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Συνέντευξη με τον κ. Jerzy Buzek, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΕΟΚΕ info: Ποιο είναι το μήνυμά σας προς τους εκπροσώπους της κοινωνίας 
των πολιτών από όλη την Ευρώπη; Θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η 
συνεργασία μεταξύ ευρωβουλευτών και εκπροσώπων της κοινωνίας των 
πολιτών;

Jerzy Buzek: Θα ήθελα να τονίσω, για μία ακόμη φορά, τον ρόλο της οργανωμένης κοινωνίας των 

πολιτών στο δημοκρατικό πολίτευμα. Αναφέρθηκα σε αυτό κατά την έναρξη της «Αγοράς των πολι-

τών», φέτος τον Ιανουάριο, καθώς και σε διάφορες άλλες περιπτώσεις, όπως στις επανειλημμέ-

νες καταφορές μου εναντίον των καθεστώτων της Βόρειας Αφρικής και της Λευκορωσίας. Επανέ-

λαβα τότε ότι είναι αναγκαίο να στηρίξουμε περισσότερο τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολι-

τών και αυτό πέρασε σε πολλά ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Διότι στην Ευρωπα-

ϊκή Ένωση γνωρίζουμε ότι χωρίς την κοινωνία των πολιτών δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία.

Εσείς, τα μέλη της ΕΟΚΕ, είστε ακριβώς οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, εκπροσωπείτε 

σημαντικά κοινωνικά συμφέροντα. Βοηθάτε να επιτευχθεί πραγματικός διάλογος μεταξύ της ΕΕ 

και των πολιτών της και διαδίδετε στη χώρα σας τη γνώση για την ΕΕ, χωρίς την οποία δεν θα 

υπήρχε βούληση βαθύτερης ολοκλήρωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σάς χρειάζεται. Η συνερ-

γασία μας πρέπει να συνεχιστεί προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών. Από τις κοινές μας εμπει-

ρίες θα ωφεληθούν οι χώρες που προβαίνουν σήμερα ή θα προβούν κάποια στιγμή στο μέλλον σε 

δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις. Πρόκειται για ένα σημαντικό επίτευγμά μας.

ΕΟΚΕ info: Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από 
την πολωνική Προεδρία της ΕΕ;

JB: Αναφέρω συχνά ότι η ΕΕ υπολογίζει στην Πολωνία, ότι η Πολωνία φέρνει στην Ευρώπη μια 

νέα ποιότητα και την εμπνέει με τα χαρακτηριστικά της γνωρίσματα: την επιχειρηματικότητα, το 

άνοιγμα και τον ενθουσιασμό της. Επιθυμούμε να καταστεί η Ευρώπη η πιο ανταγωνιστική οικο-

νομία στον κόσμο. Χαίρομαι, λοιπόν, για τους στόχους που επέλεξε η Πολωνία για την προεδρία 

της: έναν αποτελεσματικό και αλληλέγγυο προϋπολογισμό, μια ισχυρότερη εσωτερική αγορά και 

καλύτερη αξιοποίηση του εγγενούς δυναμικού του ανθρώπινου κεφαλαίου.

Επικροτώ τη δέσμευση της Πολωνίας στην πολιτική γειτονίας —συμπεριλαμβανομένης της 

Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και της σχέσης με τις νότιες γειτονικές μας χώρες— χάρη στην 

οποία οι αξίες και τα μηνύματά μας προωθούνται πέραν των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπολογίζω στην καλή συνεργασία του Κοινο-

βουλίου με την πολωνική κυβέρνηση, επειδή, μετά τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας, 

αποφασίζουμε από κοινού με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πλειοψηφία των 

νομοθετημάτων. Ελπίζω, επίσης, ότι η Πολωνία θα καταφέρει να συμβιβάσει τα συμφέροντα των 

κρατών μελών, πράγμα που δεν είναι διόλου εύκολο, ιδίως σε περιόδους κρίσης. Οι προκλήσεις 

είναι πολλές, αλλά η Πολωνία έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι είναι ένα αποτελεσματικό μέλος 

