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ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωτοβουλίες φοιτητών κερδίζουν το βραβείο της 
ΕΟΚΕ για την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών 2011

Αγαπητοί αναγνώστες,
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, πολλοί Ευρω-
παίοι πολίτες κυριεύθηκαν αρχικά από ανησυχία και στη 
συνέχεια από απαισιοδοξία. Το κοινωνικό κόστος της τρέ-
χουσας οικονομικής κρίσης είναι τεράστιο σε ό,τι αφορά 
την ανεργία των νέων, τον κοινωνικό αποκλεισμό και 
την επιδεινούμενη κατάσταση ολοένα και περισσότερων 
ΜΜΕ. Είναι αναμφίβολο πως υπάρχουν λόγοι ανησυχίας 
για το μέλλον μας, το μέλλον των Ευρωπαίων.

Πριν καταθέσουμε τα όπλα, όμως, θα πρέπει να ανατρέξουμε στην ιστορία της ΕΕ. Θα 
διαπιστώσουμε τότε πως πρόκειται για ένα συλλογικό επιτυχημένο εγχείρημα που ανέκαθεν 
απειλούνταν από διαφόρων ειδών κρίσεις. Μια ολόκληρη γενιά Ευρωπαίων μεγάλωσε με τις 
αξίες που θεμελίωσαν αυτό το φιλόδοξο πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό εγχείρημα. Αυτές 
οι αρχές είχαν σημαντικά αποτελέσματα, όπως το γεγονός ότι η ΕΕ αποτελεί την ελκυστικό-
τερη ενιαία αγορά στον κόσμο και ότι αποτελεί την υψηλότερου επιπέδου πολιτική ολοκλή-
ρωση μεταξύ κρατών σε όλο τον κόσμο. Τα τελευταία 61 χρόνια, η αλληλεγγύη, η ολοκλή-
ρωση και η καινοτομία παρείχαν στη γενιά μας πρωτόγνωρες και καλύτερες ευκαιρίες. Γι’ αυτό 
τον λόγο δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε τις αξίες μας. 

Η υπεράσπιση των ευρωπαϊκών αξιών σημαίνει τον συνδυασμό της μακροπρόθεσμης θεώ-
ρησης με την ικανότητα άμεσης αντίδρασης. Από τη μια πλευρά, η στρατηγική «Ευρώπη 2020» 
περιέχει ολοκληρωμένο θεματολόγιο μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στην εγγύηση της βιώ-
σιμης ανάπτυξης και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ένωσης στο μέλλον. Έτσι, βελ-
τιώνεται η ανταγωνιστικότητα μέσω της καινοτομίας και δημιουργούνται καλύτερες ευκαι-
ρίες για τους νέους Ευρωπαίους που δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν την κρίση. Το καθη-
μερινό μας έργο στην ΕΟΚΕ ήταν ανέκαθεν επικεντρωμένο στη μακροπρόθεσμη αυτή προ-
οπτική, που περιλαμβάνει την υιοθέτηση γνωμοδοτήσεων και τη διεξαγωγή δημόσιων ακρο-
άσεων για όλα τα ζητήματα που επηρεάζουν την ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών. Αυτές οι 
καθημερινές προσπάθειες αποτελούν τη συμβολή μας στο μέλλον της Ευρώπης.

Ωστόσο, η σημερινή κατάσταση απαιτεί άμεσα μέτρα για τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης 
στο μακροπρόθεσμο έργο μας και αυτό ακριβώς επιχείρησε η ΕΟΚΕ στην τελευταία σύνοδο 
ολομέλειάς της. Κατά τη σύνοδο αυτή, συζητήσαμε για τα ευρωομόλογα, τη ρύθμιση του χρημα-
τοπιστωτικού τομέα και τη δημοσιονομική πολιτική, προσφερόμενοι για άλλη μια φορά να απο-
τελέσουμε πλατφόρμα για την ανταλλαγή διαφορετικών οπτικών της κοινωνίας των πολιτών.

Οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν εκλέξει πολύ διαφορετικές κυβερνήσεις τις τελευταίες έξι δεκα-
ετίες. Όλοι αυτοί οι πολιτικοί αντιπρόσωποι κατέστησαν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση κινητή-
ρια δύναμη για την ευρωπαϊκή ευημερία. Το καλύτερο παράδειγμα αποτελεί η σταθερή βελτί-
ωση της ενιαίας αγοράς, στην οποία συνέβαλαν πολυάριθμες γνωμοδοτήσεις και πρωτοβου-
λίες της ΕΟΚΕ. Η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Δεκέμβριο συμφώνησε σε σειρά 
σημαντικών μέτρων, όμως η ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών την οποία εκπροσωπούμε μας 
υποδεικνύει καθημερινά πως χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Το μήνυμα αυτό, το οποίο το 
ακούμε εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια στην ΕΟΚΕ, θα πρέπει να ενθαρρύνει τους φορείς 
λήψης αποφάσεων να αναλάβουν τις απαραίτητες δράσεις.

Anna Maria Darmanin
Αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ
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ΕΟΚΕ, Βρυξέλλες: Διάσκεψη: 
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8 6η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού 
Φόρουμ για την Ένταξη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Το Δίκτυο Φοιτητών Erasmus (Erasmus 

Student Network — ESN) κέρδισε το βρα-

βείο της ΕΟΚΕ για την οργανωμένη κοινω-

νία των πολιτών 2011 με το πρόγραμμά του 

«SocialErasmus». Από την ίδρυσή του το 2008, 

εκατοντάδες φοιτητές που συμμετέχουν σε 

προγράμματα ανταλλαγών ανέλαβαν εθελο-

ντικά δραστηριότητες όπως δεντροφύτευση, 

διανομή χριστουγεννιάτικων δώρων με στολή 

Αϊ-Βασίλη σε παιδιά σε τοπικά νοσοκομεία, 

αιμοδοσία ή κατάσβεση δασικών πυρκαγιών.

Η κεντρική ιδέα είναι να ενισχυθούν οι επα-

φές των φοιτητών με τις χώρες υποδοχής μέσω 

της ενθάρρυνσης της συμμετοχής τους σε δρα-

στηριότητες που έχουν ευεργετική επίδραση 

στην τοπική κοινότητα: «Ορισμένοι άνθρωποι 

πιστεύουν ότι οι ξένοι φοιτητές έρχονται, παίρ-

νουν αυτό που θέλουν και μετά φεύγουν. Αυτό 

το πρόγραμμα όμως παρουσιάζει στον τοπικό 

πληθυσμό τα οφέλη του Erasmus και επιτυγ-

χάνει την πραγματική ένταξη», διευκρινίζει η 

Tania Berman, πρόεδρος του ESN.

Το δεύτερο βραβείο απονεμήθηκε στην 

οργάνωση «European Alternatives» για το 

ετήσιο φεστιβάλ τους TranseuropaFestival, 

το οποίο, τον Μάιο του 2011, διοργανώθηκε 

ταυτόχρονα σε δώδεκα ευρωπαϊκές πόλεις και 

περιελάμβανε μουσικές εκδηλώσεις, κινημα-

τογραφικές προβολές, εκθέσεις, διαλέξεις και 

συζητήσεις. Το TranseuropaFestival αποτε-

λεί τόσο πολιτιστικό φεστιβάλ όσο και πολι-

τική εκδήλωση. Στο πλαίσιό του, διεξάγονται 

επί δύο εβδομάδες δημόσιες εκδηλώσεις ελευ-

θέρας εισόδου σε όλη την Ευρώπη με στόχο 

τον εορτασμό της πολιτικής ενσωμάτωσης, 

της αλληλεγγύης, της κοινωνικής πολυμορ-

φίας, της ανεκτικότητας και των ανταλλαγών. 

«Υποστηρίζουμε μια εναλλακτική Ευρώπη, μια 

δημοκρατική Ευρώπη των πολιτών, όπου όλοι 

είναι ίσοι», τονίζει ο Niccolò Milanese, συμπρό-

εδρος της οργάνωσης European Alternatives, 

η οποία απαρτίζεται από μεμονωμένα μέλη 

και τοπικές ομάδες σε 17 κράτη μέλη της ΕΕ, 

καθώς και σε άλλες χώρες.

Το τρίτο βραβείο απονεμήθηκε στο Συντο-

νιστικό Γραφείο των Ευρωπαϊκών Ενώσεων 

Μαθητών (Organising Bureau of European 

School Student Unions — OBESSU), το οποίο 

συγκεντρώνει ενώσεις μαθητών δευτεροβάθ-

μιας εκπαίδευσης από 21 ευρωπαϊκές χώρες και 

διοργανώνει εκστρατείες για την προαγωγή 

των δικαιωμάτων των μαθητών. Η περιήγηση 

με λεωφορείο που έφερε την επιγραφή «Light 

on the Rights» («Φως στα δικαιώματα»), για 

την οποία το OBESSU έλαβε το τρίτο βρα-

βείο, ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2010. Ακτι-

βιστές του γραφείου OBESSU περιηγήθηκαν 

με λεωφορείο σε όλη την Ευρώπη, καλύπτο-

ντας συνολική απόσταση 10 000 χλμ., για να 

αποκτήσουν καλύτερη εικόνα των προβλημά-

των που αντιμετωπίζουν οι μαθητές σχολείων 

από τα Βαλκάνια έως τη Φινλανδία. Η πρωτο-

βουλία αυτή ήταν μέρος ενός ευρύτερου προ-

γράμματος που είχε ως στόχο να υποστηρίξει 

την Ευρωπαϊκή Διακήρυξη των Δικαιωμάτων 

των Μαθητών και τη συνοδευτική εκστρατεία 

«Light on the rights». «Βλέπουμε το βραβείο ως 

μια περαιτέρω ώθηση για την προαγωγή της 

Διακήρυξης των Δικαιωμάτων των Μαθητών», 

αναφέρει η Γενική Γραμματέας του OBESSU 

Viviana Galli. 

Ο πρόεδρος κ. Staff an Nilsson αναγνωρίζει 

το βραβείο για την οργανωμένη κοινωνία των 

πολιτών ως σύμβολο προβολής της αριστείας 

των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνουν φορείς 

της κοινωνίας των πολιτών στην Ευρώπη, οι 

οποίες έχουν θετικό αντίκτυπο στη ζωή των 

Ευρωπαίων και συμβάλλουν στην προώθηση 

της ευρωπαϊκής ταυτότητας και ολοκλήρωσης. 

Το θέμα που επέλεξε ο κ. Nilsson για το βρα-

βείο 2011 ήταν: «Διάλογος και συμμετοχή για 

τις αξίες της ΕΕ: ένταξη, πολυμορφία, αλλη-

λεγγύη, ανεκτικότητα.» (cw) ●

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

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

en.organised-civil-society-prize-2011

Το 2012 έχει ανακηρυχθεί ευρωπαϊκό έτος 

ενεργού γήρανσης και αλληλεγγύης μεταξύ 

των γενεών. Παρέχει σε όλους μας την 

ευκαιρία να συλλογιστούμε ότι οι Ευρωπαίοι 

ζουν περισσότερο και είναι πιο υγιείς από 

ποτέ άλλοτε —και να συνειδητοποιήσουμε 

τις δυνατότητες που αυτό μας προσφέρει.

Η πρόκληση για τους πολιτικούς και τα 

άλλα ενδιαφερόμενα μέρη θα είναι να βελ-

τιώσουν τις ευκαιρίες για ενεργό γήρανση 

γενικά και για ανεξάρτητη διαβίωση ειδι-

κότερα, με δράση σε τομείς όπως η απα-

σχόληση, η περίθαλψη, οι κοινωνικές υπη-

ρεσίες, η επιμόρφωση των ενηλίκων, ο εθε-

λοντισμός, η στέγαση, οι υπηρεσίες ΤΠ και 

οι μεταφορές.

Το ευρωπαϊκό έτος επιδιώκει να ευαισθη-

τοποιήσει τους πολίτες σε σχέση με αυτά τα 

ζητήματα και με τους καλύτερους τρόπους 

αντιμετώπισής τους. Πάνω απ’ όλα, όμως, 

επιδιώκει να παροτρύνει όλους τους φορείς 

χάραξης πολιτικής και τα ενδιαφερόμενα 

μέρη να θέσουν στόχους και να αναλάβουν 

δράση για την επίτευξή τους. Το 2012 δεν 

θα πρέπει να μείνει μόνο στις συζητήσεις: θα 

πρέπει να αρχίσει να αποφέρει απτά αποτε-

λέσματα. (ail) ●

Βραβευθέντες με το βραβείο της ΕΟΚΕ για την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών
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Περισσότερη Ευρώπη: ο μόνος 
τρόπος εξόδου από την κρίση

Η δεύτερη ημέρα της 476ης συνόδου ολομέ-

λειας της ΕΟΚΕ άρχισε με μια δήλωση του 

προέδρου της με τίτλο «Η αντιμετώπιση της 

κρίσης — Ένα πρόγραμμα πολιτικής για τη 

βιώσιμη ανάκαμψη». Ο κ. Nilsson ανέφερε ότι 

μόνο ένας τρόπος υπάρχει για να εξέλθει η ΕΕ 

από τη χρηματοπιστωτική, οικονομική, κοινω-

νική και κρίση δημοσίου χρέους που αντιμε-

τωπίζει: η βαθύτερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. 

