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ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ Περισσότερη Ευρώπη και στον τομέα 
της ενέργειαςΑγαπητοί αναγνώστες, 

Στο τέλος του 2011 παρατηρήθηκε αποκατάσταση της 

αλληλεγγύης και της εμπιστοσύνης στο ευρώ από την 

πλευρά των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων μας, 

οι οποίοι —πλην του Ηνωμένου Βασιλείου— συμφώ-

νησαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου να 

διαπραγματευτούν την τροποποίηση της Συνθήκης για 

την ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνη-

σης. Μπορεί η Ευρώπη να μην έχει ακόμα βγει από τη 

στενωπό, όμως η οικονομική και νομισματική ένωση θα τη βοηθήσει να σταθεί σε πιο στέ-

ρεα βάση. Αυτό το βήμα προόδου οφείλεται στη διαπίστωση (και το αίσθημα ευθύνης) των 

πολιτικών ηγετών μας, ότι μόνη διέξοδος από αυτή την κρίση είναι η συντονισμένη δράση.

Οι ηγέτες της Ένωσης βρήκαν την απαραίτητη δύναμη για να κινηθούν προς «περισ-

σότερη Ευρώπη» στις οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις. Ωστόσο, το φάσμα των 

πολιτικών που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από έναν τέτοιο συντονισμό είναι πολύ 

ευρύτερο. Στο πλαίσιο αυτό, παραπέμπω στα σχόλια του κ. Jean-Claude Trichet στην 

εφημερίδα Les Echos στις 28 Δεκεμβρίου: «Τόσο σήμερα όσο και το 1945, υπάρχουν πολ-

λοί λόγοι να αγωνιστούμε για την περαιτέρω ολοκλήρωση της Ένωσης και αυτοί οι λόγοι 

αφορούν το μέλλον και τίποτα άλλο» (όλα τα στοιχεία μας κατευθύνουν προς την περαι-

τέρω ολοκλήρωση: ο νέος γεωπολιτικός χάρτης του κόσμου, το παγκόσμιο οικονομικό 

τοπίο, τα θέματα της φορολογίας, η προστασία του πλανήτη μας, καθώς και η ανάγκη 

για ανάπτυξη, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα, με σκοπό τη διατήρηση των κοινω-

νικών δικαιωμάτων και παράλληλα την εξασφάλιση μιας αξιοπρεπούς ζωής για όλους).

Αυτή η νέα Ευρώπη μπορεί να λάβει μορφή και να αποκτήσει τη νομιμότητα που χρει-

άζεται για να συνεχίσει να υπάρχει σε βάθος χρόνου μόνο με την υποστήριξη των πολι-

τών της. Γι’ αυτό η ΕΟΚΕ προσπαθεί να ενθαρρύνει την ολοένα και μεγαλύτερη δημό-

σια συζήτηση στην Ευρώπη. Η διάσκεψη της 31ης Ιανουαρίου για την Ενεργειακή Κοινό-

τητα αντικατόπτρισε τον διττό στόχο μας: να προωθήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση για 

να δώσουμε κοινή απάντηση σε σημερινές προκλήσεις, όπως ο ενεργειακός εφοδιασμός 

μας, και για να συμμετάσχει η κοινωνία των πολιτών στη συζήτηση προκειμένου να δώσει 

νέα πνοή και δημοκρατική νομιμοποίηση στη διαδικασία ολοκλήρωσης.

Η Ευρώπη μπορεί και πρέπει να παραμείνει ενωμένη αν επιθυμεί να ασκήσει επιρροή 

στη διάρκεια των διεθνών διαπραγματεύσεων για το κλίμα. Η διάσκεψη «Βιώσιμη επιδίωξη 

— Υπεύθυνη στάση», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 7 και 8 Φεβρουαρίου, αποτέλεσε 

ένα πολύτιμο φόρουμ για την ανταλλαγή ιδεών, τα δε πορίσματά της θα τροφοδοτήσουν 

το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου, το οποίο έχει επιφορτιστεί με τον καθορισμό της 

θέσης της ΕΕ στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών Ρίο+20 για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Σε αυτούς τους τομείς, όπως και σε πολλούς άλλους, η ΕΕ μπορεί μόνο να αποκομί-

σει οφέλη δρώντας ομόφωνα. Όπως έχω υποστηρίξει πολλές φορές στο παρελθόν, είναι 

σημαντικό να θυμόμαστε ότι η Ευρώπη δεν είναι το πρόβλημα αλλά η λύση.

Staff an Nilsson

Πρόεδρος
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«Η ενέργεια είναι ένας τομέας στον οποίο 

η Ευρώπη αθέτησε τις υποχρεώσεις της 

έναντι των πολιτών της», δήλωσε η Anna 

Maria Darmanin, αντιπρόεδρος της Ευρω-

παϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επι-

τροπής στην εναρκτήρια ομιλία της στο 

συνέδριο «Η Ευρωπαϊκή Ένωση προς την 

κατεύθυνση μιας Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

Ενέργειας» το οποίο πραγματοποιήθηκε 

στις 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με πρόσφατη 

δημοσκόπηση, η πλειοψηφία των Ευρω-

παίων δηλώνουν ότι θα αισθάνονταν πιο 

ασφαλείς αν υπήρχε καλύτερος ευρωπαϊ-

κός συντονισμός στον τομέα της ενέργειας 

(60 %) και αλληλεγγύη μεταξύ των κρα-

τών σε περίπτωση διακοπής του εφοδια-

σμού (79 %).

Ωστόσο, παρά αυτές τις σαφείς προσ-

δοκίες, η Ευρώπη προχωρά με υπερβολικά 

βραδύ ρυθμό στην ολοκλήρωση της εσω-

τερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και 

φυσικού αερίου. «Παρότι οι εθνικές πολι-

τικές ενέργειας έχουν δείξει τα όριά τους, 

δεν υπάρχει κοινή ενεργειακή ευρωπα-

ϊκή πολιτική για την άρση των φραγμών», 

δήλωσε ο Jacques Delors Delors σε γρα-

πτή δήλωση που απέστειλε στο συνέδριο. 

Ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής ήταν ο πρώτος που πρότεινε την 

ιδέα της δημιουργίας μιας Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Ενέργειας για να επιταχυνθεί 

η έλευση μιας πραγματικής ευρωπαϊκής 

αγοράς ενέργειας. «Πρέπει να ρυθμίσουμε 

το πρόβλημα του κατακερματισμού των 

αγορών, για την ολοκλήρωση της εσωτε-

ρικής αγοράς μέχρι το 2014. Αυτό θα προ-

σθέσει 0,8 % στο ΑΕγχΠ της ΕΕ μέχρι το 

2020», δήλωσε ο Günther Oettinger, επί-

τροπος αρμόδιος για την ενέργεια.

Με δεδομένη τη δυσμενή κατάσταση 

που επικρατεί σήμερα, το έργο είναι 

τεράστιο. Όπως επεσήμανε ο Pierre-Jean 

Coulon, εισηγητής μιας πρόσφατης γνωμο-

δότησης της ΕΟΚΕ με θέμα την Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα Ενέργειας, προς το παρόν, μόνο 

10 % της ηλεκτρικής ενέργειας μεταφέρεται 

μεταξύ των κρατών μελών, οι καταναλωτές 

δεν μπορούν να επιλέξουν φορέα ηλεκτρι-

κής ενέργειας εγκατεστημένο στο εξωτε-

ρικό, η ενεργειακή ένδεια αυξάνεται, ο σχε-

διασμός του δικτύου παραμένει σε μεγάλο 

βαθμό εθνική υπόθεση και η ΕΕ δεν δια-

πραγματεύεται ως ενιαίο σύνολο με τους 

προμηθευτές της.

