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Τα πολλαπλά πρόσωπα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης ΚΥΡΙΟ 
ΑΡΘΡΟ
Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, οικονομική ανταγωνιστικότητα, δημι-
ουργία θέσεων εργασίας και κοινωνική ασφάλιση, μετανάστευση, φυσικές καταστροφές, 
φόβος: η Ευρώπη αντιμετωπίζει πληθώρα προκλήσεων και πολλοί Ευρωπαίοι είναι πεπει-
σμένοι, όπως άλλωστε κι εγώ ο ίδιος, ότι η μόνη εναλλακτική που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση 
είναι να αρθεί στο ύψος αυτών των προκλήσεων παραμένοντας ενωμένη και αλληλέγγυα.

Αυτό το καλοκαίρι η πατρίδα μου, η Πορτογαλία, επλήγη από καταστροφικές πυρκαγιές, 
όπως κι αρκετές άλλες χώρες της νότιας Ευρώπης. Καθώς εμείς στην Πορτογαλία πασχίζαμε 
να σβήσουμε τις πυρκαγιές, βιώσαμε στην πράξη τι σημαίνει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη όταν 
μας προσφέρθηκε άμεση αρωγή στο πλαίσιο του πανευρωπαϊκού συστήματος συντονισμού 
που μας βοήθησε στην αντιμετώπιση της καταστροφής. Δυστυχώς, αυτές οι τεράστιες 
καταστροφές είχαν ως αποτέλεσμα να χαθούν πολλές ανθρώπινες ζωές.

Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη προσλαμβάνει πολλαπλά πρόσωπα, τα οποία κυμαίνονται από τη 
δέσμη μέτρων για τη διάσωση του ευρώ έως την παρεχόμενη βοήθεια στα κέντρα υποδοχής 
αιτούντων άσυλο των κρατών μελών που πλήττονται περισσότερο από τις μεταναστευτικές 
ροές. Θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει τη δημιουργία ενιαίου μετώπου έναντι παρεμ-
βολών στις εθνικές ή ευρωπαϊκές αποφάσεις και υποθέσεις από μη Ευρωπαίους ηγέτες. 
Η αλληλεγγύη δεν αποτελεί μονόδρομο: μια χώρα μπορεί κάλλιστα να είναι σε κάποια χρονική 
στιγμή αποδέκτης και σε κάποια άλλη χορηγός. Η αλληλεγγύη εμπεριέχει αδιαφιλονίκητα την 
έννοια της αμοιβαίας συνδρομής και αποτελεί εγγενές στοιχείο του ευρωπαϊκού ιδεώδους.

Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη συνεπάγεται επίσης προσήλωση στους ίδιους δημοκρατικούς 
κανόνες. Οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν ανάγκη τη διαβεβαίωση ότι η ηγέτες τους θα προασπί-
ζουν απαρέγκλιτα τις αξίες της δημοκρατίας, της ελευθερίας του λόγου, της ανεξαρτησίας 
των μέσων ενημέρωσης, της ισότητας των φύλων και της αλληλεγγύης. Όταν αυτές οι αξίες 
τίθενται σε κίνδυνο ή παύουν να διασφαλίζονται, η ΕΕ έχει ως κοινό καθήκον τη διαφύλαξή 
τους, μεταξύ άλλων με την επιβολή κυρώσεων ή τη λήψη μέτρων που προβλέπονται από τις 
Συνθήκες. Όσον αφορά τις εκκρεμούσες αποφάσεις, θέλω να ελπίζω ότι οι δημοκρατικές αρχές 
θα επικρατήσουν τελικά στο σύνολο των κρατών μελών. Ευελπιστώ επίσης ότι όλα τα κράτη 
μέλη θα εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι του συστήματος ασύλου της ΕΕ· μία Ένωση 
δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά όταν κάθε κράτος μέλος της επιθυμεί να δρα κατά μόνας.

Η ΕΟΚΕ έχει πλήρη επίγνωση ότι η συνεργασία επί ίσοις όροις είναι εξαιρετικά σημαντική, 
ακριβώς όπως και η εξεύρεση ενδεδειγμένων συμβιβαστικών λύσεων που να λειτουργούν 
ικανοποιητικά για την Ανατολή, τη Δύση, το Βορρά και το Νότο και να ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες τόσο των εργαζομένων και των εργοδοτών όσο και των καταναλωτών και των 
παραγωγών. Αυτό προϋποθέτει διάλογο, αλλά και ευελιξία. Η επιθυμία διευθέτησης του 
εκάστοτε προβλήματος και η προθυμία εγκατάλειψης κάποιας ατομικής θέσης προς όφελος 
μιας κοινής λύσης αποτελούν αναγκαίες προσεγγίσεις για μια Ένωση με 28 κράτη μέλη.

Κατά την επανέναρξη των εργασιών στις Βρυξέλλες μετά τις θερινές διακοπές, θα ήθελα να 
υπενθυμίσω στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι έχουν καθήκον και ευθύνη έναντι τόσο των πολιτών 
τους όσο και της Ευρώπης στο σύνολό της. Είμαι πεπεισμένος ότι οι συνάδελφοί μου από τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την προάσπιση των 
δημοκρατικών δικαιωμάτων στην πατρίδα τους, αλλά και για την υποστήριξη ευρωπαϊκών 
λύσεων. Αναμένω την ίδια προσπάθεια και από τους Ευρωπαίους πολιτικούς ηγέτες διότι η ελευ-
θερία και η κοινωνική ειρήνη είναι υπερβολικά σημαντικά αγαθά για να τεθούν σε κίνδυνο.

Καλωσορίσατε και πάλι στις Βρυξέλλες!

Gonçalo Lobo Xavier
Αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ
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Τα πλαστά προϊόντα κοστίζουν στην ΕΕ 800.000 
θέσεις εργασίας ετησίως
Η ζωτική σημασία της 
Τελωνειακής Ένωσης για 
την καταπολέμηση της 
απομίμησης.

Η παραγωγή των προϊόντων απομίμη-
σης είναι σε άνοδο και, ενώ εξακολουθεί 
να θεωρείται εξωτερικό φαινόμενο, βρί-
σκεται σε έξαρση και εντός της ΕΕ. Για τα 
εγκληματικά δίκτυα η απομίμηση αποτελεί 
μια επικερδή δραστηριότητα, με χαμηλό-
τερους κινδύνους από άλλες δραστηριό-
τητες, παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα 
του φθηνότερου κόστους μεταφοράς και 
της παράκαμψης των τελωνειακών ελέγχων. 
Μολονότι τα στοιχεία βασίζονται σε εκτιμή-
σεις και προσεγγιστικούς υπολογισμούς, δεν 
παύουν να είναι ανησυχητικά: σύμφωνα με 
τον ΟΟΣΑ, στην ΕΕ έως και 5 % των εισαγο-
μένων εμπορευμάτων (αξίας 85 δισ. ευρώ) 
είναι προϊόντα απομίμησης ή  πειρατικά, 
με συνέπεια την απώλεια 800.000 περίπου 
θέσεων εργασίας και περίπου 14,3 δισ. ευρώ 
σε φορολογικά έσοδα ετησίως.

Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι η  ΕΕ και τα κράτη 
μέλη της πρέπει να σταματήσουν να 
αγνοούν το φαινόμενο αυτό, και τα καλεί 

να υποστηρίξουν όσες ΜΜΕ και βιομη-
χανίες πλήττονται από το φαινόμενο 
αυτό με τη βοήθεια της επικαιροποίησης, 
της εναρμόνισης και της ενδυνάμωσης 
του σχετικού κανονιστικού πλαισίου. 
Ο κ. Antonello Pezzini (Ομάδα Εργοδο-
τών – IT), εισηγητής της γνωμοδότησης της 
ΕΟΚΕ με θέμα Η βιομηχανία απομιμήσεων 
και πειρατικών προϊόντων, που υιοθετή-
θηκε κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Ιου-
λίου της ΕΟΚΕ, προτρέπει την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επισπεύσουν 
τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού 
τελωνειακού συστήματος με κοινές διαδι-
κασίες ή μέσα και ενοποιημένες, όσο και 
άμεσα προσπελάσιμες, βάσεις δεδομένων.