της ΕΕ, που εργάζεται με αλληλεγγύη και διαθέτει τεράστιες δυνατότητες. (mb) ●

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

ECO/290 Αναζήτηση δημοσιονομικής ισορροπίας

Η Πολωνία θα εργαστεί για μια ανταγωνιστική, ασφαλή και ανοιχτή Ευρώπη

Αγαπητοί αναγνώστες,
Ο δείκτης ανεργίας των νέων στην Ισπανία υπερβαίνει 
σήμερα το 44 % (σύμφωνα με την Eurostat). Πρόκειται 
προφανώς για απογοητευτικό ποσοστό, αλλά και οι 
στατιστικές των υπόλοιπων χωρών της ΕΕ δεν είναι πιο 
παρήγοροι. Η ανεργία των νέων υπερβαίνει το 20 % σε 
περισσότερα από τα μισά κράτη μέλη της ΕΕ. Σε όλες τις 

χώρες τις ΕΕ για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία, η ανεργία των νέων είναι χωρίς 
εξαίρεση υψηλότερη από τον γενικό δείκτη ανεργίας.

Η ανεργία των νέων αποτελεί τεράστια σπατάλη δυναμικού, που δεν υπονομεύει απλώς 

την οικονομική ανάπτυξη, αλλά θα έχει σημαντικές συνέπειες για την κοινωνική συνοχή 

στο μέλλον. Επιπλέον, η ανεργία αποτελεί κοινωνικό πρόβλημα με τεράστιο ατομικό 

κόστος. Σύμφωνα με τον Danny Dorling, καθηγητή Ανθρωπογεωγραφίας στο Πανεπι-

στήμιο του Sheffi  eld, τίποτα δεν είναι πιο επιζήμιο για τους νέους από την ανεργία, διότι 

τους αφήνει μόνιμο τραύμα με πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις: μεγαλύτερο κίν-

δυνο ανεργίας στο μέλλον και χαμηλότερα εισοδήματα εφ’ όρου ζωής, μεταξύ άλλων.

Η ΕΟΚΕ πραγματοποίησε πρόσφατα σειρά εκδηλώσεων, ιδίως στην Ισπανία και τη 

Μάλτα (για τις οποίες μπορείτε να ενημερωθείτε σε αυτό το τεύχος), όπου το ζήτημα 

αντιμετωπίστηκε χωρίς υπεκφυγές. Αν και το συμπέρασμα είναι πως δεν υπάρχει μία και 

θαυματουργή λύση του προβλήματος, πρέπει ωστόσο να ληφθούν δράσεις σε πολλούς 

τομείς ταυτόχρονα.

Αρχικά, πρέπει να αναζωογονηθεί η οικονομική ανάπτυξη που δημιουργεί θέσεις εργα-

σίας. Με την οικονομική ανάπτυξη, οι προοπτικές απασχόλησης των νέων θα βελτιω-

θούν. Παράλληλα, πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της πρόωρης εγκατάλειψης 

της σχολικής εκπαίδευσης και να μπει ένα τέλος στην αναντιστοιχία που υπάρχει μεταξύ 

των εκπαιδευτικών συστημάτων και των αναγκών της αγοράς εργασίας. Προς τούτο, η 

άτυπη εκπαίδευση έχει ιδιαίτερη σημασία. Επίσης, το κανονιστικό πλαίσιο των αγορών 

εργασίας μας πρέπει να αναθεωρηθεί στο πνεύμα της ευελιξίας με ασφάλεια. Πρέπει να 

δοθούν στους νέους ξεκάθαρες προοπτικές για τη μετατροπή των προσωρινών ή μερι-

κής απασχόλησης συμβάσεών τους —μετά από εύλογο χρονικό διάστημα και υπό σαφώς 

καθορισμένους όρους— σε συμβάσεις πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου. Οι νέοι 

πρέπει να έχουν ξεκάθαρες προοπτικές μεγαλύτερης σταθερότητας.