Πέρα από την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικό-

τητα και την απασχόληση, χρειάζεται περισσό-

τερη Ευρώπη και στη δημοσιονομική πολιτική, 

συνεπωμισμός του δημόσιου χρέους και απο-

κατάσταση της μακροπρόθεσμης φερεγγυό-

τητας. Πρέπει να επανεπιβεβαιωθεί η αξία της 

κοινοτικής μεθόδου και να ενισχυθεί ο ηγετι-

κός ρόλος της Επιτροπής. Ο πρόεδρος τόνισε 

πόσο σημαντικό είναι να διασφαλιστεί το οικο-

νομικό και κοινωνικό μας πρότυπο και δήλωσε 

ότι η ΕΟΚΕ είναι αποφασισμένη να εμβαθύνει 

το δίκτυό της με τις εθνικές ΟΚΕ, διότι, για να 

εξασφαλιστεί η κοινωνική αποδοχή της εξόδου 

από την κρίση, πρέπει να συμμετάσχουν όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι.

Λευκή Βίβλος για τις μεταφορές 

Στις 5 Δεκεμβρίου 2011, η ΕΟΚΕ και η Ευρω-

παϊκή Επιτροπή συνδιοργάνωσαν στην έδρα 

της ΕΟΚΕ μονοήμερη κοινή διάσκεψη με 

τίτλο «Η Λευκή Βίβλος για τις μεταφορές — 

Η άποψη της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολι-

τών». Στην εκδήλωση συμμετείχε ένα ευρύ 

φάσμα οι οποίοι αντάλλαξαν απόψεις σχετικά 

με αυτό το μείζον έγγραφο πολιτικής. Όπως 

υπογράμμισε ο πρόεδρος κ. Nilsson: «Βρισκό-

μαστε σήμερα εδώ, διότι τα μέτρα που προ-

τείνονται στον χάρτη πορείας της ΕΕ πρέπει 

να υποστηριχθούν πλήρως από την ευρωπα-

ϊκή κοινωνία των πολιτών, ώστε να αξιοποιη-

θούν πλήρως τα οφέλη τους. Επομένως, στό-

χος της σημερινής εκδήλωσης είναι να εξετα-

στεί η πρόταση της Επιτροπής από κριτική 

άποψη.»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τον 

Μάρτιο του 2011 τον Χάρτη πορείας για έναν 

Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών. Ο χάρ-

της αυτός περιλαμβάνει μια δέσμη 40 ειδικών 

πρωτοβουλιών για την επόμενη δεκαετία που 

στοχεύουν στην οικοδόμηση ενός ανταγωνι-

στικού συστήματος μεταφορών, το οποίο θα 

ενισχύσει την κινητικότητα, θα άρει σημα-

ντικά εμπόδια σε βασικούς τομείς και θα προ-

αγάγει την ανάπτυξη και την απασχόληση. 

Συγχρόνως, με αυτή την πρόταση θα περι-

οριστεί δραστικά η εξάρτηση της Ευρώπης 

Από αριστερά προς τα δεξιά: ο κ. Pierre Jean Coulon, εισηγητής της ΕΟΚΕ, ο κ. Siim Kallas, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για τις μεταφορές, ο κ. Staff an Nilsson, πρόεδρος της ΕΟΚΕ, 
η κ. Jacki Davis, συντονίστρια της διάσκεψης, η κ. Anna Midera, αναπληρώτρια διευθύντρια του Υπουργείου Μεταφορών της Πολωνίας, και ο κ. Antonio Costa, εισηγητής της ΕτΠ

από το εισαγόμενο πετρέλαιο και θα επιτευ-

χθεί μείωση του επιπέδου εκπομπών άνθρακα 

στις μεταφορές κατά 60 % έως το 2050.

Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της Λευ-

κής Βίβλου, πραγματοποιήθηκαν επανειλημ-

μένα διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα 

μέρη και, από τη στιγμή έκδοσής της, εξετά-

ζεται λεπτομερώς από τους ενδιαφερόμενους 

φορείς στην ΕΕ. Ωστόσο, η διάσκεψη αυτή 

έδωσε την ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Οικονο-

μική και Κοινωνική Επιτροπή, στην Επιτροπή 

των Περιφερειών και στο Ευρωπαϊκό Κοινο-

βούλιο να παρουσιάσουν τις απόψεις τους σε 

ένα ευρύτερο κοινό. Ο κ. Pierre Jean Coulon, 

εισηγητής της σχετικής γνωμοδότησης της 

ΕΟΚΕ, τόνισε ότι: «Η επίτευξη της σωστής 

ισορροπίας μεταξύ υλοποίησης των μακρο-

πρόθεσμων στόχων όσον αφορά τη μείωση 

των εκπομπών που καθορίζονται στον χάρτη 

πορείας και εκπλήρωσης των μεταφορικών 

αναγκών της Ευρωπαϊκής κοινωνίας θα είναι 

σαφώς ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Για τον 

σκοπό αυτό, απαιτείται ακόμη περισσότερη 

καθοδήγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.»

Επίσης, προσκλήθηκαν τρεις ευρωπαίοι 

πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στις συζη-

τήσεις, εκφράζοντας τις βασικές προσδο-

κίες τους ως τακτικοί χρήστες μεταφορι-

κών μέσων. «Όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

έτσι κι εμείς γνωρίζουμε ότι για ορισμένες 

από τις προτάσεις που διατυπώνονται στη 

λευκή βίβλο δεν υπάρχει επαρκής πολιτική 

συναίνεση και συναίνεση της κοινής γνώ-

μης», υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΕΟΚΕ κ. 

Nilsson, και συνέχισε λέγοντας ότι: «Τα επό-

μενα τρία χρόνια, η ΕΟΚΕ θα δραστηριοποι-

ηθεί υπέρ της προώθησης ενός τακτικού δια-

λόγου με την κοινωνία των πολιτών σχετικά 

με την εφαρμογή των μέτρων της Λευκής 

Βίβλου.» (ac) ●

Ο κ. J.-P. Delevoye, πρόεδρος της Οικονο-

μικής, Κοινωνικής και Περιβαλλοντικής Επι-

τροπής της Γαλλίας, σε μια ρεαλιστική, φιλο-

ευρωπαϊκή εισήγηση, εξέφρασε την πεποίθηση 

ότι «η Ευρώπη δεν είναι το πρόβλημα αλλά η 

λύση». Κατά τη γνώμη του, βαθύτερη ολοκλή-

ρωση σημαίνει, προπαντός, να αναγνωρίσουν 

τα κράτη μέλη τα οφέλη της ΕΕ.

Οι πρόεδροι των τριών Ομάδων εξέφρα-

σαν την υποστήριξή τους στις θέσεις των ομι-

λητών. Ο κ. Γ. Ντάσης (Ομάδα των Εργαζομέ-

νων) εξέφρασε την ανησυχία του για τη δύναμη 

των κεφαλαιαγορών, ο κ. L. Jahier (Ομάδα Δια-

φόρων Δραστηριοτήτων) έκανε έκκληση για 

ένα διαρθρωμένο σύστημα ευρωομολόγων προ-

κειμένου να αποφευχθούν οι περαιτέρω οικονο-

μικοί κλυδωνισμοί, ενώ ο κ. H. Malosse (Ομάδα 

των Εργοδοτών) υπογράμμισε την ανάγκη 

καλύτερης εκπαίδευσης και μεγαλύτερης στή-

ριξης των ΜΜΕ. (asp/mvd) ●

Ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός είναι 
πολύ σημαντικός για να αποτύχει

Υπήρχε μια έντονη αίσθηση επείγοντος 

στη διάσκεψη υψηλού επιπέδου που πραγ-

ματοποιήθηκε στη Βαρσοβία στις 28 Νοεμ-

βρίου για να εξετάσει την καρκινοβατούσα 

εφαρμογή της δέσμης μέτρων Ενιαίος 

Ευρωπαϊκός Ουρανός II. Η δέσμη μέτρων 

υιοθετήθηκε από την Επιτροπή πριν από 

δύο χρόνια και αποσκοπεί να καταργή-

σει τη δαπανηρή και αναποτελεσματική 

κατανομή του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου 

κατά μήκος των εθνικών συνόρων, αλλά 

δεν έχει ακόμη τεθεί σε εφαρμογή.

«Η δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊ-

κού εναέριου χώρου εξακολουθεί να είναι 

μια μακρινή προοπτική. Διατρέχουμε κίν-

δυνο να μην μπορέσουμε να ικανοποιή-

σουμε τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση 

για αερομεταφορές τα επόμενα χρόνια», 

προειδοποίησε ο επίτροπος Μεταφορών 

Siim Kallas. Την άποψή του αυτή απηχεί ο 

Jacek Krawczyk, αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ 

και εισηγητής πολυάριθμων γνωμοδοτή-

σεων για το θέμα ΕΕΟ II: «Η μη εφαρ-

μογή της δέσμης θα έχει εξαιρετικά σοβα-

ρές επιπτώσεις για το μέλλον της ευρωπα-

ϊκής πολιτικής αεροπορίας και θα πλήξει 

τόσο τους αερομεταφορείς όσο και τους 

επιβάτες.»

Το βασικό στοιχείο της δέσμης είναι η 

δημιουργία λειτουργικών τμημάτων ενα-

έριου χώρου (FAB), εντός των οποίων θα 

παρέχονται υπηρεσίες αεροναυτιλίας με 

βάση αυστηρές προδιαγραφές απόδοσης 

και ανεξάρτητα από τα εθνικά σύνορα. 

Ωστόσο, από τα εννέα τμήματα που προ-

βλέπονται, μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί 

συμφωνίες για μόνο δύο: Δανία-Σουηδία 

και Ηνωμένο Βασίλειο-Ιρλανδία. Απευ-

θύνοντας επείγουσα έκκληση για δράση 

προς τις χώρες που καθυστερούν με την 

ίδρυση τμημάτων εναέριου χώρου, ο Jacek 

Krawczyk δήλωσε: «Pacta sunt servanda. 

Δεν μπορείτε να αθετήσετε τις συμφω-

νίες σας».

Η καθυστέρηση της υλοποίησης τονί-

στηκε περαιτέρω από τον επίτροπο Kallas, 

ο οποίος δήλωσε ότι μόνο πέντε χώρες της 

ΕΕ έχουν εκπληρώσει τους συμφωνηθέντες 

στόχους σε ό,τι αφορά τη δυναμικότητα και 

τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας: 

«Δεν είμαι εδώ για να κατονομάσω και να 

καταγγείλω συγκεκριμένες χώρες, αλλά 

είναι ανησυχητικά σαφές ότι ο χρόνος για 

σκέψη έχει τελειώσει. Πρέπει να περάσουμε 

στην πράξη τώρα.»

Σε συμφωνία με την ανοικτή πολιτική 

της χώρας του, ο Sławomir Nowak, ο νέος 

πολωνός υπουργός Μεταφορών, Υποδο-

μών και Ναυτιλίας που εκπροσωπεί την 

πολωνική προεδρία, κατέστησε σαφές 

ότι «…η εξωτερική διάσταση του ενιαίου 

ευρωπαϊκού ουρανού είναι καίριας σημα-

σίας για την Πολωνία». Αναφερόμενος 

στον τίτλο του συνεδρίου, «Η υλοποίηση 

του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (ΕΕΟ) 

και η επέκτασή του πέρα από την Ευρω-

παϊκή Ένωση», είπε ότι «ο ενιαίος εναέ-

ριος χώρος δεν πρέπει να σταματήσει στα 

σύνορα της ΕΕ». 

Η διάσκεψη ολοκληρώθηκε με την 

υιοθέτηση της διακήρυξης της Βαρσο-

βίας, όπου επαναλαμβάνεται η ανάγκη για 

ταχεία υλοποίηση του ΕΕΟ ΙΙ, ο οποίος «θα 

αποφέρει σημαντικά οφέλη σε όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς». «Ο Ενιαίος Ευρω-

παϊκός Ουρανός είναι πολύ σημαντικός για 

να αποτύχει», όπως αναφέρθηκε.

Αυτή η επιτυχημένη διάσκεψη φιλο-

ξένησε περίπου 300 συμμετέχοντες και 

ήταν μια κοινή εκδήλωση της πολωνικής 

Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπα-

ϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτρο-

πής. (mb)   ●

Από αριστερά προς τα δεξιά: ο κ. Jacek Krawczyk, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
και Κοινωνικής Επιτροπής, ο κ. Sławomir Nowak, υπουργός Μεταφορών, Υποδομών και 
Ναυτιλίας και ο κ. Siim Kallas, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για τις 
μεταφορές
Πηγή: Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Ναυτιλίας.
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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 ερχόμενη διάσκεψη κορυφής του ΟΗΕ στο Ρίο με 
θέμα τη αειφόρο ανάπτυξη θα επικεντρωθεί σε δύο 
αλληλένδετα ζητήματα, την οικολογική τροπή της 
οικονομίας και τον περιορισμό της φτώχειας. Σκο-
πός της διάσκεψης είναι η ανανέωση των δεσμεύσεων 
των πολιτικών ηγετών μας να επιτύχουν τους θεμε-
λιώδεις στόχους της αειφόρου ανάπτυξης.

Ενώ θα πρέπει να επικροτούνται αυτές οι πρω-
τοβουλίες, η διάσκεψη αποτελεί μια εύστοχη υπεν-

θύμιση ότι η πολιτική από μόνη της δεν μπορεί να εξαλείψει τη φτώχεια και τις ασθένειες ή να 
εξασφαλίσει καθαρό νερό και αέρα. Δεν έχουν περάσει ούτε πέντε χρόνια από την εξαγγελία 
των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας και σχεδόν 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον 
κόσμο ταλανίζονται ακόμα από την πείνα.