Οι βιομηχανίες και οι ιδιοκτήτες των εμπο-
ρικών σημάτων πρέπει επίσης να συμπρά-
ξουν με τους παρόχους των ιστοτόπων, τους 
παραγωγούς διαδικτυακού περιεχομένου, 
τους παρόχους ηλεκτρονικών πληρωμών, 
τους διαφημιστές και τα μητρώα καταχώ-
ρισης τομέων στο Διαδίκτυο. Έτσι, όλοι 
αυτοί μαζί θα μπορούν να προσαρμόζονται 
ταχέως στις ξαφνικές αλλαγές της αγοράς.

Οι 3.000 ελεύθερες ζώνες εμπορίου που 
βρίσκονται σε 135 διαφορετικές χώρες —
μάλιστα, η ελεύθερη ζώνη εμπορίου της 
Ταγγέρης (Tanger Med) στο Μαρόκο απέχει 

μόλις 15 χλμ. από την ΕΕ— χρήζουν ιδιαί-
τερης προσοχής, καθότι χρησιμοποιούνται 
συχνά για την αλλαγή, την καταγραφή και 
την εκ νέου επισήμανση του περιεχομένου 
ενός εμπορευματοκιβωτίου.

Η ΕΟΚΕ ζητά να υπάρξει ένα νέο πλαίσιο 
της ΕΕ για την περίοδο 2018-2021, ένα 
πλήρως χρηματοδοτούμενο και συντο-
νισμένο σχέδιο δράσης με στόχο την 
ενίσχυση της νομοθεσίας κατά της απομί-
μησης και να αναληφθούν πρωτοβουλίες σε 
επίπεδο ΕΕ. (sma)� l

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Αγαπητοί 
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Ο Michel Barnier στην ΕΟΚΕ: «Brexit δεν σημαίνει 
δικαιώματα χωρίς υποχρεώσεις»

«Το Brexit σημαίνει αβεβαιότητα», ανέ-
φερε ο κ. Michel Barnier κατά την έναρξη 
της συζήτησης με τα μέλη της ΕΟΚΕ στις 
6 Ιουλίου, «αβεβαιότητα για τους πολίτες, 
τις επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας». 
Ο κ. Barnier τόνισε ότι ο ρόλος του είναι να 
διαπραγματευτεί με βάση τις προτάσεις του 
ΗΒ, οι οποίες περιλαμβάνουν την άρση της 
ελεύθερης μετακίνησης των πολιτών της 
ΕΕ, την πλήρη αυτονομία της νομοθεσίας, 
την ακύρωση του ρόλου του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου και την αυτονομία σύναψης 
συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών, θέσεις 
που συνεπάγονται την έξοδο από την τελω-
νειακή ένωση και την ενιαία αγορά.

Μια ακόμη βεβαιότητα είναι ότι το Ηνωμένο 
Βασίλειο θα μετατραπεί σε τρίτη χώρα, και 
ανέφερε τα εξής:
�l οι βασικές ελευθερίες  –ελεύθερη 

κυκλοφορία ατόμων, αγαθών και κεφα-
λαίου– είναι αδιαίρετες·

�l δεν υφίσταται η δυνατότητα επιλεκτι-
κής συμμετοχής ορισμένων μόνο κλά-
δων στην ενιαία αγορά· και

�l η ΕΕ θα διατηρήσει την ανεξαρτησία της 
να θεσπίζει οικονομικούς και κοινωνι-
κούς κανόνες και πρότυπα που πρέπει να 
γίνονται σεβαστά από όλα τα τρίτα μέρη.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η  ΕΕ οφείλουν 
να γνωρίζουν ότι το Brexit έχει κόστος, και 
η αποστολή της διαπραγματευτικής ομάδας 

είναι να περιορίσει αυτό το κόστος στο χαμη-
λότερο δυνατό επίπεδο, δήλωσε ο κ. Barnier.

Τα μέλη της ΕΟΚΕ εξέφρασαν την ανησυχία 
τους σχετικά με τα δικαιώματα των κατα-
ναλωτών, τα κοινωνικά δικαιώματα και την 
εμπορική πολιτική. Τα μέλη από την Ιρλαν-
δία και τη Βόρεια Ιρλανδία έθεσαν το ζήτημα 
της συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής, 
η οποία επετεύχθη πρωτίστως με τη βοή-
θεια της ΕΕ.

Ο κ. Barnier τόνισε ότι η ΕΕ επιθυμεί μια 
δίκαιη και ισορροπημένη συμφωνία, και ότι 
μια ενδεχόμενη αποτυχία θα είναι η χείριστη 
έκβαση, καθώς θα σημάνει επιστροφή στο 
μακρινό παρελθόν, όταν οι εμπορικές σχέ-
σεις με το ΗΒ διέπονταν από τους κανόνες 
του ΠΟΕ, πράγμα που καθιστούσε ακριβό-
τερα τα προϊόντα.

Όλοι συμφώνησαν ότι, παρότι το Brexit είναι 
σημαντικό και ότι η εξασφάλιση καλής συμ-
φωνίας είναι προς το συμφέρον τόσο της ΕΕ 
των 27 όσο και του Ηνωμένου Βασιλείου, το 
σημαντικότερο είναι το μέλλον της Ευρώπης. 
«Πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες 
σχετικά με τα αμέτρητα πλεονεκτήματα της 
συμμετοχής στην ΕΕ. Το Brexit έδειξε ξεκά-
θαρα ότι μεγάλο μερίδιο των πολιτών δεν έχει 
επίγνωση ότι τα πλεονεκτήματα αυτά πηγά-
ζουν από τη συμμετοχή στην ΕΕ. Στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, πολλοί αρχίζουν να συνειδητοποιούν 

το γεγονός αυτό. Πλέον, οι ευρωπαϊκοί φορείς 
οφείλουν να καταστήσουν την ΕΕ των 27 ισχυ-
ρότερη και συνεκτικότερη. Η  ΕΟΚΕ είναι 
έτοιμη να αποτελέσει καίριο εταίρο στη δια-
δικασία αυτή», συνόψισε ο Πρόεδρος της ΕΕ 
κ. Γιώργος Ντάσης. (sma)� l

Ο κ. Michel Barnier, επικεφαλής 
διαπραγματευτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για το «Brexit» με τον Πρόεδρο της ΕΟΚΕ 

κ. Γιώργο Ντάση
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Χρηματοδότηση της γεωργίας: 
Απλή, αλλά βελτιωμένη

Οι αγροτικές περιοχές της Ευρώπης ποικίλλουν, 
τόσο εντός όσο και μεταξύ των κρατών μελών. Είναι 
σημαντικό να υπάρχει επίγνωση των διαφορών 
αυτών και να εξασφαλίζεται ότι τα αγροτικά προ-
γράμματα τις λαμβάνουν υπόψη. Στη γνωμοδότηση 
πρωτοβουλίας της με θέμαΑπό τη Δήλωση του Κορκ 
2.0 στην ανάληψη συγκεκριμένων ενεργειών, η ΕΟΚΕ 
ζητεί πιο στοχευμένη χρηματοδότηση που θα συν-
δράμει την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.

Η αγροτική ανάπτυξη αποτελεί οριζόντιο ζήτημα και δεν 
μπορεί να την επωμίζεται μόνο το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η ΕΟΚΕ ζητεί συνεκτικό-
τερη πολιτική και αύξηση του μεριδίου των πόρων των 
ΕΔΕΤ που διατίθενται στην αγροτική ανάπτυξη, προκειμέ-
νου να μειωθούν οι διαφορές και η εδαφική ανισορροπία.

Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η «αγροτική θωράκιση» των πολιτι-
κών αποφάσεων πρέπει να καταστεί υποχρεωτική και ότι 
η απλούστευση σε όλα τα επίπεδα αποτελεί επείγουσα 
ανάγκη. Η ΕΟΚΕ στηρίζει τη Δήλωση του Κορκ 2.0, καθώς 
παρέχει ισχυρή στήριξη στην αγροτική πολιτική της ΕΕ.

Η βιώσιμη γεωργία και η αγροτική ανάπτυξη απαιτούν 
καινοτόμες λύσεις. Υφίσταται μεγάλο δυναμικό για κλι-
ματικά ωφέλιμες λύσεις και για μια πιο κυκλική, πράσινη 
οικονομία. Η παραγωγή ηλιακής, αιολικής, υδροηλεκτρι-
κής και βιο-ενέργειας δε θα βοηθήσει απλά το κλίμα, 
αλλά θα δημιουργήσει βιώσιμο εισόδημα για τους κατοί-
κους της υπαίθρου.

Για να παραμείνουν οι νέοι στην ύπαιθρο και να ανθί-
σουν οι επιχειρήσεις, η ποιοτική ευρυζωνική κάλυψη 

είναι ουσιαστικής σημασίας. Όπου δεν επαρκούν οι 
δυνάμεις της αγοράς, πρέπει να χρησιμοποιείται ενωσι-
ακή χρηματοδότηση ώστε η ευρυζωνικότητα να φτάνει 
μέχρι τις απομακρυσμένες κοινότητες.

Η επιφάνεια γης της ΕΕ αποτελείται περίπου κατά 85% 
από γεωργικές και δασικές εκτάσεις, που παρέχουν 
διαφοροποιημένο τοπίο το οποίο μπορεί να συμβάλει 
στη δημιουργία οικονομικών δραστηριοτήτων πέραν 
της γεωργίας, ιδίως στους τομείς του τουρισμού και της 
αναψυχής.

Η γεωργία αποτελεί επίσης τη βασική κινητήρια δύναμη 
της μετάβασης σε βιώσιμα συστήματα τροφίμων. Η προ-
ώθηση της τοπικής κατανάλωσης συντομεύει την αλυ-
σίδα εφοδιασμού προς όφελος του περιβάλλοντος. 
(sma)� l

H Συμβολή της ΕΟΚΕ στο 
πρόγραμμα εργασίας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2018

Παρουσίαση των θετικών πτυχών της ΕΕ, ενί-
σχυση των οικονομικών της θεμελίων, προώθηση 
της κοινωνικής της διάστασης, διευκόλυνση της 
μετάβασης σε μια οικονομία κυκλική και χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών, χειραφέτηση και συμμε-
τοχή της κοινωνίας πολιτών: αυτά είναι τα κύρια 
μηνύματα τηςσυμβολήςτης ΕΟΚΕ στο Πρόγραμμα 
εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2018.

Στη συμβολή της στο πρόγραμμα εργασίας για το 
2018, η οποία εγκρίθηκε στις 5 Ιουλίου, η ΕΟΚΕ καλεί 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσει τη βιώσιμη ανά-
πτυξη ως γενική προσέγγιση στο έργο της, με αναφορά 
στους τρεις «πυλώνες» της αειφορίας: i) ενίσχυση των 
οικονομικών θεμελίων της ΕΕ, ii) προώθηση της κοινω-
νικής της διάστασης και iii) διευκόλυνση της μετάβασης 
σε μια οικονομία κυκλική και χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών.

Η ΕΟΚΕ κατέθεσε λεπτομερείς συστάσεις για δράση, με 
βάση 6 τομείς πολιτικής προτεραιότητας:
�l περαιτέρω ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς·

�l προώθηση της επιχειρηματικότητας, της καινοτο-
μίας και της βιομηχανικής ανάπτυξης·

�l κοινωνική διάσταση της ΕΕ·
�l εστίαση των δημόσιων πόρων στη βιώσιμη ανά-

πτυξη, την καινοτομία, την απασχόληση και τη 
συνοχή·

�l προστασία των Ευρωπαίων από απειλές κατά της 
ασφάλειας· και

�l ανάπτυξη διαρθρωμένου διαλόγου πολιτών.

Στις 12 Ιουλίου, ο Πρόεδρος της ΕΕ κ. Γιώργος Ντά-
σης συνάντησε τον Πρώτο Αντιπρόεδρο της Επιτρο-
πής κ. Frans Timmermans για να τού παρουσιάσει το 
έγγραφο. Ο κ. Ντάσης υπογράμμισε την εστίαση στη 
βιώσιμη ανάπτυξη ως αποτέλεσμα της ισχυρής σύνδε-
σης της οικονομίας με την απασχόληση, την ευημερία 
των πολιτών και το περιβάλλον.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Ντάσης έθεσε 
το ζήτημα της κατάλληλης συμμετοχής της ΕΟΚΕ στην 
πολυσυλλεκτική πλατφόρμα για την υλοποίηση των 
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης που συγκροτεί η Επιτροπή. 
(mm)� l

Στόχος της ρομποτοποίησης των 
μεταφορών πρέπει να είναι η δημιουργία 
προστιθέμενης αξίας για την κοινωνία

Η ψηφιοποίηση και η  ρομποτοποίηση των 
μεταφορών δημιουργούν αμέτρητα οφέλη, αλλά 
εγείρουν και ανησυχίες κοινωνικού χαρακτήρα 
που πρέπει να αντιμετωπιστούν από τους πολιτι-
κούς ιθύνοντες της ΕΕ — πρωτίστως δε οι απειλές 
για την ιδιωτική ζωή των πολιτών και τις απώλειες 
θέσεων εργασίας. Αυτό είναι το μήνυμα που διατυ-
πώνει η ΕΟΚΕ στηγνωμοδότηση πρωτοβουλίας που 
υιοθέτησε στη σύνοδο ολομέλειας του Ιουλίου, με 
εισηγήτρια την κ. Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala 
(Ομάδα Εργοδοτών – FI).

Η καλύτερη προσβασιμότητα, η μεγαλύτερη αποτε-
λεσματικότητα, η βελτίωση της οδικής ασφάλειας και 
η μείωση των εκπομπών αποτελούν ορισμένα μόνο από 
τα πλεονεκτήματα της ψηφιοποίησης και της ρομποτο-
ποίησης των μεταφορών. Όσο εξελίσσεται αυτή η επαυ-
ξητική τεχνολογική επανάσταση γίνονται εμφανείς και 
οι ενδεχόμενες απειλές που εμπεριέχει. Είναι καίριο να 
ασχοληθούν οι πολιτικοί ιθύνοντες της ΕΕ με τις ανησυ-
χίες αυτές, έτσι ώστε η κοινωνία να αξιοποιήσει πλήρως 
τις προσφερόμενες δυνατότητες.

Η ασφάλεια, η προστασία και η ιδιωτικότητα φαίνεται 
να αποτελούν τις κύριες ανησυχίες των πολιτών σε ό, τι 
αφορά τις ψηφιακές μεταφορές. Στο μέλλον, οι μεταφο-
ρές θα βασίζονται εξ ολοκλήρου στα δεδομένα· συνε-
πώς, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η προστασία τους. 
Η αύξηση της ασφάλειας του κυβερνοχώρου και η αντι-
μετώπιση ζητημάτων ευθύνης κατέχουν επίσης καίρια 
σημασία για την αντιμετώπιση των ανησυχιών του κοινού.

