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ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ Δανία: 7η φορά πρόεδρος της ΕΕ
Αγαπητοί αναγνώστες,
Η ιστορία της Ευρώπης είναι ιστορία ταραχών και ελπί-
δας. Παρά τις πολλές δυσκολίες και πολέμους, η Ευρώπη 
κατάφερε να υπερκεράσει φαινομενικά αξεπέραστα 
εμπόδια. Σήμερα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι βρίσκεται 
αντιμέτωπη με μια ακόμα σημαντική πρόκληση.

Τώρα περισσότερο από ποτέ, πρέπει να συνεργα-
στούμε για την αντιμετώπιση μιας κρίσης, της οποίας οι 
επιπτώσεις θα πλήττουν και τις επόμενες γενεές. Όπως 

συμβαίνει συχνά, όσοι είναι αποκλεισμένοι, απομονωμένοι και ζουν στο περιθώριο της κοι-
νωνίας πλήττονται περισσότερο από την κρίση. Δεν μπορούμε να στεκόμαστε και να παρα-
κολουθούμε τους νέους να χάνουν τα όνειρά τους. Σε στιγμές σαν αυτές, πρέπει να θυμη-
θούμε τη σημασία των ευρωπαϊκών αξιών της ένταξης, της πολυμορφίας, της αλληλεγγύης 
και της ανεκτικότητας.

Στις 7 Δεκεμβρίου θα απονεμηθεί το βραβείο της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών 
στη βάση των παραπάνω αξιών. Αυτό το βραβείο απονέμεται εδώ και τέσσερα χρόνια στις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που έχουν την έδρα τους στην ΕΕ και προωθούν τις 
ευρωπαϊκές αξίες της ένταξης, της πολυμορφίας, της αλληλεγγύης και της ανεκτικότητας 
μέσω του διαλόγου και της συμμετοχής. Επικροτούμε τις προσπάθειές τους και τον θετικό 
αντίκτυπο που έχουν στην Ευρώπη. 

Η ΕΟΚΕ παραμένει σαφώς προσηλωμένη στην προώθηση των ιδανικών της ΕΕ. Τον 
Σεπτέμβριο διοργάνωσε από κοινού με το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή της Γαλλίας διάσκεψη με θέμα τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων. Εργάζεται για να εξασφαλίσει ότι οι Ευρωπαίοι επωφελούνται των δικαιωμά-
των στέγασης, απασχόλησης, υγειονομικής περίθαλψης, εκπαίδευσης και ελεύθερης κυκλο-
φορίας. Οι περικοπές στις δαπάνες του προϋπολογισμού και τα μέτρα λιτότητας δεν πρέ-
πει αντίστοιχα να υπονομεύσουν τα συστήματα κοινωνικής προστασίας και να περιορίσουν 
το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι των Ευρωπαίων. Κυρίως, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε την 
ουσία της Ευρώπης. 

Θα πρέπει να έχουμε το όραμα μιας ειρηνικής και ευημερούσας Ευρώπης. Δεν πρέπει να 
αφήσουμε αυτή η κρίση να σπείρει τη διχόνοια. Αντ’ αυτού, θα πρέπει να επιτευχθεί ισορ-
ροπία μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής ατζέντας. Μπορούμε να εξα-
σφαλίσουμε τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη μέσω του διαλόγου. Μπορούμε να οικοδο-
μήσουμε μια πιο δίκαιη και ισότιμη Ένωση επιδεικνύοντας αλληλεγγύη.

Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών διαδραματίζουν κρίσιμο και ολοκληρωμένο 
ρόλο, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα της Ευρώπης. Η Συνθήκη της Λισαβόνας αναγνωρίζει 
αυτόν τον ρόλο δίνοντας στους πολίτες και τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις τη δυνα-
τότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους και τα αιτήματά τους σε κάθε τομέα της Ένωσης. 

Οι πολίτες εκφράζονται. Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών εισακούονται στις 
Βρυξέλλες. Είναι πλέον καιρός να δράσουμε για μια πιο ισχυρή και βιώσιμη Ευρώπη. 

Staff an Nilsson
Πρόεδρος

9 Δεκεμβρίου 2011
ΕΟΚΕ, Βρυξέλλες: Ακρόαση στη 
συνεδρίαση της ομάδας μελέτης 
CCMI/94 με θέμα «Τι αλλαγές 
συνεπάγονται για τον τραπεζικό 
τομέα στην Ευρώπη οι νέοι 
δημοσιονομικοί κανονισμοί;»

12 Δεκεμβρίου 2011
ΕΟΚΕ, Βρυξέλλες: Διάσκεψη 
με θέμα «Πυρηνική ασφάλεια: 
μια πολύ αναγκαία δημόσια 
συζήτηση»

21Δεκεμβρίου 2011
ΕΟΚΕ, Βρυξέλλες: Διάσκεψη 
με θέμα «Προετοιμασία της 
συνόδου κορυφής Ρίο+20 από 
την ηγεσία της Ευρώπης, που 
διακρίνεται και πρωτοπορεί σε 
θέματα αειφορίας»

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

2 Η ΕΟΚΕ και η ΕτΠ έχουν 
δεσμευθεί για τη βελτίωση 
των περιβαλλοντικών τους 
επιδόσεων

3 Μια αντιδογματική άποψη

4 Μια δουλειά μακριά από το σπίτι

5 Ο φόρος «Ρομπέν των Δασών» 
θα βοηθήσει τόσο τους φτωχούς 
όσο και τους πλούσιους

6 Προς ανανέωση της 
σταθερότητας και της 
ανάπτυξης στη ζώνη του ευρώ

7 Η ΕΟΚΕ και το CDES φέρνουν πιο 
κοντά την κοινωνία των πολιτών 
της ΕΕ και της Βραζιλίας

8 Η γενετική τροποποίηση και η 
νομοθεσία της ΕΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Το πρώτο εξάμηνο του 2012 η Δανία 

θα αναλάβει την Προεδρία του Συμβου-

λίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα είναι 

η έβδομη φορά που η Δανία ασκεί την 

Προεδρία της ΕΕ από την ένταξή της 

στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα το 1973, 

και η ΕΟΚΕ και τα μέλη της, ιδίως δε 

τα εννέα μέλη από τη Δανία, προε-

τοιμάζονται ήδη για το γεγονός (βλ. 

κατάλογο των μελών στην ιστοσελίδα 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.

en.members).

Στο διάστημα που μεσολάβησε 

από την τελευταία φορά που η Δανία 

άσκησε την Προεδρία, τέθηκε σε ισχύ 

η Συνθήκη της Λισαβόνας και μετα-

βλήθηκε σημαντικά το θεσμικό τοπίο 

της ΕΕ.

Η Συνθήκη καθιέρωσε νέους θεσμι-

κούς φορείς, όπως τον μόνιμο Πρόε-

δρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και 

τον ύπατο εκπρόσωπο της Ευρωπα-

ϊκής Ένωσης για την κοινή εξωτερική 

πολιτική και πολιτική ασφάλειας, και 

θέσπισε τις «τριαδικές» Προεδρίες, 

που εξασφαλίζουν υψηλότερο βαθμό 

συντονισμού και συνοχής. Η Συνθήκη 

της Λισαβόνας προσέδωσε, επίσης, πιο 

βαρύνοντα ρόλο στο Ευρωπαϊκό Κοι-

νοβούλιο, το οποίο πλέον συννομο-

θετεί σχεδόν για κάθε νέα νομοθετική 

πρόταση. Η συνεργασία με το Ευρωπα-

ϊκό Κοινοβούλιο και τα άλλα θεσμικά 

όργανα θα αποτελέσει, συνεπώς, ένα 

σημαντικό καθήκον της δανικής Προε-

δρίας του 2012.

Για να μη διαταραχθεί το έργο της 

τρέχουσας Προεδρίας και για να επι-

τευχθεί μεγαλύτερη εστίαση, πιο συγκε-

κριμένες προτεραιότητες θα αποφασι-

στούν μόνο προς το τέλος της πολωνι-

κής Προεδρίας. Πολλά από τα θέματα 

που θα απασχολήσουν τη δανική Προ-

εδρία είναι ήδη οικεία, επειδή είναι ήδη 

εγγεγραμμένα στο νομοθετικό πρό-

γραμμα της ΕΕ. Αναμένεται, επομένως, 

ότι κατά τη δανική Προεδρία θα έχουν 

μείζονα σημασία τα εξής θέματα (πηγή: 

http://um.dk/en):

 ■ δημιουργία οικονομικής ανάπτυξης 

στην ΕΕ και εξασφάλιση εύρωστης 

οικονομίας,

 ■ κλίμα, εσωτερική αγορά ενέργειας, 

πράσινη ανάπτυξη και γεωργία,

 ■ δικαιοσύνη και εσωτερικές υπο-

θέσεις,

 ■ ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ στον 

κόσμο,

 ■ διαπραγματεύσεις για τον μακρο-

πρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ.

Το 2012 η Ευρώπη θα εξακολου-

θεί να είναι αντιμέτωπη με την οικονο-

μική και τη χρηματοπιστωτική κρίση. 

Το γεγονός αυτό θα αντικατοπτριστεί 

στο πρόγραμμα εργασίας της Προε-

δρίας, το οποίο θα δώσει έμφαση στη 

δημιουργία οικονομικής ανάπτυξης και 

στην εξασφάλιση καλύτερου οικονομι-

κού συντονισμού μεταξύ των κρατών 

μελών.

Στην ΕΟΚΕ, τα μέλη από τη Δανία 

είχαν ήδη διερευνητικές συναντήσεις 

στην Κοπεγχάγη με το Υπουργείο Εξω-

τερικών και άλλα σημαντικά υπουργεία. 

Κανόνισαν διμερείς συναντήσεις με τη 

Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δανίας 

στις Βρυξέλλες, η οποία υπήρξε πολύ 

συνεργάσιμη και εξυπηρετική. Με λίγα 

λόγια, ελπίζουμε να υποδεχθούμε στη 

σύνοδο ολομελείας μας στις αρχές της 

Προεδρίας έναν δανό υπουργό, ενώ στη 

σύνοδο ολομέλειας του Φεβρουαρίου 

τα μέλη από τη Δανία θα διοργανώσουν 

δανική βραδιά. Θα ακολουθήσουν και 

άλλες δανικές πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

Τα ειδικευμένα τμήματα και οι Ομάδες 

κατέβαλαν επίσης δραστήριες προσπά-

θειες για την ανάπτυξη επαφών με την 

επερχόμενη Προεδρία· για παράδειγμα, 

η ευρωπαϊκή ημέρα των καταναλωτών, 

στα μέσα Μαρτίου του 2012, θα διορ-

γανωθεί στην Κοπεγχάγη, σε συνεργα-

σία με το Συμβούλιο Καταναλωτών της 

Δανίας. Καταρτίζεται, επίσης, κατάλο-

γος με αιτήματα εκπόνησης διερευνη-

τικών γνωμοδοτήσεων.

Προσβλέπουμε στη συνέχιση της 

συνεργασίας με την τριάδα Πολωνίας-

Δανίας-Κύπρου και προσδοκούμε μια 

δυναμική Προεδρία της ΕΕ, προσανατο-

λισμένη στα αποτελέσματα. (pln) ●

Οδοιπορικό στην Ευρώπη 
σε αναζήτηση νέων ιδεών

Η αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ Anna Maria 

Darmanin και ο πρώτος αντιπρόεδρος του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Gianni Pittella 

ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις τρεις πρώτες 

συνεδριάσεις της πρωτοβουλίας «5 ιδέες για 

μια πιο νέα Ευρώπη».

Η σειρά επισκέψεων στα ευρωπαϊκά πανε-

πιστήμια σε αναζήτηση νέων ιδεών για την 

Ευρώπη ξεκίνησε από το Leeds (Μεγάλη Βρε-

τανία), τη Βαλέτα (MT) και το Rende (IT), 

και θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος της άνοιξης 

του 2012.

Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στο Βέλ-

γιο, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Πολωνία και 

σε πολλές άλλες χώρες της ΕΕ, και ο στόχος 

θα είναι να ακουστεί η φωνή των νέων Ευρω-

παίων, να συγκεντρωθούν οι απόψεις τους για 

το ευρωπαϊκό σχέδιο και να διαμορφωθούν 

ιδέες που μπορούν να ενσωματωθούν σε μελ-

λοντικές εργασίες των δύο οργάνων.

Στη διεύθυνση www.facebook.com/5ideas 

μπορείτε να βρείτε πολλές πληροφορίες για 

την προσπάθεια αυτή (παρουσίαση των προ-

ηγούμενων συνεδριάσεων, φωτογραφίες και 

βίντεο) και να παρακολουθήσετε μέρα με τη 

μέρα τη συζήτηση μεταξύ των δύο αντιπροέ-

δρων και των νέων Ευρωπαίων. (rdr) ●

Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Gianni Pittella και η αντιπρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής κ. Anna Maria Darmanin
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Στις 10 Οκτωβρίου, νωρίς το πρωί, πληροφορηθήκαμε με λύπη 

τον θάνατο ενός πολύ αγαπητού πρώην προέδρου της Ευρωπα-

ϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, του Mario Sepi. 

Τα νέα μάς ξάφνιασαν, αφήνοντάς μας σε κατάσταση σοκ και 

δυσπιστίας.

Ο Mario ήταν καλός συνάδελφος. Περάσαμε πολλά χρόνια μαζί 

στην ΕΟΚΕ και μπόρεσα να τον γνωρίσω καλύτερα, να εμπνευ-

στώ από αυτόν και να αξιοποιήσω την εμπειρία του ως μεσο-

λαβητή, χαρίσματα που διαμορφώθηκαν από την μακρόχρονη 

πορεία του στον συνδικαλιστικό χώρο, τόσο στην Ιταλία όσο 

και στην Ευρώπη. Στην εξέταση των γνωμοδοτήσεων, άλλοτε 

συμφωνούσαμε, άλλοτε διαφωνούσαμε, αλλά εκείνος παρέμενε 

πάντα πιστός, ειλικρινής, υπομονετικός και σεβόταν τις γνώ-

μες των άλλων.

Ο Mario ήταν πιστός στην Ευρώπη.

Το διεθνές όραμά του και το πάθος του για την ευρωπαϊκή πορεία 

διέπνεε τις σκέψεις, το έργο και τη ζωή του.

Πρώτα ως μέλος και στη συνέχεια ως πρόεδρος της Ομάδας των 

Εργαζομένων και, τέλος, ως πρόεδρος της ΕΟΚΕ, ο Mario δια-

κρίθηκε στον ρόλο του ως γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και της 

οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, η οποία αποτελεί και τον 

λόγο ύπαρξης της ΕΟΚΕ.