Η γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ απευθύ-

νει έκκληση για τη δημιουργία Ευρωπα-

ϊκής Κοινότητας Ενέργειας. Ένα από τα 

βασικά στοιχεία της είναι η δημιουργία 

περιφερειακών «μπλοκ» ενέργειας, εντός 

των οποίων οι χώρες και οι φορείς εκμε-

τάλλευσης θα συντονίζουν τις βασικές 

αποφάσεις τους που αφορούν το ενεργει-

ακό μείγμα και την ανάπτυξη του δικτύου 

τους. «Αυτό θα δημιουργούσε σημαντικές 

οικονομίες κλίμακας και θα ενθάρρυνε τη 

βιομηχανική ανάπτυξη νέων πηγών ενέρ-

γειας», υποστήριξε ο κ. Coulon. «Επίσης, 

θα οδηγούσε σε σταδιακή ολοκλήρωση των 

αγορών (οι οποίες μέχρι στιγμής είναι χωρι-

στές) και θα συνέδραμε στην ευθυγράμμιση 

των τιμών.»

Από την πλευρά του ο κ. Martin Schulz, 

πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

τόνισε πως το έργο αυτό θα διευκολύνει 

τη μετάβαση σε μια κοινωνία χαμηλών 

ανθρακούχων εκπομπών συμβάλλοντας 

στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και 

ανάπτυξης.

Πολλοί σύνεδροι υποστήριξαν μια κοινή 

προσέγγιση στην παραγωγή, τη μεταφορά 

και την κατανάλωση ενέργειας, και ανέ-

φεραν ότι οι συνέπειες για τους τελικούς 

χρήστες όσων κρατών μελών δεν συμμε-

τάσχουν θα μπορούσαν να είναι σοβαρές, 

ιδίως όσον αφορά την αύξηση των τιμών 

και τις διακυμάνσεις στην παραγωγή και 

την κατανάλωση ενέργειας. Μερικοί από 

τους συμμετέχοντες τάχθηκαν σθεναρά 

κατά της πρόωρης σταδιακής κατάργησης 

της πυρηνικής ενέργειας υπέρ λιγότερο 

καθαρών πηγών ενέργειας, υποστηρίζο-

ντας ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να θέσει 

σε κίνδυνο τους στόχους της ΕΕ στους 

τομείς της ενέργειας και του κλίματος.

Πράγματι, σε πολλές περιπτώσεις έχει 

υποστηριχτεί η ανάγκη για συντονισμένη 

δράση με στόχο τη βελτιστοποίηση των 

περιβαλλοντικών, των κοινωνικών και των 

βιομηχανικών μετασχηματισμών της μελ-

λοντικής ενεργειακής μετάβασης. Η ενερ-

γειακή πολιτική πρέπει να εναρμονιστεί 

απόλυτα με την πολιτική για το κλίμα, με 

στόχο τους τελικούς χρήστες ενέργειας. 

Στο συνέδριο αναγνωρίστηκε ότι πρέπει να 

γίνουν περισσότερα στον τομέα της ενερ-

γειακής πολιτικής, με σκοπό πιο προσιτές 

τιμές ενέργειας και τη συμμετοχή της κοι-

νωνίας των πολιτών στις σημαντικές ενερ-

γειακές επιλογές.

Σε συνέχεια του συνεδρίου, κοινή 

δήλωση που θα υπογράψουν οι κ. Staff an 

Nilsson και Jacques Delors θα ζητά ταχέα 

και λειτουργικά βήματα για την ολοκλή-

ρωση της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ.

Σε αυτή την επιτυχή διάσκεψη, η οποία 

διοργανώθηκε από κοινού από την ΕΟΚΕ 

και τη Notre Europe, πανευρωπαϊκή ομάδα 

προβληματισμού που ίδρυσε ο  Jacques 

Delors, συμμετείχαν περισσότερα από 

200 άτομα. (mb) ●

Από τα αριστερά προς τα δεξιά: ο κ. Martin Schulz, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η κ. Anna Maria Darmanin, 
αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ, και ο κ. Günther Oettinger, επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ
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Η σύνοδος ολομέλειας του Ιανουαρίου ήταν 

η πρώτη κατά τη δανική Προεδρία του Συμ-

βουλίου της ΕΕ. Ο κ. Nicolaï Wammen, 

υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της 

χώρας, εξέθεσε τις προτεραιότητες της 

κυβέρνησής του για το τρέχον εξάμηνο.

Αν και σε γενικές γραμμές ο  κεντρι-

κός άξονας του προγράμματος της δανικής 

Προεδρίας είναι η απαγκίστρωση από την 

οικονομική και κοινωνική κρίση, θα πρέπει 

παράλληλα να αντιστραφούν και οι πολι-

τικές συνέπειες αυτής της κρίσης, διευκρί-

νισε ο κ. Wammen. Γι’ αυτό τον λόγο, επι-

δίωξη της δανικής Προεδρίας είναι η συμ-

βολή της στη διατήρηση της ενότητας της 

ΕΕ, η οποία θα πρέπει να παραπέμπει μάλ-

λον σε μια «27μελή οικογένεια» παρά μια 

«λέσχη των 10 ή 17».

Οι προτεραιότητες της δανικής Προε-

δρίας αφορούν μια Ευρώπη υπεύθυνη, δυνα-

μική, οικολογική και ασφαλή.

Μια υπεύθυνη Ευρώπη είναι σε θέση να 

ελέγχει τα οικονομικά της, τόσο σε εθνική 

όσο και σε ενωσιακή κλίμακα. Τούτο προϋ-

ποθέτει την εφαρμογή και την τήρηση της 

νέας οικονομικής διαχείρισης, η οποία συνί-

σταται στον αρτιότερο συντονισμό και επο-

πτεία των δημοσιονομικών και οικονομικών 

πολιτικών των κρατών μελών. Όσο για τον 

προϋπολογισμό της περιόδου 2014-2020, 

ο οποίος θα βρίσκεται σε φάση διαπραγμα-

τεύσεων μέχρι το τέλος του 2012, η Δανία 

επιθυμεί να συνδυάζει την «οικονομική 

υπευθυνότητα» με την «ανάπτυξη».

Ως δυναμική Ευρώπη, η δανική Προε-

δρία εννοεί τον εκσυγχρονισμό της εσω-

τερικής αγοράς, η συμπλήρωση 20 ετών 

ζωής της οποίας θα πρέπει να χαρακτηρίζε-

ται από μεγαλύτερη δυνατότητα προσέλ-

κυσης κεφαλαίων, αυξημένη ελαστικότητα 

στην εφαρμογή του κανονιστικού πλαι-

σίου των δημόσιων συμβάσεων, περαιτέρω 

ασφάλεια των καταναλωτών, καθώς και από 

ένα σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας πιο 

προσιτό στις επιχειρήσεις.

Εν συνεχεία, σύμφωνα πάντα με τον 

δανό υπουργό, πρέπει να επιταχυνθεί 

η μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία, 

ειδάλλως υφίσταται ο κίνδυνος απώλειας 

γνώσης και θέσεων εργασίας προς όφελος 

άλλων χωρών. Η περαιτέρω μεταστροφή 

της Ευρώπης προς την οικολογία εξαρτάται 

από τις αναπτυξιακές, ενεργειακές και γεωρ-

γικές πολιτικές, καθώς και τις πολιτικές αλι-

είας, οι οποίες κατέχουν όλες περίοπτη θέση 

στο θεματολόγιο της δανικής Προεδρίας.