Ο αντίκτυπος στην αγορά εργασίας και η φύση της 
εργασίας αποτελούν μια ακόμη σημαντική πηγή ανη-
συχίας. Οι μη επανδρωμένες μεταφορές, καθώς και 
η αυξανόμενη χρήση της ρομποτικής στην εκμετάλ-
λευση τερματικών σταθμών, θα οδηγήσει σε απώλεια 
θέσεων εργασίας. Η χρήση ρομπότ μειώνει ορισμένες 
θέσεις εργασίας αλλά δημιουργεί και νέες, ιδίως στις 
τεχνολογίες των επικοινωνιών, τις ψηφιακές υπηρεσίες, 
τα ηλεκτρονικά είδη και τη ρομποτική. Η σωματική εργα-
σία και τα διεκπεραιωτικά καθήκοντα θα μειωθούν ενώ, 
παράλληλα, θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η σημασία 
των καθηκόντων επίλυσης προβλημάτων και των δημι-
ουργικών εργασιών. Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας 
να αντιμετωπιστεί η έλλειψη δεξιοτήτων και να προσαρ-
μοστούν τα εκπαιδευτικά συστήματα ώστε να ανταπο-
κριθούν στη ζήτηση για νέες δεξιότητες. (dm)� l

Η ΕΟΚΕ ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ
Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 2016

Μόλις δημοσιεύτηκε το φυλλάδιο Η ΕΟΚΕ εκ των 
έσω – Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 2016, το οποίο 
είναι η έκδοση της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων 
για το 2016 που προορίζεται για το ευρύ κοινό.

Η έκδοση αυτή περιέχει διαγράμματα και άλλα γρα-
φικά στοιχεία που καθιστούν δυνατή την καλύτερη 
κατανόηση της λειτουργίας της ΕΟΚΕ και διατίθεται 
σε έξι γλώσσες: στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά, 
τα ισπανικά, τα ιταλικά και τα πολωνικά. Για να λάβετε 
έντυπα αντίτυπα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την 
ΕΟΚΕ στη διεύθυνση: http://www.eesc.europa.eu/en/
general-contact-form

Το φυλλάδιο και το πλήρες κείμενο της έκθεσης είναι 
διαθέσιμα στις ακόλουθες διευθύνσεις:

Φυλλάδιο: http://www.eesc.europa.eu/sites/default/
files/resources/docs/qe-02-17-705-en-n.pdf

Πλήρες κείμενο (μόνο στα αγγλικά): http://www.eesc.
europa.eu/sites/default/files/resources/docs/aar2016.
pdf (jp)� l

EΗ ΕΟΚΕ καλεί την 
ΕΕ να αναγνωρίσει 
νομοθετικά την 
ποικιλομορφία των 
ΜΜΕ

Οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής 
οικονομίας και διαθέτουν τεράστιο αναπτυξιακό δυνα-
μικό. Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει το δυναμικό αυτό και ωθεί 
ενεργά τα όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναπτύ-
ξουν ισχυρές πολιτικές στήριξης των ΜΜΕ.

Σεγνωμοδότηση που υιοθέτησε στη σύνοδο ολομέ-
λειας του περασμένου Ιουλίου (εισηγήτρια: η κ. Milena 
Angelova, Ομάδα Εργοδοτών – BG), η ΕΟΚΕ εξέφρασε 
την ανησυχία της για τις ανεπάρκειες στον σχεδιασμό 
και την εφαρμογή των πολιτικών για τις ΜΜΕ, οι οποίες 
παρεμποδίζουν την αποτελεσματικότητά τους, και καλεί 
την Επιτροπή να τις αντιμετωπίσει.

Η ΕΟΚΕ εξήρε τις προσπάθειες ανάδειξης των ΜΜΕ στο 
επίκεντρο των οικονομικών πολιτικών κατά την τελευ-
ταία δεκαετία, αλλά τονίζει ότι οι πολιτικές της ΕΕ είναι 
πολύ γενικές και δεν αναγνωρίζουν την πολυμορφία 
των ΜΜΕ.

Οι πολιτικές της ΕΕ για τις ΜΜΕ θα πρέπει να ανταπο-
κρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες των μικροεπιχει-
ρήσεων, των οικογενειακών και των «παραδοσιακών» 
επιχειρήσεων, των κοινωνικών επιχειρήσεων, των 
ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμε-
νων και ούτω καθεξής, διότι τα σχετικά καθεστώτα 

χαρακτηρίζονται από πολύ διαφορετικές νομικές μορ-
φές και τρόπους λειτουργίας.

Επιπλέον, η ΕΟΚΕ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξε-
τάσει κατά πόσον ο ισχύων ορισμός των ΜΜΕ αντιστοιχεί 
στην πολυμορφία, τη δυναμική και τις ιδιαιτερότητές τους.

Οι μικρές και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις συχνά δεν 
γνωρίζουν τους διαθέσιμους μηχανισμούς στήριξης. 
Επίσης, υπάρχει ευρύ χάσμα επικοινωνίας μεταξύ των 
υπευθύνων χάραξης πολιτικής και των ΜΜΕ, το οποίες 
πρέπει να καλυφθεί επειγόντως.

Ως ενεργός υπέρμαχος των ευρωπαϊκών ΜΜΕ, η ΕΟΚΕ 
έχει υιοθετήσει πολυάριθμες γνωμοδοτήσεις σχετικά με 
τον τρόπο διαμόρφωσης των πολιτικών στήριξης, όπως 
οι εξής:Ανασκόπηση της Small Business Act (2011),Πρό-
σβαση στη χρηματοδότηση,Πρόγραμμα COSME,ΜΜΕ 
και εκμετάλλευση των ευκαιριών της παγκοσμιοποίησης 
(2012) καιΈξυπνη νομοθεσία(2013). (mq)� l©
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Η εισηγήτρια της γνωμοδότησης κ. Sofia Björnsson 
(Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων – SE) 
κατά τη διάρκεια της συζήτησης

Η εισηγήτρια της γνωμοδότησης κ. Milena Angelova 
(Ομάδα Εργοδοτών – BG) στη σύνοδο ολομέλειας του Ιουλίου
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Η ΕΕ οφείλει να αντιμετωπίσει το ζήτημα 
της διάλυσης πλοίων

Η Ευρώπη διαθέτει τόσο την ικανότητα όσο 
και την τεχνογνωσία να επισκευάζει και να συντη-
ρεί σκάφη και εξέδρες άντλησης πετρελαίου και 
φυσικού αερίου. Υπάρχουν ισχυρά οικονομικά 
επιχειρήματα για να διατηρήσει και να διευρύνει 
η Ευρώπη έναν εξειδικευμένο υπεράκτιο κλάδο ανα-
κύκλωσης. Πλέον, η Επιτροπή οφείλει να ενισχύσει 
στον κανονισμό για την ανακύκλωση των πλοίων 
(SRR), εισάγοντας ένα χρηματοοικονομικό μέσο που 
να προωθηθεί την ανακύκλωση σε εγκαταστάσεις 
εγκεκριμένες από την ΕΕ.

Στα τέλη Ιουνίου, διοργανώθηκαν δύο εκδηλώσεις από 
την ΕΟΚΕ και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
Margrete Auken (DK), Pascal Durand (FR) και Bart Staes 
(BE), από την Ομάδα των Πράσινων, στις οποίες αναδεί-
χθηκε η ανάγκη επείγουσας δράσης από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή.

Αν και ο κανονισμός της ΕΕ για την ανακύκλωση πλοίων 
του 2013 απαγορεύει την τεχνική της «προσάραξης» των 
πλοίων σε παραλίες με σκοπό τη διάλυση και θεσπίζει 
κανόνες για την ασφαλή και βιώσιμη ανακύκλωση των 
ευρωπαϊκών πλοίων και των πλωτών εξεδρών άντλη-
σης πετρελαίου και φυσικού αερίου, δεν εκπληρώνει τον 
σκοπό του διότι το διεθνές ναυτικό δίκαιο διευκολύνει 
την αλλαγή σημαίας.

