεσα τις
επιχειρήσεις, όπως η ανταγωνιστικότητα, η επιχειρηµατικότητα και η
απασχόληση.
H επίσκεψη ολοκληρώθηκε µε συναντήσεις στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο που τελέστηκαν υπό την αιγίδα των Ελλήνων
Ευρωβουλευτών κας Ρόδης Κράτσα και κ. Ιωάννη Κουκιάδη. Στο

γεύµα που παρέθεσαν οι δύο Ευρωβουλευτές, παρουσία τoυ
Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, κ. Πρωτόπαππα,
του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Πάχτα και Ελλήνων
Ευρωβουλευτών, έγινε συζήτηση των θεµάτων της Ελληνικής
Προεδρίας. Τέλος συνάντησαν τον Πρόεδρο της Επιτροπής
Εξωτερικών Υποθέσεων, κ. Elmar Brok και την κα Eryl McNally,
µέλος της Επιτροπής Βιοµηχανίας.
Αναφερόµενος στο σκοπό της επίσκεψης, ο επικεφαλής της αποστολής,
Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ, κ. ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος υπογράµµισε : « Ο

ΣΕΒ υποστηρίζει µε συνέπεια τη διαδικασία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης εδώ
και πολλά χρόνια και µετέχει ενεργά στη διαµόρφωση των ευρωπαϊκών
πολιτικών. Η επίσκεψη του ∆.Σ. του ΣΕΒ σηµατοδοτεί µία νέα προσπάθεια για
να προωθήσει ακόµα πιο δυναµικά τις απόψεις του σε µία κρίσιµη περίοδο για
την Ευρώπη. Είµαστε πεπεισµένοι ότι οι προτάσεις µας θα συµβάλλουν θετικά
στο έργο της Ελληνικής Προεδρίας και θα επιτρέψουν να κάνουµε Ενα Βήµα
Μπροστά για µιά Ευρώπη Ενωµένη, Ανταγωνιστική, Κοινωνικά
Υπεύθυνη.»
Πιο συγκεκριµένα:

Όσον αφορά τη στρατηγική της Λισσαβόνας και την ανταγωνιστικότητα ο ΣΕΒ
τόνισε πως πρέπει να γίνουν ταχύτερα βήµατα για την επίτευξη των στόχων
της, γιατί η Ευρώπη έχει µείνει πίσω σε σχέση µε τους ανταγωνιστές της σε
παγκόσµιο επίπεδο. Η Ευρώπη και ειδικότερα η Ελλάδα πρέπει να ασχοληθεί
σοβαρά και να πάρει τα απαραίτητα µέτρα για:
την άρση των δυσκαµψιών στην αγορά εργασίας µε τη συµµετοχή
των κοινωνικών εταίρων,
την ανάγκη προσαρµογής του εκπαιδευτικού συστήµατος και των
συστηµάτων κατάρτισης στις ανάγκες της ζήτησης και της αγοράς,
την ενδυνάµωση του κοινωνικού διαλόγου και της αυτονοµίας του
καθώς είναι το πιο αποφασιστικό εργαλείο διαχείρισης των πολλαπλών
αλλαγών που επιφέρει η συνεχής προσαρµογή του ευρωπαϊκού
κοινωνικού µοντέλου στα νέα δεδοµένα. Στόχος του θα πρέπει να είναι
η συνεχής βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η διατήρηση της
ασφάλειας των εργαζοµένων
την προώθηση της επιχειρηµατικότητας. Ο ΣΕΒ υποστήριξε την
καθιέρωση «Ευρωπαϊκών ηµερών Επιχειρηµατικότητας» και την
επιτακτική ανάγκη απλοποίησης του κανονιστικού περιβάλλοντος
απελευθερώνοντας δηµιουργικές δυνάµεις,
την προώθηση των εθελοντικών συµφωνιών για το περιβάλλον,
κυρίως στη χώρα µας, καθώς πρόκειται για ένα θεσµό που δεν έχουµε
αναπτύξει.
Τέλος, ο ΣΕΒ υποστήριξε θερµά τη διεύρυνση και ανέφερε τον ενεργό ρόλο
του στα προγράµµατα προετοιµασίας των Βιοµηχανικών Συνδέσµων και των
κοινωνικών εταίρων των µελλοντικών κρατών µελών. Ενώ τόνισε την ανάγκη

ισόρροπης ανάπτυξης της ΕΕ προωθώντας τα ευρωπαϊκά δίκτυα που
ενώνουν την Ευρώπη όχι µόνο από την Ανατολή προς τη ∆ύση αλλά και προς
το Νότο, ιδίως εν όψει της επικείµενης διεύρυνσης προς τη Ρουµανία και
Βουλγαρία.

