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Kύριο αίτηµα του ευρωπαϊκού επιχειρηµατικού κόσµου η Ανάπτυξη
Σήµερα, Παρασκευή 11.6.04 συνεδρίασε στο ∆ουβλίνο το Συµβούλιο των Προέδρων της
UNICE (Ένωση των Βιοµηχανικών και Εργοδοτικών Συνδέσµων της Ευρώπης). Συµµετείχαν
οι Πρόεδροι 36 Συνδέσµων από 29 Ευρωπαϊκές Χώρες. Από την Ελλάδα συµµετείχε ο κ.
Οδυσσέας Κυριακόπουλος, Πρόεδρος του ΣΕΒ και Αντιπρόεδρος της UNICE.
Στο Μήνυµά τους προς τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Πρόεδροι των
Βιοµηχανικών Συνδέσµων της Ευρώπης αναφέρθηκαν στα εξής:

Βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης και µεγαλύτερη ανάπτυξη
Ο ευρωπαϊκός επιχειρηµατικός κόσµος εξέφρασε την ανησυχία του για την οικονοµική
κατάσταση και τις προβλέψεις για χαµηλή ανάπτυξη στην Ευρώπη. Zήτησε την εφαρµογή
χωρίς καθυστέρηση µιας στρατηγικής µε στόχο την ανάπτυξη, την αξιοποίηση των ευκαιριών
που προσφέρει η πρόσφατη διεύρυνση και την ανάγκη σεβασµού των κανόνων του
Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
Αποτελεσµατική ευρωπαϊκή ∆ιακυβέρνηση
Η UNICE προτείνει τη θέσπιση θέσης Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρµόδιου
για την Ανταγωνιστικότητα, που θα επιβλέπει και συντονίζει την επίτευξη των στόχων της
Λισαβόνας.
Επίσης θα πρέπει πριν από κάθε πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να γίνεται ανάλυση
των επιπτώσεών της στην ανταγωνιστικότητα.
Ένα Σύνταγµα που ενθαρρύνει την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα
Το τελικό συνταγµατικό κείµενο που θα προκύψει από τη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη πρέπει
να θέτει αρχές που ενθαρρύνουν την ανταγωνιστικότητα και την οικονοµική ανάπτυξη,
προωθούν τις διαρθρωτικές αλλαγές και τις προοπτικές απασχόλησης και δηµιουργούν τις
βάσεις για την επιτυχία του εγχειρήµατος της διεύρυνσης και την ενίσχυση του κύρους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή σκηνή.
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Επανεξέταση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τις κλιµατικές αλλαγές
Το Συµβούλιο Προέδρων κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αρχίσει άµεσα την επεξεργασία
µιας εναλλακτικής στρατηγικής για την αντιµετώπιση των κλιµατικών αλλαγών παγκόσµια
λαµβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες της διεθνούς κοινότητας (ΗΠΑ, Ρωσία αλλά και
τις αναδυόµενες χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία) ώστε να µην επιβαρυνθεί η
ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Βιοµηχανίας από τη µονοµερή εφαρµογή του
πρωτοκόλλου του Κιότο.
∆ιαπραγµατεύσεις για το στρες στην εργασία
Οι Πρόεδροι των Βιοµηχανικών Συνδέσµων της Ευρώπης ενέκριναν συµφωνία για την
καταπολέµηση του στρες στην εργασία. Η συµφωνία αυτή επιτεύχθηκε µετά από εννέα µήνες
διαπραγµατεύσεων µεταξύ των εργοδοτικών οργανώσεων (UNICE, UEAPME, CEEP) και
των Συνδικάτων (ETUC). Η συµφωνία θα δηµοσιευτεί σύντοµα µετά την έγκρισή της και από
τα διοικητικά όργανα των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων.
∆ιεύρυνση και Τουρκία
Η UNICE χαιρετίζει την πρόοδο των διαρθρωτικών αλλαγών που η Τουρκία πρέπει να
συνεχίσει και καλεί τα κράτη µέλη να αρχίσουν διαπραγµατεύσεις µόλις εκπληρωθούν οι
στόχοι και τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης. Αυτό θα επιτρέψει στις Ευρωπαϊκές και
Τουρκικές εταιρείες να αναπτύξουν τις οικονοµικές τους δραστηριότητες σε ένα πιο
ολοκληρωµένο νοµοθετικό πλαίσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε στην κα Πάρη – Tηλ: 02/231 00 53
– e-mail : fig.bxl@skynet.be
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