Σε γνωμοδότηση του 2016, με εισηγητή τον 
κ.  Martin  Siecker (Ομάδα Εργαζομένων  – NL) και 
συνεισηγητή τον κ. Richard Adams (αντιπρόσωπο της 
CCMI – UK), Η ΕΟΚΕ έχει υποστηρίξει ένα χρηματοοι-
κονομικό κίνητρο στο πλαίσιο του κανονισμού για την 
ανακύκλωση πλοίων για να σταματήσει αποτελεσματικά 

τους πλοιοκτήτες να αλλάζουν τη σημαία του πλοίου σε 
σημαία κράτους εκτός ΕΕ. Το χρηματοδοτικό μέσο που 
προτάθηκε από την ΕΟΚΕ, και πλέον υποστηρίζεται από 
τους τρεις ευρωβουλευτές της Ομάδας των Πρασίνων, 
προβλέπει ειδικό τέλος για κάθε πλοίο, το οποίο θα 
διατηρείται υπό μεσεγγύηση σε ένα μεγάλο χρηματο-
πιστωτικό ίδρυμα. Το κεφάλαιο θα δημιουργείται από 
τους πλοιοκτήτες, οι οποίοι, κάθε φορά που ένα από τα 
πλοία τους φθάνει σε λιμένα της ΕΕ, θα καταβάλλουν 
στο ταμείο το ενδεδειγμένο τέλος που συνδέεται με το 
συγκεκριμένο πλοίο για τη χρηματοδότηση ασφαλούς 
και βιώσιμης ανακύκλωσης.

Εκπρόσωποι του κλάδου της ανακύκλωσης και των λιμέ-
νων της ΕΕ επιβεβαίωσαν ότι διαθέτουν την τεχνογνωσία 
για τη διάλυση σκαφών σύμφωνα με την νομοθεσία της 
ΕΕ και ότι είναι πρόθυμοι να επενδύσουν και να δημιουρ-
γήσουν βιώσιμες θέσεις απασχόλησης στην ΕΕ. Ωστόσο, 
οι Ευρωπαίοι πλοιοκτήτες έχουν εκφράσει έντονες επι-
φυλάξεις, υποστηρίζοντας ότι η Σύμβαση του Χονγκ 
Κονγκ του ΔΝΟ έχει ορίσει κατάλληλα πρότυπα για την 
εξάλειψη των καταχρήσεων από τους συμμετέχοντες. 
Και τούτο, παρά τις σαφείς ενδείξεις ότι τα πιστοποιη-
μένα «ναυπηγεία» σύμφωνα με την εν λόγω σύμβαση 
δεν πληρούν ακόμα και το χαμηλότερο απαιτούμενο 
επίπεδο συμμόρφωσης.

Η διάλυση πλοίων με τη μέθοδο της προσάραξης στη 
Νότια Ασία είναι η  πλέον επικίνδυνη εργασία στον 
κόσμο, σύμφωνα με τη ΔΟΕ. Κατά την τελευταία 30ετία, 
η πλειονότητα των παροπλισμένων σκαφών διαλύθηκε 
εκεί από απροστάτευτους εργαζομένους που εργάζο-
νται σε διαπαλιρροϊκές ζώνες, προκαλώντας τεράστιες 
περιβαλλοντικές καταστροφές. (sma)� l

ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ – 2017
Στις 26 και 27 Ιουνίου, 

ηΕΟΚΕ διοργάνωσε τιςΗμέ-
ρες της κοινωνίας των πολι-
τών για το έτος 2017. Αυτή 
η  σημαντική συγκέντρωση 
των οργανώσεων της κοινω-
νίας των πολιτών από όλη την 
Ευρώπη αποτέλεσε ουσιώδη 
συνεισφορά της κοινωνίας 
των πολιτών στη συζήτηση 
που ξεκίνησε η  Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή με τη λευκή βίβλο 
της για το μέλλον της Ευρώ-
πης. Διατυπώθηκε ένα εμφα-
τικό κάλεσμα προκειμένου 
να δοθεί νέα πολιτική ώθηση στην προσπάθεια αφενός 
μεν ανάκαμψης της ΕΕ με βάση τις θεμελιώδεις μας 
αξίες, αφετέρου δε υποστήριξης από τις οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών της προόδου προς αυτήν 
την κατεύθυνση. Αρκετά από τα βασικά αιτήματα και 
τις δεσμεύσεις της κοινωνίας των πολιτών (βλ. http://
bit.ly/2vWVffV) έχουν ήδη εισακουστεί και υποβληθεί 
στα αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων θεσμικά όργανα 
της ΕΕ και αφορούν τα εξής τέσσερα νευραλγικά ζητή-
ματα: α) τον λαϊκισμό, β) την τεχνολογική επανάσταση 
και την επίδρασή της στην εργασία και τη δημοκρατία, 
γ) την ενίσχυση των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών, 
καθώς και δ) την κοινωνική και τοπική συνοχή.

Κατά την εναρκτήρια ομιλία του, ο  Πρόεδρος της 
ΕΟΚΕ κ. Γιώργος Ντάσης κάλεσε τις οργανώσεις της 

κοινωνίας των πολιτών να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο 
στην κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, και επέστησε την 
προσοχή στην έξαρση του φαινομένου του λαϊκισμού.

Από την πλευρά της, η κ. Federica Mogherini, Ύπατη 
Εκπρόσωπος της ΕΕ για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και 
την Πολιτική Ασφαλείας, υπογράμμισε τη σημασία της 
συμμετοχικής δημοκρατίας. Τόνισε τον ρόλο της κοινω-
νίας των πολιτών στη μεταναστευτική κρίση και πρότεινε 
στην ΕΟΚΕ να εκπονήσει μια γνωμοδότηση με θέμα το 
κόστος της που θα είχε η παύση της μετανάστευσης με 
δεδομένη την άποψή της ότι «ορισμένοι κλάδοι της οικο-
νομίας θα κατέρρεαν ήδη από την επομένη, εάν εξαφανί-
ζονταν οι μετανάστες εν μία νυκτί». Μάλιστα, με την ιδέα 
της κ. Mogherini έσπευσε να συμφωνήσει ο Πρόεδρος 
της ΕΟΚΕ κ. Ντάσης. (mr)� l

Τουρκία: Έκκληση για άρση του 
καθεστώτος έκτακτης ανάγκης το 
συντομότερο δυνατό

Οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση, 
την ελευθέρωση των θεωρήσεων και την τελωνειακή 
ένωση δεν μπορούν να σημειώσουν πρόοδο παρά μόνο 
σε ατμόσφαιρα σεβασμού των πολιτικών ελευθεριών, 
επισημαίνουν οργανώσεις από την ΕΕ και την Τουρκία

Κατά την έναρξη της 36ης συνεδρίασης της Μικτής Συμ-
βουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Τουρκίας (ΜΣΕ), ο Πρόεδρος 
της ΕΟΚΕ κ. Γιώργος Ντάσης καλωσόρισε τον Τούρκο 
Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κ. Ömer Çelik δηλώ-
νοντας ότι «Παρά τις υφιστάμενες εντάσεις, ο διάλογος είναι 
απολύτως απαραίτητος, ιδίως σε δύσκολες συγκυρίες όπως 
η σημερινή», ενώ τόνισε την ανησυχία του σχετικά με την 
τρέχουσα κατάσταση στην Τουρκία. «Η ΕΟΚΕ εκφράζει την 
αλληλεγγύη της και την πλήρη στήριξή της στις οργανώσεις 
της τουρκικής κοινωνίας των πολιτών που προασπίζονται τη 
δημοκρατία. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να δούμε εκ νέου 