Τέλος, στις προτεραιότητες συγκατα-

λέγονται η ενίσχυση της συνεργασίας για 

το Σέγκεν και η πρόοδος του ευρωπαϊκού 

συστήματος ασύλου, τη στιγμή μάλιστα που 

η Αραβική Άνοιξη έχει προκαλέσει την ανά-

γκη για υποδοχή νέων προσφύγων και εξέ-

ταση των σχετικών αιτημάτων με κατάλ-

ληλο τρόπο. Ως προς τη διεύρυνση της ΕΕ, 

οι υποψηφιότητες της Τουρκίας, της Ισλαν-

δίας ή ακόμα και της Σερβίας και του Μαυ-

ροβουνίου θα εξεταστούν αξιοκρατικά και 

κατά περίπτωση.

Η θεσμική δομή της ΕΕ μετά τη Λισα-

βόνα προβλέπει ότι η εκ περιτροπής προ-

εδρία θα λειτουργεί δίκην «έντιμου διαμε-

σολαβητή» και αυτή ακριβώς την αποστολή 

επιθυμεί να αναλάβει η δανική Προεδρία.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚΕ Staff an Nilsson 

εξέφρασε την πεποίθηση ότι η τρέχουσα 

Προεδρία θα αποτελέσει μια «τονωτική 

ένεση» για τις δραστηριότητες της ΕΟΚΕ. 

Ο δε κ. Wammen επισήμανε ότι η δανική 

Προεδρία θεωρεί την ΕΟΚΕ όχι απλώς ως 

έναν εταίρο με επιρροή αλλά ως έναν βασικό 

συνομιλητή, όμως και οι τρεις Ομάδες του 

οργάνου, από την πλευρά τους, μπορούν να 

υπολογίζουν στη βούληση της δανικής Προ-

εδρίας να επαναφέρει την ΕΕ στον σωστό 

δρόμο. Τόσο η Δανία όσο και η ΕΟΚΕ μπο-

ρούν να υπολογίζουν σε μια συμπαγή και 

στενή συνεργασία με σκοπό την έξοδο της 

Γηραιάς Ηπείρου από το τέλμα. (mvd) ●

Από τα αριστερά προς τα δεξιά: ο κ. Staff an Nilsson, πρόεδρος της ΕΟΚΕ, και ο κ. Nicolai Wammen, υπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Δανίας

Η κοινωνία των πολιτών στο πλευρό της δανικής Προεδρίας της ΕΕ

Η οικονομική κρίση είχε σοβαρές επιπτώ-

σεις στην αγορά εργασίας. Χιλιάδες εται-

ρείες κλείνουν, η ανεργία παραμένει σε 

υψηλά επίπεδα, οι μισθοί μειώνονται, γίνο-

νται δημοσιονομικές περικοπές στα συστή-

ματα κοινωνικής προστασίας και επιδει-

νώνεται η φτώχεια και ο κοινωνικός απο-

κλεισμός.

Αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχή 

έξοδο από αυτή την κρίση είναι μια νέα 

γενιά, άρτια εκπαιδευμένη και ικανή να 

λαμβάνει αποφάσεις. Τα κράτη μέλη πρέ-

πει επομένως να δώσουν ιδιαίτερη προ-

σοχή στις δημόσιες επενδύσεις στην εκπαί-

δευση και στην επαγγελματική κατάρτιση, 

που είναι, και πρέπει να παραμείνουν, θεμε-

λιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και δημόσια 

αγαθά. Η επένδυση στην εκπαίδευση μπο-

ρεί να βοηθήσει στην επίτευξη των στό-

χων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» όσον 

αφορά τα ποσοστά απασχόλησης (75 % 

για την ηλικιακή ομάδα 20-64 ετών έως 

το 2020) και την κοινωνική ένταξη (20 εκα-

τομμύρια άνθρωποι πρέπει να απαλλαγούν 

από τη φτώχεια).

Η εκπαίδευση καλύπτει όλα τα στάδια 

της ζωής, από την προσχολική έως την τρι-

τοβάθμια εκπαίδευση, την κατάρτιση ενη-

λίκων και τα διαφορετικά περιβάλλοντα 

μάθησης —επίσημο, ανεπίσημο και άτυπο. 

Με αυτό κατά νου, το τμήμα SOC διορ-

γάνωσε στις 24 Ιανουαρίου διάσκεψη με 

θέμα «Η κρίση, η εκπαίδευση και η αγορά 

εργασίας» με στόχο την εξεύρεση καλύτε-

ρων τρόπων ένταξης των νέων στην επαγ-

γελματική ζωή, την επιτυχή αντιμετώπιση 

των προκλήσεων της διά βίου μάθησης και 

τη βελτίωση των δεξιοτήτων των ηλικιω-

μένων εργαζομένων.

Στη διάσκεψη παρευρέθηκαν πολλοί 

φορείς λήψης αποφάσεων. μεταξύ άλλων 

η  κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, επίτροπος 

αρμόδια για την εκπαίδευση, τον πολι-

τισμό, την πολυγλωσσία και τη νεολαία, 

η κ. Christine Antorini, υπουργός Παιδείας 

της Δανίας, καθώς και μέλη του Ευρωπαϊ-

κού Λαϊκού Κόμματος και του Σοσιαλδη-

μοκρατικού Κόμματος του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. Στη συζήτηση συμμετεί-

χαν επίσης αντιπρόσωποι του ΟΟΣΑ, του 

Ευρωπαϊκού Σπουδαστικού Φόρουμ, του 

Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας, της Ευρω-

παϊκής Συνδικαλιστικής Επιτροπής Εκπαι-

δευτικών και πολλοί άλλοι. (mvd) ●

Η επένδυση στην εκπαίδευση 
είναι αναγκαία προϋπόθεση για 
την έξοδο της ΕΕ από την κρίση

Η εφαρμογή του δανικού σχεδίου στη Ευρώπη

Οι επόμενοι έξι μήνες δεν θα είναι καθό-

λου εύκολοι για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ο κ. Staff an Nilsson, πρόεδρος της Ευρω-

παϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επι-

τροπής, τονίζει ότι «εν μέσω της χειρότε-

ρης κατά πάσα πιθανότητα οικονομικής, 

κοινωνικής, πολιτικής και θεσμικής κρί-

σης που γνώρισε ποτέ η Ευρώπη, η ισχυρή 

καθοδήγηση της Δανίας είναι ζωτικής σημα-

σίας». Η ΕΟΚΕ δεσμεύτηκε να σταθεί στο 

πλευρό της Προεδρίας και να συνεργαστεί 

στενά μαζί της —με την ενεργό συμμετοχή 

της κοινωνίας των πολιτών απανταχού της 

Ευρώπης— προκειμένου να υποστηριχτεί 

και να προαχθεί η περιβαλλοντική, οικονο-

μική και κοινωνική πρόοδος.

Η ενδυνάμωση του διαλόγου, σε συνδυ-

ασμό με την προώθηση και την ενίσχυση της 

συμμετοχής των πολιτών σε επίπεδο βάσης, 

αποτελούν πρωταρχική επιδίωξη της ΕΟΚΕ. 