Τέλος, πρέπει να εξεταστούν οι υπηρεσίες απασχόλησης. Είναι σημαντική η έγκαιρη 

παρέμβαση, στις περιπτώσεις που νέοι εργαζόμενοι κινδυνεύουν να χάσουν τη θέση εργα-

σίας τους, καθώς και η ιδέα της επιδοτούμενης απασχόλησης για ευάλωτες ομάδες που 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στην κανονική αγορά εργασίας, ιδίως ανειδίκευ-

τους νέους και άτομα με χαμηλό βαθμό ειδίκευσης. Επιτυχημένο παράδειγμα τέτοιου 

μέτρου αποτελεί το «σύστημα εγγυήσεων της νεολαίας» που προβλέπεται στην πρωτο-

βουλία «Νεολαία σε κίνηση». Βάσει αυτού, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται  να εξασφα-

λίσουν ότι, εντός έξι μηνών από την αποχώρηση από το σχολείο, θα προτείνεται στους 

νέους θέση εργασίας, περαιτέρω κατάρτιση ή δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικής 

εμπειρίας.

Anna Maria Darmanin
Αντιπρόεδρος

Αγαπητοί αναγνώστες,
Ως αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής, Ευρωπαίος και Πολωνός, περιμένω 
με μεγάλη ανυπομονησία την πρώτη πολωνική Προεδρία 
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος για την απόφαση 
της Πολωνίας να επικεντρώσει τις προσπάθειές της στην 

ανάπτυξη και να δράσει αποφασιστικά προς την κατεύθυνση αυτή και όχι μόνο στην 
αποπληρωμή του ευρωπαϊκού χρέους, η οποία, αν και σημαντική, δεν αποτελεί αφ’ εαυτής  
εγγύηση ισχυρής ανάπτυξης. Έχουμε διαγνώσει τα βασικά αίτια της κρίσης και είναι 
πλέον καιρός να σκεφτούμε το μέλλον και να διατυπώσουμε ορθές στρατηγικές για να 
στηρίξουμε την ανάπτυξη και, με τον τρόπο αυτό, να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη θα 
παραμένει ανταγωνιστική.

Ελπίζω ειλικρινά ότι η πολωνική Προεδρία θα μπορέσει να σημειώσει πρόοδο σε 
κρίσιμους τομείς όπως η ενιαία αγορά, η οποία, όταν ολοκληρωθεί, είναι βέβαιο ότι θα 
τονώσει την οικονομική ανάπτυξη. Ένας φιλόδοξος προϋπολογισμός της ΕΕ θα βελτιώσει 
επίσης το ευρωπαϊκό οικονομικό δυναμικό. Προσδοκώ λοιπόν από την πολωνική 
Προεδρία να το καταστήσει αυτό σαφές κατά τις επερχόμενες διαπραγματεύσεις σχετικά 
με τις μελλοντικές δημοσιονομικές προοπτικές.

Ενόψει των εν λόγω διαπραγματεύσεων, η ΕΟΚΕ διασαφήνισε ότι πρέπει να 
εγκαταλειφθεί η αρχή της «δίκαιης επιστροφής». Αντίκειται στις αξίες της αλληλεγγύης 
και του αμοιβαίου οφέλους, που αποτελούν τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την αρχή της άμεσης ένταξης των ίδιων πόρων της ΕΕ στον 
ενωσιακό προϋπολογισμό, σε αντικατάσταση των εθνικών συνεισφορών. Ο τρόπος 
χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της ΕΕ αποτελεί σαφή δείκτη της προόδου που 
σημειώνει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Την τελευταία διετία, η ΕΟΚΕ ζητεί ακατάπαυστα να δοθεί στην κοινωνία των 
πολιτών μεγαλύτερος ρόλος στην εφαρμογή εμπνευσμένης από την ΕΕ νομοθεσίας 
και στην προώθηση της οικονομικής ολοκλήρωσης στις χώρες που καλύπτονται από 
την πρωτοβουλία της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Για τον λόγο αυτό, είμαι ιδιαίτερα 
ευτυχής που η Ανατολική Εταιρική Σχέση, η οποία παραμελήθηκε ίσως ώς έναν βαθμό 
πρόσφατα, αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της προεδρίας. Τα πρόσφατα γεγονότα 
στη νότια όχθη της Μεσογείου κατέστησαν σαφή τη σημασία μιας σταθερής γειτονικής 
σχέσης, και όχι μόνο όσον αφορά το εμπόριο και την ενεργειακή ασφάλεια.