μια εντελώς δημοκρατική Τουρκία», κατέληξε ο κ. Ντάσης. 
Ο κ. Ömer Çelik δήλωσε ξεκάθαρα ότι «Είμαστε προσηλω-
μένοι στη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ, και στόχος μας είναι 
να καταστούμε πλήρες μέλος, δεν μας ενδιαφέρει καμία άλλη 
μορφή συνεργασίας». Καταδικάζοντας εκ νέου έντονα την 
απόπειρα πραξικοπήματος, η ΜΣΕ τόνισε ότι το δικαίωμα 
σε δίκαιη δίκη και νομότυπη διαδικασία πρέπει να γίνει 
σεβαστό και ότι όλα τα μέτρα που λαμβάνονται θα πρέ-
πει να ενισχύουν περαιτέρω τη δημοκρατία, τα πολιτικά 
δικαιώματα και την κοινωνική συνοχή, και να σέβονται 
τα οικουμενικά θεμελιώδη δικαιώματα, την ανεξαρτησία 
της δικαιοσύνης και το κράτος δικαίου. Επίσης, εξέφρασε 
έντονη ανησυχία για τις συλλήψεις και τις μαζικές απολύ-
σεις δημοσίων υπαλλήλων. Η ΜΣΕ ΕΕ-Τουρκίας απαρτί-
ζεται από εκπροσώπους της οργανωμένης κοινωνίας των 
πολιτών από την ΕΕ και την Τουρκία. (ks)� l

Η ΕΟΚΕ ζητεί να εκπονηθεί έως το 2018 ένα 
μακροπρόθεσμο σχέδιο δράσης για την 
κοινωνική οικονομία

Στη 2η Ευρωπαϊκή Ημέρα Επιχειρήσεων της Κοι-
νωνικής Οικονομίας (ΕΚΟ), πάνω από 130 εκπρόσωποι 
της κοινωνικής οικονομίας κάλεσαν τους πολιτικούς ιθύ-
νοντες να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να διευκο-
λύνουν την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ 
κ. Michael Smyth ζήτησε μακροπρόθεσμο οδικό χάρτη 
για την κοινωνική οικονομία στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος εργασίας της Επιτροπής για το 2018.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τέσσερις περιπτω-
σιολογικές μελέτες με θέμα τις ακόλουθες καινοτόμες 
ευρωπαϊκές κοινωνικές νεοφυείς επιχειρήσεις:
�l PermaFunghi (Βρυξέλλες), ένα αστικό εγχείρημα 

για την παραγωγή μανιταριών από αλεσμένους κόκ-
κους καφέ, δημιουργώντας ταυτόχρονα βιώσιμες 
θέσεις εργασίας για άτομα χαμηλής εξειδίκευσης.

�l Solidarity Salt (Ελλάδα), πρωτοβουλία που απο-
σκοπεί στη χειραφέτηση των γυναικών προσφύ-
γων και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. 
Γαστρονομικό θαλάσσιο αλάτι εξορύσσεται από 
ελληνικές αλυκές και συσκευάζεται σε χειροποίη-
τες συσκευασίες.

�l HopHopFood (Παρίσι), πρωτοβουλία που αποσκο-
πεί στη δημιουργία χώρων αλληλεγγύης για άτομα 
που αντιμετωπίζουν προβλήματα σίτισης και τη μεί-
ωση της σπατάλης, μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.

�l 6zero1 (Λουξεμβούργο), φυτώριο επιχειρήσεων 
της κοινωνικής οικονομίας που υποστηρίζει τους 
επιχειρηματίες μέσω της κατάρτισης, της χρημα-
τοδότησης και της παροχής συμβουλών για την 
ανάπτυξη οικονομικά βιώσιμων δραστηριοτήτων.

Αυτά τα επιτυχημένα παραδείγματα ενέπνευσαν εργα-
στήρια που:
�l τόνισαν την ανάγκη προστασίας των ΕΚΟ μέσω 

της δημιουργίας ίσων όρων ανταγωνισμού και του 
τερματισμού των καταχρήσεων των συμβατικών 
επιχειρήσεων (εργαστήριο με θέμα νέα οικονομικά 
πρότυπα)·

�l απηύθυναν έκκληση για καλύτερες μεταναστευτικές 
πολιτικές της ΕΕ που θα διευκολύνουν την ταχεία 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας και όπου θα συμ-
μετέχουν τα ΜΜΕ προβάλλοντας θετικές ιστορίες 
(εργαστήριο με θέμα την ένταξη των μεταναστών)·

�l ζήτησαν να δρομολογηθεί, σε ενωσιακό και τοπικό 
επίπεδο, εγχείρημα διάδοσης ορθών πρακτικών για 
αφιλοκερδείς δραστηριότητες υπέρ της κοινωνικής 
οικονομίας με τη συμμετοχή επιχειρήσεων (εργα-
στήριο με θέμα την εδαφική συνοχή).

Η ΕΟΚΕ δραστηριοποιείται στον τομέα της κοινωνικής 
οικονομίας εδώ και πάνω από 10 χρόνια, και έχει δημι-
ουργήσει συνέργειες με τα όργανα της ΕΕ για την προ-
ώθηση του τομέα. (mr)� l

Διάλογος για το μέλλον της Ευρώπης: 
η ΕΟΚΕ απευθύνει έκκληση για μια κοινή 
αντίληψη περί ιδανικών

Κατά τον καθορισμό της μελλοντικής της πορείας, 
η ΕΕ θα πρέπει να προκρίνει μια κοινή αντίληψη περί 
ιδανικών, απηχώντας αυτό που αποτέλεσε το πνεύμα 
των ιδρυτών της και το χαρακτηριστικό γνώρισμα 
όλων των κύριων επιτευγμάτων της.

Στο ψήφισμά της με θέμα τη Λευκή Βίβλο της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής για το μέλλον της ΕΕ, η ΕΟΚΕ ανα-
φέρει ότι αυτή η κοινή αντίληψη περί ιδανικών δεν 
μπορεί να επιτευχθεί με την επιλογή ενός εκ των πέντε 
σεναρίων που προτάθηκαν. Αντ’ αυτών, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή οφείλει να αναζητήσει απαντήσεις, μελετώ-
ντας παραδείγματα από τα 60 χρόνια πορείας της ΕΕ.

Το ψήφισμα που υιοθέτησε η ΕΟΚΕ στη σύνοδο ολο-
μέλειας του Ιουλίου αποτελεί τόσο ανταπόκριση στο 
αίτημα που υπέβαλε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής κ. Jean-Claude Juncker τον περασμένο Απρίλιο 
όσο και την πρώτη συμβολή της ΕΟΚΕ στον ενωσιακό 
διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης. Επίσης, η ΕΟΚΕ διε-
ξήγαγε συζητήσεις σε εθνικό επίπεδο με εκπροσώπους 
της κοινωνίας των πολιτών σε 27 κράτη μέλη. Τα συμπε-
ράσματα θα ενσωματωθούν στη σχετική γνωμοδότηση 
εντός του τρέχοντος έτους.

Η ΕΟΚΕ δήλωσε ότι η ΕΕ χρειάζεται ολοκληρωμένες 
στρατηγικές και μια συνεκτική προσέγγιση. Μια ουσια-
στική συζήτηση με θέμα το μέλλον θα πρέπει επίσης να 
επικεντρώνεται στον καλύτερο επιμερισμό της πολιτικής 
εξουσίας σε όλα τα επίπεδα. Θα πρέπει δε να εξαλειφθεί 
η παραδοσιακή διάκριση μεταξύ του εθνικού και του 
ενωσιακού επίπεδου.

Η ΕΟΚΕ γνωρίζει ότι ενίοτε απαιτείται διαφοροποιημένη 
ολοκλήρωση και ότι η ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ 
ορισμένων κρατών μελών σε κάποια πεδία θα μπορούσε 
να συντείνει στην υπέρβαση των εμποδίων ή στην προ-
αγωγή της διαδικασίας ολοκλήρωσης της ΕΕ. Εντούτοις, 
επιμένει ότι πρέπει να συντελεστεί περαιτέρω σύγκλιση 
στην ΕΕ για λόγους αποφυγής του κατακερματισμού και 
των διαιρέσεων.