Τα μέλη της διαδραματίζουν καθοριστικό 

ρόλο στη διασαφήνιση των πολιτικών της 

ΕΕ στην πατρίδα τους, τη συνεκτίμηση των 

συμφερόντων και των αναγκών των πολι-

τών και τη διαβίβαση των πληροφοριών 

αυτών στις σχετικές συζητήσεις που διεξά-

γονται στις Βρυξέλλες. Η επιτυχής έξοδος 

από την κρίση και η διασφάλιση βιώσιμων 

θέσεων εργασίας και αειφόρου ανάπτυξης 

θα επιτευχθούν μόνον υπό την προϋπόθεση 

ότι το σύνολο της κοινωνίας θα αναλάβει 

δέσμευση προς τον σκοπό αυτό και ότι όλοι 

οι αρμόδιοι φορείς θα επωμιστούν πλήρως 

τις ευθύνες τους.

Παρότι για την υπερνίκηση της κρίσης 

χρειάζονται βραχυπρόθεσμα μέτρα, είναι 

εξίσου ζωτικής σημασίας να επικρατήσει ένα 

μακροπρόθεσμο όραμα με στόχο να επιτευ-

χθούν οι βέλτιστες δυνατές προϋποθέσεις 

για τη διασφάλιση της ευημερίας των μελ-

λοντικών γενεών της Ευρώπης.

Με γνώμονα αυτή την επιδίωξη, η ΕΟΚΕ 

εξακολουθεί να επικεντρώνεται στην παρά-

μετρο της βιωσιμότητας, επιζητώντας την 

κατοχύρωσή της σε όλες τις πολιτικές. 

Η επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020» για μια έξυπνη, βιώσιμη 

και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη αποτε-

λεί ήδη προτεραιότητα για την ΕΟΚΕ, υπό 

την αιγίδα της συντονιστικής της επιτροπής 

«Ευρώπη 2020».

Αξιοποιώντας την εξειδικευμένη εμπει-

ρία που διαθέτει όσον αφορά την προστα-

σία των καταναλωτών, η ΕΟΚΕ διοργα-

νώνει την ετήσια εκδήλωσή της «Ημέρα 

του ευρωπαίου καταναλωτή» τον Μάρτιο 

του 2012 στην Κοπεγχάγη. Η κ. Benedicte 

Federspiel, μέλος της ΕΟΚΕ και του Συμ-

βουλίου Καταναλωτών της Δανίας, επιση-

μαίνει ότι «η εμπιστοσύνη των καταναλω-

τών έχει πρωταρχική σημασία για την ανα-

ζωογόνηση της ενιαίας αγοράς».

Η ΕΟΚΕ προετοιμάζει επίσης το μήνυμα 

και τη συμβολή της στη Διάσκεψη των Ηνω-

μένων Εθνών Ρίο+20 για την Αειφόρο Ανά-

πτυξη, η οποία αναμένεται να πραγματο-

ποιηθεί τον Ιούνιο του 2012. Το Παρατη-

ρητήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΟΚΕ 

έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στον 

συντονισμό ευρείας δημόσιας διαβούλευ-

σης και διοργανώνει —τον Φεβρουάριο του 

2012, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή— μια διάσκεψη για την προαγωγή 

του διαλόγου, την ανταλλαγή εμπειριών, 

την αναζήτηση βέλτιστων πρακτικών, την 

πραγματοποίηση συζήτησης και την επί-

τευξη συμφωνίας σχετικά με την προς ανά-

ληψη δράση, αλλά και ενόψει της υποβο-

λής προτάσεων προς τους αρμόδιους για τη 

λήψη αποφάσεων σχετικά με θέματα όπως 

η πράσινη οικονομία, η κατανάλωση, η δια-

κυβέρνηση και η εκρίζωση της φτώχειας.

Οι κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης 

δεν πρέπει να αμεληθούν κατά τους προ-

σεχείς μήνες. Η κ. Marie-Louise Knuppert, 

μέλος της ΕΟΚΕ και της Συνομοσπονδίας 

Συνδικαλιστικών Οργανώσεων της Δανίας, 

εκτιμά ότι «το μεγαλύτερο πρόβλημα της 

Ευρώπης είναι η  ανεργία, ιδιαίτερα δε 

μεταξύ των νέων» και απευθύνει έκκληση 

για τη διατύπωση νέων προτάσεων προ-

κειμένου να διευκολυνθεί η είσοδος στην 

αγορά εργασίας των νέων που αναζητούν 

απασχόληση. Η ΕΟΚΕ επιδεικνύει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για τις απόψεις και τις εμπει-

ρίες των νέων Ευρωπαίων —των αυριανών 

αρμόδιων για τη λήψη των αποφάσεων— 

και τον Απρίλιο του 2012 θα διοργανώσει 

στις Βρυξέλλες την τρίτη της Σύνοδο Ολο-

μέλειας Νέων με θέμα «Η δική σου Ευρώπη, 

η δική σου φωνή!».  ●
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Η ΕΟΚΕ στη Διεθνή Πράσινη Εβδομάδα 
του Βερολίνου

Οι κερασιές θ’ ανθίσουν 
και πάλι

Ο πρόεδρος της ΕΟΚΕ κ. Staff an Nilsson 

και το ειδικευμένο τμήμα «Γεωργία, αγρο-

τική ανάπτυξη, περιβάλλον» (ΝΑΤ) της 

ΕΟΚΕ διαδραμάτισαν ενεργό ρόλο κατά 

τις πρώτες ημέρες της Διεθνούς Πρά-

σινης Εβδομάδας του Βερολίνου στις 

19-21 Ιανουαρίου 2012.

Η Διεθνής Πράσινη Εβδομάδα (ΔΠΕ) 

είναι η μεγαλύτερη έκθεση για τα τρόφιμα, 

τη γεωργία και τη φυτοκομία παγκοσμίως 

και περιλαμβάνει εμπορικά και μη εμπο-

ρικά εκθέματα με διαφορετικά κεντρικά 

θέματα κάθε χρόνο. Στη βασική πολιτική 

εκδήλωση της ΔΠΕ, ήτοι το Παγκόσμιο 

Φόρουμ για τα Τρόφιμα και τη Γεωργία 

(ΠΦΤΓ), συμμετέχουν σημαντικοί πολιτι-

κοί από ολόκληρο τον κόσμο, εκπρόσω-

ποι της βιομηχανίας, ειδικοί επί θεμάτων 

αναπτυξιακής συνεργασίας, η επιστημο-

νική κοινότητα και η κοινωνία των πολι-

Η συνεδρίαση του ειδικευμένου τμή-

ματος ΝΑΤ της ΕΟΚΕ στις 20 Ιανουαρίου 

πραγματοποιήθηκε στην έδρα της ΔΠΕ με 

δημόσια ακρόαση, θέμα της οποίας ήταν 

«Η ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020: θα 

δώσει η νέα ΚΟΑ περισσότερη ισχύ στους 

αγρότες;». Τα συμπεράσματα της ακρόα-

σης θα περιληφθούν στη γνωμοδότηση της 

ΕΟΚΕ με θέμα: «Η ΚΓΠ με χρονικό ορί-

ζοντα το 2020», η υιοθέτηση της οποίας 

έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 

2012. (fda) ●

Για περισσότερες πληροφορίες:

Διεθνής Πράσινη Εβδομάδα: http://

www.gruenewoche.de/en/

Παγκόσμιο Φόρουμ για τα Τρόφιμα και 

τη Γεωργία: http://www.gff a-berlin.de/en

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οικοδόμηση 
της ειρήνης

Η γνωμοδότηση REX/326 (εισηγήτρια: 