Στο πλαίσιο αυτό, η εμπειρία της ειρηνικής επανάστασης της Πολωνίας κατά του 
κομμουνισμού το 1989 και η επιτυχημένη μεταρρύθμισή της μπορούν να αξιοποιηθούν 
για να διευκολύνουν τη διάδοση της δημοκρατίας στον αραβικό κόσμο. Όπως και στην 
Πολωνία τότε, τα γεγονότα στον αραβικό κόσμο τώρα έχουν αποδείξει τον σημαντικό 
ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στη διαμόρφωση της Ιστορίας. Είμαι ευτυχής και 
υπερήφανος που η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών, που εκπροσωπείται από την 
ΕΟΚΕ σε επίπεδο ΕΕ, είναι έτοιμη και πρόθυμη να συνδράμει την πολωνική Προεδρία 
στην επίτευξη των φιλόδοξων, πολύ σημαντικών στόχων της.

Jacek Krawczyk
Αντιπρόεδρος

20 Ιουλίου 2011

Βαρσοβία, Πολωνία: Διάσκεψη 
για την παρακολούθηση της 
γνωμοδότησης «Βιώσιμη 
ανάπτυξη της πολιτικής 
μεταφορών της ΕΕ και 
σχεδιασμός των ΔΕΔ-Μ», 
που συνδιοργανώνεται από 
το Υπουργείο Έργων Υποδομής 
της Πολωνίας

13 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΟΚΕ, Βρυξέλλες: Συνεδρίαση 
της επιτροπής καθοδήγησης της 
ΕΟΚΕ «Ευρώπη 2020» με εθνικούς 
εκπροσώπους ΟΚΕ

21 και 22 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΟΚΕ Βρυξέλλες: Τελετή 
απονομής βραβείων 
«EESC Design Eleven» 
και έναρξη της έκθεσης

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Ευρωπαϊκό έτος εθελοντισμού: 
Αξιολόγηση εθελοντισμού

Πολωνική προεδρία: 
Η Πολωνία θα εργαστεί για μια 
ανταγωνιστική, ασφαλή και 
ανοιχτή Ευρώπη, αναφέρει 
ο υπουργός Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων της Πολωνίας

Κατάρτιση τεσσάρων 
διερευνητικών γνωμοδοτήσεων 
από την ΕΟΚΕ κατόπιν 
αιτήματος της πολωνικής 
προεδρίας

Η ΕΟΚΕ στο πλευρό των 
νέων ανέργων

Ημερίδα ΕΕ–Ρωσίας: 
Η ενδυνάμωση της κοινωνίας 
των πολιτών με ζητούμενο τη 
βιωσιμότητα

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
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Η επανεξέταση του προϋπολογισμού της 

ΕΕ λαμβάνει χώρα σε μια εποχή μεγάλης 

δημοσιονομικής αβεβαιότητας σε όλη την 

Ευρώπη. Η ΕΟΚΕ διετύπωσε τις σχετικές 

συστάσεις της στη γνωμοδότηση που εκπό-

νησαν ο κ. Malosse (Ομάδα των Εργοδο-

τών, Γαλλία) και ο κ. Dantin (Ομάδα των 

Εργαζομένων, Γαλλία). Λόγω της οικονομι-

κής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και των 

αυξανόμενων ελλειμμάτων που εμφανίζο-

νται στα περισσότερα κράτη μέλη, γίνεται 

αντιληπτό ότι η ΕΕ δεν έχει τη δημοσιονο-

μική στήριξη για να εφαρμόσει την πολιτική 

Η ενίσχυση της οικονομικής μεγέθυνσης και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών είναι οι 