Η ΕΟΚΕ έχει προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στη χάραξη της μελλο-
ντικής κατεύθυνσης της ΕΕ με τη βοήθεια των εθνικών 
κοινοβουλίων. Τέλος, η ΕΟΚΕ συνιστά βαθύτερη ολο-
κλήρωση, σταδιακά βήματα προς μια πολιτική ένωση 
με ισχυρή κοινωνική διάσταση, εμβάθυνση της ΟΝΕ και 
πιο συνεκτική διακυβέρνηση. (ll)� l 
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Η κ. Federica Mogherini και ο κ. Γιώργος Ντάσης στις Ημέρες της κοινωνίας των 
πολιτών
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http://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/shipbreaking-and-recycling-society
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.home
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http://www.permafungi.be/
https://www.solidaritysalt.com/
http://www.hophopfood.org/
http://6zero1.org/en/
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.institutional-reform-the-future-of-europe-resolution
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.institutional-reform-the-future-of-europe-resolution


Οι ασκούμενοι της εαρινής περιόδου 
του 2017 στην ΕΟΚΕ είχαν την ευκαιρία να 
παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της έκθε-
σής τους με θέμα Η ΕΕ στα μέσα ενημέρω-
σης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: 
η  προοπτική της νεολαίας στη σύνοδο 
ολομέλειας της ΕΟΚΕ που πραγματοποιή-
θηκε τον Ιούλιο. Στόχος της έκθεσης ήταν 
να διατυπωθούν συστάσεις προς τα μέλη 
της ΕΟΚΕ και τα όργανα της ΕΕ για τους 
τρόπους βελτίωσης της στρατηγικής της 
ΕΕ για τα μέσα ενημέρωσης και τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να 

προσεγγίσουν καλύτερα τη νέα γενιά.

Παγκόσμιο Φόρουμ Μέσων Ενημέρωσης της Deutsche Welle
Η ΕΟΚΕ συμμετείχε για τρίτη φορά στο 

Παγκόσμιο Φόρουμ Μέσων Ενημέρωσης 
της Deutsche Welle (GMF). Η εκδήλωση με 
θέμα Ταυτότητα και Πολυμορφία πραγματο-
ποιήθηκε στη Βόννη από τις 19 έως τις 21 

Ιουνίου. Τα μέλη της ΕΟΚΕ συμμετείχαν σε 
διάφορες ομάδες εργασίας και παρουσία-
σαν την άποψη της κοινωνίας των πολιτών 
σε 600 περίπου δημοσιογράφους και 1500 
άλλους συμμετέχοντες.
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 Το ΕΟΚΕ info δημοσιεύεται εννέα φορές το χρόνο, κατά τις συνόδους ολομέλειας της ΕΟΚΕ.

Οι έντυπες εκδόσεις του EESC info στα γερμανικά, τα αγγλικά και τα γαλλικά διατίθενται δωρεάν από την 
Υπηρεσία Τύπου της ΕΟΚΕ.
Το ΕΟΚΕ Info διατίθεται επίσης σε 23 γλώσσες, σε μορφή PDF, στον δικτυακό τόπο της ΕΟΚΕ, στη διεύθυνση:
URL: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
Το ΕΟΚΕ info δεν αποτελεί τα επίσημα πρακτικά των εργασιών της ΕΟΚΕ, τα οποία δημοσιεύονται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες εκδόσεις της ΕΟΚΕ.
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής και αποστολή αντιγράφου στον συντάκτη.
Κυκλοφορία: 6.500 αντίτυπα.
Το επόμενο τεύχος θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 2017.
ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΣΕ 100% ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ

Συντακτική ομάδα:
Eleonora Di Nicolantonio (ασκούσα καθήκοντα 
αρχισυντάκτριας)
Daniela Marangoni (dm, εκδότρια)

Σε αυτό το τεύχος 
συνεργάστηκαν:
Chloé Lahousse (cl)
Daniela Marangoni (dm)
Francisco Soriano (fs)
Jonna Pedersen (jp)
Κατερίνα Σερίφη (ks)
Laura Lui (ll)
Leszek Jarosz (lj)
Margarida Reis (mre)
Milen Minchev (mm)
Mireia Quingles (mq)
Silvia M. Aumair (sma)

Συντονισμός:
Κατερίνα Σερίφη (ks)

Η έκδοση ολοκληρώθηκε στις 
28 Αυγούστου 2017

Διεύθυνση:
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Jacques Delors Building, 99 Rue Belliard, 
B-1040 Brussels, Belgium
Tηλ. (+32 2) 546.94.76
Φαξ (+32 2) 546.97.64
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eescinfo@eesc.
europa.eu
Δικτυακός τόπος: http://www.eesc.europa.eu/

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ κ. Gonçalo Lobo Xavier στην κριτική 
επιτροπή του διαγωνισμού για την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα 
Εθελοντισμού 2019

Ο κ. Gonçalo Lobo Xavier, Αντιπρόεδρος 
της ΕΟΚΕ αρμόδιος για την επικοινωνία, 
έλαβε —για δεύτερο συνεχόμενο έτος— 
πρόσκληση να συμμετάσχει στην κριτική 
επιτροπή για την επιλογή της Ευρωπαϊκής 
Πρωτεύουσας Εθελοντισμού 2019. Στις 
30 Ιουνίου επιλέχθηκαν τρεις υποψήφιες 

πόλεις: Augsburg (Γερμανία), Cascais (Πορ-
τογαλία) και Košice (Σλοβακία). Το όνομα 
της νικήτριας πόλης θα ανακοινωθεί στις 1 
ή 2 Δεκεμβρίου 2017. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο http://
www.cev.be/european-volunteering-
capital-2019/.� l

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑΈξυπνες λύσεις για 
βιώσιμες και χωρίς 
αποκλεισμούς κοινωνίες
από την Ομάδα Διαφόρων 
Δραστηριοτήτων της ΕΟΚΕ

Στο πλαίσιο της Εσθονικής Προεδρίας 
της ΕΕ, η Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτή-
των της ΕΟΚΕ διοργάνωσε έκτακτη συνεδρί-
αση στο Ταλίν, πρωτεύουσα της Εσθονίας, 
στις 12 Σεπτεμβρίου 2017.

Η διάσκεψη με θέμα Έξυπνες λύσεις για 
βιώσιμες και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες 
επικεντρώθηκε στην προώθηση των ηλε-
κτρονικών υπηρεσιών, της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης, της αστικής ανάπτυξης 
και των ηλεκτρονικών λύσεων. Εξετάστηκε 
ο ρόλος τους στην ενίσχυση της καινοτομίας 
και στη δημιουργία μιας βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ΕΕ – βασικής συνιστώσας του 
προγράμματος εργασίας της τρέχουσας 
Εσθονικής Προεδρίας.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν πάνω 
από 100 τοπικοί φορείς της κοινωνίας των 

πολιτών και εμπει-
ρογνώμονες.  Την 
έναρξη της διάσκε-
ψης κήρυξε ο κ. Luca 
Jahier, πρόεδρος της 
Ομάδας Διαφόρων 
Δραστηριοτήτων, 
και τις κεντρικές 
ομιλίες εκφώνησαν 
ο κ. Indrek Saar, Υπουργός Πολιτισμού της 
Εσθονίας, και ο κ. Arnold Rüütel, πρώην 
Πρόεδρος της Εσθονίας.

Η διάσκεψη πραγματοποιήθηκε σε δύο 
παράλληλα εργαστήρια, τα οποία έδωσαν 
έμφαση στις έξυπνες τεχνολογίες που εξυ-
πηρετούν την ισορροπημένη κοινωνική 
ανάπτυξη, αφενός, και στις έξυπνες λύσεις 
για βιώσιμη γεωργία, αφετέρου.