η κ. Jane Morrice, Ομάδα Διαφόρων Δρα-

στηριοτήτων, Ηνωμένο Βασίλειο) αξιο-

λογεί τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στην οικοδόμηση της ειρήνης, προτείνει 

ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές για 

βέλτιστες πρακτικές και μια μελλοντική 

πολιτική στον συγκεκριμένο τομέα με 

ιδιαίτερη έμφαση στη κοινωνία των πολιτών η οποία πρέπει να διαδραματί-

ζει σημαντικότερο ρόλο. Η σύσταση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 

Δράσης αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για βελτίωση της συνοχής και ανάπτυξη 

ενός ολοκληρωμένου συστήματος διευθέτησης των συγκρούσεων σε παγκό-

σμιο επίπεδο. Η ΕΕ, ως το πιο επιτυχημένο μοντέλο πολιτικής ολοκλήρωσης 

παγκοσμίως, μπορεί να προχωρήσει περαιτέρω τις αποστολές της για την οικο-

δόμηση της ειρήνης, υιοθετώντας μια ολιστική προσέγγιση. Πρακτικά, αυτή 

η νέα στρατηγική μπορεί να επιτευχθεί εφαρμόζοντας ταυτοχρόνως πολιτικά, 

στρατιωτικά, διπλωματικά, ανθρωπιστικά, αναπτυξιακά, εμπορικά και επενδυ-

τικά μέτρα. Στο πλαίσιο αυτής της νέας συντονισμένης προσέγγισης, οι οργα-

νώσεις της κοινωνίας των πολιτών συμβάλλουν καθοριστικά στη διασφάλιση 

της αποτελεσματικότητας και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας κάθε στρα-

τηγικής για την οικοδόμηση της ειρήνης. Σ’ αυτό το πλαίσιο, συγκεκριμένες 

προτάσεις είναι η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με ευρωπαίους εμπειρο-

γνώμονες στον τομέα της οικοδόμησης της ειρήνης, όπως δικαστές, αστυνο-

μικούς, ΜΚΟ, μεσολαβητές κ.λπ., και η σύσταση ειδικής ομάδας αποτελούμε-

νης από εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών και, φυσικά, της ΕΟΚΕ. (asp) ●

Οι γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί (ΓΤΟ) στην ΕΕ

Η πλειοψηφία των μελών υποστήριξε τη θέση της ΕΟΚΕ για τους ΓΤΟ στην 

ΕΕ στη σύνοδο ολομέλειας του Ιανουαρίου, την οποία παρουσίασε ο εισηγη-

τής κ. Martin Siecker (Ομάδα των Εργαζομένων, Κάτω Χώρες). Το ισχύον 

νομικό πλαίσιο της ΕΕ για τους ΓΤΟ υπόκειται προς το παρόν σε αλλαγές και, 

για τον λόγο αυτό, η ΕΟΚΕ στο άμεσο μέλλον προτίθεται να εκδίδει συχνό-

τερα γνωμοδοτήσεις σχετικά με την πολιτική και τη νομοθεσία στον τομέα 

αυτό. Για την προετοιμασία και τον προσανατολισμό της επερχόμενης συζή-

τησης, η γνωμοδότηση παρέχει μια 

γενική περιγραφή της κατάστασης, 

αλλά και θίγει θέματα που αφορούν 

τους ΓΤΟ, καθώς και την ισχύουσα 

νομοθεσία στην ΕΕ. Υπεισέρχονται 

διάφορα δεοντολογικά, περιβαλλο-

ντικά, τεχνολογικά, (κοινωνικο-)

οικονομικά, νομικά και πολιτικά 

θέματα, τα οποία πρέπει να εξεταστούν σε ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. 

Σκοπός της παρούσας γνωμοδότησης είναι να λειτουργήσει ως «πυξίδα» προς 

μια ισορροπημένη και αντικειμενική πολιτική συζήτηση σχετικά με αυτά τα 

σημαντικά θέματα. (ail) ●

Ενεργειακή πολιτική: περισσότερη Ευρώπη…

Στη γνωμοδότηση πρωτοβουλίας της, η ΕΟΚΕ επεκτείνει περαιτέρω την ιδέα 

του πρώην προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jacques Delors για δημι-

ουργία μιας Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ενέργειας ώστε να ανακτηθεί το χαμένο 

έδαφος ως προς την ολοκλήρωση της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς της ΕΕ.

Τονίζει τη σημασία μιας κοινής προσέγγισης όσον αφορά την παραγωγή 

ενέργειας, τη μεταφορά και την κατανάλωση, και αναφέρει ότι τα κράτη μέλη 

θα πρέπει να ενεργήσουν «υπεύθυνα» σε αυτόν τον τομέα. Η ΕΟΚΕ εκφράζει 

τη δυσαρέσκειά της με τις μονομερείς αποφάσεις για τις ενεργειακές επιλογές, 

αναφέροντας ότι «στο πνεύμα της αλληλεγγύης και αποτελεσματικότητας» 

τέτοιες αποφάσεις θα πρέπει να συμφωνούνται σε επίπεδο ΕΕ.

Ως πρώτο βήμα προς τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ενέρ-

γειας, η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ της ιδέας δημιουργίας συνασπισμών περιφερει-

ακής ενέργειας εντός των οποίων οι χώρες και οι φορείς θα συντονίζουν τις 

βασικές αποφάσεις τους σχετικά με το ενεργειακό μείγμα και την ανάπτυξη 

των δικτύων. Αυτό αναμένεται να επιφέρει σημαντικές οικονομίες κλίμακας 

και να οδηγήσει στη σταδιακή ολοκλήρωση των μέχρι τούδε διαφορετικών 

αγορών, πράγμα που συνεπώς θα προκαλέσει την ευθυγράμμιση των τιμών, 

αναφέρει η ΕΟΚΕ. 

Η Επιτροπή υποστηρίζει την ιδέα του κ. Delors να δημιουργηθεί ένας 

«ευρωπαϊκός όμιλος αγοράς φυσικού αερίου» για ενίσχυση της διαπραγμα-

τευτικής δύναμης των κρατών μελών και των εταιρειών. Η ΕΟΚΕ επιμένει ότι 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να διαπραγματεύεται ενεργειακές συμφωνίες 

με τρίτες χώρες για λογαριασμό των κρατών μελών και να μπορεί να παρέμ-

βει σε ενεργειακές συμφωνίες πριν τεθούν σε ισχύ. (mb)   ●

Απασχόληση των νέων, τεχνικές δεξιότητες 
και κινητικότητα 

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης καταδεικνύουν ότι οι αγορές εργασίας 

πλήττονται από διαρθρωτικά προβλήματα. Οι νέοι είναι εκείνοι που επηρε-

άζονται περισσότερο: είναι όλο και πιο δύσκολο να ενταχθούν στην αγορά 

εργασίας. Η γνωμοδότηση πρωτοβουλίας της ΕΟΚΕ SOC/421 (εισηγήτρια: 

η κ. Dorthe, Ομάδα των Εργοδοτών, Δανία) καθορίζει μέτρα που θα διευκο-

λύνουν την είσοδο και την κινητικότητα των νέων στην αγορά εργασίας. Το 

έγγραφο επικεντρώνεται στη σημασία της βαθύτερης συνεργασίας μεταξύ των 

επιχειρήσεων και του εκπαιδευτικού συστήματος για τη βελτίωση των δυνα-

τοτήτων απασχόλησης, παρέχοντας τις κατάλληλες δεξιότητες στους μαθη-

τές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. (rdr) ●

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
ως εναλλακτική λύση υψηλής ποιότητας έναντι 
της ανώτατης εκπαίδευσης