Υπό την καθοδήγησή του, η ΕΟΚΕ χάραξε την πορεία της σε 

δύσκολες στιγμές και αντιμετώπισε μια σειρά από προκλήσεις 

τις οποίες ο Mario κατάφερε να μετατρέψει σε ευκαιρίες για την 

ενίσχυση του ρόλου μας στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών θεσμι-

κών δομών. Το όραμά του για την Ευρώπη, όπως διαφαίνεται 

και από το Πρόγραμμά του, ήταν και παραμένει πηγή έμπνευ-

σης για την ΕΟΚΕ.

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, η ΕΟΚΕ αύξησε την επιρ-

ροή της και επέτυχε να δείξει τη σημαντική προστιθέμενη αξία 

που μπορεί να προσφέρει η κοινωνία των πολιτών στο ευρωπαϊκό 

σχέδιο. Οι φόροι τιμής που κατατέθηκαν τις τελευταίες εβδομά-

δες δείχνουν πόσο αποτελεσματική ήταν η δράση του και αφή-

νουν να διαφανεί το κενό που άφησε ο θάνατός του σε όλους 

όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν και να εργαστούν μαζί του.

Ο Mario ήταν φίλος.

Ήταν άνθρωπος ανοιχτόκαρδος με χαρωπή διάθεση. Η ήρεμη 

παρουσία του ενέπνεε εμπιστοσύνη στους γύρω του. Θα εξακο-

λουθήσει να ζει στη μνήμη μου και στη μνήμη της ΕΟΚΕ.

Για μια τελευταία φορά σου λέμε,

Ciao Mario!

Staff an Nilsson

Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 

και Κοινωνικής Επιτροπής

Mario Sepi, τέως πρόεδρος της ΕΟΚΕ

«Ο Mario ονειρευόταν μια 
Ευρώπη όπου ο καθένας 
θα είχε τη θέση του»

ΕΟΚΕ — Ο Mario Sepi μας 
άφησε ξαφνικά πριν από 
λίγες εβδομάδες. Πότε τον 
γνωρίσατε και υπό ποιες 
συνθήκες;

Ντάσης — Γνώρισα τον Μάριο πριν από 

πολλά χρόνια στα πλαίσια των κοινών συν-

δικαλιστικών μας δραστηριοτήτων. Ανήκε 

στους ιταλούς συνδικαλιστές που υπο-

στήριζαν τους πολέμιους των δικτατο-

ριών, τόσο στη Δύση όσο και στην Ανα-

τολή. Τον γνώρισα όμως καλύτερα τα χρό-

νια που περάσαμε μαζί στους κόλπους της 

Ομάδας των Εργαζομένων της ΕΟΚΕ. Ο 

Mario ήταν παιδί της γενιάς μου, της μετα-

πολεμικής γενιάς, που έδωσε τα πάντα για 

την ειρήνη, την ανασυγκρότηση, την οικο-

νομική ανάπτυξη και, στη συνέχεια, για το 

μεγαλεπήβολο σχέδιο της Ενωμένης Ευρώ-

πης. Γι’ αυτό ο Mario επέδειξε ευαισθησία 

και πλήρη αλληλεγγύη σε όλους όσοι, όπως 

εγώ, έχουν ζήσει στο πετσί τους την τραγω-

δία της δικτατορίας. 

ΕΟΚΕ — Λέτε ότι τον 
γνωρίσατε καλύτερα εδώ στην 
ΕΟΚΕ, όπου υπήρξε πρόεδρος 
της Ομάδας ΙΙ πριν γίνει 
πρόεδρος της ΕΟΚΕ το 2008. 
Ποια είναι η σημαντικότερη 
κληρονομιά που άφησε; 

Ντάσης — Κατά την προεδρία του Mario 

η Ομάδα μας ενδυναμώθηκε με συνδικα-

λιστές προερχόμενους από τις νέες χώρες 

που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ο Mario προσπάθησε να ενσωματώσει 

τους νέους συντρόφους με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο αξιοποιώντας την εμπειρία 

τους και την ιστορία τους πράγμα που, με 

την πάροδο του χρόνου, ενίσχυσε ακόμη 

περισσότερο την Ομάδα και τη συνοχή 

της. Εμείς οι συνδικαλιστές έχουμε διαφο-

ρετική ιστορία και πολιτισμό, η δε μεγάλη 

πρόκληση εκείνης της περιόδου ήταν η δια-

μόρφωση ενός χώρου συνάντησης και αμοι-

βαίας ανταλλαγής ιδεών και πληροφοριών. 

Τα χρόνια αυτά σημαδεύτηκαν επίσης από 

τη Διακυβερνητική Διάσκεψη, τη συζήτηση 

για το μέλλον της Συνθήκης της Λισαβόνας, 

και ο Mario αγωνίστηκε για να αναφέρο-

νται στο κείμενο της Συνθήκης αυτής όλες 

οι δυνατότητες και η σημασία της ΕΟΚΕ.

ΕΟΚΕ — Ο Mario Sepi 
είχε αληθινό πάθος για το 
ευρωπαϊκό σχέδιο. Τι κενό 
αφήνει όσον αφορά τις ιδέες 
του περί ομοσπονδίας, το 
κοινωνικό ευρωπαϊκό όραμά 
του, σε αυτή τη δύσκολη για 
την Ευρώπη περίοδο; 

Ντάσης — Ο Mario δεν σταμάτησε ποτέ 

να γράφει, να διαβάζει, να μελετά. Είχε 

έναν ενθουσιασμό που τον έκανε να προ-

ωθεί ολοένα και περισσότερο το έργο του 

και να αντιμετωπίζει όλες τις προκλήσεις, 

μικρές και μεγάλες. Ήταν πρόεδρος όταν 

ξέσπασε η χρηματοπιστωτική κρίση και η 

πρώτη του αντίδραση ήταν να διοργανώσει 

μια σημαντική, υψηλού επιπέδου, διάσκεψη 

στη Φλωρεντία για να μιλήσει για τον κοι-

νωνικό αποκλεισμό, τη φτώχεια και τη «νέα 

φτώχεια», αλλά και για τις μεγάλες ιδέες. 

Ο Mario ονειρευόταν μια Ευρώπη όπου ο 

καθένας θα είχε τη θέση του: απόδειξη απο-

τελούν οι συναυλίες λαϊκής και πολυεθνι-

κής μουσικής που διοργάνωσε. Το όραμά 

του είναι και δικό μας. Δεν θα το απαρνη-

θούμε ποτέ! ●

Νέες εκδόσεις 
της ΕΟΚΕ

Η ΕΟΚΕ και η ΕτΠ έχουν δεσμευθεί 
για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών 
τους επιδόσεων

Έχετε ακούσει για το σύστημα οικολο-

γικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγ-

χου; Τα αρχικά EMAS μπορεί να σας είναι 

πιο οικεία και, αν όχι, θα γίνουν. Όλο και 

περισσότερες οργανώσεις δηλώνουν την 

προθυμία τους να διαχειριστούν τον περι-

βαλλοντικό τους αντίκτυπο και να επι-

διώξουν την πιστοποίηση EMAS. Είναι 

δηλαδή δυνατόν να πιστοποιούνται επί-

σημα οι προσπάθειες που καταβάλλονται 

και οι πόροι που επενδύονται για τη μεί-

ωση του αρνητικού αντικτύπου των δρα-

στηριοτήτων στο περιβάλλον.

Ο κανονισμός EMAS υιοθετήθηκε το 

1993, και έκτοτε τροποποιήθηκε δύο φορές, 

το 2001 και το 2009. Η πρωτοβουλία έχει 

προσελκύσει την προσοχή επιχειρήσεων 

και οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων, 

φυσικά, της ΕΟΚΕ και της ΕτΠ, οι οποίες 

το 2009 υπέγραψαν τον σχετικό Χάρτη και 

δεσμεύτηκαν να παράσχουν στήριξη και 

πόρους για την προσπάθεια αυτή.

Στις 10 Οκτωβρίου 2011 οι πρόεδροι 

και οι γενικοί γραμματείς ανανέωσαν την 

δέσμευση που οι προκάτοχοί τους είχαν ανα-

λάβει τον Μάιο 2010, με την υπογραφή της 

περιβαλλοντικής πολιτικής, η οποία πρόκει-

ται να συμπεριληφθεί στην περιβαλλοντική 

δήλωση. Αυτό επέτρεψε στην ΕΟΚΕ και 

στην ΕτΠ να επικαιροποιήσουν τα μέτρα 

που λαμβάνουν για να εξασφαλίσουν ολοένα 

και περισσότερη αποτελεσματικότητα στην 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού 

αερίου και χαρτιού, στη διαλογή των απο-

βλήτων και στη μείωση των εκπομπών που 

οφείλονται στις μετακινήσεις του προσωπι-

κού. Τα έγγραφα αυτά πρέπει πρώτα να επι-

κυρωθούν από εξωτερικό έλεγχο, πριν από 

τη χορήγηση της πιστοποίησης EMAS.

Ο γενικός γραμματέας κ. Martin Westlake 

δήλωσε ότι «στην ΕΟΚΕ πιστεύουμε βαθιά 

στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και 

στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 

τόσο σε πολιτικό όσο και σε διοικητικό επί-

πεδο». Η πιστοποίηση EMAS θα επιτύχει εάν 

κατανοήσουμε τον τεράστιο σωρευτικό αντί-

κτυπο των καθημερινών μας ενεργειών στην 

προστασία του πλανήτη μας. Αυτή είναι μια 

ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσουμε. (mvd/

asp) ●

Συνέντευξη με τον Γεώργιο Ντάση — 
Πρόεδρο της Ομάδας των Εργαζομένων 

1.  Services of General Interest

2.  Demographic change: a challenge and 

an opportunity

3.  Transport, energy, infrastructures, 

information society

4.  Th e European Union Budget

5.  Rio+20: a milestone on the road to 

sustainable development

6.  2011 European Design Award for a 

Sustainable Present

7.  Transport, energy, infrastructures, 

information society — Energy

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.

en.publications ●
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IN MEMORIAM

Εις μνήμην Mario Sepi
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EOKE info
H Ευρωπαϊκή Οικονομική
και Κοινωνική Επιτροπή
Μια γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης 

και της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών

Αγαπητοί 
αναγνώστες,
Η Ευρώπη βιώνει τον τελευταίο καιρό αλλεπάλλη-
λες αποτυχίες, είτε αυτές αφορούν τις κακές πρα-
κτικές των κυβερνήσεων σε θέματα φορολογίας και 
δημόσιων δαπανών είτε την αμερικανική τραπεζική 
κρίση του 2008 που προκλήθηκε από ένα κράμα 
ριψοκίνδυνων χρηματοοικονομικών παραγώγων 

συμφωνιών ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (credit default swaps) και απληστίας. Σήμερα 
συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε μέσα από ένα τέλμα οικονομικής αβεβαιότητας, με μια δεύτερη 
τραπεζική κρίση να διαφαίνεται στον εγγύς ορίζοντα. Τον Σεπτέμβριο του 2011 ο δείκτης 
επιχειρηματικού κλίματος για τη ζώνη του ευρώ σημείωσε πτώση για έβδομο συνεχή μήνα.

Κανείς δεν χρειάζεται προειδοποίηση για τις συνέπειες μιας επιδείνωσης της ύφεσης. 
Αρκεί να δούμε την ολοένα και πιο αλλοτριωμένη νεολαία, τις μεγάλες ουρές στα ταμεία 
ανεργίας και το λυπηρό θέαμα των καταχρεωμένων Ελλήνων. Εξαρτιόμαστε από τους εκλεγ-
μένους ηγέτες μας, για να βάλουν τάξη και οριστικό τέλος σε αυτό το κεφάλαιο της ευρωπα-
ϊκής ιστορίας. Εξαρτιόμαστε ο ένας από τον άλλο, ως μέλη μιας αξιοπρεπούς κοινωνίας, για 
να βοηθήσουμε όσους πλήττονται από την κρίση και την απορρέουσα λιτότητα.

Η Ευρώπη πρέπει να βγει από το παράδοξο λιτότητα/ανάπτυξη· πρέπει, αφενός, να επα-
νισοσκελίσει τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών και, αφετέρου, να εξασφαλίσει επει-
γόντως αναθέρμανση της οικονομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χρειάζεται επίσης μεγαλύτερη 
συνοχή των πολιτικών στον πυρήνα της Ευρώπης. Πρέπει να επιστρέψουμε στον δρόμο της 
ανάπτυξης της πραγματικής οικονομίας και όχι να συνεχίζουμε να κινούμεθα προς την αντί-
θετη κατεύθυνση. Χρειαζόμαστε σαφώς μια πιο συμμετρική προσέγγιση της διαμόρφωσης 
των πολιτικών ανά την Ευρώπη.

Χρειαζόμαστε, οφείλουμε να βρούμε λύσεις που να ευνοούν την επάνοδο σε μια βιώσιμη 
ανάπτυξη για όλους. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) είναι αφο-
σιωμένη σε αυτόν τον στόχο. Όπως φαίνεται και από την ονομασία της, η ΕΟΚΕ είναι κατά 
το ήμισυ οικονομική και κατά το άλλο ήμισυ κοινωνική. Ως πρόεδρος του ειδικευμένου τμή-
ματος «Οικονομική και Νομισματική Ένωση, οικονομική και κοινωνική συνοχή» (ECO) της 
ΕΟΚΕ, ο στόχος μου ήταν πάντοτε να κατευθύνω την πολιτική της ΕΕ προς τον πολίτη. Ως 
εκ τούτου, η ΕΟΚΕ έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση της μελλοντι-
κής σταθερότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και του κοινού μας νομίσματος. Το κάνουμε 
αυτό πρώτα με επιτόπια δράση, μιλώντας στους πολίτες από όλη την Ευρώπη και ακούγο-
ντας τις ανησυχίες τους. Έπειτα μεταδίδουμε το μήνυμα στους φορείς χάραξης πολιτικής 
και ασκούμε πίεση όπου χρειάζεται.

Υποστηρίζουμε τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Υποστηρίζουμε τις 
απόψεις και τις ιδέες της Επιτροπής για τα ευρωομόλογα και προσδοκούμε τη δημοσίευση 
της πράσινης βίβλου της πριν από το τέλος του έτους. Υποστηρίζουμε τον εξελισσόμενο 
ρόλο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοοικονομικής Σταθεροποίησης, αλλά προπαντός 
υποστηρίζουμε την ευημερία των 500 εκατομμυρίων πολιτών της Ευρώπης. 