Το 1ο εργαστήριο επικεντρώθηκε:
�l στην ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπη-

ρεσιών στον τομέα της υγείας

�l στις ηλεκτρονικές λύσεις και στις υπο-
στηρικτικές τεχνολογίες για μειονε-
κτούσες ομάδες

�l στα οφέλη των κοινωνιών χωρίς 
αποκλεισμούς

Το 2ο εργαστήριο επικεντρώθηκε:
�l στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα 

στον τομέα της γεωργίας
�l στην προοπτική της ΕΟΚΕ για τη βιώ-

σιμη γεωργία και την καινοτομία
�l στις απλές ηλεκτρονικές λύσεις για την 

έξυπνη γεωργία. (cl)� l

Η ψηφιακή επανάσταση 
επηρεάζει την οργάνωση της 
εργασίας και τις ανάγκες 
σε δεξιότητες και απαιτεί 
προσαρμογές από τις επιχειρήσεις
από την Ομάδα Εργοδοτών 
της ΕΟΚΕ

Η αγορά εργασίας του μέλλοντος θα 
αναζητήσει εργαζομένους με ψηφιακές 
και επιχειρηματικές δεξιότητες και θα 
επιδιώξει επίσης τη δημιουργικότητα. Ως 
αποτέλεσμα της ψηφιοποίησης, η οργά-
νωση της εργασίας χαρακτηρίζεται από 
αυξημένη ευελιξία, που επηρεάζει τον 
χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο με τον 
οποίο εκτελούνται οι εργασίες. Αυτά είναι 
μερικά μόνο από τα βασικά συμπεράσματα 
μιας πρόσφατα δημοσιευθείσας μελέτης 
με τίτλο Αντίκτυπος της ψηφιακοποίησης 
και της κατά παραγγελία οικονομίας στις 
αγορές εργασίας και οι συνέπειες για την 
απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις.

Η μελέτη διερευνά τον αντίκτυπο της ψηφι-
οποίησης στην απασχόληση, τις επιχειρή-
σεις και τις εργασιακές σχέσεις όσον αφορά 
τη δημιουργία, τον μετασχηματισμό ή την 
καταστροφή θέσεων εργασίας, την εξέλιξη 
των ρόλων των εργαζομένων και των εργο-
δοτών και τις αλλαγές στην οργάνωση της 
εργασίας.

Σε αντίθεση με πολλές άλλες μελέτες που 
διεξήχθησαν προηγουμένως σε αυτόν 
τον τομέα, οι οποίες εξέτασαν ως επί το 
πλείστον την προοπτική των υπαλλήλων 
ή των εργαζομένων που προσφέρουν τη 
δουλειά τους σε ηλεκτρονικές πλατφόρ-
μες, η μελέτη αυτή δίνει ιδιαίτερη έμφαση 
στις πτυχές που αφορούν τους εργοδότες, 
τους κλάδους και τις επιχειρήσεις όλων των 
μεγεθών.

Η μελέτη εκπονήθηκε για λογαριασμό της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής κατόπιν αιτήματος της ομάδας 
εργοδοτών από ερευνητική ομάδα του 
Κέντρου Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής 
(CEPS). Το έγγραφο μπορεί να μεταφορτω-
θεί από την ακόλουθη ηλεκτρονική διεύ-
θυνση. (lj)� l

Ας υπερασπιστούμε τις δημοκρατικές μας αξίες 
απέναντι στην τρομοκρατία και τη ριζοσπαστικοποίηση!
από την Ομάδα Εργαζομένων 
της ΕΟΚΕ

Οι τελευταίες τρομοκρατικές επιθέσεις 
στις Βρυξέλλες, το Παρίσι, το Τούρκου και τη 
Βαρκελώνη, που επέφεραν πολλούς θανά-
τους και ακόμη περισσότερους σοβαρούς 
τραυματισμούς, μας έδειξαν, για μία ακόμη 
φορά, ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι 
στόχος βίαιων και βάρβαρων ενεργειών.

Οι τρομοκράτες επιζητούν να πλήξουν 
άμεσα το δημοκρατικό μας σύστημα και 
τις ελευθερίες μας, την ειρηνική μας συνύ-
παρξη, καθώς και τις αξίες του σεβασμού 
προς την διαφορετικότητα.

Γι’ αυτό ακριβώς, η ευρωπαϊκή κοινωνία μας 
οφείλει να δώσει μια κοινή και ενιαία απάντηση. 
Τα πολιτικά κόμματα, τα συνδικάτα, οι επιχειρή-
σεις και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολι-
τών οφείλουν να εκφράζονται με ενιαία φωνή 
απέναντι σ’ αυτήν την τραγωδία, δηλώνοντας 
απερίφραστα ότι οι επιθέσεις και οι απειλές δεν 
μας τρομάζουν και δεν θα κατορθώσουν να 
καταστρέψουν το δημοκρατικό μας σύστημα 
και την ειρηνική μας συνύπαρξη.

Παράλληλα, πρέπει να απομακρυνόμαστε κι 
από όσους επιχειρούν να επωφεληθούν από 
αυτή την κατάσταση για πολιτικούς σκοπούς 
και να εκμεταλλευτούν τα εγκλήματα αυτά 
για να στοχοποιήσουν τους μετανάστες και 
τους πρόσφυγες, υποδαυλίζοντας την ξενο-
φοβία και τον ρατσισμό.

Ας είμαστε όλοι ενωμένοι για την υπεράσπιση 
των δημοκρατικών μας αξιών απέναντι στην 
τρομοκρατία και τη ριζοσπαστικοποίηση, που 
καταγγέλλουμε απερίφραστα!� l

Προβολή της ταινίας με τίτλο Cérbh é Colombanus
Στις 20 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 18.30 

στην αίθουσα VMA 3, η τελευταία ταινία 
που θα προβληθεί σε συνδυασμό με την 
60ή επέτειο από την υπογραφή της Συν-
θήκης της Ρώμης θα είναι μια παραγωγή 
του BBC με θέμα τον Άγιο Κολουμβάνο, 
Ιρλανδό ιεραπόστολο του 6ου αιώνα, που 
χαρτογράφησε την Ευρώπη πριν υπάρξει 

Ευρώπη ταξιδεύοντας από τόπο σε τόπο για 
να ιδρύσει μοναστήρια. Η πρώην Πρόεδρος 
της Ιρλανδίας Mary McAleese, ταξιδεύοντας 
στην Ιρλανδία, στη Γαλλία, στην Αυστρία, 
στην Ελβετία και στην Ιταλία διαπίστωσε 
ότι η αποδοχή της ποικιλομορφίας μπορεί 
να διδάξει πολλά πράγματα στη συχνά διαι-
ρεμένη σήμερα Ευρώπη.

Βράβευση του κυλικείου της ΕΟΚΕ με το σήμα «Good Food»
Το κοινό κυλικείο ΕΟΚΕ-ΕτΠ βραβεύθηκε 

πρόσφατα με το σήμα «Good Food» από την 
περιβαλλοντική υπηρεσία των Βρυξελλών για 
την ποιότητα των τροφίμων που παρέχει, 
καθώς και για την προσεκτική διαχείριση της 
σπατάλης τροφίμων. Στο ενημερωτικό δελτίο 
του Bruxelles Environnement δημοσιεύθηκε 

συνέντευξη της κ. Silvia Staffa, υπεύθυνης για 
τις υπηρεσίες περιβάλλοντος και τροφοδο-
σίας της ΕΟΚΕ, και της κ. Catherine Van Ranst, 
υπεύθυνης για το πρόγραμμα βιώσιμης δια-
χείρισης τροφίμων στην ΕτΠ. Μπορείτε να 
διαβάσετε τη συνέντευξη στη διεύθυνση: 
http://bit.ly/2uF7YFl� l

Indrek Saar ( Υπουργός Πολιτισμού, Εσθονία), Arnold Rüütel 
(πρώην  Πρόεδρος της Εσθονίας), Luca Jahier (Πρόεδρος της Ομάδας 
Διαφόρων Δραστηριοτήτων, ΕΟΚΕ)
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Το ΕΟΚΕ info σε 23 γλώσσες: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
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