Οι προβλέψεις των μελλοντικών αναγκών στην ΕΕ όσον αφορά στις δεξιό-

τητες δείχνουν μια ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για άτομα με επαγγελματικά 

προσόντα υψηλού επιπέδου μέχρι το 2020. Η γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ (ειση-

γήτρια: η κ. Vladimira Drbalová, Ομάδα των Εργοδοτών, Τσεχική Δημοκρα-

τία) υποστηρίζει ότι είναι καιρός τα κράτη μέλη να μεταρρυθμίσουν τα συστή-

ματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισής τους (ΕΕΚ). Η ΕΕΚ πρέ-

πει να αποτελεί μια ελκυστική εναλλακτική λύση έναντι της ανώτατης εκπαί-

δευσης, καθώς μία μόνο ιδανική ισορροπία μεταξύ αυτών των δύο μπορεί να 

εξασφαλίσει οικονομική ανάπτυξη και 

κοινωνική πρόοδο. Οι κοινωνικοί εταί-

ροι πρέπει να βοηθούν τις κυβερνήσεις 

στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή των 

πολιτικών για την ΕΕΚ, έτσι ώστε να 

υπάρξει αντιστοιχία μεταξύ της παρε-

χόμενης κατάρτισης και των αναγκών 

της αγοράς εργασίας. (rdr) ●

Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Jane Morrice, μέλος της ΕΟΚΕ

Ο κ. Martin Siecker, μέλος της ΕΟΚΕ

Η κ. Vladimira Drbalová, μέλος της ΕΟΚΕ

τών, προκειμένου να συζητήσουν ζητή-

ματα γεωργικής πολιτικής που αποτελούν 

προτεραιότητες στο πλαίσιο του φετινού 

συνθήματος του ΠΦΤΓ: «Επισιτιστική 

ασφάλεια μέσω της αειφόρου ανάπτυξης 

— Αγροτικές εργασίες με περιορισμένους 

πόρους»· το εν λόγω σύνθημα είναι ιδιαι-

τέρως συναφές με την προσεχή Διάσκεψη 

των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο 

Ανάπτυξη (Ρίο+20).

Ο κ. Nilsson συμμετείχε σε διάφο-

ρες σημαντικές εκδηλώσεις και προέβη 

σε δήλωση στη συζήτηση των υπουργών 

Γεωργίας στο ΠΦΤΓ στις 21 Ιανουαρίου, 

επαναλαμβάνοντας την ανάγκη για διά-

λογο με τους αγρότες και τις οργανώ-

σεις αγροτών, καθώς και για συμμετοχή 

τους στο πλαίσιο των μεταρρυθμιστι-

κών αποφάσεων με στόχο μια βιωσιμό-

τερη γεωργία.

Από τα αριστερά προς τα δεξιά: ο κ. Staff an Nilsson, πρόεδρος της ΕΟΚΕ, και η κ. Ilse Aigner, υπουργός Επισιτισμού, Γεωργίας και Προστασίας 
των Καταναλωτών της Γερμανίας

Η Ομάδα Επαφής της ΕΟΚΕ «Ιαπωνία» 

επισκέφτηκε τη χώρα αυτή τον Νοέμβριο 

για να αξιολογήσει την ανάκαμψη της 

χώρας μετά τον καταστροφικό σεισμό και 

το τσουνάμι που την έπληξαν τον περα-

σμένο Μάρτιο, αφήνοντας στο πέρασμά 

τους 20 000 νεκρούς ή αγνοούμενους και 

350 000 άστεγους. Στις πληγείσες περιοχές, 

δεκάδες χιλιάδες ζουν σε κατοικίες έκτα-

κτης ανάγκης, ενώ η ανοικοδόμηση μόλις 

έχει αρχίσει.

Η καταστροφή οδήγησε πολλούς να 

αναρωτηθούν τι μπορούν να κάνουν για 

να βοηθήσουν. Μερικοί, όπως οι φοιτητές 

του Πανεπιστημίου Kwansei Gakuin, έκρι-

ναν ότι δεν ήταν δυνατόν να μείνουν άπρα-

γοι. Αποφάσισαν λοιπόν να ξεκινήσουν το 

έργο «Heart on Coin» με στόχο να συγκε-

ντρώσουν χρήματα και μηνύματα από όλο 

τον κόσμο και να τα στείλουν σε σχολεία 

ή σε συνεταιρισμούς αλιέων στις πληγείσες 

περιοχές. Επίσης, έστειλαν τις απαντήσεις 

των παραληπτών στους δωρητές. Δημοσί-

ευσαν το σύνολο των μηνυμάτων στην ιστο-

σελίδα τους, όπου μπορεί κανείς να διαβά-

σει το παρήγορο μήνυμα ενός τούρκου 

δωρητή: «Μην χάνετε την ελπίδα σας. Δεν 

είστε μόνοι!» ή το ακόλουθο ενθαρρυντικό 

σημείωμα από την Ταϊλάνδη: «Συνεχίστε 

να αγωνίζεστε — Ο ήλιος θα ανατείλει και 

e

πάλι». Σε δέκα μήνες, η οργάνωση συγκέ-

ντρωσε πάνω από 30 000 ευρώ σε δωρεές.

«Η ανάκαμψη από μια τέτοια κατα-

στροφή χρειάζεται χρόνο και το να γνωρί-

ζει κανείς ότι τον σκέφτονται και νοιάζο-

νται για αυτόν είναι εξίσου σημαντικό με την 

οικονομική βοήθεια», σχολίασε η πρόεδρος 

της ομάδας επαφής, η κ. Eve Päärendson 

(Εσθονία, Ομάδα Εργοδοτών).

Μετά τον σεισμό οι οργανώσεις πολλα-

πλασιάστηκαν και κοινωνικές ενώσεις βγή-

καν στους δρόμους για να βρουν πόρους 

και να συντονίσουν προγράμματα παρο-

χής βοήθειας, ενώ μέχρι και 2 000 εθελο-

ντές δραστηριοποιούνται στις πληγείσες 

περιοχές και βοηθούν τους πληγέντες σε 

καθημερινή βάση.

Όλα αυτά όχι μόνο ενίσχυσαν τις προ-

σπάθειες της κυβέρνησης για ανοικοδόμηση 

και αποκατάσταση της περιοχής, αλλά βοή-

θησαν στο να ξεπεραστούν και ορισμένες 

από τις δυσκολίες που αυτή αντιμετώπιζε.

Η Ιαπωνία δεν έχει μεγάλη εμπειρία στην 

εξωτερική βοήθεια και στη διαχείρισή της. 

Αυτή η έλλειψη ειδικών γνώσεων, σε συν-

δυασμό με το μέγεθος της καταστροφής, 

είχε ως αποτέλεσμα η κυβέρνηση να χρεια-

στεί να καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες 

για την ταχεία παροχή αξιόπιστων πληρο-

φοριών στον πανικόβλητο πληθυσμό, χρη-

σιμοποιώντας αποτελεσματικά τις πολλές 

δωρεές από όλο τον κόσμο. Τον Σεπτέμβριο 

του 2011, το 60 % περίπου των δωρεών δεν 

είχαν ακόμα περιέλθει στους δικαιούχους.