Michael Smyth
Πρόεδρος του ειδικευμένου τμήματος «Οικονομική και Νομισματική Ένωση, 

οικονομική και κοινωνική συνοχή» (ECO) της ΕΟΚΕ

Ο χρηματοπιστωτικός τομέας της Ευρώπης 

έχει λάβει μέχρι στιγμής 4,6 τρισεκατομμύ-

ρια ευρώ σε εγγυήσεις από τους ευρωπαίους 

πολίτες. Το βελγικό κράτος στήριξε πρό-

σφατα την προβληματική τράπεζα Dexia 

Banque Belgique με 4 δισεκατομμύρια ευρώ. 

Επίκειται δεύτερη τραπεζική κρίση, για την 

αντιμετώπιση της οποίας θα κληθούν οι ευρω-

παίοι πολίτες να συμβάλουν ακόμα περισσό-

τερο. Σε αντάλλαγμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

προτείνει έναν φόρο επί των χρηματοπιστω-

τικών συναλλαγών (FTT) που θα αποφέρει 

55 δισεκατομμύρια/έτος. Ο χρηματοπιστωτι-

κός τομέας αντιτίθεται σε αυτή την πρόταση.

Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τον FTT, αλλά ανη-

συχεί για το γεγονός ότι η εστίαση στις διαρ-

θρωτικές μεταρρυθμίσεις ενέχει τον κίνδυνο 

να βυθίσει την Ευρώπη σε περίοδο ύφεσης. 

Τον Σεπτέμβριο ο ετήσιος πληθωρισμός 

στη ζώνη του ευρώ ήταν 3 % αντί του περυ-

σινού 1,9 %. Οι αμφιλεγόμενες ευρωπαϊκές 

δημοσιονομικές περικοπές στην επισιτιστική 

Η οικονομική κρίση που σαρώνει την Ευρώπη 

πλήττει σκληρά τους πολίτες της. Αν και οι 

λύσεις θα πρέπει να βρεθούν σε παγκόσμιο επί-

πεδο, για να εξέλθουμε από την κρίση θα πρέ-

πει επίσης να επενδύσουμε σε τοπικές, εθνικές 

και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Η ΕΟΚΕ είναι 

της άποψης ότι η εκπαίδευση, η κατάρτιση των 

εργαζομένων με χαμηλή και υψηλή ειδίκευση 

και η επανεξέταση της οδηγίας για την από-

σπαση εργαζομένων στο πλαίσιο της Πρά-

ξης για την Ενιαία Αγορά είναι τομείς ζωτι-

κής σημασίας για την έξοδο από την κρίση.

«Η διαρκής εκπαίδευση μέσω προγραμμά-

των διά βίου μάθησης έχει τεράστια σημασία 

για όποιον επιθυμεί να ενισχύσει τη θέση του 

στην αγορά εργασίας», δήλωσε ο κ. Martin 

Siecker, μέλος της ΕΟΚΕ και εισηγητής για τη 

γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ με θέμα «Στρατηγι-

κές εξόδου από την κρίση της ΕΕ». Περίπου 

βοήθεια, σε συνδυασμό με τις περικοπές στις 

συντάξεις, στις αμοιβές και τις παροχές για 

τους εργαζόμενους της ΕΕ ασκούν τεράστια 

πίεση στους στόχους της Ευρώπης για έξυ-

πνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανά-

πτυξη. Το 2009 και το 2010 οι θέσεις εργα-

σίας στην Ευρώπη μειώθηκαν κατά περίπου 

3,25 εκατομμύρια, ενώ 80 εκατομμύρια Ευρω-

παίοι έρχονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο 

φτώχειας.

«Οι κυβερνήσεις σώζουν τις τράπεζες και 

μετά περιμένουν από τους πολίτες να πλη-

ρώσουν. Πρέπει να διερευνήσουμε τα αίτια 

αυτής της οικονομικής και κοινωνικής κρί-

σης», δήλωσε η Bernadette Ségol, γενική 

γραμματέας της Ευρωπαϊκής Συνομοσπον-

δίας Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (ETUC). 

Η εν λόγω συνομοσπονδία αντιτίθεται σε 

όσους μέμφονται τις αλόγιστα υψηλές δημό-

σιες δαπάνες και δηλώνει ότι η χρηματοπι-

στωτική κρίση είναι το αποτέλεσμα του συν-

δυασμού της χρηματοοικονομικής κερδοσκο-

το 47 % των πολιτών της ΕΕ είναι 

σήμερα εγγεγραμμένοι σε προγράμ-

ματα επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης, αν και τόσο η ποι-

ότητα των εν λόγω προγραμμάτων 

όσο και η συμμετοχή σε αυτά ποι-

κίλλουν από ένα κράτος μέλος στο 

άλλο. Στις Κάτω Χώρες, για παρά-

δειγμα, είναι εγγεγραμμένο το 76 % 

του πληθυσμού, ενώ αντίστοιχα στην 

Πορτογαλία μόνο το 24 % παρακο-

λουθεί τέτοια προγράμματα.

Ο κ. Siecker είναι της άποψης ότι η Ευρώπη 

έδωσε προτεραιότητα στην οικονομική μεγέ-

θυνση εις βάρος των κοινωνικών υποχρεώ-

σεών της προς τους ευρωπαίους πολίτες. Οι 

κανονισμοί που εγκρίθηκαν για να προστα-

τεύσουν τους πολίτες, όπως κατοχυρώνονται 

στη Συνθήκη της Λισαβόνας η οποία και τους 

καθιστά νομικά δεσμευτικούς, έχουν χάσει την 

ισχύ τους και δεν λαμβάνονται υπόψη. Πολλοί 

πλέον αναζητούν προσωρινή ή χαμηλής ειδί-

κευσης εργασία.

Οι προσωρινές συμβάσεις εργασίας, οι 

οποίες οξύνουν τις κοινωνικές ανισότητες, 

σημειώνουν επίσης αυξητική τάση. «Οι κοι-

νωνίες με ανισότητες δεν λειτουργούν καλά», 

δήλωσε ο κ. Siecker, προσθέτοντας ότι τόσο η 

αμοιβαία εμπιστοσύνη των πολιτών όσο και η 

πίας και της κατάργησης των κανονιστικών 

ρυθμίσεων στον χρηματοοικονομικό τομέα.

Η κ. Ségol συνέχισε υποστηρίζοντας ότι 

«αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ζητούμε 

από τους πολιτικούς ηγέτες της Ευρώπης να 

λάβουν τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα 

για να αλλάξουν ένα σύστημα το οποίο βρί-

σκεται στο έλεος της κερδοσκοπίας και της 

απληστίας ορισμένων τραπεζών και αμοι-

βαίων κεφαλαίων υψηλού κινδύνου», προ-

σθέτοντας ότι οι προϋποθέσεις που επιβά-

λει η «τρόικα» ΕΕ-EΚΤ-ΔΝΤ για τη διάσωση 

της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Πορτογα-

λίας θέτουν σε κίνδυνο το ευρωπαϊκό κοινω-

νικό μοντέλο της Ευρώπης σε αυτές τις χώρες. 

Η «τρόικα» παραδέχτηκε στο σχέδιο έκθεσής 

για την Ελλάδα που δημοσίευσε τον Οκτώ-

βριο ότι η οικονομική δραστηριότητα ανα-

μένεται να εξακολουθήσει να επιδεινώνεται 

το 2012.

Η συνομοσπονδία υποστηρίζει ότι η 

τόνωση της ανάπτυξης, η δημιουργία ποιοτι-

κών θέσεων εργασίας και η εξασφάλιση βιώσι-

μης οικονομίας απαιτούν πολιτικές με κίνητρο 

τη δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη. Καλεί την 

ΕΕ και τις εθνικές κυβερνήσεις να εισάγουν 

ευρω-ομόλογα για να υποστηριχθεί η χρημα-

τοδότηση πρωτοβουλιών ανάκαμψης και να 

σταματήσουν οι διεθνείς αγορές τις κερδο-

σκοπικές επιθέσεις στο ευρώ.

«Απαιτείται επίσης η καθιέρωση κοινής 

ενιαίας φορολογικής βάσης για τα εταιρικά 

κέρδη, η θέσπιση κατώτατου συντελεστή 

φορολογίας και η κατάργηση των φορολογι-

κών παραδείσων», υποστήριξε η κ. Ségol, ανα-

γνωρίζοντας ότι η οικονομική ανάπτυξη θα 

μπορούσε επίσης να στηριχθεί από ισχυρό-

τερες μισθολογικές πολιτικές.  ●

εμπιστοσύνη τους στην Ευρώπη έχουν καταρ-

ρακωθεί. Το κοινωνικό κόστος για την ΕΕ είναι 

ανυπολόγιστο, ενώ το οικονομικό κόστος επα-

ναξιολογείται σχεδόν σε καθημερινή βάση.

Η επανάκτηση της αμοιβαίας εμπιστοσύ-

νης απαιτεί επενδύσεις στην εκπαίδευση και 

την κατάρτιση. Αν και η εν λόγω διαδικασία 

θα είναι μακροχρόνια, η αναθεώρηση της οδη-

γίας για την απόσπαση εργαζομένων μπορεί 

να συμβάλλει ταχύτερα στην επίτευξη θετι-

κών κοινωνικοοικονομικών αποτελεσμάτων. 

Η οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων έχει 

ως σκοπό να αποτρέψει τον αθέμιτο ανταγωνι-

σμό εντός της ΕΕ όσον αφορά τους μισθούς και 

τις συνθήκες εργασίας. Ωστόσο, η ΕΟΚΕ είναι 

της άποψης ότι αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε.

Πράγματι, η εν λόγω οδηγία δεν επιτρέπει 

στις κυβερνήσεις να εφαρμόσουν την εθνική 

κοινωνική νομοθεσία τους στις δημόσιες συμ-

βάσεις που ανατίθενται σε ξένους αναδόχους. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το τοπικό εργατικό 

δυναμικό να παραμερίζεται προς όφελος της 

φθηνότερης εναλλακτικής λύσης.

Εν κατακλείδι, ο κ. Siecker υποστηρίζει 

ότι «αν δεν επιτύχουμε αυτούς τους στόχους, 

υπάρχει ο κίνδυνος το μοναδικό κατάλοιπο 

από την ΕΕ να είναι τα άδεια κτίριά της στο 

κέντρο των Βρυξελλών». ●
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Πορεία ώς τις Βρυξέλλες

Το κίνημα των Αγανακτισμένων 

(Indignados), που σαρώνει την Ευρώπη 

τους τελευταίους μήνες, έφτασε στις Βρυ-

ξέλλες στις 8  Οκτωβρίου. Εκατοντά-

δες άνθρωποι διένυσαν πεζή πάνω από 

1 500 χλμ. από τη Μαδρίτη. Άλλοι είχαν 

ως αφετηρία τη Βαρκελώνη, την Τουλούζη, 

το Άαχεν και το Άμστερνταμ. Όλοι τους 

ήρθαν να διαμαρτυρηθούν για ένα κυβερ-

νητικό και οικονομικό σύστημα που θεω-

ρούν ότι εμποδίζει την πρόοδο του ανθρώ-

που. Στις Βρυξέλλες κατασκήνωσαν στο 

πάρκο Elisabeth, αλλά τους έδιωξαν και 

μεταφέρθηκαν σε ένα άδειο κτίριο του 

HUB, ενός φλαμανδικού πανεπιστημίου 

στις Βρυξέλλες.

«Έχουμε ξεχάσει την ανθρώπινη διά-

σταση της κοινωνίας», δήλωσε ο Ben 

Borges, ένας τριαντάχρονος αγανακτι-

σμένος από το Βέλγιο, μέλος της Διεθνούς 

Επιτροπής των Αγανακτισμένων, σε συνέ-

ντευξη στο ΕΟΚΕ info. Στις 19 Οκτωβρίου 

ο κ. Borges συναντήθηκε στο Ίδρυμα 

Madariaga με έναν υψηλόβαθμο υπάλληλο 

της ΕΕ, τον κ. Koos Richelle, γενικό διευ-

θυντή της ΓΔ Απασχόλησης της Ευρωπα-

ϊκής Επιτροπής.

«Δεν εκπροσωπούμε το κίνημα, μιλάμε 

μόνο για τον εαυτό μας. Η Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή ήταν ανοιχτή στις ιδέες μας. Αυτό 

μας προξένησε κάποια έκπληξη, αλλά ήταν 

θετικό το γεγονός ότι συζητήσαμε και μπο-

ρέσαμε τουλάχιστον να της μεταδώσουμε 

το μήνυμά μας», είπε ο κ. Borges, προσθέ-

τοντας ότι μετέφεραν στους εκπροσώπους 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η Ευρώπη 

έχει χάσει την επαφή με τους πολίτες της.

Οι Αγανακτισμένοι είχαν προσκαλέσει 

και ευρωβουλευτές σε αυτή τη συζήτηση 

για την κρίση. «Θέλουμε να μιλή-

σουμε με τους πολιτικούς, αλλά 

δεν μας αρέσει η ιδέα μιας μικρής 

ομάδας ανθρώπων που πάει στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να 

εκπροσωπήσει την πολυμορ-

φία του κινήματος», εξήγησε ο 

κ. Borges. «Θέλουμε να έρθουν 

αυτοί στις λαϊκές συνελεύσεις 

μας. Θέλουμε να δουν πώς είναι η 

κατάσταση στους δρόμους. Αλλά 

δεν δέχθηκαν την πρόσκλησή 

μας», πρόσθεσε.

Ο κ. Borges, ο οποίος δεν 

καταφέρνει να βρει σταθερή απα-

σχόληση, χρησιμοποιεί την πείρα 

του από τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης για να καταγράψει και 

να μεταδώσει τη φωνή όλων όσων 

πιστεύει ότι η Ευρώπη έχει εγκα-

ταλείψει. Σε πρόσφατη έρευνα 

του Ευρωβαρόμετρου διαπιστώθηκε ότι 

οι περισσότεροι Ευρωπαίοι δεν είναι ικα-

νοποιημένοι από τον τρόπο αντιμετώπι-

σης των ανισοτήτων και της φτώχειας στη 

χώρα τους. Ο κ. Borges, ο οποίος εγκατέ-

στησε τερματικά σύνδεσης με το διαδίκτυο 

και στο εγκαταλελειμμένο πανεπιστημιακό 

κτίριο, χαρακτήρισε θλιβερές τις συνθήκες 

που επικρατούσαν εκεί μέσα.