κυριότεροι στόχοι που έχει θέσει η πολωνική Προεδρία. Η Ευρώπη πήρε το μάθημά της από την κρίση 

και μεταρρύθμισε τον οικονομικό της πυλώνα· τώρα πρέπει να αναλάβει αποφασιστική δράση για τη 

μεγέθυνση και την οικοδόμηση μιας ανταγωνιστικής οικονομίας. Προς τούτο, η Πολωνία θα επικε-

ντρωθεί στη διεύρυνση και την εμβάθυνση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, στην προώθηση της πολι-

τικής επενδύσεων και στην ενίσχυση του πνευματικού κεφαλαίου. Όλες αυτές οι δράσεις υπάγονται 

στην πρώτη από τις προτεραιότητες της πολωνικής Προεδρίας, που έχει τίτλο «Η ευρωπαϊκή ολοκλή-

ρωση ως πηγή ανάπτυξης». Για να εκπληρώσουμε πραγματικά τους στόχους μας σε αυτό το πεδίο, στο 

οποίο υπάγεται και η ενεργός πολιτική για την απασχόληση, θα είναι εξαιρετικά σημαντικές για μας 

οι συστάσεις που έχουμε ζητήσει να μας υποβάλει η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Η επόμενη πτυχή με την οποία σκοπεύουμε να ασχοληθούμε είναι η «ασφαλής Ευρώπη». Το θέμα 

αυτό καλύπτει τόσο την ενεργειακή ασφάλεια, την οποία η Πολωνία προασπίζεται εδώ και αρκετά 

χρόνια στους κόλπους της ΕΕ, όσο και την επισιτιστική ασφάλεια και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής 

πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Στόχος μας είναι η ενίσχυση της θέσης της ΕΕ στον διεθνή στίβο και 

θα υποστηρίξουμε κάθε ενέργεια που συμβάλλει στην επίτευξή του.

Η τρίτη και ευρύτερη από τις κεντρικές προτεραιότητες της πολωνικής Προεδρίας της ΕΕ είναι μια ανοιχτή Ευρώπη. Θέλουμε να υποδε-

χθούμε την Κροατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να υποστηρίξουμε την ενταξιακή διεργασία και άλλων χωρών. Θα εμβαθύνουμε την ανατο-

λική εταιρική σχέση, έλκοντας στην τροχιά της ΕΕ την Ουκρανία, τη Λευκορωσία, τη Μολδαβία, το Αζερμπαϊτζάν, την Αρμενία και τη Γεωρ-

γία. Στο πλαίσιο της ανατολικής εταιρικής σχέσης, θα προσπαθήσουμε να συνάψουμε συμφωνίες σύνδεσης και να δημιουργήσουμε ζώνες ελεύ-

θερων συναλλαγών. Προς τούτο, η ΕΟΚΕ καταρτίζει για την προεδρία μας γνωμοδότηση με θέμα την αλληλεπίδραση μεταξύ της ανατολικής 

εταιρικής σχέσης και της ανατολικής διάστασης των πολιτικών της ΕΕ.

Προεδρία της ΕΕ δεν είναι μόνο ο σχεδιασμός του μέλλοντος, αλλά προπάντων η κατάλληλη αντίδραση στις τρέχουσες εξελίξεις. Γι’ αυτό, 

θα παρακολουθήσουμε με προσοχή την εξέλιξη των γεγονότων στις νότιες γειτονικές χώρες της ΕΕ και θα υποστηρίξουμε όλες τις ενέργειες 

που αποσκοπούν στην ανάπτυξη νέων σχέσεων της ΕΕ με τον αραβικό κόσμο. Είμαστε επίσης αποφασισμένοι να αναπτύξουμε μια ολοκλη-

ρωμένη στρατηγική δράσεων υπέρ του εκδημοκρατισμού και της οικοδόμησης σύγχρονων κρατικών δομών στις χώρες αυτής της περιοχής.