Τα ζητήματα αυτά δεν έχουν σύνορα. Η απλή επιβεβαίωση της προσήλωσης των πολιτι-
κών στους στόχους δεν αρκεί για να χτιστούν σχολεία, να καθαρίσει ο αέρας που αναπνέουμε 
ή να αλλάξουν οι ακραίες καταναλωτικές μας συνήθειες. Εάν κάθε άνθρωπος στον πλανήτη 
είχε τον ίδιο τρόπο ζωής με τους κατοίκους των πλούσιων χωρών, θα χρειάζονταν εννέα πλα-
νήτες σαν τη Γη για να απορροφούν τις παγκόσμιες ανθρακούχες εκπομπές.

Επομένως, θα πρέπει όλες οι κυβερνήσεις, σε όλα τα επίπεδα, να αναλάβουν τις ευθύνες 
τους. Η επιτυχία της προσπάθειας εξαρτάται και από τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολι-
τών σε όλες τις μεταβατικές φάσεις. Τούτο σημαίνει κατάλληλο σχεδιασμό και χάραξη στρα-
τηγικής, την εφαρμογή των αλλαγών και την τακτική παρακολούθηση της προόδου. Στη διά-
σκεψη του Ρίο πρέπει να ακουστεί και η φωνή της κοινωνίας των πολιτών, γιατί αυτή είναι 
που θα διαμορφώσει την πολιτική, θα διοικήσει και θα επιφέρει τις αλλαγές στη νοοτροπία με 
σκοπό ένα αειφόρο και πιο οικολογικό μέλλον. Η κοινωνία των πολιτών μπορεί να προλειά-
νει το έδαφος για τη μετάβαση αυτή.

Η ΕΟΚΕ θα πιέσει τους παγκόσμιους ηγέτες που θα μεταβούν στο Ρίο να επενδύσουν 
επιπλέον στις αειφόρες τεχνολογίες και προγράμματα, καθώς και να καταργήσουν σταδι-
ακά τις επιδοτήσεις που βλάπτουν το περιβάλλον. Προϋπόθεση για τη δίκαιη μετάβαση σε 
μια οικολογική οικονομία είναι ο διάλογος με την κοινωνία των πολιτών και τους κοινωνι-
κούς εταίρους με θέμα τα αποτελέσματα της μετάβασης αυτής στην αγορά εργασίας και γενι-
κότερα στην κοινωνία.

Πρέπει να κατοχυρώσουμε τον διάλογο των αρμοδίων λήψης αποφάσεων με την κοινω-
νία των πολιτών όσο και εντός αυτής. Οι κοινωνίες των πολιτών θα προτείνουν και θα υλο-
ποιήσουν τις απαραίτητες συστάσεις πολιτικής.

Είμαστε έτοιμοι και είμαστε μέρος αυτών των αλλαγών!

Staff an Nilsson
Πρόεδρος της ΕΟΚΕ

Η ΕΟΚΕ θα διοργανώσει μείζονα διάσκεψη 

για την αειφόρο ανάπτυξη στις 7-8 Φεβρου-

αρίου 2012 ενόψει της διάσκεψης Ρίου+20 

του ΟΗΕ τον Ιούνιο. Στόχος της διάσκε-

ψης της ΕΟΚΕ είναι να εκφραστούν οι θέσεις 

της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών για 

τη διάσκεψη Ρίο+20 ώστε να συμβάλουν 

στην επιτυχία της. Η ΕΟΚΕ θα προωθήσει 

τα συμπεράσματά της στα διαπραγματευό-

μενα μέρη της διάσκεψης του ΟΗΕ και στους 

εταίρους της κοινωνίας των πολιτών σε όλον 

τον κόσμο.

Θα παρουσιαστεί η σημερινή κατάσταση 

της διαδικασίας Ρίο+20 και στη συνέχεια η 

διάσκεψη της ΕΟΚΕ θα επικεντρωθεί στην 

πράσινη οικονομία ως μέσο ενίσχυσης της 

αειφόρου ανάπτυξης μέσω του σεβασμού των 

περιορισμών των φυσικών πόρων. Η πρώτη 

γενική συζήτηση θα έχει ως αντικείμενο την 

ευρωπαϊκή συμβολή στην αειφορία ενώ η δεύ-

τερη θα ασχοληθεί με την αειφόρο ανάπτυξη 

στις χώρες εκτός της ΕΕ.

Τα κάτωθι τέσσερα εργαστήρια θα δώσουν 

την ευκαιρία να συζητηθούν σε βάθος ορι-

Η βιωσιμότητα δεν αφορά μόνο το περιβάλ-

λον, αλλά άπτεται πολλών άλλων παραγόντων 

όπως η  οικονομία, η διοίκηση και οι άνθρωποι 

κάθε κοινωνικού στρώματος. Γι’ αυτό τον λόγο, 

οι λύσεις στα παγκόσμια προβλήματα συνεπά-

γονται την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας σε 

πολλές διαφορετικές πολιτικές.

Με δεδομένη την αλληλεξάρτησή μας στο 

πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, είναι εκπλη-

κτικό ότι δεν έχουν ακόμα υιοθετηθεί βιώσι-

μες λύσεις. Τα βραχυπρόθεσμα οφέλη και κέρδη 

αγνοούν συχνά τις μακροπρόθεσμες συνέπειες. 

Καθώς αυξάνεται η ζήτηση πόρων και ενέρ-

σμένα ζητήματα και να εξαχθούν συμπερά-

σματα από τη διάσκεψη:

 ■ τροφή, νερό και ενέργεια για όλους,

 ■ βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή,

 ■ δίκαιη μετάβαση στην πράσινη οικονο-

μία — η κοινωνική διάσταση, και

 ■ συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών 

στη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία.

Την περασμένη χρονιά, η ΕΟΚΕ συντονι-

ζόταν με φορείς από την ΕΕ και τον υπόλοιπο 

κόσμο ενόψει της διάσκεψης Ρίο+20. Προτίθε-

ται επίσης να εκδώσει κοινή δήλωση με τους 

ομολόγους της από τη Βραζιλία, την Κίνα, την 

Ινδία, τη Ρωσία και τη Νότια Αφρική, η οποία 

θα παρουσιαστεί στη διάσκεψη του ΟΗΕ.

Μετά από ευρεία διαβούλευση της ευρω-

παϊκής κοινωνίας των πολιτών που διοργά-

νωσε το Παρατηρητήριο Βιώσιμης Ανάπτυ-

ξης (ΠΒΑ) της ΕΟΚΕ μέσω σειράς ακροά-

σεων, η ΕΟΚΕ υιοθέτησε τον Σεπτέμβριο 

γειας, οι συνολικές προκλήσεις με τις οποίες 

ερχόμαστε αντιμέτωποι γίνονται όλο και πιο 

περίπλοκες. Αυτό αποτελεί πλέον κοινή λογική.

Η οικονομία έχει πλέον πρωταρχικό ρόλο 

και σημασία στην καθημερινή ζωή μας. Εντού-

τοις, οι συχνά καταστροφικές συνέπειές της στο 

περιβάλλον έχουν άμεσο αντίκτυπο για δισεκα-

τομμύρια ανθρώπους. Το νερό, ένας βασικός 

πόρος, γίνεται όλο και σπανιότερο σε πολλές 

περιοχές που εξαρτώνται από τη γεωργία και 

την κτηνοτροφία. Τα ορυκτά καύσιμα δηλη-

τηριάζουν τα ποτάμια και τον αέρα. Οι αλλα-

γές στην ισορροπία της φύσης έχουν ως απο-

τέλεσμα πολλά φυτά και ζώα να μην μπορούν 

πλέον να επιβιώσουν. Αυτοί οι παράγοντες οξύ-

νουν περαιτέρω την ήδη εκτεταμένη φτώχεια 

και κακή υγειονομική κατάσταση.

Η οικονομική μεγέθυνση πρέπει να απαγκι-

στρωθεί από τις ζημιές στο περιβάλλον. Αυτό 

είναι το θεμέλιο της «πράσινης� οικονομίας, η 

οποία μπορεί να συμβάλει στην εξάλειψη της 

φτώχειας και της κοινωνικής αδικίας και ταυ-

τόχρονα να διατηρήσει τους βασικούς φυσικούς 

όρους διαβίωσης για τις επερχόμενες γενεές. Για 

να γίνει αυτό, η μετάβαση προς μια πιο οικολο-

του 2011 γνωμοδότηση που εκθέτει τις προ-

τάσεις της κοινωνίας των πολιτών για τη διά-

σκεψη Ρίο+20. Η γνωμοδότηση αυτή συνει-

σέφερε στη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

την αειφόρο ανάπτυξη, η οποία υπεβλήθη στη 

γραμματεία της διάσκεψης Ρίο+20 του ΟΗΕ.

Η θέση της ΕΟΚΕ είναι πως η διάσκεψη 

Ρίο+20 πρέπει να πιέσει για παγκόσμια στροφή 

προς μια πράσινη και βιώσιμη οικονομία. Οι 

αρχηγοί των κυβερνήσεων θα πρέπει επίσης να 

αναλάβουν δεσμεύσεις στη διάσκεψη. Τέλος, 

θα πρέπει όλες οι κυβερνήσεις του κόσμου σε 

κάθε επίπεδο, καθώς και η κοινωνία των πολι-

τών, να αναλάβουν «παγκόσμια ευθύνη».

Η ΕΕ πρέπει επίσης να προωθήσει την 

αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς και 

να εξασφαλίσει πως η μετάβαση προς μια πρά-

σινη οικονομία δεν θα λειτουργήσει εις βάρος 

όσων ζουν στα όρια της φτώχειας ή κάτω από 

αυτά. Προς τούτο, η εξάλειψη της φτώχειας 

και η επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της 

χιλιετίας, που μοιάζει να απομακρύνεται, πρέ-

πει να έχουν προτεραιότητα στην ημερήσια 

διάταξη της διάσκεψης Ρίο+20.

Η διάσκεψη της ΕΟΚΕ προτίθεται να 

δώσει ειδική έμφαση στον περιβαλλοντικό και 

τον κοινωνικό πυλώνα της αειφόρου ανάπτυ-

ξης. Σύμφωνα με την ΕΟΚΕ, κάθε μετάβαση 

προς μια πιο πράσινη οικονομία πρέπει να 

αναζητήσει ισορροπημένη συνέργεια μεταξύ 

του περιβάλλοντος και της κοινωνικής ανά-

πτυξης. Μια πιο πράσινη οικονομία θα πρέπει 

να ενισχύει την αειφόρο ανάπτυξη, να διατη-

ρεί τους φυσικούς πόρους και να αμβλύνει τις 

επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.  ●

γική οικονομία θα πρέπει να γίνει με σεβασμό 

στη δικαιοσύνη, με συνεργασία και με ανάληψη 

κοινών ευθυνών. Αυτό όμως απαιτεί σημα-

ντική προσπάθεια και πολιτική βούληση —δύο 

«αγαθά» που πολύ συχνά σπανίζουν.

Ωστόσο, η ΕΟΚΕ έχει ένα σχέδιο για τη 

στροφή της παγκόσμιας οικονομίας, από μια 

οικονομία η οποία βασίζεται κυρίως στην 

κατανάλωση καυσίμων προς μια πιο εναρμονι-

σμένη, δίκαιη και βιώσιμη οικονομία. Προτεί-

νει μια εντολή για τη δημιουργία μιας «πράσι-

νης οικονομίας», την οποία τα Ηνωμένα Έθνη 

πρέπει να προωθήσουν με συνέπεια. Η εντολή 

αυτή θα πρέπει να αφορά την εκπαίδευση και 

την έρευνα, δείκτες, κανονιστικά μέτρα, δημο-

σιονομικά μέτρα και στόχους για μια πράσινη 

οικονομία.

Πιστεύουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε 

αυτό τον στόχο και να επανέλθουμε σε κατά-

σταση ισορροπίας, προς όφελος της φύσης και 

των ανθρώπων.

Hans-Joachim Wilms

Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Βιώσιμης 

Ανάπτυξης της ΕΟΚΕ

Η ΕΟΚΕ εγκαινίασε διαδικτυακή διαδραστική πλατφόρμα 
διαλόγου με τους ενδιαφερόμενους φορείς, εντός και 
πέραν των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
που επιθυμούν να συμβάλουν σε κοινή συνεισφορά της 
ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών στη διάσκεψη Ριο+20. 

Προσδοκούμε να διδαχθούμε και να ανταλλάξουμε 
απόψεις με εμπειρογνώμονες, οργανώσεις και πολίτες 
που ενδιαφέρονται για ζητήματα αειφόρου ανάπτυξης. 

Ξεκινήστε μαζί μας το ταξίδι προς το Ρίο+20 εδώ:

http://www.eesc.europa.eu/rio20-platform

Ο κ. Hans-Joachim Wilms, 
πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Βιώσιμης 
Ανάπτυξης της ΕΟΚΕ

pa
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Δράση για το Νεπάλ

Ο αγώνας του Νεπάλ για επισιτιστική ασφά-

λεια απειλείται από μαζικές εισαγωγές σπόρων 

υβριδίων που είναι ακατάλληλοι για τις τοπι-

κές κλιματικές συνθήκες και τα τοπικά εδάφη. 

Οι υβριδικές καλλιέργειες δεν παράγουν σπό-

ρους για μεταγενέστερες καλλιέργειες και απαι-

τούν τη χρήση δαπανηρών χημικών προϊόντων. 

«Κάθε χρόνο, οι γεωργοί αναγκάζονται 

να αγοράσουν νέους σπόρους από τις εται-

ρείες που τους παράγουν», επισημαίνει ο κ. 