«Η πορεία ως τις Βρυξέλλες άρχισε σαν 

φήμη στο Facebook, αλλά γρήγορα έγινε 

πραγματικότητα», είπε, αναγνωρίζοντας 

ότι η δύναμη του διαδικτύου για την οργά-

νωση της δράσης των πολιτών και την προ-

ώθηση της άμεσης δημοκρατίας δεν μπο-

ρεί παρά να αυξηθεί και καταλήγοντας στο 

συμπέρασμα ότι «μπορεί να μην μας ακούει 

η Ευρώπη, αλλά μας ακούει ο λαός».  ●

Από πού αρχίζει η ανάκαμψη

Τα προγράμματα λιτότητας, ως αντίδραση 

στην παγκόσμια οικονομική κρίση, και η πίεση 

που ασκείται σε ορισμένους κύκλους για την 

επιβολή κυρώσεων στα σπάταλα κράτη μέλη 

επηρεάζουν ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών προ-

γραμμάτων. Οι βραχυπρόθεσμες συνέπειές 

τους αντικατοπτρίζονται στα ζοφερά στοιχεία 

της Eurostat και στις αποκαρδιωτικές ιστορίες 

ανθρώπων που αναζητούν αξιοπρεπή εργασία 

κι ένα πιο ευοίωνο μέλλον.

Το ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ 

ανέρχεται πλέον σε 10 %, έναντι 9,2 % τον 

Αύγουστο του περασμένου έτους. Ο δείκτης 

οικονομικού κλίματος, ο οποίος καταγράφει 

την εμπιστοσύνη του επιχειρηματικού κόσμου, 

μειώθηκε τον Σεπτέμβριο κατά 3,4 μονάδες 

στην ΕΕ και στη ζώνη του ευρώ. Σύμφωνα με 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η μείωση αυτή «αντι-

κατοπτρίζει την ευρεία διατομεακή επιδείνωση 

του οικονομικού κλίματος, με ιδιαίτερα εκτε-

ταμένη απώλεια εμπιστοσύνης στον τομέα της 

βιομηχανίας και των υπηρεσιών».

Ο κ. Conny Reuter, γενικός γραμματέας της 

Solidar, είναι της γνώμης ότι η επικέντρωση του 

ενδιαφέροντος της ΕΕ στη μεγιστοποίηση της 

ανταγωνιστικότητας και στην ενίσχυση του 

Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης απο-

βαίνει εις βάρος της κοινωνικής συνοχής και της 

ευημερίας των πλέον ευάλωτων πολιτών της 

Ευρώπης. Η Solidar είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο 

ΜΚΟ που δραστηριοποιείται για την προαγωγή 

της κοινωνικής δικαιοσύνης τόσο στην Ευρώπη 

όσο και παγκοσμίως. Ο κ. Conny Reuter θεω-

ρεί ότι η λιτότητα είναι προσκολλημένη σε μια 

μακρά ιστορία φορολογικών και δημοσιονομι-

κών μέτρων και δηλώνει στο ΕΟΚΕ info, στο 

ενημερωτικό δελτίο της ΕΟΚΕ, τα εξής: «Η 

αγορά δεν μπορεί να υπαγορεύει τους κανό-

νες. Σε περιόδους κρίσης χρειάζονται επενδύ-

σεις. Είναι αδύνατον να επιτευχθεί μελλοντικά 

ένα υγιές οικονομικό περιβάλλον με την εξου-

δετέρωση της κοινωνικής του διάστασης».

Κατά την άποψη του κ. Reuter η ανάκαμψη 

θα αρχίσει όταν η ΕΕ θα θέσει σε εφαρμογή τους 

στόχους που προκρίνονται από τη στρατηγική 

«Ευρώπη 2020» για την απασχόληση, τη μεί-

ωση της φτώχειας και την κοινωνική ένταξη. Ο 

κ. Reuter θεωρεί ότι οι πρωτοβουλίες της στρα-

τηγικής «Ευρώπη 2020», όπως παραδείγματος 

χάρη η πρωτοβουλία «Νέες δεξιότητες για νέες 

θέσεις εργασίας» και η πρωτοβουλία «Νεολαία 

σε κίνηση», αποτελούν έξοχα παραδείγματα του 

τρόπου κατά τον οποίο μπορεί να προαχθεί η 

ανάπτυξη με παράλληλη διαφύλαξη της κοινω-

νικής διάστασης.

Ο κ. Reuter πιστεύει ότι η επανέναρξη της 

απασχόλησης σε μια νέα θέση εργασίας δεν 

επαρκεί και δηλώνει ότι «στη Γερμανία, το 45 % 

του συνόλου των νέων θέσεων εργασίας δημι-

ουργήθηκαν μέσω πρακτορείων προσωρινής 

απασχόλησης». Όταν ο ανταγωνισμός βασίζε-

ται στο χαμηλό κόστος εργασίας, τότε οι θέσεις 

εργασίας μετατοπίζονται προς χώρες όπου η 

εργασία είναι φθηνότερη. Για την αντιστροφή 

του φαινομένου αυτού, απαιτούνται κοινωνικά 

πρότυπα υψηλού επιπέδου σε όλες τις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η φτώχεια πλήττει επίσης 

το 18 % των κατοίκων της ΕΕ που εμπίπτουν 

στην κατηγορία των φτωχών εργαζόμενων.

Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τη στρατηγική 

«Ευρώπη 2020» και προτάσσει εδώ και πολύ 

καιρό μέτρα για τη μείωση κατά 20 εκατομ-

μύρια του αριθμού των ατόμων που απειλού-

νται από τη φτώχεια. Τον Ιούνιο του 2010 ο 

Mario Sepi, ο προσφάτως εκλιπών τέως πρό-

εδρος της ΕΟΚΕ, κάλεσε το Ευρωπαϊκό Συμ-

βούλιο να μεριμνήσει για την αντιμετώπιση 

των ανισοτήτων, την ενδυνάμωση της κοινω-

νικής προστασίας και την προώθηση της κοι-

νωνικής ένταξης.

Μόλις τέσσερις ημέρες πριν εγκαταλείψει 

τα εγκόσμια, ο Mario Sepi δήλωνε ότι μέλημα 

της ΕΟΚΕ σε αυτούς τους δύσκολους και-

ρούς πρέπει είναι η διαφύλαξη του κοινωνικού 

κεφαλαίου της Ευρώπης. Το σύνθημα της προ-

εδρίας του, «Τα δικαιώματα και η αλληλεγγύη 

ως γνώμονας της παγκοσμιοποίησης», παραμέ-

νει πάντα ζωντανό για την ΕΟΚΕ.  ●

Μια δουλειά μακριά από το σπίτι

Η 26χρονη Virág Gulyás θεωρεί τον εαυτό 

της τυχερό. Αποφοίτησε τον περασμένο Ιού-

λιο και βρήκε αμειβόμενη θέση ασκούμενης 

υπαλλήλου στις Βρυξέλλες. Η αμοιβή δεν 

είναι μεγάλη, ομολογεί, αλλά καταφέρνει να 

τα βγάλει πέρα με τη βοήθεια φίλων.

«Η πρακτική άσκηση με πήγε, οικονο-

μικά, μερικά βήματα πίσω, αλλά, στην Ουγ-

γαρία, δεν μπορούσα να βρω αυτό που έψα-

χνα», είπε στο ΕΟΚΕ ιnfo. Σύμφωνα με το 

Ευρωβαρόμετρο, περίπου 53 % των νέων 

στην Ευρώπη είναι πρόθυμοι —ή θα ήθε-

λαν— να μετακινηθούν για να εργαστούν. 

Η εργασιακή κινητικότητα στην Ευρώπη 

ανέρχεται στο 3 % . 

Η επιθυμία της κ. Gulyás να φύγει από την 

Ουγγαρία δεν οφειλόταν μόνο σε οικονομι-

κούς λόγους. Ανέκαθεν ήθελε πολύ να ζήσει 

στο εξωτερικό. Ξεκίνησε τη 12μηνη πρακτική 

της άσκηση τον Σεπτέμβριο και, θέλει, κατά 

την παραμονή της, να δημιουργήσει νέες 

επαφές και να μάθει γαλλικά. Μερικοί από 

τους πρώην συμφοιτητές της στην Ουγγαρία, 

λέει, δεν είναι τόσο τυχεροί. Πολλοί εργάζο-

νται σε παμπ στο Λονδίνο, ενώ άλλοι είναι 

άνεργοι και παλεύουν να τα βγάλουν πέρα.

Η ιστορία της αποτελεί εξαίρεση σε 

μια ανησυχητική τάση που παρατηρεί-

ται μεταξύ των νέων στην Ευρώπη. Σχε-

δόν ο ένας στους πέντε, δηλαδή πάνω από 

5 εκατομμύρια νέοι άνθρωποι, δεν μπορεί 

να βρει εργασία. Κατά την ομιλία του για 

την κατάσταση της Ένωσης, ο πρόεδρος 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. José Manuel 

Barroso περιέγραψε την κατάσταση των 

νέων σε ορισμένα κράτη μέλη ως «πραγ-

ματικά δραματική». Το ΔΝΤ προειδοποί-

ησε ότι, εξαιτίας της κρίσης, κινδυνεύει να 

χαθεί μια ολόκληρη γενιά για την αγορά 

εργασίας. 

Ο κ. Peter Matjašič, πρόεδρος του Ευρω-

παϊκού Φόρουμ Νεολαίας, δήλωσε στο 

ΕΟΚΕ info ότι η κρίση δεν επιτρέπει στους 

νέους να καταστούν ανεξάρτητοι, επειδή 

δεν μπορούν να βρουν σταθερή απασχό-

ληση και να ενταχθούν στην κοινωνία. «Ο 

κίνδυνος μιας “χαμένης γενιάς” είναι πραγ-

ματικός, οπότε η ΕΕ οφείλει να τον αναγνω-

ρίσει και να επενδύσει στη νεολαία, προκει-

μένου να συμβάλει σε μια μόνιμη ανάκαμψη 

από την κρίση», διαπιστώνει ο κ. Matjašič. 

Προσθέτει επίσης ότι, σήμερα, οι νέοι μπο-

ρούν να εισέλθουν σε μια όλο και πιο στενή 

αγορά εργασίας μόνο μέσω μιας πρακτικής 

άσκησης.

«Δυστυχώς, όλο και περισσότεροι 

ασκούμενοι νέοι καταλήγουν να αποτε-

λούν φθηνό εργατικό δυναμικό, ασκώντας, 

συχνά, καθήκοντα που δεν συμβάλλουν 

καθόλου στους εκπαιδευτικούς τους στό-

χους, ούτε στην επαγγελματική τους στα-

διοδρομία, ενώ δεν τους παρέχεται καμία 

πρόσβαση σε κοινωνική ασφάλιση ή σε 

ασφάλιση υγείας», παρατηρεί επιπλέον ο 

κ. Matjašič. 

Η ΕΟΚΕ καλεί την ΕΕ και τις εθνικές 

κυβερνήσεις να δημιουργήσουν ένα ποιοτικό 

πλαίσιο για τις περιόδους πρακτικής άσκη-

σης. Στη γνωμοδότησή της με θέμα «Νεο-

λαία σε κίνηση», η ΕΟΚΕ συνιστά να απο-

φευχθούν οποιεσδήποτε περικοπές σε υφι-

στάμενα ευρωπαϊκά σχέδια και προγράμματα 

που είναι ωφέλιμα για τους νέους. Ωστόσο, 

το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας και τα εκα-

τομμύρια νέων που εκπροσωπεί αμφιβάλ-

λουν για την ικανότητα της ΕΕ να υλοποιή-

σει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει.

«Αντί να επικεντρώνονται μόνο στην 

ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, οι ευρω-

παίοι ηγέτες θα πρέπει επίσης να σκεφτούν 

να πραγματοποιήσουν περισσότερες και 

καλύτερες επενδύσεις στη νεολαία», προσέ-

θεσε ο κ. Matjašič.  ●
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Ο φόρος «Ρομπέν των Δασών» θα βοηθήσει 
τόσο τους φτωχούς όσο και τους πλούσιους

Η φορολόγηση των χρηματοοικονομικών 

συναλλαγών όχι μόνο θα συμβάλει στην οικο-

νομική δικαιοσύνη και τη δημιουργία νέων 

πηγών εσόδων του Δημοσίου σε αυτούς τους 

χαλεπούς καιρούς, αλλά θα προστατεύσει και 

τις χρηματοπιστωτικές αγορές από τα δεινά 

της υπερβολικής κερδοσκοπίας.

Η ιδέα του λεγόμενου φόρου «Ρομπέν των 

Δασών», δηλαδή ενός φόρου χρηματοπιστω-

τικών συναλλαγών (ΦΧΣ), κυκλοφορεί την 

τελευταία δεκαετία. Ωστόσο, μετά την οικο-

νομική κρίση του 2008 και τη βαθιά ύφεση 

που προκάλεσε, ενισχύεται ευρέως η συναί-

νεση υπέρ της επιβολής του.

Παρά το γεγονός ότι κανένας τέτοιος 

φόρος δεν έχει ακόμη τεθεί σε εφαρμογή, έχει 

συζητηθεί ευρέως στην ΕΕ και στην G20. Από 

την πλευρά της, η ΕΟΚΕ υποστηρίζει γενικά 

την ιδέα.

«Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι υπάρχει ανάγκη 

μετάβασης από μια βραχυπρόθεσμη σε μια 

μακροπρόθεσμη προοπτική, με αμοιβές που 

δεν συνδέονται με κερδοσκοπικές δραστη-

ριότητες», αναφέρεται σε γνωμοδότηση της 

ΕΟΚΕ επί της πολύκροτης έκθεσης που δημο-

σιεύθηκε από την Ομάδα Υψηλού Επιπέδου 

για τη χρηματοπιστωτική εποπτεία στην ΕΕ, 

υπό την προεδρία του Jacques de Larosière. 

«Στο πνεύμα αυτό, η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την 

ιδέα ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών 

συναλλαγών.»

Οι στόχοι αυτού του φόρου θα ήταν να 

βρεθούν νέες πηγές των δημοσίων εσόδων 

που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για 

τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και πρω-

τοβουλιών στον χώρο του περιβάλλοντος, και 

να περιοριστεί η πίεση που ασκείται στα δημό-

σια οικονομικά.