Εν κατακλείδι, η πολωνική Προεδρία θέλει να οικοδομήσει μια οικονομικά ισχυρή Ευρώπη, ώστε να μπορούμε να ατενίζουμε το μέλλον με 

αισιοδοξία και να βελτιωθεί το ηθικό των πολιτών της ΕΕ. Φυσικά, δεν θα μπορέσει να το επιτύχει αυτό χωρίς την ενεργό συμμετοχή της κοι-

νωνίας των πολιτών, που εκπροσωπείται στο επίπεδο της ΕΕ από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Mikołaj Dowgielewicz, aναπληρωτής υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Οικονομικής Πολιτικής στο Υπουργείο Εξωτερικών της Πολωνίας

στρατηγικής της ή τις νέες δεσμεύσεις που 

προκύπτουν από τη συνθήκη της Λισαβό-

νας. Κατά συνέπεια, απαιτείται ένας έξυπνος 

προϋπολογισμός ο οποίος θα παράσχει στην 

ΕΕ τα μέσα για την επίτευξη των στόχων της 

χωρίς να αυξηθεί η φορολογική επιβάρυνση 

των πολιτών και των επιχειρήσεων σε ευρω-

παϊκή κλίμακα.

Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι πρέπει να εγκα-

ταλειφθεί η αρχή της «δίκαιης ανταπόδο-

σης», διότι είναι αντίθετη προς την αρχή 

της αλληλεγγύης και αμοιβαίου οφέλους 

που στηρίζουν την ευρωπαϊκή ολοκλή-

ρωση. Αντ’ αυτής, πρέπει να εφαρμοστεί η 

αρχή της επικουρικότητας, σύμφωνα με την 

οποία τα προβλήματα πρέπει να αντιμετω-

πίζονται από τη μικρότερη ή πλέον αποκε-

ντρωμένη αρχή. Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρό-

ταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να χρησι-

μοποιηθούν ίδιοι πόροι οι οποίοι μπορούν να 

δημιουργηθούν σε νέα βάση ή να υποκατα-

στήσουν εθνικούς φόρους. Οι προϋπολογι-

σμοί των κρατών μελών και της ΕΕ θα πρέ-

πει να αλληλοσυμπληρώνονται ούτως ώστε 

να μεγιστοποιηθούν οι δυνατότητες επίτευ-

ξης των πολιτικών στόχων της ΕΕ.

Για έναν αποτελεσματικό προϋπολογι-

σμό, είναι απαραίτητο να κερδηθεί η μάχη 

με την κοινή γνώμη. Η έμφαση στο κόστος 

που συνεπάγεται η «μη Ευρώπη» είναι ίσως 

ένα από τα πιο ισχυρά επιχειρήματα για να 

εξασφαλιστεί η υποστήριξη της κοινής γνώ-

μης. Για τον λόγο αυτό, η ΕΟΚΕ, στο ίδιο 

μήκος κύματος με το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-

λιο, ζητεί να εκπονηθούν και δημοσιευθούν 

μελέτες σχετικά με το κόστος της «μη Ευρώ-

πης», με ιδιαίτερη έμφαση στις επικαλύψεις 

των εθνικών προϋπολογισμών. Η ΕΟΚΕ 

δεσμεύεται να συμμετάσχει στην εκπό-

νηση των σχετικών μελετών και να παρά-

σχει περαιτέρω ενημερωτικό υλικό για τους 

ευρωπαίους πολίτες. (ma) ●

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

Η ΕΟΚΕ στη σύνοδο της ομάδας G20: 
παγκόσμιες λύσεις για την αστάθεια των τιμών

Οι υπουργοί Γεωργίας της ομάδας 

G20 συναντήθηκαν στο Παρίσι στις 22 και 

23 Ιουνίου για να συζητήσουν τις τάσεις 

στις παγκόσμιες αγορές γεωργικών προϊό-

ντων και τις σχετικές εμπορικές διαπραγ-

ματεύσεις. Η Γαλλία, η χώρα που ασκεί επί 

του παρόντος την προεδρία της G20, έχο-

ντας αναγάγει την επισιτιστική ασφάλεια 

σε μια από τις βασικές πολιτικές προτε-

ραιότητες, ζήτησε τη συμβολή της ΕΟΚΕ 

ενόψει της συνόδου του Ιουνίου. Τα ζητή-

ματα επισιτιστικής ασφάλειας κατέχουν 

εξίσου σημαντικό ρόλο με τις πολιτικές 

της ΕΕ για τη γεωργία, το εμπόριο και 

την ανάπτυξη.