Bed Prasad Khatiwada, εκ μέρους της οργά-

νωσης ActionAid Nepal. «Για να αντισταθμί-

σει το κόστος, η κυβέρνηση του Νεπάλ επιδοτεί 

τους εισαγόμενους σπόρους και τα αντίστοιχα 

χημικά προϊόντα.»

«Όμως, οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και 

η επιβάρυνση για τη γεωργική μονοκαλλιέρ-

γεια είναι αντιπαραγωγικές», προσθέτει ο κ. 

Khatiwada. Το κλίμα και το περιβάλλον του 

Νεπάλ ποικίλλει από υποτροπικό σε εύκρατο 

και αρκτικό. Είναι αδύνατον μία μόνο καλλιέρ-

γεια να ευδοκιμήσει σε όλες αυτές τις συνθήκες.

Το 2009 οι υβριδικές καλλιέργειες καλαμπο-

κιού απέτυχαν, καταστρέφοντας τη ζωή χιλιά-

δων ανθρώπων. Το 2010 οι υβριδικές καλλιέρ-

γειες ρυζιού απέτυχαν επίσης. Η κυβέρνηση του 

Νεπάλ αποζημίωσε τους γεωργούς παρέχοντάς 

τους χημικά προϊόντα για την επόμενη περί-

οδο συγκομιδής. 

«Τον Σεπτέμβριο του 2011, η Monsanto 

υπέγραψε συμφωνία με την USAID στο Νεπάλ. 

Ήθελαν να συνεργαστούν με το Υπουργείο 

Γεωργίας του Νεπάλ», είπε ο κ. Khatiwada στο 

ΕΟΚΕ info. «Οι τοπικοί γεωργοί όμως διαμαρ-

τυρήθηκαν και η κυβέρνηση υποχώρησε.» 

«Εμείς, η ActionAid, δεν τασσόμαστε κατά 

της Monsanto, αλλά είμαστε κατά της εισαγω-

γής υβριδικών σπόρων που είναι ακατάλληλοι 

για τις κλιματικές συνθήκες του Νεπάλ και μη 

αειφόροι σε ό,τι αφορά την ασφάλεια εφοδια-

σμού και το κόστος», συνέχισε ο κ. Khatiwada, 

προσθέτοντας ότι «ο γεωργικός τομέας του 

Νεπάλ απασχολεί περίπου το 75 % του πλη-

θυσμού της χώρας και παράγει το 34 % του 

ΑΕγχΠ».

Το 2008, μέσω της οργάνωσης ActionAid 

Nepal, ο κ. Khatiwada ίδρυσε τράπεζα σπόρων 

σποράς που περιελάμβανε 60 διαφορετικά είδη 

σιτηρών και λαχανικών. «Οι σπόροι είναι ενδο-

γενείς και παράγουν καλλιέργειες υψηλής από-

δοσης που διευκολύνουν την πορεία προς την 

επίτευξη μεγαλύτερης επισιτιστικής ασφά-

λειας», εξηγεί ο κ. Khatiwada. 400 περίπου 

Νεπαλέζοι χρησιμοποιούν την τράπεζα σπό-

ρων σποράς. Το πρόγραμμα πρόκειται να επε-

κταθεί το 2012.

Oι πολυάριθμες προκλήσεις που αντιμετω-

πίζει η οργάνωση ActionAid Nepal είναι παρό-

μοιες με αυτές που βιώνουν οι τοπικές κοινότη-

τες ανά τον κόσμο. Η ΕΟΚΕ εκτιμά ότι η καθο-

λική πρόσβαση σε πόρους, τρόφιμα και ενέργεια 

πρέπει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα του 

παγκόσμιου θεματολογίου για την αειφορία. 

Σε οποιαδήποτε διαδικασία μετάβασης προς 

μια αειφόρο ανάπτυξη πρέπει να συνεκτιμηθεί 

η κοινωνική διάσταση, υποστηρίζει η ΕΟΚΕ 

στη γνωμοδότησή της με θέμα «Ρίο+20: προς 

μια πράσινη οικονομία και καλύτερη διακυβέρ-

νηση». Πράγματι, η επισιτιστική ασφάλεια και η 

αειφόρος γεωργία εντάσσονται στις επτά κυριό-

τερες προτεραιότητες που θα εξεταστούν κατά 

τη Διάσκεψη Κορυφής. 

Ωστόσο, η κ. Kirsten Hjørnholm Sørensen, 

σύμβουλος πολιτικής στην οργάνωση 

ActionAid Δανίας, εκφράζει τους φόβους της 

ότι στη Διάσκεψη Κορυφής των Ηνωμένων 

Εθνών ενδεχομένως να μη ληφθούν υπόψη οι 

προβληματισμοί των αναπτυσσόμενων χωρών, 

όπως για παράδειγμα των μικρών αγροτικών 

κοινοτήτων του Νεπάλ. «Στο Ρίο+20 ο κίνδυ-

νος εντοπίζεται στο ότι εστιάζεται στη μετά-

βαση προς μια πράσινη οικονομία. Με αυτό 

τον τρόπο, η θέση ισχύος που απολαμβά-

νουν οι πλούσιες χώρες μπορεί να αντικατα-

σταθεί με μία άλλη», επισήμανε στο ΕΟΚΕ info 

η κ. Hjørnholm Sørensen, προσθέτοντας ότι 

οποιαδήποτε μετάβαση πρέπει να συνδυαστεί 

με ανταλλαγή της αναγκαίας τεχνολογίας, μεί-

ωση του χρέους, εξασφάλιση της δημοκρατικής 

συμμετοχής και δράση για την αλλαγή του κλί-

ματος. ●

ΡIO+20, καιρός για αλλαγές

Ο Sha Zukang, γενικός γραμματέας της Διάσκε-

ψης Ρίο+20 των Ηνωμένων Εθνών, βρίσκεται 

στην άχαρη θέση να πρέπει να μετατρέψει τη 

βιώσιμη ανάπτυξη σε αποτελεσματική παγκό-

σμια πολιτική. Είκοσι χρόνια μετά την παγκό-

σμια σύνοδο κορυφής στο Ρίο ντε Τζανέιρο, 

ηγέτες, υπάλληλοι υψηλού επιπέδου, οργανώ-

σεις της κοινωνίας των πολιτών και οργανισμοί 

από όλο τον κόσμο συναντώνται και πάλι στη 

Βραζιλία. 

Σκοπός είναι να τεθεί ένα σύνολο δεσμευ-

τικών στόχων που θα διασφαλίσουν ένα 

καλύτερο μέλλον για όλους και θα συμβάλ-

λουν στην προστασία του φυσικού περιβάλ-

λοντος του πλανήτη μας. Και όμως, 20 χρόνια 

μετά, δεν υπάρχει γενικά αποδεκτός ορισμός 

για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι προκλήσεις είναι, 

ωστόσο, μεγάλες. Ο Staff an Nilsson, πρόεδρος 

της ΕΟΚΕ, χαρακτήρισε τη Διάσκεψη του 

Ρίο+20 ως ιστορική στιγμή επιτυχίας ή απο-

τυχίας της προσπάθειας για μια νέα οικονο-

μική τάξη. 

Κατά την προετοιμασία της Διάσκεψης προ-

έκυψαν διάφορες απόψεις για την εξεύρεση του 

καλύτερου δυνατού τρόπου αντιμετώπισης της 

βιώσιμης ανάπτυξης. Πραγματοποιήθηκαν δύο 

προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις, η πρώτη 

τον Μάιο 2010 και η δεύτερη τον Μάρτιο 2011. 

Η τρίτη και τελευταία συνεδρίαση θα πραγμα-

τοποιηθεί στο τέλος Μαΐου 2012. Οι συνεδρι-

άσεις αυτές παρέχουν μια εικόνα γι’ αυτά που 

αναμένονται από τη Διάσκεψη στο Ρίο. 

«Κατά την προπαρασκευαστική διαδικα-

σία εξετάσαμε την πρόοδο που έχει σημειω-

θεί αλλά και τις αποκλίσεις όσον αφορά την 

υλοποίηση των υφιστάμενων δεσμεύσεων, και 

εντοπίσαμε νέες και αναδυόμενες προκλήσεις», 

είπε ο κ. Zukang, προσθέτοντας ότι «ενώ παρα-

μένουν οι διαφορές απόψεων και οπτικής, δια-

πιστώσαμε επίσης μια αυξανόμενη σύγκλιση 

απόψεων, κατανόησης και προσέγγισης όσον 

αφορά τα δύο θέματα». 

Η Διάσκεψη θα εστιαστεί στην οικολογική 

στροφή της οικονομίας σε συνδυασμό με την 

εξάλειψη της φτώχειας και τη βιώσιμη ανά-

πτυξη. Θα επιδιώξει επίσης να δημιουργήσει 

το θεσμικό πλαίσιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Ωστόσο, η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι η επιτυχία εξαρ-

τάται από την άμεση συμμετοχή της κοινωνίας 

των πολιτών. Κατά συνέπεια, τα Ηνωμένα Έθνη 

παροτρύνουν ενεργά τις οργανώσεις της κοι-

νωνίας των πολιτών να συμμετάσχουν στην 

παγκόσμια συζήτηση μέσω του διαδικτύου και 

των κοινωνικών δικτύων.  

Η ΕΟΚΕ απευθύνει έκκληση προς τους ηγέ-

τες να διασφαλίσουν ότι κάθε μετάβαση προς 

μια πιο οικολογική οικονομία θα στηρίζεται 

σε μια ποιοτική οικονομική ανάπτυξη. Ποιο-

τική ανάπτυξη σημαίνει εξάλειψη της φτώχειας 

και των κοινωνικών ανισοτήτων. Πράγματι, η 

συμπερίληψη της κοινωνικής διάστασης απο-

τελεί απόλυτα απαραίτητη προϋπόθεση για 

βιώσιμη ανάπτυξη και μια πιο δίκαιη κοινωνία 

παντού στον κόσμο. ●
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Η πράσινη οικονομία χρειάζεται τη 
συμμετοχή της πράσινης κοινωνίας

Χωρίς την ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας 

των πολιτών, η Διάσκεψη Ρίο+20 δεν θα μπο-

ρέσει να καθοδηγήσει τις προσπάθειες προς 

την κατεύθυνση μιας πιο πράσινης οικονομίας, 

δήλωσε ο κ. Hans-Joachim Wilms, μέλος της 

ΕΟΚΕ.

Στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προετοι-

μασιών για τη Διάσκεψη Ρίο+20, η ΕΕ και 

τα κράτη μέλη της υπέβαλαν τον Νοέμ-

βριο τις κοινές τους θέσεις στη γραμματεία 

της Διάσκεψης (βλ. σχετικό άρθρο). Στόχος 

της ΕΟΚΕ ήταν να συμβάλει σημαντικά στο 

εν λόγω έγγραφο στηρίζοντας τη θέση της 

Ένωσης όσον αφορά τη σημασία που έχει η 

τόνωση της συμμετοχής της κοινωνίας των 

πολιτών.

«Για εμάς στην ΕΟΚΕ είναι πολύ σημα-

ντικό να εμπλακεί η κοινωνία των πολιτών 

από την αρχή», δήλωσε ο κ. Wilms (Γερμανία, 

Ομάδα Εργαζομένων), εισηγητής της γνωμο-

δότησης της ΕΟΚΕ. «Δεν θέλαμε να καταρτί-

σουμε απλώς μία μεγάλη έκθεση (…) θέλαμε 

να βρούμε απαντήσεις και, πάνω από όλα, 

να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή ολόκληρης 

της κοινωνίας των πολιτών», προσέθεσε ο κ. 

Wilms, ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος του 

Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Στη γνωμοδότησή της σχετικά με τη συνει-

σφορά της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολι-

τών στη Διάσκεψη Ρίο+20, η ΕΟΚΕ επικρό-

τησε το γεγονός ότι η ΕΕ θίγει πλέον και την 

«κοινωνική διάσταση της αειφόρου ανάπτυ-

ξης». Ωστόσο, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η Ευρω-

παϊκή Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της για 

τη Διάσκεψη Ρίο+20, δεν τόνισε επαρκώς την 

κοινωνική διάσταση.

«Η επιτυχής μετάβαση στη βιώσιμη οικο-

νομία εξαρτάται από την αποδοχή και την 

υποστήριξή της από την κοινωνία των πολι-

τών», δήλωσε ο κ. Wilms, σημειώνοντας ότι 

αυτό απαιτεί τη συμμετοχή μη κυβερνητικών 

οργανώσεων και επιχειρήσεων πριν, κατά τη 

διάρκεια και μετά τη διάσκεψη, όχι μόνο διε-

θνώς αλλά και σε περιφερειακό, εθνικό και 

τοπικό επίπεδο. Αυτό συμβαίνει διότι η κοι-

νωνία των πολιτών —ιδίως οι καταναλωτές 

και οι επιχειρήσεις— θα πρέπει να επενδύσει 

σημαντικά σε καινοτομίες, να μεταβάλει τη 

συμπεριφορά της και να προβεί ενδεχομένως 

και σε ορισμένες θυσίες.

Πέραν της έκκλησης για πλήρη συμμετοχή 

της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία 

Ρίο+20, η γνωμοδότηση την οποία εκπόνησε 

ο κ. Wilms καλούσε την ΕΕ να τακτοποιήσει 

τις δικές της υποχρεώσεις, ώστε να ενισχύσει 

τη διαπραγματευτική θέση της και να λειτουρ-

γήσει ως πρότυπο για άλλες περιοχές. 