Ένας φόρος χρηματοπιστωτικών συναλ-

λαγών θα έχει ευεργετική επίδραση και στη 

συμπεριφορά της αγοράς, ιδίως σε ό,τι αφορά 

την κερδοσκοπία των χρηματιστών και άλλων 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. «Ο ΦΧΣ 

είναι αναγκαίος προκειμένου να περιοριστεί 

το κερδοσκοπικό σκέλος των τραπεζικών 

δραστηριοτήτων, το οποίο δεν επηρεάζεται 

από την εποπτεία», εξηγεί ο πρώην σύμβου-

λος της ΕΟΚΕ Lars Nyberg, ο οποίος ήταν 

μέλος της Ομάδας των Εργαζομένων μεταξύ 

1995 και 2010.

Ο κ. Nyberg δημοσίευσε επίσης γνωμο-

δότηση πρωτοβουλίας ειδικά για την ιδέα 

ενός φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλα-

γών, στην οποία περιγράφει τον τρόπο με τον 

οποίο οι αγορές παραγώγων και άλλες μορφές 

κερδοσκοπικής δραστηριότητας έχουν σημει-

ώσει εκρηκτική ανάπτυξη σε λιγότερο από δύο 

δεκαετίες. Για παράδειγμα, η συνολική αξία 

των χρηματοοικονομικών συναλλαγών αυξή-

θηκε από 15 φορές το παγκόσμιο ΑΕγχΠ το 

1990 σε 70 φορές το 2007. Ένας ΦΧΣ θα μπο-

ρούσε να επιβραδύνει αυτή την τάση.

Ο ΦΧΣ όχι μόνο θα οδηγούσε στη σταθε-

ροποίηση των παγκόσμιων αγορών, αλλά θα 

πρόσφερε και αρκετά σημαντικά έσοδα στον 

δημόσιο προϋπολογισμό. «Εάν εφαρμοστεί 

σε όλη την Ευρώπη, οι εισπράξεις φόρων θα 

ανέλθουν σε περίπου 1,5 % του ΑΕγχΠ [...] 

Εάν εφαρμοστεί σε όλο τον κόσμο, οι εισπρά-

ξεις φόρων θα ανέλθουν περίπου στο 1,2 % 

του παγκόσμιου ΑΕγχΠ».

Σε μια περισσότερο πρόσφατη γνωμοδό-

τηση της ΕΟΚΕ για την ευφυή φορολογική 

πολιτική, υπογραμμίζεται η ανάγκη ταχείας 

δράσης «…προκειμένου να συγκεντρωθούν 

πόροι για την αντιμετώπιση των δημοσιονομι-

κών ανισορροπιών, την παροχή κινήτρων για 

την προώθηση της ανάπτυξης και την κατα-

πολέμηση των καθαρά κερδοσκοπικών δρα-

στηριοτήτων».  ●

Χρηματοπιστωτικές αγορές: 
από τη ρύθμιση στην εκπαίδευση

Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι η μεταρρύθμιση 

των ασταθών χρηματοπιστωτικών αγο-

ρών της Ευρώπης, προκειμένου να ενι-

σχυθεί η συμβολή τους στην αειφόρο 

οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία 

θέσεων εργασίας, απαιτεί μια ευρεία, ολι-

στική προσέγγιση που καλύπτει τα πάντα, 

από τις νομοθετικές ρυθμίσεις μέχρι την 

εκπαίδευση.

Οι απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης στη χρηματοπιστωτική, οικονομική 

και χρεωστική κρίση υπήρξαν ισχυρές και 

επίκαιρες, και έχουν συμβάλει στην απο-

δυνάμωση των επιπτώσεων αυτών των 

διαρθρωτικών προβλημάτων.

Ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της 

πολιτικής αντίδρασης της ΕΕ ήταν η επικέ-

ντρωση του ενδιαφέροντος στη μεταρρύθ-

μιση του χρηματοπιστωτικού τομέα —τόσο 

στην Ευρώπη όσο και διεθνώς— ώστε να 

εξασφαλιστεί ότι στο μέλλον, δεν θα μπορεί 

πλέον να πυροδοτήσει βαθύτερες κρίσεις. Η 

ΕΕ έχει ορίσει νέους κανόνες και δημιούρ-

γησε νέους οργανισμούς για να εξασφαλίσει 

τον έγκαιρο εντοπισμό και την πρόληψη των 

προβλημάτων και να εγγυηθεί την κατάλ-

ληλη ρύθμιση και εποπτεία όλων των χρη-

ματοπιστωτικών παραγόντων.

Η βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνη-

σης είναι μία από τις κορυφαίες προτεραιότη-

τές της γενικής στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 

της ΕΕ για την τρέχουσα δεκαετία. Περιλαμ-

βάνει δράσεις για τη διόρθωση της λειτουρ-

γίας του χρηματοπιστωτικού τομέα, όπως 

μελλοντικά μέτρα για να εξασφαλιστεί η 

κεφαλαιακή επάρκεια των ευρωπαϊκών τρα-

πεζών, ώστε να μπορούν να αντέχουν σε όλες 

τις μελλοντικές κρίσεις του χρηματοπιστωτι-

κού συστήματος.

Στην πορεία της προσπάθειας αυτής, η 

ΕΟΚΕ διαδραμάτισε καίριο ρόλο στην αξιο-

λόγηση των προτεινόμενων μέτρων και προ-

βάλλοντας τις δικές της λύσεις. Ένα καλό 

παράδειγμα αυτής της διαδικασίας στην 

πράξη είναι η αξιολόγηση και ανατροφοδό-

Για τη διάσωση των 
τραπεζών της Ευρώπης 

Οι μεταρρυθμίσεις του ευρωπαϊκού τραπεζικού 

τομέα απειλούνται από την κρίση του δημόσιου 

χρέους, το οποίο σημαίνει ότι οι κυβερνήσεις 

της ΕΕ οφείλουν να επανεξετάσουν την προ-

σέγγισή τους ως προς το ενιαίο νόμισμα και 

να διασώσουν τα κράτη μέλη που αντιμετω-

πίζουν προβλήματα, υποστηρίζει ο σύμβουλος 

της ΕΟΚΕ κ. Peter Morgan.

Η οικονομική κρίση του 2008 προκάλεσε 

ουσιαστική πτώχευση πολλών τραπεζών εκα-

τέρωθεν του Ατλαντικού και έλλειψη ρευστό-

τητας στον τραπεζικό τομέα. «Οι ισολογισμοί 

των τραπεζών ήταν γεμάτοι από παράγωγα 

στεγαστικών δανείων με sub-prime που είχαν 

δραματικά υποβαθμιστεί από οργανισμούς 

πιστοληπτικής αξιολόγησης και δεν μπορού-

σαν να μετατραπούν σε μετρητά», επεσήμανε 

ο κ. Morgan, ο οποίος είναι μέλος της Ομάδας 

των Εργοδοτών της ΕΟΚΕ και προεδρεύων του 

Συνδέσμου Μελών του Lloyd’s. «Επρόκειτο για 

ένα διπλό πρόβλημα που επηρέαζε τόσο την 

ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων όσο 

και τη ρευστότητα», είπε.

Παρά το γεγονός ότι ορισμένες τράπε-

ζες αφέθηκαν να πτωχεύσουν, οι κυβερνή-

σεις γενικότερα προσπάθησαν να τις διασώ-

σουν με «ενέσεις» για την απαραίτητη ρευστό-

τητα και μέσω της αναδιάρθρωσης. «Μετά από 

την άμεση ανακατάταξη, οι τράπεζες που άντε-

ξαν άρχισαν να διορθώνουν τους ισολογισμούς 

τους», εξήγησε ο κ. Morgan.

Επιπλέον, η ΕΕ προχώρησε σε μείζονα ανα-

θεώρηση του τραπεζικού τομέα, με βάση την 

εξαιρετικά σημαίνουσα έκθεση που εκπόνησε 

η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για τη χρηματο-

πιστωτική εποπτεία στην ΕΕ, υπό την προε-

δρία του κ. Jacques de Larosière. Μεταξύ των 

δράσεων που προβλέπονταν ήταν η θέσπιση 

Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και η κατάρτιση 

νομοθεσίας που θα παρέχει στα κράτη μέλη νέες 

αρμοδιότητες για την αναδιάρθρωση των μαχό-

μενων τραπεζών. 

«Όμως, πριν τεθούν σε εφαρμογή οι σχε-

τικοί κανονισμοί και οδηγίες, ξέσπασε η κρίση 

του δημόσιου χρέους», πρόσθεσε ο κ. Morgan, 

σημειώνοντας παράλληλα ότι «σε ορισμένα 

κράτη μέλη, οι τράπεζες δεν είχαν προχωρήσει 

σε επαρκή εξυγίανση των ισολογισμών τους, 

ούτε είχαν τροφοδοτηθεί επαρκώς αρκετά με 

νέο κεφάλαιο, όταν ξέσπασε η κρίση του δημό-

σιου χρέους».

Η κρίση του δημόσιου χρέους προκλήθηκε 

από το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη ο 

λόγος δημόσιου χρέους-ΑΕγχΠ είναι τέτοιου 

μεγέθους ώστε να τίθεται υπό αμφισβήτηση η 

εξοφλητική τους ικανότητα. Παρά το γεγονός 

ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης 

ορίζει ως ανώτατο όριο για το δημόσιο χρέος 

το 60 % του ΑΕγχΠ, μια χώρα όπως η Ελλάδα, 

της οποίας το χρέος είναι 180 % του ΑΕγχΠ, 

το έχει ξεπεράσει κατά τρεις φορές. Για να μει-

ωθεί το χρέος, απαιτούνται και περικοπές των 

δημόσιων δαπανών αλλά και υψηλή οικονομική 

ανάπτυξη, πλην όμως η επιβολή μέτρων λιτό-

τητας σε παραπαίουσες οικονομίες έχει παρά-

πλευρες επιπτώσεις που είναι πολύ πιθανόν να 

υπονομεύσουν τις προοπτικές ανάπτυξης, επε-

σήμανε ο κ. Morgan.

Πρόσθεσε ότι η τελευταία κρίση αποκάλυψε 

και τις διαρθρωτικές αδυναμίες του ευρώ. «Η 

ΟΝΕ έχει εύστοχα περιγραφεί ως νομισματική 

ένωση τύπου “light”. Η ζώνη του ευρώ θα πρέ-

πει είτε να προχωρήσει σε πλήρη δημοσιονο-

μική ένωση είτε να αντιμετωπίσει ορθολογικά 

το ασυμβίβαστο που υφίσταται μεταξύ αυτονο-

μίας βόρειων και νότιων χωρών».

Δεδομένου ότι καμία από τις λύσεις αυτές 

δεν φαίνεται πιθανή, η Ευρώπη, κατά την εκτί-

μηση του κ. Morgan, «θα έχει να αντιμετωπίσει 

μια δύσκολη και παρατεταμένη κρίση, με πρώ-

τες πρώτες τις τράπεζές της».

Πιστεύει ότι προτεραιότητα της ΕΕ δεν θα 

πρέπει να είναι η εγγύηση του κακού χρέους 

των αγωνιζόμενων κρατών μελών. 

«Τα κεφάλαια για την αντιμετώπιση της 

κρίσης θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να 

ελαφρυνθεί η γενικότερη απειλή όσον αφορά 

τη ρευστότητα και φερεγγυότητα των τραπε-

ζών έως ότου προβούν σε ανακεφαλαιοποίηση 

και βελτιώσουν την ποιότητα του ενεργητικού 

τους», είπε ο κ. Morgan καταλήγοντας.  ●

τηση εκ μέρους της ΕΟΚΕ της δέσμης των 

μέτρων που προτείνονται από την Ευρωπα-

ϊκή Επιτροπή υπό το γενικότερο πρίσμα της 

«Ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών υπηρε-

σιών για την αειφόρο ανάπτυξη».

Η δέσμη περιλάμβανε μια πρόταση της 

Επιτροπής για τη δημιουργία τριών νέων 

ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών για τον τρα-

πεζικό τομέα, τις αγορές κινητών αξιών και 

τους κλάδους των ασφαλίσεων και επαγγελ-

ματικών συντάξεων. Αυτή η νέα αρχιτεκτο-

νική στήθηκε σε χρόνο ρεκόρ, στις αρχές του 

2011, λιγότερο από δύο χρόνια από τότε που 

προτάθηκε για πρώτη φορά.

Χαιρετίζοντας την προτεινόμενη δέσμη 

μέτρων, η ΕΟΚΕ συνιστά στα εκτελεστικά 

όργανα της ΕΕ να εξετάσουν και να μελε-

τήσουν την ιδέα της ίδρυσης μιας υπηρεσίας 

προστασίας των καταναλωτών στις χρημα-

τοπιστωτικές υπηρεσίες, όπως αυτή που πρό-

κειται να συσταθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κατά το ίδιο πνεύμα, σε μια γνωμοδότηση 

της ΕΟΚΕ που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 

2011 υπογραμμίζεται ότι, παράλληλα με τη 

βελτίωση της νομοθεσίας, οι ευρωπαίοι πολί-

τες χρειάζεται να αποκτήσουν καλύτερη επί-

γνωση των χρηματοοικονομικών πράξεων 

στον σημερινό κόσμο. Στη γνωμοδότηση 

τονίζεται ότι οι Ευρωπαίοι οφείλουν να μερι-

μνούν ώστε να έχουν επίγνωση των χρημα-

τοπιστωτικών πραγμάτων καθ’ όλη τη διάρ-

κεια του βίου τους, και συνιστάται να συμπε-

ριληφθεί η χρηματοοικονομική εκπαίδευση 

ως υποχρεωτικό μάθημα στο πρόγραμμα 

διδασκαλίας και, κατ’ επέκταση, σε προγράμ-

ματα κατάρτισης και επιμόρφωσης των εργα-

ζομένων. ●
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Προς ανανέωση της σταθερότητας και 
της ανάπτυξης στη ζώνη του ευρώ

Για να αποτραπούν στο μέλλον οι κρίσεις 

χρέους στη ζώνη του ευρώ είναι απαραί-

τητο να ενσωματωθεί στο Σύμφωνο Στα-

θερότητας και Ανάπτυξης μια ισχυρή δημο-

σιονομική εποπτεία. Αυτό είναι το συμπέ-

ρασμα της γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ που 

εκπόνησε ο εισηγητής κ. Vincent Farrugia.