Προκειμένου να διαμορφώσει τη θέση 

της, η ΕΟΚΕ διοργάνωσε στις 23 Μαΐου 

2011  διάσκεψη με θέμα «Τροφή για 

όλους — προς μια παγκόσμια συμφωνία». 

Εκπρόσωποι του ΟΗΕ, της 

Οργάνωσης των Ηνωμένων 

Εθνών για τη Διατροφή και 

τη Γεωργία, της G20 και της 

ΕΕ, μεταξύ άλλων, συνα-

ντήθηκαν στις Βρυξέλλες 

για να αναζητήσουν τρό-

πους επίλυσης της γεωργι-

κής κρίσης σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Η διάσκεψη έφερε 

σε επαφή κορυφαίους ηγέτες 

και εμπειρογνώμονες που θα 

επεξεργαστούν στις συστά-

σεις της ΕΕ ενόψει της συνάντησης των 

υπουργών Γεωργίας της G20 στις 22 και 

23 Ιουνίου.

«Πρέπει να αποφύγουμε με κάθε τρόπο 

μια νέα γεωργική κρίση στις παγκόσμιες 

αγορές. Η ανεξέλεγκτη κερδοσκοπία είναι 

καταστροφική για τις αναπτυσσόμενες 

χώρες, οδηγεί στην πείνα και φτωχαίνει 

τους αγρότες μας. Πρέπει να τη σταμα-

τήσουμε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 

αναλάβει σχετική δέσμευση», δήλωσε ο 

Staff an Nilsson, πρόεδρος της Ευρωπαϊ-

κής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτρο-

πής και πρόεδρος της διάσκεψης.

Οι συγκεκριμένες ιδέες που συζητήθη-

καν και συμφωνήθηκαν στο Παρίσι στις 

22 και 23 Ιουνίου, μετά την πρόταση που 

υπέβαλε η ΕΟΚΕ υπόψη της γαλλικής 

προεδρίας, καλύπτουν έξι άξονες: προ-

ώθηση της βιώσιμης γεωργίας, καίριος 

ρόλος της κοινωνίας των πολιτών, ανα-

γνώριση του δικαιώματος στην τροφή, 

ανάγκη για συνεκτικές πολιτικές, βελτί-

ωση της λειτουργίας των γεωργικών αγο-

ρών και προστασία των πλέον ευάλωτων.

Ακόμη, η ΕΟΚΕ έδωσε μεγάλη έμφαση 

στη βελτίωση του συντονισμού και της 

συνεργασίας μεταξύ των διεθνών οργανι-

σμών και, κυρίως, στη μεγαλύτερη συνοχή 

μεταξύ των δράσεων που αναλαμβάνουν. 

Η ΕΟΚΕ τόνισε επίσης την ανάγκη να 

διευκολυνθεί η πρόσβαση των αγροτών 

σε διεθνή και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, 

συμπεριλαμβανομένων των μικρών αγρο-

τών, και να εξασφαλιστεί ότι οι γυναίκες 

διαθέτουν ισότιμη και ανεμπόδιστη πρό-

σβαση στους παραγωγικούς πόρους. (ail)

Τα συμπεράσματα της διάσκεψης: 

«Τροφή για όλους — προς μια παγκό-

σμια συμφωνία» είναι διαθέσιμα στην 

ιστοσελίδα:

http://www.eesc.europa.eu/food-for-

everyone/ 

 ●

H EE πιστεύει ότι η Πολωνία θα 
φέρει νέα ποιότητα στην Ευρώπη

Ημερίδα ΕΕ–Ρωσίας: η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών 
με ζητούμενο τη βιωσιμότητα