Ο κ. Wilms τόνισε επίσης ότι οι προσπά-

θειες για μια πιο πράσινη οικονομία έχουν τη 

δυνατότητα να βοηθήσουν ώστε να εξαλει-

φθεί η φτώχεια που κρατά πάνω από ένα δισε-

κατομμύριο ανθρώπους σε κατάσταση πείνας 

και ανέχειας και να δημιουργηθούν εκατομ-

μύρια νέες και διατηρήσιμες θέσεις εργασίας. 

«Η ΕΟΚΕ είναι πεπεισμένη ότι η μετά-

βαση προς μια πράσινη οικονομία θα πρέπει 

να ενταχθεί στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρα-

τηγικής αειφόρου ανάπτυξης. Χρειάζονται 

ενεργά μέτρα πολιτικής για την εξασφάλιση 

της δίκαιης μετάβασης σε μια πράσινη οικο-

νομία», δήλωσε ο κ. Wilms. Σε αυτά συγκατα-

λέγονται μέτρα για την επίτευξη ισορροπίας 

μεταξύ των πράσινων θέσεων εργασίας που 

δημιουργούνται και των θέσεων εργασίας που 

χάνονται, για την εφαρμογή των αρχών «αξιο-

πρεπούς εργασίας» της Διεθνούς Οργάνωσης 

Εργασίας στις εν λόγω νέες θέσεις εργασίας 

και για τη διατήρηση του εν εξελίξει διαλό-

γου μεταξύ των κυβερνήσεων και των κοινω-

νικών φορέων. Η επίτευξη των στόχων αυτών 

θα απαιτήσει να διατεθούν σημαντικοί δημό-

σιοι πόροι για την κοινωνική διάσταση της 

πράσινης οικονομίας. ●
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Προς την επανάσταση των χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών 

Η οικονομική ευμάρεια με χαμηλές εκπο-

μπές άνθρακα είναι εφικτή, αλλά προϋπο-

θέτει κατάλληλες πολιτικές και τεχνολογίες, 

και την ανάληψη πολιτικών δεσμεύσεων. 

«Πρώτα απ’ όλα προϋποθέτει όμως μια επα-

νάσταση στη συμπεριφορά μας», τονίζει ο 

Richard Adams, μέλος της ΕΟΚΕ (και μέλος 

της Ομάδας ΙΙΙ). 

Ενώ ο παγκόσμιος πληθυσμός κοντεύει 

να περάσει τα 7 δισεκατομμύρια, ένα πράγμα 

είναι βέβαιο: η ανθρωπότητα καταναλώνει 

υπερβολικά πολλούς πόρους δημιουργώντας 

ρύπανση τέτοιας έκτασης που η γη δύσκολα 

μπορεί να απορροφήσει. 

«Πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι 

βασικές αρχές μιας βιώσιμης οικονομίας», 

τονίζει ο Richard Adams, σύμβουλος σε 

θέματα κοινωνικής, περιβαλλοντικής και ηθι-

κής διαχείρισης επιχειρήσεων, από το Ηνω-

μένο Βασίλειο. Μια από τις αρχές αυτές είναι 

η επίτευξη βιώσιμης ισορροπίας μεταξύ της 

παγκόσμιας οικονομίας και του περιβάλλο-

ντος που να εστιάζει περισσότερο στις ανά-

γκες παρά στις επιθυμίες των ανθρώπων. 

Πεπεισμένη ότι κάθε πραγματική 

αλλαγή ξεκινά από το σπίτι μας, η ΕΕ έκανε 

σημαντικά βήματα όσον αφορά τον περιο-

ρισμό του κλιματικού της αποτυπώματος. 

Κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, οι εκπο-

μπές της μειώθηκαν κατά 16 %, ενώ η οικο-

νομία της αναπτύχθηκε κατά 40 %, γεγονός 

που αποδεικνύει ότι είναι ρεαλιστικός στό-

χος ο συνδυασμός οικονομικής ανάπτυξης 

με χαμηλά επίπεδα εκπομπών. 

Η ΕΕ έχει ήδη δρομολογήσει την πορεία 

της προς τους στόχους για το 2020 όσον 

αφορά τη μείωση των εκπομπών της κατά 

20 % κάτω από το επίπεδο του 1990 και 

την αύξηση κατά 20  % των ανανεώσι-

μων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό της 

μείγμα. Ωστόσο, έχει επιτύχει μόνο κατά 

το ήμισυ τους στόχους της όσον αφορά 

Αποκρυστάλλωση της επινοητικότητας της Ευρώπης να διατηρήσει τους πόρους της
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Η στρατηγική της ΕΕ για την αποτελεσματι-

κότερη χρήση των πόρων είναι μεν πολλά υπο-

σχόμενη, για να αποκτήσει, όμως, περιεχόμενο 

είναι αναγκαίο να καθοριστούν ειδικοί στόχοι, 

υποστηρίζει ο κ. Lutz Ribbe, μέλος της ΕΟΚΕ.

Με τη στρατηγική της ΕΕ «Ευρώπη 2020» 

δρομολογήθηκαν επτά «εμβληματικές πρωτο-

βουλίες» που στοχεύουν στην προώθηση μιας 

έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλει-

σμούς ανάπτυξης κατά την τρέχουσα δεκαε-

τία. Σε αυτές περιλαμβάνεται η εμβληματική 

πρωτοβουλία «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί 

αποτελεσματικά τους πόρους», η οποία απο-

σκοπεί να συμβάλει στην ευφυέστερη και απο-

τελεσματικότερη αξιοποίηση των ανεπαρκών 

πόρων (από τρόφιμα και νερό μέχρι πρώτες 

ύλες).

Η πρωτοβουλία αυτή καθιστά την αποτελε-

σματική χρήση των πόρων κατευθυντήρια αρχή 

των πολιτικών της Ένωσης σε ένα ευρύ και ποι-

κίλο φάσμα τομέων όπως η ενέργεια, οι μεταφο-

ρές, η κλιματική αλλαγή, η βιομηχανία, τα κατα-

ναλωτικά αγαθά, η γεωργία, η αλιεία, η βιοποι-

κιλότητα και η περιφερειακή ανάπτυξη. Για να 

ενθαρρυνθούν οι διάφοροι ενδιαφερόμενοι 

φορείς να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό 

τους για αποτελεσματική χρήση των πόρων, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθόρισε μια σειρά από 

επιμέρους ειδικές στρατηγικές, συμπεριλαμβα-

νομένου του Χάρτη Πορείας για μια οικονομία 

χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών (βλέπε το 

σχετικό άρθρο).

«Η ΕΟΚΕ επιδοκιμάζει την εμβληματική 

πρωτοβουλία “Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί 

αποτελεσματικά τους πόρους”, αλλά τη θεωρεί 

ασαφή», σημειώνει ο κ. Lutz Ribbe (Ομάδα III, 

Γερμανία), εισηγητής της γνωμοδότησης της 

ΕΟΚΕ για την εν λόγω πρωτοβουλία. «Είναι 

απολύτως απαραίτητο να προσδιοριστούν 

σαφώς οι αναγκαίες αλλαγές, καθώς και ο τρό-

πος υλοποίησής τους.»

Σχετικά με τις 20 επιμέρους πρωτοβουλίες, 

η ΕΟΚΕ ζήτησε από την Επιτροπή να διευκρι-

νίσει τι ακριβώς σημαίνει «αποτελεσματική 

χρήση των πόρων», τι μπορεί ήδη να επιτευχθεί 

με τεχνολογικές βελτιώσεις, σε ποιους ακριβώς 

τομείς χρειάζεται o προτεινόμενος «σημαντι-

κός μετασχηματισμός» και ποιες συγκεκριμέ-

νες αλλαγές είναι απαραίτητες στη συμπερι-

φορά των παραγωγών και των καταναλωτών.

Επιπλέον, η ΕΟΚΕ θέτει το ερώτημα γιατί 

η πρωτοβουλία «Μια Ευρώπη που χρησιμο-

ποιεί αποτελεσματικά τους πόρους» εντάσσε-

ται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020». «Η πρω-

τοβουλία “Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί απο-

τελεσματικά τους πόρους” αποτελεί κεντρικό 

την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 

κατά 20 %.  

Όσον αφορά την περίοδο μετά το 2020, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον «Χάρτη 

πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνι-

στική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρα-

κούχων εκπομπών το 2050», που στοχεύει 

στη μείωση των εκπομπών στην ΕΕ κατά 

80-95 % έως τα μέσα του αιώνα.  Η επίτευξη 

αυτού του στόχου απαιτεί όμως σημαντικές 

επενδύσεις, μεταξύ άλλων, σε νέες ανανεώσι-

μες πηγές ενέργειας, σε κτίρια με υψηλή ενερ-

γειακή απόδοση, σε υβριδικά και ηλεκτροκί-

νητα οχήματα, σε «έξυπνα» δίκτυα ενέργειας 

και στην παραγωγή ενέργειας με χαμηλά επί-

πεδα ανθρακούχων εκπομπών 

Στη γνωμοδότησή της για τον Χάρτη 

πορείας, που κατήρτισε ο κ. Adams, η ΕΟΚΕ 

«καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να 

τον λάβουν σοβαρά υπόψη ως οδηγό».  Για 

να δρομολογηθεί η επίτευξη των στόχων με 

ορόσημο το 2050, η ΕΟΚΕ κρίνει απαραίτητο 

να τεθούν πιο φιλόδοξοι ενδιάμεσοι στόχοι, 

όπως η αύξηση του στόχου για μείωση των 

εκπομπών έως το 2020 στο 25 % με απώτερο 

σκοπό τη μείωση κατά 40 %  έως το 2030.

Στη γνωμοδότηση προτείνεται επίσης 

στην Επιτροπή «να εξαγγείλει μια νέα συνο-

λική δέσμη μέτρων όπου θα παρέχονται κίνη-

τρα για την πραγματοποίηση νέων επενδύ-

σεων απαραίτητων για την ευόδωση αυτών 

των στόχων.» Καλείται επίσης «η κοινω-

νία των πολιτών να συμμετέχει ενεργά στα 

συγκεκριμένα στρατηγικά σχέδια μέσω ενός 

διαρθρωμένου και διαρκούς διαλόγου». 

Αυτό είναι απαραίτητο επειδή η μετα-

στροφή προς μια οικονομία χαμηλών ανθρα-

κούχων εκπομπών «απαιτεί ριζική αλλαγή 

νοοτροπίας και την υιοθέτηση τρόπου ζωής 

με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, ώστε να 

ενθαρρυνθούν οι πολιτικοί ιθύνοντες να λαμ-

βάνουν τις αναγκαίες αποφάσεις», τόνισε ο κ. 

Adams. «Κοντολογίς, για να επιτευχθεί οικο-

νομική βιωσιμότητα, χρειάζεται μια ριζική 

μεταβολή όσον αφορά τις προσδοκίες και 

τις αξίες των πολιτών.»

«Οι διεθνείς οργανισμοί βρίσκονται ακόμη 

σε παιδική ηλικία, ανίκανοι να αναλάβουν το 

βάρος της ευθύνης για το μέλλον», συμπέρανε 

ο κ.Adams. Ευελπιστώ ότι η ΕΕ θα συνεχίσει 

τις προσπάθειες για την επίτευξη προόδου. ●

στοιχείο της στρατηγικής για την αειφόρο ανά-

πτυξη, αλλά δεν μπορεί να την αντικαταστή-

σει», εξηγεί ο κ. Ribbe, διευθυντής του τμήμα-

τος για την πολιτική προστασίας της φύσης 

του Ταμείου Ευρωπαϊκής Φυσικής Κληρονο-

μιάς (EuroNature). 

Για να προβάλει το πόσο ζωτικό είναι να 

υιοθετηθεί η σωστή προσέγγιση, ο κ. Ribbe 

υπογραμμίζει ότι «οι αρνητικές συνέπειες της 

μη αειφόρου οικονομικής δραστηριότητας θα 

πλήξουν σε όλη τους την έκταση τις επερχό-

μενες γενεές και θα τις αναγκάσουν να υπο-

στούν τις συνέπειες».

«Συνεπώς, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα 

καθήκον αλλά και ένα ερώτημα: πώς να ανα-

πτύξουμε στους σημερινούς κατοίκους της γης 

το αίσθημα της συλλογικής ευθύνης για τις επό-

μενες γενεές», αναφέρει ο κ. Ribbe. «Πρέπει να 

προχωρήσουμε πέρα από το ΑΕγχΠ, επομέ-

νως, είναι απολύτως αναγκαίο να διεξαχθεί νέα, 

εμπεριστατωμένη δημόσια συζήτηση σχετικά 

με την έννοια της οικονομικής μεγέθυνσης.» 

«Για τον σκοπό αυτό, έχει καθοριστική 

σημασία να συμμετέχουν εξαρχής στη διαδι-

κασία αυτή με τον δέοντα τρόπο τόσο η κοι-

νωνία των πολιτών όσο και οι παράγοντες της 

οικονομίας», καταλήγει ο κ. Ribbe. ●
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Οι νέες επιχειρήσεις στο περιθώριο

Οι πράσινες επενδύσεις θα έπρεπε θεωρητικά να 

συμβάλουν στη δημιουργία νέων επιχειρηματι-

κών ευκαιριών και θέσεων εργασίας σε πολυά-

ριθμους τομείς. Ωστόσο, ο οικονομικός δυναμι-

σμός και τα επιχειρηματικά κεφάλαια της Ευρώ-

πης παραμένουν πλήρως ανεπαρκή, σύμφωνα 

με τον κ. Δημήτριο Τσίγκο, πρόεδρο της Ευρω-

παϊκής Συνομοσπονδίας Νέων Επιχειρηματιών.

«Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στο κεφά-

λαιο και στην Ε & Α για τη δημιουργία νέων 

προϊόντων και υπηρεσιών που χρειάζονται χρη-

ματοδότηση των κινδύνων», ανέφερε ο κ. Τσί-

γκος, προσθέτοντας πως η ευρωπαϊκή ενιαία 

αγορά δεν έχει ακόμα φτάσει στην πραγματική 

οικονομία. «Η χρηματοδότηση κινδύνων για τις 

νεοσύστατες επιχειρήσεις στην Ευρώπη υστε-

ρεί κατά πολύ σε σχέση με τις ΗΠΑ», συνέχισε.

Οι βραχυπρόθεσμες τάσεις όσον αφορά τις 

επενδύσεις, την απασχόληση και την ανεργία, 

καθώς και το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ και την 

παραγωγικότητα της εργασίας στην Ευρώπη, 

παραμένουν ζοφερές. Σχεδόν το ένα τρίτο του 

ευρωπαϊκού πληθυσμού ηλικίας 25 έως 64 ετών 

εξακολουθούν να μην έχουν τυπικά προσόντα.

Δεδομένων αυτών των συνθηκών, η δημι-

ουργία και η αναζήτηση επιχειρηματικών ευκαι-

ριών είναι δύσκολη. Παρά τη ζοφερή εικόνα, ο 

κ. Τσίγκος εκτιμά πως η σημερινή χρηματοπι-

στωτική κρίση μπορεί να βοηθήσει την Ευρώπη 

να προωθήσει την καινοτομία στην πραγματική 

οικονομία μεταξύ των ΜΜΕ.

Ωστόσο, οι νέοι επιχειρηματίες στην 

Ευρώπη δυσκολεύονται να εισέλθουν με νέες 

και πιο «πράσινες» επιχειρήσεις στις ασταθείς 

αγορές. Οι τράπεζες εξακολουθούν να μη δανεί-

ζουν. Και κανείς δεν εγγυάται πως μη δοκιμα-

σμένα προϊόντα θα βρουν αγοραστές —ιδίως 

αν είσαι νέος, ισχυρίζεται ο κ. Codrin Paveliuc-

Olariu, πρόεδρος της οργάνωσης «Νέοι Επαγ-

γελματίες στην Τοπική Ανάπτυξη» (ΝΕΠΑ). Η 

ΝΕΠΑ αποσκοπεί στην υποστήριξη των τοπι-

κών κοινωνιών, προκειμένου να αναπτύσσο-

νται ταχύτερα και καλύτερα.

«Οι νέοι επαγγελματίες θεωρούνται “δεύ-

τερης κατηγορίας” πολίτες του κόσμου. Αν και 

υψηλά κατηρτισμένοι, η γνώμη των νέων επαγ-

γελματιών δεν ζητείται ούτε λαμβάνεται υπόψη 

από τους φορείς λήψης αποφάσεων», ανέφερε 

ο κ. Paveliuc-Olariu.

Κατά τη γνώμη του, αυτό έχει ως αποτέλε-

σμα οι νέοι επαγγελματίες να επικεντρώνονται 

περισσότερο στον τομέα των υπηρεσιών. Οι 

προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι επαγ-

γελματίες και ιδίως οι φραγμοί στην ανιούσα 

εργατική κινητικότητα είναι τόσο επαχθείς που 

τους αποτρέπουν από τη σύσταση καινοτόμων 

επιχειρήσεων, εξηγεί ο κ. Paveliuc-Olariu.

Η δημιουργία συνθηκών άνθησης των επι-

χειρήσεων κατά τη μετάβαση προς μια πιο 

«πράσινη» οικονομία είναι καθοριστική για 

την αειφόρο ανάπτυξη, τονίζει η ΕΟΚΕ· η επι-

τροπή  επιθυμεί την ενθάρρυνση της μετάβα-

σης από τους πολιτικούς φορείς σε όλα τα επί-

πεδα διακυβέρνησης.

Αυτό, ωστόσο, απαιτεί κανονιστικά μέτρα, 

μέσα φορολογικής πολιτικής, δημόσιες δαπά-

νες και επενδύσεις. Απαιτεί επίσης τη συμμε-

τοχή επιχειρηματιών, όπως ο Δημήτρης Τσί-

γκος και ο Codrin Paveliuc-Olariu. ●

Πιο πράσινη οικονομία, καλύτερες δουλειές

έγραψε τον χάρτη πορείας ως θεματολόγιο για 

καλύτερο περιβάλλον, πιο βιώσιμο τρόπο ζωής 

και μελλοντική ανάπτυξη. Ωστόσο, η ΕΟΚΕ 

εξέφρασε επίσης επιφυλάξεις για τον χάρτη 

πορείας, κρίνοντάς τον «υπερβολικά αόριστο». 

Η γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ για την πρωτοβου-

λία «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποδοτικά 

τους πόρους» αναφέρει πως η αποδοτική χρήση 

των πόρων θα πρέπει να αποτελεί ξεχωριστή 

αυτόνομη πολιτική και να μην εντάσσεται στη 

στρατηγική «Ευρώπη 2020».

Ωστόσο, η προοπτική δημιουργίας νέων 

θέσεων εργασίας, νέων επιχειρήσεων και περισ-

σότερης ανάπτυξης χωρίς την καταστροφή του 

περιβάλλοντος είναι ελκυστική τόσο για τα 

Τροφή για σκέψη σχετικά 
με την αειφορία

Καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται 

και τα αποθέματα τροφίμων λιγοστεύουν, 

οι ευρωπαίοι καταναλωτές και οι ευρωπα-

ϊκές επιχειρήσεις μπορούν να διαδραματί-

σουν καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της 

αειφορίας της τροφικής αλυσίδας, σύμφωνα 

με τον ευρωπαίο επίτροπο για την υγεία και 

την πολιτική καταναλωτών κ. John Dalli.

Οι παγκόσμιες επισιτιστικές κρίσεις 

των τελευταίων ετών και το απαράδεκτο 

γεγονός ότι πάνω από ένα δισεκατομμύριο 

άνθρωποι παγκοσμίως υποσιτίζονται καθι-

στούν βέβαιο πως το ζήτημα της επισιτιστι-

κής ασφάλειας θα βρίσκεται ψηλά στην ημε-

ρήσια διάταξη της διάσκεψης Ρίο+20.

«Η οικονομική κρίση, η αυξανόμενη 

παγκοσμιοποίηση, η κλιματική αλλαγή, η 

άνοδος των τιμών των εμπορευμάτων και 

η έλλειψη αγαθών, καθώς και οι κοινωνικο-

δημογραφικές αλλαγές, επηρεάζουν σημα-

ντικά την τροφική αλυσίδα σε κάθε επί-

πεδο», διευκρίνισε ο κ. Dalli. 

Ωστόσο, το γεγονός ότι σήμερα πρέπει 

να τραφούν 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι 

και πως τα γεωργικά πλεονάσματα φθίνουν 

εδώ και χρόνια δεν σημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι 

πρέπει να τρώνε λιγότερο, ώστε οι άλλοι να 

τρώνε περισσότερο. Ένας από τους σημαντι-

κότερους τρόπους συνεισφοράς των Ευρω-

παίων είναι η μείωση των αποβλήτων.

«Τα απορρίμματα τροφίμων και οι 

συσκευασίες τροφών αποτελούν δύο σημα-

ντικότατες πτυχές του ευρύτερου πλαισίου 

της αποδοτικής χρήσης των πόρων, της χρη-

ματοπιστωτικής κρίσης, της παγκόσμιας επι-

σιτιστικής ασφάλειας και της καταπολέμη-

σης της πείνας», ανέφερε ο κ. Dalli.

Από τα 89 εκατομμύρια τόνων απορριμ-

μάτων τροφίμων που εκτιμάται ότι παρά-

γονται κάθε χρόνο στην Ευρώπη, πάνω από 

60 % μπορεί να αποφευχθεί εάν οι κατανα-

λωτές προγραμματίζουν καλύτερα τις αγο-

ρές τους, εάν οι έμποροι διαχειρίζονται απο-

τελεσματικότερα τα αποθέματά τους και εάν 

χρησιμοποιούνται τα υπολείμματα των εστι-

ατορίων, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της 

ΕΕ. Η μείωση αυτών των απαράδεκτων επι-

πέδων απορριμμάτων τροφίμων, ανέφερε ο 

κ. Dalli, απαιτεί την κλιμάκωση των σημερι-

νών επιμέρους εκστρατειών ευαισθητοποίη-

σης· απαιτεί εργαλεία πληροφόρησης, βελτι-

ώσεις στον τομέα της εφοδιαστικής και προ-

γράμματα αναδιανομής τροφίμων, όπως οι 

τράπεζες τροφίμων. 

«Η ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων 

τροφίμων αποτελεί δύσκολο εγχείρημα που 

απαιτεί την πλήρη δέσμευση και συνεργα-

σία όλων των φορέων της τροφικής αλυσί-

δας και των δημόσιων αρχών για τη μείωση 

του περιβαλλοντικού, οικονομικού και ηθι-

κού αντικτύπου», τόνισε ο επίτροπος.

Γενικότερα, η ΕΟΚΕ είναι προσηλωμένη 

στην προώθηση της ιδέας της παγκόσμιας 

επισιτιστικής ασφάλειας, όπως φαίνεται από 

σειρά πρωτοβουλιών, όπως η πρόσφατη διά-

σκεψη με θέμα «Τροφή για όλους — προς μια 

παγκόσμια συμφωνία». 

Στα συμπεράσματά του, ο πρόεδρος της 

ΕΟΚΕ κ. Staff an Nilsson επεσήμανε τη χρό-

νια παραμέληση και τις ελλιπείς επενδύσεις 

στον γεωργικό τομέα του αναπτυσσόμενου 

κόσμου ως ένα από τα σημαντικότερα αίτια 

των προβλημάτων του παγκόσμιου εφοδι-

ασμού τροφίμων. Η αντιμετώπιση του προ-

βλήματος απαιτεί περισσότερες επενδύσεις 

στη γεωργία και τη γεωργική έρευνα και και-

νοτομία, καθώς και αποτελεσματικές πολιτι-

κές για την αγορά και το περιβάλλον, υπο-

στήριξε.

«(Πρέπει) να αναγνωρίσουμε πως η επι-

σιτιστική ασφάλεια αποτελεί παγκόσμιο 

ζήτημα και απαιτεί τη συμμετοχή όλων των 

φορέων, ειδικότερα δε την ισχυρή συμβολή 

των γεωργών, των καταναλωτών, του ιδι-

ωτικού τομέα, των εργαζομένων και των 

ΜΚΟ», τόνισε ο κ. Nilsson. ●

Η μετάβαση προς μια πιο πράσινη οικονομία 

αποσκοπεί στη δημιουργία αξιοπρεπούς εργα-

σίας και υψηλής ποιότητας θέσεων απασχόλη-

σης. Ωστόσο, τίποτα δεν είναι εγγυημένο δεδο-

μένης της παγκόσμιας ύφεσης. 

Στην Ευρώπη, τα συνδικάτα χαιρέτισαν τις 

διακηρύξεις του Κανκούν το 2010 για τη δια-

σφάλιση «δίκαιης μετάβασης» σε μια οικονομία 

χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Ωστόσο, η 

Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων (ΕΣΣ) 

επέκρινε τον Ενεργειακό Χάρτη Πορείας 2050 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επειδή δεν ανα-

φέρεται στο πώς θα διατηρηθούν και θα ανα-

πτυχθούν οι θέσεις εργασίας και η απασχόληση 

κατά τη μετάβαση. 

«Μια συνεκτική ενεργειακή πολιτική της ΕΕ 

αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη μετάβαση 

σε μια βιώσιμη κοινωνία χαμηλών ανθρακού-

χων εκπομπών, βιώσιμη τόσο κοινωνικά όσο 

και περιβαλλοντικά, με δημοκρατικά ελεγχόμε-

νες ρυθμιστικές αρχές που θα εγγυώνται τιμές 

προσιτές για όλους και ασφάλεια εφοδιασμού 

και μέσω κοινωνικού διαλόγου», δήλωσε στο 

ΕΟΚΕ Info η κ. Emanuela Bonacina, υπεύθυνη 

Τύπου της ΕΣΣ.

Ο Ενεργειακός Χάρτης Πορείας 2050 είναι 

μέρος της εμβληματικής πρωτοβουλίας της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την αποδο-

τική χρήση των πόρων. Ο ευρωπαίος επίτρο-

πος για το περιβάλλον κ. Janez Potočnik περι-

συνδικάτα όσο και για τους πολιτικούς φορείς 

της Ευρώπης. Παρ΄ όλα αυτά, οι σχετικοί με την 

κλιματική αλλαγή και τη μείωση των ανθρακού-

χων εκπομπών στόχοι δεν μπορούν να τεθούν 

στο περιθώριο ή να αγνοηθούν, δήλωσε η ΕΣΣ, 

προειδοποιώντας πως η οικονομική κρίση δια-

βρώνει την πολιτική βούληση και υπονομεύει 

τις «πράσινες» πολιτικές. Απαιτούνται επεν-

δύσεις για τη διασφάλιση της μετάβασης, ανα-

φέρει η ΕΣΣ. 