Το 2008 η οικονομική κρίση όχι μόνο 

κλόνισε το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό 

σύστημα, αλλά και προκάλεσε τη χειρότερη 

ύφεση της πρόσφατης ιστορίας. Η οικο-

νομική επιβράδυνση σε συνδυασμό με τα 

δαπανηρά χρηματοδοτικά πακέτα διάσω-

σης πίεσαν υπερβολικά τα δημόσια οικονο-

μικά της Ευρώπης. Αυτό, σε συνδυασμό με 

τα μακροχρόνια διαρθρωτικά προβλήματα 

που υφίστανται σε ορισμένα κράτη μέλη, 

άνοιξε τον δρόμο προς την αποκαλούμενη 

ευρωπαϊκή κρίση του δημόσιου χρέους.

Ενώ οι ευρωπαίοι ηγέτες προσπαθούν 

να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις που 

συνεπάγεται η κρίση του δημόσιου χρέους 

και η νευρικότητα των αγορών, η ΕΕ ανα-

πτύσσει με σύνεση τους κατάλληλους μηχα-

νισμούς για την αποτροπή παρόμοιων φαι-

νομένων στο μέλλον. Αν και τα υφιστάμενα 

μέσα πολιτικής από κοινού με την Οικονο-

μική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) έδω-

σαν τη δυνατότητα στην Ευρώπη να αντι-

μετωπίσει την καταιγίδα, χρειάζεται εντού-

τοις να επέλθουν βελτιώσεις.

Για τον σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή παρουσίασε το 2010 σχετική πρό-

ταση κανονισμού.

Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανά-

πτυξης (ΣΣΑ), το οποίο καθορίζει ανώ-

τατο όριο του δημόσιου χρέους, αποτε-

λεί το βασικό μέσο για τη διασφάλιση της 

δημοσιονομικής πειθαρχίας στη ζώνη του 

ευρώ, μέσω του συντονισμού της πολιτι-

κής και της επιτήρησης. Όμως, υπό το φως 

της πρόσφατης κρίσης, το ΣΣΑ χρειάζεται 

αναμόρφωση, η δε Επιτροπή έχει προτεί-

νει να το εξοπλίσει με αποτελεσματικότε-

ρους όρους εφαρμογής και μηχανισμούς 

παρακολούθησης και να το συμπληρώσει 

με συναφείς διατάξεις όσον αφορά εθνικά 

δημοσιονομικά πλαίσια.

Τον Δεκέμβριο 2011 το Συμβούλιο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε από την 

ΕΟΚΕ να συμβάλει επί του σχεδίου κανο-

νισμού και ακολούθησε η σχετική γνωμο-

δότησή της που υιοθετήθηκε τον Μάιο με 

139 ψήφους υπέρ, 10 κατά και 33 αποχές.

Η γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ —με ειση-

γητή τον Vincent Farrugia, μέλος της Ομά-

δας I (Εργοδότες) από τη Μάλτα— επικρο-

τεί την πρόταση κανονισμού, θεωρεί όμως 

«ότι απαιτείται ενδεδειγμένη αναθεώρηση 

του προληπτικού και διορθωτικού σκέλους 

της πρότασης αυτής». Οι δημοσιονομικοί 

κανόνες, υποστηρίζει, πρέπει να λαμβάνουν 

υπόψη την ποιότητα των δημοσιονομικών 

δραστηριοτήτων, να δίνουν έμφαση στην 

πρόληψη μάλλον παρά στη θεραπεία, και 

να παρέχουν περισσότερα κίνητρα εκτός 

από κατασταλτικά μέτρα.

Η γνωμοδότηση τονίζει την τεράστια 

σημασία που έχει η εφαρμογή των νέων 

κανόνων, διότι «η ελλιπής εφαρμογή του 

κατά το παρελθόν αποδυνάμωσε το ΣΣΑ 

και έπληξε την αξιοπιστία του».  ●

Για να γίνουν οι υποθήκες 
ασφαλείς όσο και τα σπίτια

Για να αποφευχθεί τυχόν επανάληψη μιας 

τέτοιας κατάστασης στην ΕΕ, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή παρουσίασε, τον Μάρτιο 2011, 

πρόταση ευρωπαϊκής οδηγίας σχετικά με τις 

συμβάσεις πίστωσης για ακίνητα κατοικίας, 

μετά από ευρύτατη διαβούλευση με τους ενδι-

αφερομένους και τη δημοσίευση της λευκής 

βίβλου.

«Η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενυπόθηκων 

δανείων θα εξασφαλίσει την ευρύτερη προ-

σφορά πίστωσης και θα ωθήσει τον ανταγω-

νισμό», εξήγησε η κ. Reine-Claude Mader, 

εισηγήτρια της ΕΟΚΕ για τη σχετική πρόταση 

οδηγίας και πρόεδρος της γαλλικής Ομο-

σπονδίας Κατανάλωση, Στέγη και Πλαίσιο 

Ζωής (CLCV). «Θα συντελέσει επίσης στην 

Αναθεώρηση της ΕΕ: 
πέρα από την οικονομική 
διακυβέρνηση

Τα μέτρα λιτότητας για την έξοδο από τη 

σημερινή κρίση πρέπει να συμπληρωθούν 

με «στρατηγικές εισόδου» για την προώ-

θηση της ανάκαμψης και της ανάπτυξης, 

τονίζει ο πρώην σύμβουλος της ΕΟΚΕ κ. 

Lars Nyberg.

Αντιμέτωπα με το διαρκώς αυξανό-

μενο κόστος των πακέτων ανάκαμψης 

που έχουν σχεδιαστεί για να διευκολυνθεί 

η έξοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη 

χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, 

καθώς και την πιο πρόσφατη κρίση χρέ-

ους, πολλά κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει 

μερικά από τα αυστηρότερα μέτρα λιτό-

τητας που υπήρξαν ποτέ, με πρωταρχικό 

στόχο τη μείωση των δημοσιονομικών 

ελλειμμάτων στο 3 % του ΑΕγχΠ μέχρι 

το 2014-2015.

Τα μέτρα αυτά έχουν οδηγήσει σε μαζι-

κές απολύσεις και περικοπές στις δημόσιες 

υπηρεσίες και τον δημόσιο τομέα, προκα-

λώντας λαϊκή δυσαρέσκεια και κοινωνι-

κές αναταραχές σε πολλές περιοχές της 

Ευρώπης. Μακροπρόθεσμα, μπορεί να 

βοηθήσουν να καλυφθεί το συσσωρευμένο 

κόστος για την αντιμετώπιση των διαδοχι-

κών κρίσεων που αντιμετωπίζει η ΕΕ, αλλά 

είναι επίσης πιθανό να επιδεινώσουν την 

τρέχουσα επιβράδυνση και να καθυστερή-

σουν τις προοπτικές για ταχεία ανάρρωση.

«Τα προγράμματα λιτότητας οδη-

γούν σε μείωση όλων των τάσεων ανά-

καμψης που θα μπορούσαν να υπάρξουν. 

Τα περισσότερα από τα μέτρα λιτότητας 

περιορίζουν την ιδιωτική κατανάλωση», 

προειδοποιεί ο πρώην σύμβουλος της 

ΕΟΚΕ κ. Lars Nyberg, που έχει συντά-

ξει γνωμοδότηση σχετικά με την οικο-

νομική ανάκαμψη το 2010. «Αυτό που 

χρειάζεται είναι να συνδυάσουμε τα προ-

γράμματα λιτότητας με μεγάλες δημόσιες 

επενδύσεις, οι οποίες δεν είναι μόνο ανα-

γκαίες, αλλά αναζωογονούν και ιδιωτική 

ζήτηση, το πρώτο βήμα προς τη βιώσιμη 

ανάκαμψη.»

«Τα μέτρα λιτότητας είναι μια στρα-

τηγική εξόδου. Τα προγράμματα επεν-

δύσεων είναι μια στρατηγική εισόδου», 

συνοψίζει ο κ. Nyberg, ο οποίος υπήρξε 

μέλος της Ομάδας των Εργαζομένων της 

ΕΟΚΕ μεταξύ 1995 και 2010, όπου εκπρο-

σωπούσε τη σουηδική Συνομοσπονδία 

Συνδικάτων LO, στην οποία εργάστηκε 

για περίπου τρεις δεκαετίες.

Στη γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ που 

δημοσιεύτηκε το περασμένο φθινόπωρο, 

την οποία επέβλεψε ο κ. Nyberg, περι-

γράφονται τα βασικά στοιχεία αυτής της 

«στρατηγικής εισόδου». Περιλαμβάνουν 

την τόνωση της συνολικής ζήτησης, ιδι-

αίτερα της ιδιωτικής κατανάλωσης, την 

άμβλυνση των επιπτώσεων των μέτρων 

λιτότητας, την τόνωση της ανταγωνιστι-

κότητας για τη μείωση των ελλειμμάτων 

τρεχουσών συναλλαγών, την ενσωμάτωση 

της παραγωγικότητας και των πραγμα-

τικών μισθών στο Σύμφωνο Σταθερότη-

τας και Ανάπτυξης, και την καλύτερη επο-

πτεία των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Η γνωμοδότηση συνιστά επίσης την 

αύξηση των δημοσίων επενδύσεων στις 

υποδομές και την ενέργεια, ενεργητικές 

πολιτικές επικεντρωμένες στις νέες δεξι-

ότητες για νέες θέσεις εργασίας, και την 

εξεύρεση νέων πηγών εσόδων για τη χρη-

ματοδότηση αυτών των μέτρων, όπως η 

φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών 

συναλλαγών (βλέπε σχετικό άρθρο) και 

των εκπομπών ρύπων.  ●

Η προτεινόμενη νομοθεσία της ΕΕ για τη 

δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς 

στα στεγαστικά δάνεια θα συντελέσει στην 

προστασία των καταναλωτών από ανεύ-

θυνο δανεισμό και θα εγγυηθεί τη σταθερό-

τητα των τραπεζών. Σύμφωνα όμως με την 

άποψη της εισηγήτριας της ΕΟΚΕ κ. Reine-

Claude Mader, η πρόταση πρέπει να προχω-

ρήσει περισσότερο.

Η οικονομική κρίση, η οποία και προ-

κάλεσε τη σοβαρότερη παγκόσμια οικονο-

μική ύφεση από την εποχή του κραχ της Wall 

Street το 1929, είναι σε μεγάλο βαθμό απόρ-

ροια της ανεύθυνης χορήγησης ενυπόθηκων 

δανείων «sub-prime» που εφαρμόστηκε στις 

Ηνωμένες Πολιτείες. Με την πρακτική αυτή, 

τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύ-

ματα εκατέρωθεν του Ατλαντικού εκτέθηκαν 

σε τέτοιο κίνδυνο ώστε, όταν έσκασε τελικά 

η «φούσκα των ακινήτων», να προκληθεί ένα 

τεράστιο κύμα αναγκαστικών εκποιήσεων και 

κατασχέσεων οικιών.

«Όσο διαρκούσε η εποχή της αλματώδους 

ανάπτυξης, βλέπαμε δανειζόμενους και δανει-

στές να ενεργούν θεωρώντας δεδομένο ότι οι 

καλές εποχές θα συνεχίζονταν επ’ άπειρον», 

παρατήρησε ο επίτροπος κ. Michel Barnier, 

αρμόδιος στα θέματα εσωτερικής αγοράς και 

υπηρεσιών. «Τόσο οι δανειστές και διαμεσο-

λαβητές που ασχολούνταν με ανεύθυνες πρα-

κτικές όσο και οι καταναλωτές δεν είχαν ιδέα 

για τις συνέπειες των αποφάσεών τους.»

προστασία των συμφερόντων και των δανει-

στών και των καταναλωτών.»

Το σχέδιο οδηγίας επιδιώκει τη δημιουρ-

γία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενυπό-

θηκων δανείων που θα αντικαταστήσει το 

σημερινό σενάριο των κατακερματισμένων 

εθνικών αγορών. Σκιαγραφεί, μεταξύ άλλων, 

απαιτήσεις για τη διαφήμιση των ενυπόθη-

κων δανείων και την ενημέρωση των κατα-

ναλωτών, διασφαλίζει την κατάλληλη ρύθ-

μιση των δανειστών, διευκολύνει τη διασυνο-

ριακή έγκριση των δανειστών και ορίζει πρό-

τυπα πιστοληπτικής ικανότητας.

Αν και η γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ που 

εκπόνησε η κ. Mader επικροτεί την πρόταση 

οδηγίας, θέτει εντούτοις μια σειρά από ερω-

τήματα. Εκφράζεται, μεταξύ άλλων, η ανη-

συχία ότι η πρόταση δεν λαμβάνει υπόψη την 

ευρύτερη εικόνα της ευρωπαϊκής και εθνικής 

νομοθεσίας που ισχύει για τους καταναλω-

τές και ότι τα μέτρα της δεν επαρκούν για 

να εξασφαλιστεί ο υπεύθυνος δανεισμός. Επι-

πλέον, απαιτούνται συμπληρωματικές διατά-

ξεις για τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών 

διαμεσολαβητών.

«Μια δέσμη συμπληρωματικών μέτρων 

θα εξασφαλίσει ότι το φαινόμενο των αγο-

ραστών που απογυμνώνονται από την ιδιο-

κτησία τους δεν θα επαναληφθεί ποτέ πια», 

δήλωσε η εισηγήτρια. ●
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Η ΕΟΚΕ και το CDES φέρνουν πιο κοντά την 
κοινωνία των πολιτών της ΕΕ και της Βραζιλίας

Οι τσέχοι σύμβουλοι της 
ΕΟΚΕ φέρνουν την ΕΕ πιο 
κοντά στους συμπολίτες τους

Κατά τα τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές 

Οκτωβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

οργάνωσε σειρά δημόσιων συνεδριά-

σεων σε αρκετές πόλεις της Τσεχικής 

Δημοκρατίας με τη συμμετοχή ευρωπα-

ϊκών ενημερωτικών και συμβουλευτικών 

οργανισμών που έχουν ως έδρα την Τσε-

χική Δημοκρατία. Ο στόχος ήταν να ανα-

δειχθούν οι βασικές αξίες της ΕΕ και οι 

δυνατότητες που αυτή μπορεί να προ-

σφέρει. 

Η ΕΟΚΕ, μέσω των τσέχων συμβού-

λων της, αξιοποίησε την ευκαιρία να προ-

ωθήσει τις κύριες δραστηριότητές της, 

όπως το πρόγραμμα δράσης του προέ-

δρου, σχετικές γνωμοδοτήσεις και γενι-

κές πληροφορίες. Τέλος, τα μέλη συνα-

ντήθηκαν στο Plzen με τον επίτροπο κ. 

