20 Οκτωβρίου 2005

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο ΣΕΒ παρουσιάζει τις προτεραιότητες
των ελληνικών επιχειρήσεων στις Βρυξέλλες
σε µια κρίσιµη περίοδο για την Ευρώπη
Επίσκεψη στις Βρυξέλλες πραγµατοποιεί από τις 19 µέχρι τις 21 Οκτωβρίου 2005 το
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), προβάλλοντας
τις προτεραιότητες του Ελληνικού Επιχειρηµατικού κόσµου στα ευρωπαϊκά θεσµικά
όργανα.
Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. Οδυσσέας Κυριακόπουλος αναφέρθηκε στον έντονο
προβληµατισµό που επικρατεί στην Ευρώπη µετά την καταψήφιση της Συνταγµατικής
Συνθήκης στη Γαλλία και στην Ολλανδία και την αποτυχία στην τελευταία Σύνοδο
Κορυφής επίτευξης συµφωνίας για τον κοινοτικό προϋπολογισµό 2007-2013.
Υπογράµµισε, ότι η σηµερινή κρίση αφορά άµεσα τις επιχειρήσεις και εξέφρασε την
ανησυχία του για το ενδεχόµενο επέκτασης των επιπτώσεών της στην εσωτερική
αγορά, το ενιαίο νόµισµα και την κοινωνική ειρήνη. Πρόσθεσε δε ότι η δηµιουργία µιας
ισχυρής ενωµένης Ευρώπης είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία. Εξέφρασε την
ελπίδα ότι στην προσεχή Άτυπη Σύνοδο Κορυφής, οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχοντας λάβει
τα µηνύµατα των Ευρωπαίων πολιτών θα δώσουν ένα ισχυρό µήνυµα ενίσχυσης της
ευρωπαϊκής ενοποίησης.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, το ∆.Σ. του ΣΕΒ είχε την ευκαιρία να συναντήσει τα
µέλη της Επιτροπής της ΕΕ:
•
•
•
•

κ. Σταύρο ∆ήµα (Περιβάλλον),
κ. Joaquín Almunia (Οικονοµικά και Νοµισµατικά θέµατα),
κ. Janez Potočnik (Επιστήµη και Έρευνα)
κα Viviane Reding (Koινωνία της Πληροφορίας και Μέσα Μαζικής
Ενηµέρωσης).

Οι συναντήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε πολύ θετικό κλίµα και έγινε ανταλλαγή
απόψεων σε ένα ευρύ φάσµα θεµάτων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΕΒ τόνισε ότι
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως θεµατοφύλακας του ευρωπαϊκού συλλογικού
συµφέροντος, πρέπει να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάκαµψη της
Ευρώπης και την ενίσχυση της εµπιστοσύνης των πολιτών στην ευρωπαϊκή
ενοποίηση. Την κάλεσε δε να αναλάβει τις ακόλουθες δράσεις:

1

•

Την προώθηση επίτευξης συµφωνίας από τα κράτη-µέλη για τον κοινοτικό
προϋπολογισµό των ετών 2007-2013 χωρίς περιορισµό των πόρων που
αφορούν την ανταγωνιστικότητα και κυρίως την έρευνα και ανάπτυξη.

•

Τον εκσυγχρονισµό του «ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου», διατηρώντας τα
βασικά του στοιχεία της οικονοµικής προόδου και κοινωνικής αλληλεγγύης. Οι
µεταρρυθµίσεις
θα
πρέπει
να
στοχεύουν
στην
ενίσχυση
της
ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και
της εξυγίανσης των συνταξιοδοτικών µηχανισµών και να είναι αποτέλεσµα
συνεργασίας και διαβούλευσης µε τους κοινωνικούς εταίρους.

•

Την υλοποίηση της στρατηγικής της Λισαβόνας και ολοκλήρωση της ενιαίας
αγοράς και στις υπηρεσίες.

•

Τη συνέχιση των προσπαθειών για τη βελτίωση του κανονιστικού
περιβάλλοντος µε τη διενέργεια µελετών αξιολόγησης των επιπτώσεων τόσο
των νέων προτάσεων όσο και της ισχύουσας νοµοθεσίας.

Στον Έλληνα Επίτροπο, κ. ∆ήµα, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΕΒ τόνισε ότι η
οικονοµική ανάπτυξη αποτελεί προϋπόθεση για την προστασία του περιβάλλοντος
και της κοινωνικής συνοχής.
Επισήµανε δε, ότι µια σωστά σχεδιασµένη περιβαλλοντική πολιτική όχι µόνο δεν
πρέπει να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση
αλλά είναι δυνατόν να λειτουργήσει ως ισχυρός παράγων ανάπτυξης.
Αναφέρθηκε, επίσης, εκτενώς σε θέµατα περιβαλλοντικής πολιτικής που αγγίζουν τις
επιχειρήσεις:
•

Την πρόταση Κανονισµού για τα χηµικά προϊόντα (REACH) εκφράζοντας τη
θέση ότι κατά την αξιολόγηση και καταγραφή πρέπει να δοθεί προτεραιότητα
στις χηµικές ουσίες που είναι περισσότερο επικίνδυνες προσπαθώντας να µην
επιβαρύνουµε την ανταγωνιστική θέση των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, και

•

Την ευρωπαϊκή πολιτική για την αντιµετώπιση των κλιµατολογικών αλλαγών
µετά το 2012 εν όψει της ∆ιάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών στο Μόντρεαλ,
υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για παγκόσµιο πρόβληµα που χρειάζεται
παγκόσµιες λύσεις και ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να λάβει δεσµεύσεις που θα
πλήξουν την ανταγωνιστικότητά της.

Κατά τη συνάντησή µε τον κ. Almunia, έγινε αναφορά στη δηµοσιονοµική κατάσταση
στην Ελλάδα. Το ∆.Σ υποστήριξε τις προσπάθειες που καταβάλλονται για τη µείωση
του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος. Υπογράµµισε ότι για την επίλυση του
δηµοσιονοµικού προβλήµατος, δεν αρκεί µόνο µια πολιτική αύξησης των εσόδων.
Χρειάζεται ένα πρόγραµµα µείωσης των δαπανών που θα βασίζεται στον περιορισµό
του µεγέθους και του κόστους λειτουργίας του δηµοσίου τοµέα, τον εκσυγχρονισµό
του κρατικού µηχανισµού, τη συνέχιση των ιδιωτικοποιήσεων και τη διασφάλιση της
βιωσιµότητας του ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας.
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Το ∆.Σ. του ΣΕΒ παρέθεσε επίσης δείπνο στον Μόνιµο Αντιπρόσωπο, Πρέσβυ, κ.
Κασκαρέλη και στον Αναπληρωτή Μόνιµο Αντιπρόσωπο, Πρέσβυ, κ. Χαλαστάνη
καθώς και σε Έλληνες Ευρωβουλευτές όπου συζητήθηκαν σηµαντικά θέµατα της
ευρωπαϊκής επικαιρότητας και δόθηκε έµφαση σε ζητήµατα που βρίσκονται σε
αποφασιστικό σηµείο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο Υπουργών,
όπως η προτεινόµενη νοµοθεσία για τα χηµικά προϊόντα (REACH) και η Οδηγία για
την απελευθέρωση των υπηρεσιών.
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