Πράγματι, οι πράσινες επενδύσεις δημιουρ-

γούν περισσότερη απασχόληση βραχυπρόθε-

σμα και μεσοπρόθεσμα, σύμφωνα με έκθεση 

που εξέδωσε πρόσφατα η Διεθνής Οργάνωση 

Εργασίας (ΔΟΕ). Σύμφωνα με την έκθεση της 

ΔΟΕ, οι ενδείξεις συνηγορούν υπέρ του ότι οι 

επενδύσεις αυτές δημιουργούν βραχυπρόθε-

σμες ευκαιρίες. Αυτές οι ευκαιρίες, συνεχίζει η 

έκθεση, μεταφράζονται σε υψηλότερα επίπεδα 

απασχόλησης μακροπρόθεσμα. 

«Η πιο οικολογική οικονομία θα βασίζεται 

στην ικανότητα έρευνας και καινοτομίας σε 

πράσινες τεχνολογίες, οι οποίες θα πρέπει να 

δημιουργήσουν ποιοτικές θέσεις εργασίας και 

κοινωνική πρόοδο μέσω δημόσιων πολιτικών, 

ρύθμισης και κοινωνικού διαλόγου», κατέληξε 

η κ. Judith Kirton-Darling, συνομοσπονδιακή 

γραμματέας της ΕΣΣ. ●
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Σύνοδος κορυφής της Euromed 2011 στην 
Κωνσταντινούπολη — Ανασκόπηση πεπραγμένων 
και μελλοντικές προοπτικές με πνεύμα αισιοδοξίας

10η συζήτηση στρογγυλής 
τραπέζης ΕΕ–Κίνας: «Έχουν 
ωριμάσει οι συνθήκες για να 
κάνουμε ένα επιπλέον βήμα 
στην εταιρική μας σχέση»

Για 10η φορά συναντήθηκαν στο πλαίσιο 

συζήτησης στρογγυλής τραπέζης εκπρόσω-

ποι της κοινωνίας των πολιτών της Κίνας και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ανταλλάξουν 

απόψεις και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα 

κοινού ενδιαφέροντος. Τη συνάντηση φιλο-

ξένησε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινω-

νική Επιτροπή την 1η και στις 2 Δεκεμβρίου 

στο Μόναχο με δύο κύρια θέματα: τη βιώσιμη 

αστική ανάπτυξη και τη γήρανση του πληθυ-

σμού και την κοινωνική ασφάλεια. 

Όσον αφορά την κοινωνική πρόνοια, ο 

Staff an Nilsson, πρόεδρος της ΕΟΚΕ και επι-

κεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΕ, εξέφρασε 

την ικανοποίησή του «διότι για πρώτη φορά 

στο περιθώριο της συνάντησης κορυφής της  

G20, της  B20 (οργανώσεις των επιχειρήσεων 

των χωρών της G20) και της  L20 (ενώσεις των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων των χωρών της 

G20) εκδόθηκε κοινή δήλωση για την απα-

σχόληση, την κοινωνική ασφάλεια, τις βασι-

κές αρχές και τα θεμελιώδη δικαιώματα στην 

εργασία και την πολυμερή συνοχή». 

Σχετικά με τα δημογραφικά θέματα, η 

Barbara Stamm, πρόεδρος της Βουλής της 

Βαυαρίας, ενθάρρυνε τους ακροατές να θεω-

ρήσουν την χαμηλή γεννητικότητα και το 

αυξανόμενο προσδόκιμο ζωής όχι ως βάρος 

αλλά ως ευκαιρία για τη βελτίωση της αλλη-

λεγγύης μεταξύ των γενεών. Σύμφωνα με την 

Ursula Männle, πρόεδρο της επιτροπής ευρω-

παϊκών υποθέσεων της Βουλής της Βαυαρίας, 

τα δύο αυτά θέματα πρέπει να αντιμετωπι-

στούν σε εθνικό επίπεδο, με βάση την αρχή 

της επικουρικότητας. 

Στο θέμα των βιώσιμων πόλεων, ο πρόε-

δρος της ΕΟΚΕ υπενθύμισε ότι κατά την επό-

μενη σύνοδο κορυφής ΕΕ–Κίνας θα δρομολο-

γηθεί μια σύμπραξη στον τομέα της βιώσιμης 

αστικής ανάπτυξης. Η κοινωνία των πολιτών 

θα πρέπει να φροντίσει να ακουστεί η φωνή 

της στα θέματα που συζητήθηκαν σε αυτή τη 

συνάντηση στρογγυλής τραπέζης, τόνισε ο  

Staff an Nilsson. (mvd) ●

Από τις 16 έως τις 18 Νοεμβρίου πραγμα-

τοποιήθηκε η σύνοδος κορυφής της Ευρω-

μεσογειακής Εταιρικής Σχέσης, επιστέγα-

σμα ενός καθοριστικού έτους για τις οργα-

νώσεις της κοινωνίας πολιτών της εν λόγω 

περιοχής. Η ετήσια σύνοδος κορυφής των 

ΟΚΕ και των συναφών οργανισμών της 

ευρωμεσογειακής περιοχής για το 2011 

σηματοδότησε την πρώτη επίσημη συγκέ-

ντρωση όλων των εκφάνσεων της ευρωμε-

σογειακής κοινωνίας των πολιτών από την 

εξέγερση των αραβικών χωρών. Με επικε-

φαλής τον πρόεδρό της κ. Staff an Nilsson, 

η αντιπροσωπεία της ΕΟΚΕ μετέβη στην 

Κωνσταντινούπολη για την από κοινού 

διοργάνωση της συνόδου με τους εταίρους 

της, την Ένωση Επιμελητηρίων και Χρη-

ματιστηρίων Εμπορευμάτων της Τουρ-

κίας (TOBB) και την τουρκική αντιπρο-

σωπεία της Μεικτής Συμβουλευτικής Επι-

τροπής ΕΕ–Τουρκίας. Χάρη στις διεξοδι-

κές συζητήσεις που διεξήχθησαν κατά τη 

Όπως ήταν αναμενόμενο σε μια ιστο-

ρική για την ευρωμεσογειακή περιοχή —

κατά πολλούς αναλυτές— χρονιά, οι προσ-

δοκίες των συμμετεχόντων ήταν εμφα-

νώς υψηλές όσο η σύνοδος εξελισσόταν 

και επικεντρωνόταν σε δύο ζητήματα ιδι-

αίτερης βαρύτητας, δηλαδή την πολιτική 

απάντηση στις νέες συνθήκες της ευρύτε-

ρης περιοχής και τον σημερινό και μελλο-

ντικό ρόλο της κοινωνίας των πολιτών σε 

μια νέα Ένωση της Μεσογείου. Ως προς 

το πρώτο θέμα, η συζήτηση περιστράφηκε 

κυρίως γύρω από τη μελλοντική πολιτική 

στην περιοχή· το δε δεύτερο θέμα βρί-

σκεται ούτως ή άλλως στο επίκεντρο των 

εργασιών της ΕΟΚΕ και έχει αναδειχθεί 

σε ζήτημα μείζονος σημασίας για όλους 

τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στην 

περιοχή.

Στις συζητήσεις έλαβαν μέρος εξέχου-

σες προσωπικότητες όπως ο ευρωπαίος 

επίτροπος κ. Štefan Füle και ο τούρκος 

υπουργός Ανάπτυξης κ. Cevdet Yilmaz. 

Μαζί με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες 

σκιαγράφησαν ορισμένες από τις μελλο-

ντικές προτεραιότητες της περιοχής, όπως 

η εμπέδωση της δημοκρατίας και των θεμε-

λιωδών ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαι-

ωμάτων, η οικονομική ολοκλήρωση της 

περιοχής και η κοινωνική πρόοδος. Εν 

κατακλείδι, οι προκλήσεις είναι μεν πολ-

λές, αλλά δεν λείπει η γενικότερη αίσθηση 

αισιοδοξίας ότι η κοινωνία των πολιτών 

μπορεί να κάνει τη διαφορά την επόμενη 

χρονιά. (gh) ●

Ενίσχυση των δικαιωμάτων των θυμάτων στην ΕΕ

Υπάρχει άραγε ικανοποιητική προστασία για τα θύματα εγκλημάτων που 

συμβαίνουν στο εξωτερικό; Η ΕΟΚΕ επιθυμεί να εξασφαλίσει στα θύματα 

εγκληματικών πράξεων άνευ διακρίσεων ορισμένα ελάχιστα δικαιώματα 

σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξάρτητα ιθαγένειας και χώρας διαμο-

νής τους. Η γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ σχετικά με την ενίσχυση των δικαι-

ωμάτων των θυμάτων στην ΕΕ, που κατάρτισε η κ. Walker Shaw (Ομάδα 

των Εργαζομένων, Ηνωμένο Βασίλειο), ακολουθεί τις προτάσεις της Ευρω-

παϊκής Επιτροπής που έχουν ως στόχο να ενισχύσουν τα ισχύοντα εθνικά 

μέτρα. Με τη συγκεκριμένη δέσμη προτάσεων, η ΕΕ θα συμβάλλει ώστε 

να καταστούν οι ανάγκες των θυμάτων εγκληματικών πράξεων κεντρικό 

στοιχείο των δικαστικών συστημάτων, παράλληλα με τη σύλληψη και την 

τιμωρία των δραστών.

Η ΕΟΚΕ προτείνει επίσης να ενισχυθεί ο ρόλος του θύματος και των 

δικαιωμάτων και η αναγνώριση της οικογενείας ή του αντιπροσώπου του 

θύματος. Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι η Επιτροπή αντί να εντοπίζει ορισμένα «ευά-

λωτα θύματα», ιεραρχώντας έτσι τα θύματα, θα πρέπει να προτείνει την πρό-

σβαση σε ειδικά μέτρα στήριξης όλων των θυμάτων εγκλήματος. (ail) ●

Οι ταχογράφοι αποδεικνύουν την αξία τους, μπορούν 
όμως να βελτιωθούν περαιτέρω

Αν και οι ταχογράφοι (οι οποίοι μετρούν τον χρόνο οδήγησης των οδηγών) 

συμβάλλουν ήδη σημαντικά στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και των 

συνθηκών εργασίας, καθώς και στην εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνι-

σμού για τις εταιρείες μεταφορών στην Ευρώπη, η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι μπο-

ρούν να βελτιωθούν περαιτέρω. Στη γνωμοδότησή της, την οποία κατάρ-

τισε ο Jan Simons (Ομάδα Εργοδοτών, Κάτω Χώρες), υποστηρίζει ότι πρέπει 

να γίνει μεγαλύτερη χρήση της δυνατότητας ελέγχου εξ αποστάσεως μέσω 

του ταχογράφου, έτσι ώστε οι οδηγοί που τηρούν τους κανόνες να υπόκει-

νται σε λιγότερους ελέγχους καθ’ οδόν.

Η ΕΟΚΕ ζητά επίσης να διερευνηθεί περαιτέρω η επικοινωνία μέσω ευρω-

παϊκών δορυφόρων, η οποία θα επιτρέψει ενδεχομένως τη χρήση και άλλων 

μηχανισμών ελέγχου, που θα αποδειχθούν φθηνότεροι, πιο αξιόπιστοι και 

λιγότερο ογκώδεις, ενώ παράλληλα θα διευκολύνουν τον έλεγχο.

Επιπλέον, η ΕΟΚΕ συνιστά την εγκατάσταση αισθητήρων βάρους με 

τους οποίους θα μπορεί να εντοπίζεται τυχόν υπερφόρτωση. Τέλος, προτεί-

νει να μπορεί η ψηφιακή συσκευή ελέγχου να καταγράφει τη θέση του οχή-

ματος στην αρχή και στο τέλος μιας διαδρομής μεταφοράς. Αυτό θα βελτι-

ώσει τον έλεγχο των ενδομεταφορών από τα κράτη μέλη, μέχρι την πλήρη 

ελευθέρωσή τους. (mb) ●

Αναθεωρημένη εμπορική πολιτική: ένα χρήσιμο 
εργαλείο για την υλοποίηση της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020»

Στη γνωμοδότηση REX/331 που εξέδωσε ανταποκρινόμενη στη σχετική 

αίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (εισηγήτρια: η κ. Evelyne Pichenot, FR, 

Ομάδα ΙΙΙ), η ΕΟΚΕ παρατηρεί ότι η πρόταση για την αναθεωρημένη εμπο-

ρική πολιτική παρέχει χρήσιμες διευκρινίσεις όσον αφορά τις εμπορικές προ-

τεραιότητες που συνάδουν με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Ειδικότερα, η 

πρόταση επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι το εμπόριο, ως εξωτερική συνιστώσα 

της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη 

βιωσιμότητα της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς.

Ωστόσο, στη γνωμοδότησή της η ΕΟΚΕ ζητά επίσης να δοθεί μεγαλύ-

τερη προσοχή στην αναπτυξιακή συνεργασία, στην παγκόσμια αλληλεγ-

γύη και στον προβληματισμό σχετικά με τους αναπτυξιακούς στόχους της 

χιλιετίας, με δεδομένη την ηγετική θέση της Ευρώπης σε μια παγκόσμια 

πράσινη οικονομία.