Ωστόσο, παρά τις υψηλές επιδόσεις των 

εθελοντών, υπάρχει σαφής ανάγκη να ενι-

σχυθούν οι εθελοντικές οργανώσεις και να 

 

Εθελοντές φοιτητές της Osaka από το πρόγραμμα 
«Heart on coin “Kizuna”» παραδίδουν στα παιδιά τα 
δώρα της ΕΟΚΕ, στο Φεστιβάλ Tagajyo Fureai
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Συντάκτης
Karin Füssl (kf) 
Tomasz Jasiński —μέλος που εκπροσωπεί την ΕΟΚΕ στη 
Συντακτική Επιτροπή (Ομάδα των Εργαζομένων, Πολωνία)

Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν
Alejandro Izquierdo Lopez (ail) 
Antonio Santamaria Pargada (asp) 
Coralia Catana (cc) 
Eve Päärendson (ep) 
Filippo De Agostini (fda) 
Maciej Bury (mb) 
Maïté Van Deursen (mvd) 
Raff aele De Rose (rdr) 

Γενικός συντονισμός 
Nadja Kačičnik 

Διεύθυνση
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Βâtiment Jacques Delors
Rue Belliard/Belliaardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Τηλ. + 32 25469396 ή 25469586
Φαξ + 32 25469764
E-mail: eescinfo@eesc.europa.eu 
Internet: 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, τα 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 Μάρτιο του 2012.

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ 

αναγνωριστεί περισσότερο ο καίριος ρόλος 

τους στη στήριξη των θυμάτων.

Επ’ ευκαιρία της επίσκεψης εκπροσώ-

πων της στην Ιαπωνία λίγο πριν τα Χρι-

στούγεννα, η ΕΟΚΕ προσέφερε στα παιδιά 

μικρά δώρα, όπως ημερολόγια, χρωματιστά 

μολύβια ή χάρακες. «Λόγω της καταστρο-

φής, πολλά παιδιά έμειναν ορφανά και μόλις 

και μετά βίας συμμετέχουν στις σχολικές 

και εξωσχολικές δραστηριότητες. Θέλαμε 

να αισθανθούν ότι δεν είναι μόνα τους και 

να τους προσφέρουμε ένα μικρό διάλειμμα 

από τη σκληρή πραγματικότητα», δήλωσε 

η κ. Päärendson. (ep/mb) ●

Διαγωνισμός βιντεοκλίπ 2012: η ψήφος σας μετράει!

Μια πινελιά σύγχρονης τέχνης σε ένα βασιλικό ανάκτορο της Δανίας

«Τα βασικά οικονομικά και δημοσιονομικά μεγέθη μας είναι υγιή: 
η ΕΕ χρειάζεται απλά εμπιστοσύνη και αξιοπιστία», υποστηρίζει 
ο κ. Joost van Iersel σε ρώσικο τηλεοπτικό κανάλι 

Με πρωτοβουλία της αρμόδιας για 

θέματα επικοινωνίας αντιπροέδρου της 

ΕΟΚΕ κ. Anna Maria Darmanin, η Επι-

τροπή ξεκίνησε το 2012 προσκαλώντας 

νέους από την ΕΕ να συμμετάσχουν σε 

έναν διαγωνισμό βιντεοκλίπ. Ο διαγωνι-

σμός αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των 

Από τις 18 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο της 

δανικής Προεδρίας της ΕΕ και σε συνερ-

γασία με το Πολιτιστικό Ινστιτούτο της 

Δανίας, η ΕΟΚΕ θα οργανώσει έκθεση 

φωτογραφίας με τίτλο «Ένα σύγχρονο 

βασιλικό σπιτικό». Η έκθεση προβάλ-

λει την καινοτόμο καλλιτεχνική αναπα-

λαίωση που πραγματοποιήθηκε από το 

2004 μέχρι το 2010 στο ανάκτορο Αμα-

λίενμποργκ του Φρειδερίκου Θ΄, στην 

Κοπεγχάγη. 

Στις 7 Δεκεμβρίου, ο κ. Joost van Iersel, 

πρόεδρος της συντονιστικής επιτροπής 

«Ευρώπη 2020» της ΕΟΚΕ, συμμετείχε 

στην εκπομπή CrossTalk που μεταδόθηκε 

από το τηλεοπτικό δίκτυο Russia Today με 

συντονιστή τον Peter Lavelle. Οι άλλοι δύο 

ομιλητές, Ann Pettifor και James Meadway, 

τήρησαν κυρίως αντιευρωπαϊκή στάση, 

προβλέποντας μια τεράστια πολιτική κρίση 

και μάλιστα την κατάρρευση του ευρώ. Και 

οι δύο ομιλητές επέκριναν ιδιαίτερα τους 

ευρωπαϊκούς ηγέτες και πολιτικούς. 

Παρά την αρκετά εχθρική ατμόσφαιρα, 

ο κ. van Iersel διευκρίνισε ότι το ευρώ είναι 

ισχυρό σε σύγκριση με το δολάριο ή το 

ιαπωνικό γιεν, και ότι η οικονομία της ΕΕ 

βρίσκεται σε καλό δρόμο, δεδομένων των 

πολύ δύσκολων συνθηκών στην Ευρώπη 

και γενικά στον δυτικό κόσμο. Τα προβλή-

ματα που αντιμετωπίζει το ευρώ θα ξεπε-

ραστούν. Δυστυχώς, ο κ. van Iersel δεν είχε 

νέων να βρουν δημιουργικούς τρόπους 

να δείξουν, «χωρίς μάσκα ή ανέκφρα-

στο πρόσωπο», τι σημαίνει γι’ αυτούς 

η Ευρώπη. 

Μπορείτε να βρείτε όλα τα βιντεοκλίπ 

—που υποβλήθηκαν από την 1η Ιανου-

αρίου μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2012— 

στην ιστοσελίδα της ΕΟΚΕ http://www.

eesc.europa.eu/video-challenge. Επίσης, 

από τις 18 Φεβρουαρίου μέχρι τις 2 Μαρ-

τίου το μεσημέρι, μπορείτε να ψηφίσετε 

την αγαπημένη σας παραγωγή στην ιστο-

σελίδα αυτή. Τα τρία καλύτερα βιντεο-

κλίπ θα μοιραστούν χρηματικό έπαθλο, 

όχι λιγότερο από 10 000 ευρώ, στη τελετή 

βράβευσης στις 15 Μαρτίου 2012.

Στα πλαίσια της αναπαλαίωσης, ο διά-

δοχος του θρόνου Φρειδερίκος και η πρι-

γκίπισσα Μαίρη αποφάσισαν να επιτρέ-

ψουν σε δέκα σύγχρονους καλλιτέχνες από 

τη Δανία να αναπαλαιώσουν ορισμένα από 

τα δωμάτια του ανακτόρου, δίνοντας στη 

βασιλική κατοικία του 18ου αιώνα μια σύγ-

χρονη «πινελιά». 

Ο κάθε καλλιτέχνης είχε διαφορετική 

έμπνευση: ορισμένοι επιδίωξαν να τονίσουν 

αρκετό χρόνο στη διάθεσή του για να εξη-

γήσει τη θέση της ΕΟΚΕ όσον αφορά το 

μελλοντικό οικονομικό πρότυπο της ΕΕ, το 

οποίο βασίζεται στη στρατηγική «Ευρώπη 

2020». 

Ωστόσο, κατέστη σαφές ότι πρέπει να 

υπάρχει εμπιστοσύνη τόσο στα όργανα της 

ΕΕ όσο και στο οικονομικό πρότυπο της. 