Stefan Füle και συμφώνησαν με την πρό-

ταση να πραγματοποιηθεί φέτος δημόσια 

ακρόαση στην Πράγα με τη συμμετοχή 

της ΕΟΚΕ και της Επιτροπής. (asp) ●

Το 2003 ο τότε Πρόεδρος της Βραζιλίας Luiz 

Inácio Lula da Silva αποφάσισε τη σύσταση 

του Συμβουλίου Οικονομικής και Κοινωνι-

κής Ανάπτυξης της Βραζιλίας (CDES), ένα 

συμβουλευτικό όργανο της προεδρίας για 

κοινωνικο-οικονομικά θέματα. Το κύριο 

καθήκον των 102 μελών του, στα οποία 

περιλαμβάνονται υπουργοί, εργοδότες 

και συνδικαλιστές, είναι να παρέχει στην 

κυβέρνηση συναινετικές θέσεις σχετικά με 

τις κυβερνητικές πολιτικές με στόχο τη δια-

σύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης και της 

κοινωνικής δικαιοσύνης.

Το CDES και η ΕΟΚΕ συνεργάζονται 

στα πλαίσια μιας κοινής στρατηγικής για 

να επιτρέψουν την έκφραση των απόψεων 

ποφόρα συμπεράσματα. Το πιο απτό απο-

τέλεσμα ήταν η υιοθέτηση κοινής θέσης ως 

προς τον τρόπο βελτίωσης και εφαρμο-

γής μιας προσέγγισης βιώσιμης ανάπτυξης 

ενόψει της επόμενης συνόδου κορυφής των 

Ηνωμένων Εθνών επί του θέματος (Ρίο ντε 

Τζανέιρο, Ιούνιος 2012).

Με την ευκαιρία αυτή, ο κ. Staffan 

Nilsson επισήμανε ότι η Στρογγυλή Τρά-

πεζα έχει ήδη εξετάσει στρατηγικά ζητή-

ματα όπως η επισιτιστική ασφάλεια, η κλι-

ματική αλλαγή και η χρηματοοικονομική 

κρίση, εκπληρώνοντας έτσι την εντολή που 

δόθηκε από τη Διάσκεψη Κορυφής Ευρωπα-

ϊκή Ένωση– Βραζιλία το 2007. (asp) ●

Εμβάθυνση της κοινωνικής διάστασης της Ευρώπης 
για την έξοδο από την κρίση

Πάνω από το 15 % των Ευρω-

παίων βρίσκεται αντιμέτωπο με 

τον κίνδυνο της φτώχειας ή του 

κοινωνικού αποκλεισμού, και η 

έλλειψη στέγης είναι η τέταρτη 

πιο συχνή αιτία φτώχειας στην 

ΕΕ. Για τον λόγο αυτό, η Ευρω-

παϊκή Οικονομική και Κοινω-

νική Επιτροπή είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί νέα κοινωνικά επιχειρη-

ματικά πρότυπα που να βελτιώνουν την ανάπτυξη και την απασχόληση στην 

Ευρώπη. Στην σύνοδο ολομέλειας του Οκτωβρίου, η ΕΟΚΕ υιοθέτησε δύο γνω-

μοδοτήσεις με στόχο την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και 

την καταπολέμηση του προβλήματος των αστέγων στην ΕΕ.

Η γνωμοδότηση για την κοινωνική επιχειρηματικότητα ζητήθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία προτίθεται να δρομολογήσει την πρωτοβου-

λία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα (SBI) στο τέλος του Οκτωβρίου, 

στα πλαίσια μιας συνολικής δέσμης μέτρων που αποσκοπούν στο να καταστή-

σουν τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πιο υπεύθυνες. Η εισηγήτρια της γνωμοδό-

τησης της ΕΟΚΕ κ. Ariane Rodert (Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων, Σου-

ηδία) τόνισε ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις δημιουργούν τόσο οικονομική όσο 

και κοινωνική αξία και προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης, γεγονός 

που τις αναδεικνύει σε σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των σημε-

ρινών προκλήσεων.

Όσον αφορά το πρόβλημα των αστέγων στην ΕΕ, ο εισηγητής της γνωμο-

δότησης της ΕΟΚΕ, Eugen Lucan (Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων, Ρου-

μανία), δήλωσε ότι η ΕΕ δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα των αστέγων με συλ-

λογή πληροφοριών ή με συντονισμό των δράσεων σε κοινοτικό επίπεδο. Επε-

σήμανε ότι, ενώ η ΕΕ έχει λάβει περαιτέρω μέτρα για την ολοκλήρωση κοι-

νωνικών πολιτικών και πολιτικών απασχόλησης, δεν έχει αναλάβει απολύτως 

καμία δράση για την καταπολέμηση αυτής της επαίσχυντης πραγματικότητας 

στην Ευρώπη και τόνισε ότι εκατομμύρια συμπολίτες μας δεν έχουν ένα από 

τα πιο σημαντικά θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρώπη: μια στέγη (ail). ●

Προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση

Πέρυσι, η ΕΟΚΕ εξέδωσε γνωμοδότηση για την Καταπολέμηση της 

σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας. Επί-

σης, η ΕΟΚΕ συμπλήρωσε τη γνωμοδότηση αυτή, 

υποβάλλοντας ορισμένες συστάσεις σχετικά με 

την πρόληψη.

Το νέο έγγραφο ασχολείται με τις αδυναμίες 

που εντόπισαν η ομάδα μελέτης και το τμήμα: τα 

προληπτικά μέτρα πρέπει να εξεταστούν προσεκτι-

κότερα. Η πρόληψη σε πολλαπλά επίπεδα είναι το 

κλειδί για την προστασία των παιδιών. Τα παιδιά 

που είναι θύματα σεξουαλικής κακοποίησης υποφέρουν όχι μόνο από την απα-

ράδεκτη παραβίαση του δικαιώματός τους στη σωματική ακεραιότητα αλλά 

και από τρομακτικές κοινωνικές, συναισθηματικές και ψυχολογικές επιπτώ-

σεις για όλη τους τη ζωή. Η ΕΟΚΕ συνιστά ως εκ τούτου το έργο που πραγ-

ματοποιούν πολλοί φορείς της κοινωνίας των πολιτών, κυρίως ΜΚΟ, για την 

εφαρμογή προληπτικών μέτρων.

Στις 27 Οκτωβρίου η Madi Sharma, εισηγήτρια της γνωμοδότησης της 

ΕΟΚΕ, εγκαινίασε μια επιγραμμική βάση δεδομένων με βέλτιστες πρακτι-

κές για την προστασία των παιδιών από σεξουαλική κακοποίηση. Η βάση 

δεδομένων είναι προσβάσιμη μέσω του ακόλουθου δικτυακού τόπου:

www.eesc.europa.eu/prevent-child-abuse 

Τα παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών συλλέχθηκαν σε όλη την Ευρώπη 

από ΜΚΟ και κρατικούς φορείς που θέσπισαν ανοικτές γραμμές επικοινωνίας 

και δρομολόγησαν εκστρατείες ευαισθητοποίησης για τα παιδιά στα σχολεία, 

στο διαδίκτυο ή στην τηλεόραση. Θα χρησιμεύσουν ως θεμελιώδες εργαλείο 

για την καταπολέμηση της παιδικής κακοποίησης. (ail) ●

Η ΕΟΚΕ λέει «ναι» στην κοινή ενοποιημένη βάση 
φορολογίας επιχειρήσεων

Από τη θέσπιση της ενιαίας αγοράς, η ΕΕ οδεύει σταδιακά, αν και ενίοτε με 

τριβές, προς τη μετατροπή 27 διαφορετικών αγορών σε μία. Στις 16 Μαρτίου 

2011 η Επιτροπή υιοθέτησε πρόταση για την κοινή ενοποιημένη βάση φορο-

λογίας των επιχειρήσεων (ΚΕΒΦΕ), με κύριο στόχο τη μείωση των φραγμών 

που τίθενται στις διασυνοριακές δραστηριότητες εντός της ΕΕ, εμποδίζοντας 

έτσι την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς.

Στη γνωμοδότησή της, η ΕΟΚΕ τάχθηκε υπέρ της πρότασης οδηγίας του 

Συμβουλίου, υποστηρίζοντας ότι η ΚΕΒΦΕ προωθεί τον δίκαιο και βιώσιμο 

ανταγωνισμό. Συνεπώς, θεωρεί ότι η εν λόγω νομοθετική πράξη θα έχει ευερ-

γετική επίδραση στην ανάπτυξη και την απασχόληση, ακόμη και μεσοπρό-

θεσμα.

Μετά από έντονες συζητήσεις για τον υποχρεωτικό ή τον προαιρετικό 

χαρακτήρα της ΚΕΒΦΕ και για ποιες επιχειρήσεις θα ισχύει, η ΕΟΚΕ επέ-

λεξε να μη ζητήσει την άμεση υποχρεωτική εφαρμογή της ΚΕΒΦΕ, αλλά να 

ταχθεί υπέρ της προαιρετικής εφαρμογής κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής 

φάσης. Μακροπρόθεσμα, η ΚΕΒΦΕ θα πρέπει να γίνει υποχρεωτική —του-

λάχιστον πάνω από ένα ορισμένο όριο— για τις επιχειρήσεις με διασυνορι-

ακή δράση. (asp) ●

Το σχέδιο μεταφορών 2050 της 
ΕΕ — φιλόδοξο αλλά ατελές

Η Ολομέλεια του Οκτωβρίου 

παρακολούθησε συζήτηση με τον 

αρμόδιο επίτροπο για τις μεταφο-

ρές κ. Siim Kallas, κατά την οποία 

η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοι-

νωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) επέ-

κρινε τα σχέδια της ΕΕ για το μέλ-

λον των μεταφορών ως ασαφή, 

ανελαστικά και μη ρεαλιστικά σε 

ορισμένα σημεία. 

Η ΕΟΚΕ υπογράμμισε την αναντιστοιχία μεταξύ των στόχων, των μεθό-

δων που απαιτούνται για την επίτευξή τους και των διαθέσιμων δημοσιονο-

μικών πόρων. Σημείωσε, επίσης, ότι από τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της 

Επιτροπής απουσιάζουν συγκεκριμένα βραχυπρόθεσμα μέτρα και στόχοι για 

την επίτευξή της. «Ο χάρτης πορείας στερείται ενός ακριβέστερου προγράμ-

ματος εργασίας για την περίοδο 2013-2030», δήλωσε ο κ. Jean Coulon (Ομάδα 

των Εργαζομένων, Γαλλία), εισηγητής της γνωμοδότησης.

Η Επιτροπή δήλωσε ότι πάρα πολλές ελπίδες εναποτέθηκαν μόνο στα ηλε-

κτρικά αυτοκίνητα και στα νέα, πιο πράσινα καύσιμα. «Εκτός από την ανά-

πτυξη νέων συστημάτων πρόωσης και καυσίμων, η ΕΕ θα πρέπει να κατα-

βάλλει περισσότερες προσπάθειες για τη βελτιστοποίηση των οδικών εμπο-

ρευματικών μεταφορών», τόνισε ο κ. Stefan Back (Ομάδα των Εργοδοτών, 

Σουηδία), συνεισηγητής της γνωμοδότησης. «Ο αριθμός των μετακινήσεων 

μπορεί να μειωθεί με καλύτερο σχεδιασμό και συστήματα εφοδιασμού και με 

ευρύτερη χρήση μέτρων ηλεκτρονικών εμπορευματικών μεταφορών», πρό-

σθεσε. (mb) ●

Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Eugen Lucan, μέλος της ΕΟΚΕ

Madi Sharma, 

μέλος της ΕΟΚΕ

Siim Kallas, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, αρμόδιος για τις μεταφορές

της κοινωνίας των πολιτών εκατέρωθεν του 

Ατλαντικού στο πλαίσιο των σχέσεων ΕΕ–

Βραζιλίας. Η πιο πρόσφατη έκφραση αυτής 

της συνεργασίας ήταν η πέμπτη Στρογγυλή 

Τράπεζα της κοινωνίας των πολιτών ΕΕ–

Βραζιλίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο 

Πόρτο στις 7, 8 και 9 Νοεμβρίου. Μεταξύ 

των συνέδρων ήταν ο κ. Moreira Franco, 

εκτελεστικός γραμματέας του CDES, ο πρό-

εδρος της ΕΟΚΕ Staff an Nilsson και υψηλό-

βαθμοι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Υπηρε-

σίας Εξωτερικής Δράσης και της πορτογα-

λικής κυβέρνησης. Συνεπώς, στις συνεδρι-

άσεις εργασίας, οι σχέσεις ΕΕ–Βραζιλίας, η 

βιώσιμη ανάπτυξη και η πράσινη οικονομία 

εξετάστηκαν σύμφωνα με μια πολυδιάστατη 

προοπτική και οδήγησαν σε ιδιαίτερα καρ-

Από τα αριστερά προς τα δεξιά: Wellington Moreira Franco (εκτελεστικός γραμματέας του CDES Βραζιλίας), 
Staff an Nilsson (πρόεδρος της ΕΟΚΕ) και Katarzyna Skórzyńska (πολωνή πρέσβης στην Πορτογαλία)
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Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinionsp



Συντάκτης:
Karin Füssl (kf) 
Tomasz Jasiński — μέλος που εκπροσωπεί την ΕΟΚΕ 
στη Συντακτική Επιτροπή (Ομάδα των Εργαζομένων, 
Πολωνία)

Σε αυτό το τεύχος 

συνεργάστηκαν:
Adam Pletzer (ap) 
Alejandro Izquierdo Lopez (ail) 
Andreas Versmann (av) 
Antonio Santamaria Pargada (asp) 
Antoine Cochet (ac) 
Filippo De Agostini (fda) 
Maciej Bury (mb) 

Maite Van Deursen (mvd) 
Nadja Kačičnik (nk) 
Peter Lindvald-Nielsen (pln) 
Raff aele De Rose (rdr) 

Γενικός συντονισμός: 
Nadja Kačičnik 

Διεύθυνση:
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Κτίριο Jacques Delors, rue Belliard/Belliardstraat 99, 
1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË
Τηλ. +32 25469396 ή 25469586
Φαξ +32 25469764
E-mail: eescinfo@eesc.europa.eu 
Διαδίκτυο: http://www.eesc.europa.eu/

Το ΕΟΚΕ info δημοσιεύεται εννέα φορές τον χρόνο κατά τις συνόδους ολομέλειας της ΕΟΚΕ.

Οι έντυπες εκδόσεις του ΕΟΚΕ info στα γερμανικά, στα αγγλικά και τα γαλλικά διατίθενται δωρεάν από την 
Υπηρεσία Τύπου της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. 