Φέρνοντας ως παράδειγμα την πρόσφατη συμφωνία ελεύθερων συναλ-

λαγών με τη Νότια Κορέα, η ΕΟΚΕ υπογραμμίζει την ολοένα και πιο σημα-

ντική συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην εφαρμογή και την παρα-

κολούθηση των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά θέματα 

αειφόρου ανάπτυξης. Συνεχίζοντας την ίδια συλλογιστική, η γνωμοδότηση 

αναφέρει ότι η ΕΟΚΕ θα μπορούσε να διευκολύνει τη συνεργασία με την 

κοινωνία των πολιτών σε κάθε εταίρο χώρα, προκειμένου να αυξηθεί εκα-

τέρωθεν η πίστη και η εμπιστοσύνη. (mvd) ●

Αξιολόγηση του πρώτου ευρωπαϊκού εξαμήνου: οι 
κυβερνήσεις των κρατών μελών πρέπει να αναλάβουν 
περισσότερες δεσμεύσεις

Στη γνωμοδότηση EUR/002 (εισηγητής: Michael Smyth, UK, Ομάδα III) 

αξιολογείται το πρώτο ευρωπαϊκό εξάμηνο, μια νέα μέθοδος διακυβέρνη-

σης που αποσκοπεί σε έναν καλύτερο συντονισμό των οικονομικών πολι-

τικών μεταξύ ΕΕ και κρατών μελών. Η κυριότερη ανησυχία έγκειται στη 

διαπίστωση ότι δεν επαρκούν οι δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη 

μέλη στο πλαίσιο των εθνικών τους προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων προ-

κειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι της στρατηγικής ΕΕ 2020, όπως προκύ-

πτει από την ετήσια έρευνα για την ανάπτυξη για το έτος 2012. Ο κ. Joost 

van Iersel, πρόεδρος της συντονιστικής επιτροπής «Ευρώπη 2020», ο οποίος 

παρουσίασε κατά τη σύνοδο ολομέλειας τα βασικά σημεία της γνωμοδότη-

σης, τόνισε ότι η επιτυχία της στρατηγικής εξαρτάται κυρίως από τα κράτη 

μέλη, τα οποία οφείλουν να εφαρμόσουν στη χώρα τους τις δηλώσεις και 

προθέσεις που εξέφρασαν. Επειδή οι περισσότερες μεταρρυθμίσεις πρέπει να 

εφαρμοστούν σε εθνικό επίπεδο, είναι σημαντικό να παρακολουθεί η οργα-

νωμένη κοινωνία των πολιτών τις ενέργειες των εθνικών κυβερνήσεων. Η 

γνωμοδότηση υιοθετήθηκε ομόφωνα και υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο 

της εκπαίδευσης ως μονόδρομο για την επίτευξη καινοτομίας, τεχνολογι-

κής προόδου και επιχειρηματικότητας. (mvd) ●

Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

σύνοδο έγινε άλλο ένα βήμα προς τη δια-

μόρφωση, μεταξύ άλλων, της ενωσιακής 

πολιτικής στο πεδίο της κοινωνίας των 

πολιτών στην ευρωμεσογειακή περιοχή 

ενόψει του 2012.

Όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, 

στη σύνοδο συμμετέσχον εκπρόσωποι 

των ΟΚΕ, των ενώσεων εργοδοτών, των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων και λοιπών 

οικονομικών και κοινωνικών ομάδων της 

περιοχής με πολλές, πάντως, νέες παρου-

σίες. Για πρώτη δε φορά έλαβαν μέρος 

σε σύνοδο κορυφής αρκετοί εκπρόσωποι 

ΜΚΟ. Σκοπός της συμμετοχής τους ήταν 

η περαιτέρω σύσφιγξη των σχέσεων του 

νέου, δυναμικού και ανερχόμενου τομέα 

των ΜΚΟ της ευρωμεσογειακής περιοχής 

με τις κοινωνικο-επαγγελματικές οργανώ-

σεις που εξακολουθούν να έχουν καθορι-

στική παρουσία στο οικονομικό και πολι-

τικό γίγνεσθαι των χωρών τους.

Από αριστερά προς τα δεξιά: ο κ. Δημήτρης Δημητριάδης, πρόεδρος της επιτροπής 
παρακολούθησης «Euromed» της ΕΟΚΕ, ο κ. Staff an Nilsson, πρόεδρος της ΕΟΚΕ, 
ο κ. Cevdet Yilmaz, υπουργός Ανάπτυξης της Τουρκίας, ο κ. Rifat Hisarciklioğlu, 
πρόεδρος της Ένωσης Επιμελητηρίων και Χρηματιστηρίων Εμπορευμάτων της Τουρκίας (TOBB)

476η σύνοδος ολομέλειας της ΕΟΚΕ

10η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών ΕΕ–Κίνας, 1-2 Δεκεμβρίου 2011
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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)

Σ’ αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν
Alejandro Izquierdo Lopez (ail) 
Andreas Versmann (av) 
Antonio Santamaria Pargada (asp) 
Antoine Cochet (ac) 
Barbara Walentynowicz (bw) 
Christian Weger (cw) 
Coralia Catana (cc) 
Guy Harrison (gh) 
Maciej Bury (mb) 

Maïté Van Deursen (mvd) 
Milen Minchev (mm) 
Raff aele De Rose (rdr) 

Γενικός συντονισμός 
Nadja Kačičnik 

Διεύθυνση
Comité économique et social européen
Bâtiment Jacques Delors
Rue Belliard/Belliaardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussels
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 Φεβρουάριο του 2012.

6η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού 
Φόρουμ για την Ένταξη

Περισσότεροι από 90 εκπρόσωποι ευρωπα-

ϊκών και εθνικών οργανισμών που ασχο-

λούνται με την ένταξη των μεταναστών 

συναντήθηκαν για έκτη φορά (στις 9 και 

10 Νοεμβρίου) στο κτίριο της Επιτροπής 

για το εξαμηνιαίο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για 

την Ένταξη, το οποίο συνδιοργανώνουν 

η Επιτροπή και η ΕΟΚΕ. Επίσης, έλαβαν 

μέρος αντιπρόσωποι των αρμόδιων εθνι-

κών Υπουργείων και 21 μέλη της μόνιμης 

ομάδας μελέτης της ΕΟΚΕ για τη μετανά-

στευση και την ένταξη.

Η ιδιαιτερότητα του Φόρουμ είναι ότι 

ο επίτροπος και άλλα σημαντικά πρόσωπα 

δεν αποχωρούν μετά την εκφώνηση των 

ομιλιών τους, αλλά διεξάγουν διάλογο με 

τους συμμετέχοντες (που συχνά είναι μετα-

νάστες) και ακούνε τις απόψεις και τις ανη-

συχίες τους. Οι συμμετέχοντες θεωρούν το 

Φόρουμ ως έναν χώρο για δικτύωση και 

ανταλλαγή ιδεών σε ευρωπαϊκό επίπεδο: 

ένα μέρος όπου ένας Αφγανός από τη Σλο-

βακία, ένας Φιλιππίνος από την Ελλάδα και 

ένας Σενεγαλέγος από την Ιρλανδία μπο-

ρούν να συναντηθούν και να συζητήσουν 

τις κοινές ανησυχίες τους.

Το αρχικό θέμα της συνεδρίασης —Ο 

ρόλος των χωρών καταγωγής στη διαδικασία 

ένταξης— απαιτούσε από τους συμμε-

τέχοντες να θεωρήσουν την ένταξη από 

την «εξωτερική» πλευρά. Στις συζητήσεις 

στρογγυλής τραπέζης, ανέλυσαν τις ευκαι-

ρίες και τις προκλήσεις των μέτρων έντα-

ξης πριν από την αναχώρηση, συμπεριλαμ-

βανομένων προπαρασκευαστικών μαθημά-

των και πληροφοριών για τους δυνητικούς 

μετανάστες· εξέτασαν πώς η διασπορά μπο-

ρεί να γίνει ο «διαμεσολαβητής» για τις ανα-

πτυσσόμενες οικονομίες και συζήτησαν τα 

οφέλη και τις παγίδες της κυκλικής μετανά-

στευσης. Αυτά τα ζητήματα είναι μέρος της 

νέας ευρωπαϊκής ατζέντας για την ένταξη 

(υιοθετήθηκε τον Ιούλιο 2011), που προε-

τοιμάζει το έδαφος για τις επόμενες εξελί-

ξεις στον συγκεκριμένο τομέα πολιτικής. Η 

γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ στη συγκεκριμένη 

ημερήσια διάταξη, που κατάρτισε η ομάδα 

«Μετανάστευση και ένταξη», θα υιοθετηθεί 

στις αρχές της άνοιξης.

Το Φόρουμ θα συνέλθει εκ νέου τον 

Μάιο 2012, για να εξετάσει τις οικονο-

μικές πλευρές της ένταξης των μετανα-

στών. (bw) ●

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜIΑ 

Η Laure Batut ανακηρύσσεται Ιππότης της Λεγεώνας της Τιμής

Στις 14 Νοεμβρίου, η Laure Batut (Γαλλία), μέλος της ΕΟΚΕ από τον Φεβρουάριο του 

2004, ανακηρύχτηκε Ιππότης της Λεγεώνας της Τιμής. Τα εύσημα, τα οποία επιβρα-

βεύουν τις «εξαιρετικές υπηρεσίες» προς το έθνος, της απονεμήθηκαν στο Παρίσι από 

τον Michel Charasse, πρώην υπουργό και γερουσιαστή, και μέλος του Συνταγματικού 

Συμβουλίου της Γαλλίας. Η κ. Batut, η οποία εκπροσωπεί στην ΕΟΚΕ την Confédération 

Générale du Travail-Force Ouvrière (CGT-FO), είναι ταυτόχρονα κοσμήτορας και σύμβου-

λος στην Ομάδα ΙΙ (SOC/ΤΕΝ). (mvd) ●

Η άποψη του Henri Malosse για την οικονομική καινοτομία

Στην ετήσια εκδήλωση «Ημέρες Οικονομίας» (Journées de l’Economie), η οποία πραγμα-

τοποιήθηκε στη Λυών στις 9-11 Νοεμβρίου 2011, συμμετείχαν άνω των 2 000 προσωπι-

κοτήτων από τον πολιτικό, οικονομικό και επιχειρηματικό κόσμο, μεταξύ των οποίων η 

Laurence Parisot, πρόεδρος του MEDEF, και ο François Baroin, γάλλος υπουργός Οικο-

νομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας. Ο Henri Malosse, πρόεδρος της Ομάδας των Εργο-

δοτών της ΕΟΚΕ, μίλησε για το θέμα των σχέσεων μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχει-

ρήσεων και τόνισε ότι «πρέπει να προχωρήσουμε από τις υπεργολαβίες και τις σχέσεις 

εξάρτησης σε σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας, ιδίως στο πλαίσιο ομάδων επιχειρή-

σεων που μπορούν να προωθήσουν την καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη. Πρέ-

πει να οικοδομήσουμε ένα ευρωπαϊκό πρότυπο “οικοσυστημάτων” που θα μας δώσει τη 

δυνατότητα να είμαστε περισσότερο ανταγωνιστικοί και να διασφαλίσουμε τη συντρι-

πτική πλειοψηφία των θέσεων εργασίας στην ΕΕ». (mm) ●

Σύντομα στην ΕΟΚΕ
Η ΕΟΚΕ και η ομάδα προβληματισμού «Notre Europe» συγκεντρώνουν τους φορείς λήψης αποφάσεων 
και την κοινωνία των πολιτών για την προώθηση κοινής ενεργειακής πολιτικής

Η γνωμοδότηση πρωτοβουλίας με θέμα «Συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη δημιουργία μιας μελλοντικής Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ενέρ-

γειας», την οποία κατάρτισε ο κ. Pierre-Jean Coulon (Γαλλία, Ομάδα II) και την οποία θα εξετάσει η ΕΟΚΕ κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Ιανουα-

ρίου 2012, προτείνει συγκεκριμένη θεώρηση μιας πιο ολοκληρωμένης και αλληλέγγυας ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής. 

Πρώτη πράξη αυτής της νέας δυναμικής θα αποτελέσει η διάσκεψη με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Ένωση προς την κατεύθυνση μιας Ευρωπαϊκής Κοινό-

τητας Ενέργειας», την οποία θα διοργανώσουν η ΕΟΚΕ και η ομάδα προβληματισμού «Notre Europe», με την υποστήριξη του κ. Jacques Delors, στις 

31 Ιανουαρίου 2012. Η διάσκεψη θα ασχοληθεί με τις μεγάλες προκλήσεις της ενωσιακής ενεργειακής πολιτικής: την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγο-

ράς, την εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού και τη μετάβαση σε ενεργειακά συστήματα χωρίς άνθρακα έως το 2050. 

Πολιτικοί με σημαντικές αρμοδιότητες και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών θα συζητήσουν —παρουσία του κ. Jacques Delors, ο οποίος είχε 

την πρωτοβουλία για τη δημιουργία του σχεδίου για την ευρωπαϊκή κοινότητα ενέργειας— τα λειτουργικά στάδια προκειμένου να επιτευχθεί πραγ-

ματική ενεργειακή ολοκλήρωση σε επίπεδο ΕΕ. Η πρόκληση συνίσταται στον καλύτερο συντονισμό της δράσης των κρατών μελών, της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και των σχετικών φορέων, και στον συνυπολογισμό των μεγάλων προσδοκιών που τρέφουν οι ευρωπαίοι πολίτες στο θέμα της ενέργειας, 

ιδίως ως προς την αυξημένη προστασία κατά των διακοπών εφοδιασμού, τις ελεγχόμενες και προσιτές τιμές και τη μεγαλύτερη αλληλεγγύη. (ac) ●

Η επίτροπος κ. Cecilia Malmström, ο συντονιστής καθηγητής κ. Fargues, οι εισηγητές της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης κκ. A. Xuseyn, T. Baghajati, J. Bains

Η κ. Laure Batut, μέλος της ΕΟΚΕ

Henri Malosse, EESC member
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Το ΕΟΚΕ info σε 22 γλώσσες: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
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