Το μήνυμα είναι σαφές: υπάρχει ένα σχέ-

διο για την Ευρώπη για τα επόμενα οκτώ 

χρόνια. Καθώς η συζήτηση επικεντρώθηκε 

υπερβολικά στις τελευταίες συνεδριάσεις 

του Συμβουλίου και στα πρόσφατα γεγο-

νότα, ο κ. van Iersel τόνισε ότι το ευρω-

παϊκό πρότυπο της κοινωνικής οικονομίας 

της αγοράς, το οποίο ενώνει την ανταγωνι-

στικότητα και την κοινωνική ένταξη, πρέ-

πει να αναγνωριστεί ως πρότυπο επιτυχίας.

Για τη διατήρηση της οικονομικής ευρω-

στίας σε δύσκολες περιόδους και σε έναν 

κόσμο που μεταβάλλεται, είναι σημαντικό 

να ακούσουμε τις προτάσεις της ευρωπαϊ-

κής κοινωνίας των πολιτών για μακροπρό-

θεσμες και βραχυπρόθεσμες στρατηγικές. 

Η πολύ ζωηρή συζήτηση ήταν μια 

καλή ευκαιρία να ακουστούν εκτός της ΕΕ 

οι απόψεις της ΕΟΚΕ σχετικά με αυτά τα 

σημαντικά ζητήματα. (asp) ●

Όταν ψηφίσετε, μην ξεχάσετε ότι 

το 2012 είναι το ευρωπαϊκό έτος ενερ-

γού γήρανσης και αλληλεγγύης μεταξύ 

των γενεών, γεγονός το οποίο η ΕΟΚΕ 

ενθάρρυνε τους συμμετέχοντες να 

λάβουν υπόψη στις ομάδες παραγωγής. 

Για να μάθετε περισσότερα για το ευρω-

παϊκό έτος ανατρέξατε στη διεύθυνση 

http://ec.europa.eu/social/ey2012main.

jsp?langId=en&catId=971.

Και μην ξεχάσετε να υποστηρί-

ξετε τους δημιουργικούς και δυναμι-

κούς νέους της Ευρώπης, ψηφίζοντας το 

βιντεοκλίπ το οποίο σάς εκφράζει περισ-

σότερο! (mvd) ●

την πολιτιστική και αρχιτεκτονική κληρο-

νομιά του ανακτόρου, ενώ άλλοι προτίμη-

σαν να προβάλλουν το δικό τους καλλι-

τεχνικό κίνημα ή στοιχεία από τη ζωή του 

διαδόχου του θρόνου και της πριγκίπισσας. 

Όσοι επισκεφτούν την έκθεση θα έχουν την 

ευκαιρία να δουν έναν επιτυχημένο συνδυ-

ασμό στυλ ροκοκό και σύγχρονης τέχνης. 

Η ΕΟΚΕ έχει τη τιμή να φιλοξενή-

σει τον διάδοχο του θρόνου και την πρι-

γκίπισσα στην έδρα της, στις 26 Ιανουα-

ρίου. Φωτογραφίες από την επίσκεψή τους 

είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ΕΟΚΕ 

στη διεύθυνση http://www.eesc.europa.

eu/?i=portal.en.events-and-activities-

culture-royal-modern-household-photos. 

Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν παρου-

σία του κ. Staff an Nilsson στις 18 Ιανουα-

ρίου και η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή 

στο κοινό από Δευτέρα με Παρασκευή έως 

τις 23 Μαρτίου. (mvd) ●

Από αριστερά προς τα δεξιά: η πριγκίπισσα της Δανίας, ο διάδοχος του θρόνου της Δανίας 
και ο κ. Staff an Nilsson, πρόεδρος της ΕΟΚΕ

Ο κ. Joost van Iersel, μέλος της ΕΟΚΕ

Οι Comisiones Obreras στη διάρκεια της ισπανικής δικτατορίας

Πρόσφατα δημοσιεύτηκε στα ισπανικά 

ένα βιβλίο του κ. Juan Moreno, μέλους 

της ΕΟΚΕ και πρώην ομοσπονδιακού 

γραμματέα διεθνών σχέσεων της Συνδι-

καλιστικής Συνομοσπονδίας Comisiones 

Obreras με τίτλο Comisiones Obreras 

en la Dictadura (Η Comisiones Obreras 

στη διάρκεια της δικτατορίας). Το 

βιβλίο παρουσιάστηκε στην ΕΟΚΕ στις 

18 Ιανουαρίου σε μια τελετή υπό τη διεύ-

θυνση του Γεωργίου Ντάση, προέδρου της 

Ομάδας ΙΙ.

Το βιβλίο αφηγείται σε 16 πυκνογραμ-

μένα κεφάλαια την ιστορία αυτής της 

οργάνωσης, από την εμφάνιση των πρώ-

των Comisiones Obreras εν μέσω στρατι-

ωτικής δικτατορίας μέχρι τη νομιμοποί-

ηση της Συνδικαλιστικής Συνομοσπον-

δίας, τον Απρίλιο του 1977.

Γίνεται επισκόπηση του κοινωνικοπο-

λιτικού κινήματος και περιγράφονται οι 

δράσεις και οι θυσίες των μελών και ηγε-

τών του. Το βιβλίο σηματοδοτεί την αρχή 

της μετάβασης προς τη δημοκρατία, όταν, 

με το θάνατο του δικτάτορα, η Συνδικαλι-

στική Συνομοσπονδία οργάνωσε πολυάριθ-

μες απεργίες για να διαμαρτυρηθεί ενάντια 

στο σχέδιο «συνέχισης της καθεστηκυίας 

κατάστασης», αντιστεκόμενη σθεναρά στη 

βία της άκρας δεξιάς και στρέφοντας εγκλή-

ματα όπως η «σφαγή της Atocha» εναντίον 

των υποστηρικτών του status quo, για την 

ταχύτερη μετάβαση προς τη δημοκρα-

τία. (ail). ●

Σύντομα στην ΕΟΚΕ
14η ευρωπαϊκή ημέρα του καταναλωτή: νέες κατευθύνσεις για την επίτευξη βιώσιμης κατανάλωσης

Η ευρωπαϊκή ημέρα του καταναλωτή θα 

πραγματοποιηθεί φέτος για 14η φορά στην 

Κοπεγχάγη στις 15 Μαρτίου και θα εστιά-

σει στη βιώσιμη κατανάλωση. 

Βιώσιμη κατανάλωση σημαίνει κάλυψη 

των βασικών αναγκών και καλύτερη ποι-

ότητα ζωής τόσο για μας όσο και για τις 

μελλοντικές γενιές. Σε αυτό το πλαίσιο, 

η  σημερινή συμπεριφορά των κατανα-

λωτών, η ενεργειακή απόδοση και η κλι-

ματική αλλαγή εγείρουν σοβαρά ερωτή-

ματα και απαιτούν νέες κατευθύνσεις για 

την επίτευξη βιώσιμης κατανάλωσης. Αυτά 

τα ζητήματα θα εξεταστούν από τρεις επι-

τροπές στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ημέρας 

του καταναλωτή, εστιάζοντας στη σημε-

ρινή κρίση και στις συνέπειες που αυτή έχει 

στις καταναλωτικές μας ανάγκες και συνή-

θειες. (mvd) ●

Για να μάθετε περισσότερα για την 

εκδήλωση αυτή, παρακαλείστε να επι-

σκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.

eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-

and-activities-european-consumer-

day-2012. 
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Το ΕΟΚΕ info σε 22 γλώσσες: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
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