Το ΕΟΚΕ info διατίθεται επίσης σε 22 γλώσσες, σε μορφή PDF, στον δικτυακό τόπο της ΕΟΚΕ στη διεύθυνση: 
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 στην αρχισυντάκτρια.

Κυκλοφορία: 15 500 αντίτυπα 

Το επόμενο τεύχος θα κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο του 2012. 

Η γενετική τροποποίηση και η νομοθεσία της ΕΕ

Η βιοτεχνολογία ή γενετική τροποποίηση 

είναι ακανθώδες θέμα. Δυστυχώς, οι συζη-

τήσεις είναι συχνά συναισθηματικά φορτι-

σμένες. Όμως, πρόκειται για ένα πολιτικά 

ευαίσθητο ζήτημα που απαιτεί συζήτηση 

υψηλού επιπέδου.

Επί του παρόντος, η Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή αξιολογεί το νομοθετικό πλαίσιο της 

ΕΕ για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα 

και ζωοτροφές. Η διεργασία αυτή μπορεί να 

οδηγήσει το 2012 σε σημαντικές μεταβο-

λές του κανονιστικού πλαισίου. Οι εξελίξεις 

στον τομέα των ΓΤΟ είναι ταχύτατες. Η 

πρώτη ευρωπαϊκή νομοθεσία για τους ΓΤΟ 

χρονολογείται από το 1990. Μέχρι σήμερα, 

έχει προσαρμοστεί επανειλημμένα, με απο-

τέλεσμα ένα περίπλοκο νομοθετικό σχήμα 

που χρήζει πλέον ριζικής αναθεώρησης.

Στις 20 Οκτωβρίου 2011 η ΕΟΚΕ διορ-

γάνωσε δημόσια ακρόαση με θέμα «Γεωρ-

γική βιοτεχνολογία: Γενετικά τροποποι-

ημένα τρόφιμα και ζωοτροφές στην ΕΕ». 

Ο κύριος στόχος της συνάντησης αυτής 

ήταν η βελτίωση των γνώσεων της ΕΟΚΕ 

για τη χρήση των ΓΤΟ στη γεωργία και η 

συμβολή στη διεξαγόμενη συζήτηση μέσω 

των εισηγήσεων υψηλής ποιότητας που 

πραγματοποίησαν εμπειρογνώμονες ομι-

λητές. Στην ακρόαση, συζητήθηκαν ιδίως 

τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, η 

σχέση ΓΤΟ και παγκόσμιας επισιτιστικής 

ασφάλειας, καθώς και άλλα θέματα, όπως 

η συνύπαρξη, ο ρόλος της σήμανσης και της 

επιστήμης.

Τα συμπεράσματα της ακρόασης 

εμπλούτισαν τη γνωμοδότηση, που πρό-

κειται να υποβληθεί στη σύνοδο ολομέλειας 

του Δεκεμβρίου από τον εισηγητή Martin 

Siecker, με στόχο να δοθεί όσο το δυνατόν 

πληρέστερη επισκόπηση της κατάστασης 

στον τομέα της βιοτεχνολογίας. Η γνωμο-

δότηση αξιολογεί ποιοι ηθικοί περιορισμοί 

είναι δικαιολογημένοι, ποια οικολογικά 

συμφέροντα διακυβεύονται και ποιες θα 

μπορούσαν να είναι οι ανεπιθύμητες οικο-

νομικές εξελίξεις. Η γνωμοδότηση στοχεύει 

να διαμορφώσει έναν οδικό χάρτη προκει-

μένου να διεξαχθεί μια αντικειμενική πολι-

τική συζήτηση για τα σημαντικά αυτά ζητή-

ματα. (fda) ●

Μια εβδομάδα αφιερωμένη στο 
εκρηκτικό μίγμα Χημείας και Πολιτισμού

Με πρωτοβουλία του David Sears, ενός 

από τα μέλη της, η ΕΟΚΕ συνέβαλε στο 

διεθνές έτος χημείας διοργανώνοντας 

την εβδομάδα χημείας και πολιτισμού. 

Από τις 3 έως τις 7 Οκτωβρίου, με μια 

σειρά εκδηλώσεων παρουσιάστηκε η 

ιστορική διαδρομή των σχέσεων χημείας 

και πολιτισμού. Τρεις εκθέσεις διοργα-

νώθηκαν στο κτίριο Jacques Delors.

Η πρώτη ήταν μια ιστορική αναδρομή για 

το έργο της Μαρίας Sklodowska-Curie και 

τον ρόλο της ως επιστήμονα σε έναν ανδρο-

κρατούμενο κόσμο. Σε βίντεο παρουσιαζό-

ταν η αντίληψη παιδιών από όλο τον κόσμο 

για τον ρόλο του νερού στη σημερινή κοινω-

νία. Τέλος, ένα μοντέλο του Solar Impulse 

είχε αναρτηθεί και παρουσιάστηκε από τον 

Nicholas Edwards (Solvay). Πρόκειται για το 

πρώτο αεροπλάνο που μπορεί να πετάξει με 

ηλιακή ενέργεια. Έχει το μέγεθος ενός Airbus 

A-340, το βάρος ενός αυτοκινήτου και την 

ισχύ του κινητήρα ενός μοτοποδηλάτου!

Στις 8 Οκτωβρίου οι καθηγητές Tony 

Ryan και Helen Storey παρουσίασαν το 

σχέδιό τους «Καταλυτικά ενδύματα»: πρό-

κειται για ρούχα που καθαρίζουν την ατμό-

σφαιρα ενόσω τα φοράμε! Όπως είπε η κ. 

Storey σε συνέντευξη στο EESC info, ο στό-

χος των δύο καθηγητών είναι «η συνερ-

γασία τεχνών και επιστημών» και επιδί-

ωξή τους να ανοίξουν «μια πόρτα προς 

την επιστήμη» στους 50 περίπου παρευ-

ρισκόμενους.

Ο κ. Ryan πρόσθεσε ότι «το σχέδιο 

αυτό άλλαξε τον τρόπο άσκησης της επι-

στημονικής πρακτικής, ενσωματώνοντας 

εκ των προτέρων τις κοινωνικές πτυχές 

στην έρευνα».

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με μια εντυπω-

σιακή επίδειξη της Technopolis και ολο-

κληρώθηκε με το Mendeleev Alive, μια δια-

δραστική παρουσίαση του Peter Casey.  ●

Σύντομα στην ΕΟΚΕ
Για την επιτυχία της διάσκεψης Ρίο+20 του ΟΗΕ — 
Οι συμβολές της Ευρώπης

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει προγραμματίσει διάσκεψη σε επίπεδο κορυφής για την 

αειφόρο ανάπτυξη στο Ρίο ντε Τζανέιρο το καλοκαίρι του 2012. Όπως έχει τονίσει η ΕΟΚΕ σε 

σχετική γνωμοδότησή της (CESE 1386/2011), η διάσκεψη Ρίο+20 πρέπει να μεταδώσει στην 

παγκόσμια κοινότητα ένα σαφές μήνυμα για στροφή προς μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη 

που συμβάλλει στον περιορισμό της φτώχειας και της κοινωνικής αδικίας και συγχρόνως στη 

διατήρηση των φυσικών πόρων για τις επερχόμενες γενεές.

Στις 21 Δεκεμβρίου 2011 η ΕΟΚΕ πρόκειται να φιλοξενήσει μια διάσκεψη με τίτλο «Οι Ευρω-

παίοι ηγέτες: πρωταθλητές και πρωτοπόροι της βιωσιμότητας — Προετοιμασία της διάσκεψης 

Ρίο+20», με διοργανωτές τους Ευρωπαίους Εταίρους για το Περιβάλλον (European Partners for 

the Environment — EPE). Στη διάσκεψη θα εξεταστεί πώς οι πρωτοπόροι της πράσινης οικονο-

μίας αναπτύσσουν επιτυχημένες εταιρικές σχέσεις στην Ευρώπη και στον κόσμο για την κοινή 

αξιοποίηση των φυσικών, των οικονομικών και των γνωσιακών πόρων και τη μετάβαση στη 

βιωσιμότητα (πρόγραμμα της διάσκεψης στη διεύθυνση: www.epe.be).

Τα συμπεράσματα αυτής της διάσκεψης θα αποτελέσουν χρήσιμη συνεισφορά σε μια σημα-

ντική διάσκεψη της ΕΟΚΕ με τίτλο «Φέρσου βιώσιμα, φέρσου υπεύθυνα: Η ευρωπαΐκή κοινω-

νία των πολιτών στην πορεία προς το Ρίο+20», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 7-8 Φεβρου-

αρίου 2012 στις Βρυξέλλες, για να δώσει έκφραση στις θέσεις της ευρωπαϊκής κοινωνίας των 

πολιτών για τη διαδικασία Ρίο+20. (av) ●

Νέοι δημοσιονομικοί κανονισμοί: 
Τι αλλάζει για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα;

Η Συμβουλευτική Επιτροπή Βιομηχανικών Μεταλλαγών διοργάνωσε ακρόαση με τίτλο «Τι 

αλλαγές συνεπάγονται οι νέοι δημοσιονομικοί κανονισμοί για τον τραπεζικό τομέα στην 

Ευρώπη;». Η ακρόαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο κτίριο JDE της ΕΟΚΕ στις 9 Δεκεμ-

βρίου 2011, απέβλεπε στη συλλογή στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν στην υπό επεξεργασία 

ομώνυμη γνωμοδότηση πρωτοβουλίας. Στην ακρόαση, εξετάστηκαν τρέχοντα ζητήματα που 

προκύπτουν από τους νέους κανονισμούς, ιδίως τον αποκαλούμενο «Βασιλεία ΙΙΙ», οι προοπτικές 

για την παγίωση του τραπεζικού τομέα και ο φόρος επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. 

Εξετάστηκε επίσης το ζήτημα του ενδεχόμενου διαχωρισμού μεταξύ επενδυτικών και εμπορικών 

τραπεζών και οι συνέπειές του όσoν αφορά τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

Στο σεμινάριο συζητήθηκαν επίσης ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, οι δραστη-

ριότητες που ανέλαβε από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, τα τεστ αντοχής, οι προσδοκίες των 

καταναλωτών και οι ανησυχίες τους σχετικά με την παροχή ποιοτικών τραπεζικών υπηρεσιών, 

ιδίως όσον αφορά την καταναλωτική πίστη και τα στεγαστικά δάνεια. Επίσης, αξιολογήθηκε η 

πρόσβαση των ΜΜΕ στην τραπεζική χρηματοδότηση. Μεταξύ των ομιλητών, ήταν εκπρόσω-

ποι της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Τραπεζών, της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, του Ευρω-

παϊκού Γραφείου Ενώσεων Καταναλωτών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιοτεχνικών και Μικρο-

μεσαίων Επιχειρήσεων και της Business Europe (Ένωσης των Συνομοσπονδιών της Βιομηχα-

νίας και των Εργοδοτών της Ευρώπης). (ap) ●

«Η ηλεκτρονική ένταξη πρέπει να καταστεί θεμελιώδες δικαίωμα όλων των πολιτών»
Η ΕΟΚΕ στο Γκντανσκ — Φόρουμ «Click IT!»

Από τα αριστερά προς τα δεξιά: Neelie Kroes (αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδια 
για το Ψηφιακό Θεματολόγιο), καθηγήτρια Maria Elżbieta  Orłowska (υφυπουργός Επιστήμης 
και Ανώτερης Εκπαίδευσης της Πολωνίας) και Laure Batut (μέλος της ΕΟΚΕ)

Μετά την επιτυχία των εκστρατειών 

«Εξοικονομήστε!» (Save it!) το 2009 

και «Κινηθείτε!» (Move it!) το 2010, το 

ειδικευμένο τμήμα TEN της ΕΟΚΕ, σε 

συνεργασία με την Υπηρεσία Επικοινω-

νίας ,συμμετείχε σε μια σημαντική διά-

σκεψη με θέμα «Καινοτομία για την ηλε-

κτρονική ένταξη», υπό την αιγίδα του 

πολωνικής προεδρίας από τις 5 ώς τις 

7 Οκτωβρίου 2011. Επειδή κύριο θέμα 

αυτής της διάσκεψης ήταν η ηλεκτρο-

νική ένταξη, η γραμματεία του τμήμα-

τος TEN κατόρθωσε, ύστερα από επιτυ-

χείς διαπραγματεύσεις με τους διοργα-

νωτές της διάσκεψης, να πραγματοποι-

ήσει ένα φόρουμ «Click IT!» παράλληλα 

με την παραπάνω εκδήλωση. Το φόρουμ 

«Click IT!» παρείχε σε δέκα εκθέτες την 

ευκαιρία να παρουσιάσουν πρωτότυ-

πες, καινοτόμες και αναδυόμενες εφαρ-

μογές και υπηρεσίες για την ηλεκτρο-

νική ένταξη, οι οποίες συμβάλλουν απο-

τελεσματικά στη μείωση του ψηφιακού 

χάσματος στην Ευρώπη για όσους αδυ-

νατούν να «συνδεθούν» λόγω γεωγραφι-

κών, φυσικών, οικονομικών, κοινωνικών 

ή πολιτιστικών εμποδίων ή εξαιτίας ανε-

παρκών γνώσεων. 

Μια 12μελής αντιπροσωπεία, απο-

τελούμενη κυρίως από μέλη της μόνι-

μης ομάδας μελέτης «Ψηφιακό θεμα-

τολόγιο», υπό την προεδρία της αντι-

προέδρου κ. Darmanin, συμμετείχε σε 

αυτό το φόρουμ. Η κ. Darmanin συμ-

μετείχε σε συζήτηση σε σύνοδο ολομέ-

λειας και η κ. Batut παρουσίασε τη γνω-

μοδότηση της ΕΟΚΕ για την ηλεκτρο-

νική ένταξη στο πλαίσιο ενός εργαστη-

ρίου. Πριν από την έναρξη της διάσκε-

ψης, το φόρουμ «Click IT!» πραγματο-

ποιήθηκε στο Γκντανσκ της Πολωνίας. 

Κύριοι ομιλητές ήταν η κ. Neelie Kroes 

(αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-

πής και αρμόδια για το Ψηφιακό Θεμα-

τολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης), η κ. 

Barbara Kudrycka (υπουργός Επιστημών 

και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης), καθώς 

και διακεκριμένοι ευρωπαίοι εμπειρο-

γνώμονες στον τομέα αυτό. (ac) ●
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Το ΕΟΚΕ info σε 22 γλώσσες: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
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