Στις 28 Ιουνίου, η ΕΟΚΕ και το Δημόσιο Επιμελητήριο της Ρωσι-

κής Ομοσπονδίας πραγματοποίησαν από κοινού ημερίδα στις 

Βρυξέλλες. Ήταν η τέταρτη συνάντηση των δύο μερών. Αυτή τη 

φορά, το βάρος δόθηκε κυρίως στην προοπτική μετάβασης προς 

πιο οικολογικές οικονομίες. Η ανταλλαγή απόψεων έγινε στο 

πλαίσιο της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο 

Ανάπτυξη που θα διεξαχθεί στο Ρίο το 2012 και αποτελεί σπου-

δαία ευκαιρία να αναδειχθεί η σύγκλιση απόψεων μεταξύ της κοι-

νωνίας των πολιτών της ΕΕ και της Ρωσίας.

Οι συμμετέχοντες στην ημερίδα έστειλαν ένα αποφασιστικό 

μήνυμα ενόψει της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών. Συγκεκρι-

μένα, ζήτησαν να συνεκτιμώνται σε μεγαλύτερο βαθμό τα περι-

βαλλοντικά ζητήματα στη χάραξη εθνικών πολιτικών. Επιπλέον, 

υπογράμμισαν τη σημασία της συμμετοχής της οργανωμένης κοι-

νωνίας των πολιτών στη διαμόρφωση των εν λόγω βιώσιμων περι-

βαλλοντικών πολιτικών. Εξάλλου, οι συμμετέχοντες συζήτησαν 

και άλλα σημαντικά θέματα, όπως η μετανάστευση και ο ρόλος 

της κοινωνίας των πολιτών στην εταιρική σχέση ΕΕ–Ρωσίας για 

τον εκσυγχρονισμό.

Πρόσθετες πληροφορίες και τα συμπεράσματα της ημερίδας 

μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.eesc.europa.

eu/?i=portal.fr.eastern-neighbours-and-russia (ti) 

 ●

Επίσκεψη της Συμβουλευτικής Επιτροπής του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου στην Εσθονία

Μετά από σχετική πρόταση του Προεδρείου 

της, η Συμβουλευτική Επιτροπή του Ευρωπα-

ϊκού Οικονομικού Χώρου (ΣΕ-ΕΟΧ) πραγμα-

τοποίησε τη 19η συνεδρίασή της στο Tartu 

της Εσθονίας. Η συνάντηση έλαβε χώρα στις 

12 και 13 Μαΐου 2011 και περιλάμβανε επι-

σκέψεις στο κέντρο αποκατάστασης παι-

διών και οικογενειών που βρίσκονται σε ευά-

λωτη κατάσταση του Ιδρύματος Agrenska της 

Εσθονίας, καθώς και στο Επιστημονικό Πάρκο 

του Tartu.

Στη συνεδρίαση συζητήθηκε η συμφω-

νία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. 

Παρέστησαν ο κ. Lars Erik Nordgaard, διευ-

θυντής της γραμματείας της ΕΖΕΣ, και ο κ. 

Per Sanderud, πρόεδρος της Εποπτεύουσας 

Αρχής της ΕΖΕΣ. Θέμα της ημερήσιας διάταξη 

ήταν και η ένταξη της Ισλανδίας στην Ευρω-

παϊκή Ένωση.

Τα μέλη της ΣΕ-ΕΟΧ συζήτησαν επίσης 

δύο ψηφίσματα σχετικά με την πράξη για την 

ενιαία αγορά και ένα έγγραφο εργασίας για 

την ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση. Ο 

καθηγητής κ. Raul Eamets του Πανεπιστη-

μίου του Tartu προέβη σε εμπεριστατωμένη 

επισκόπηση της οικονομικής κατάστασης, 

της δημοσιονομικής πειθαρχίας και ανέλυσε 

τα μέτρα που προτείνονται για την ενίσχυση 

της ζώνης του ευρώ.

Σε άλλο ψήφισμα και σχετική έκθεση για 

την καινοτομία στον τομέα της ενέργειας 

τονίζεται ότι είναι απαραίτητο να διασφα-

λιστεί η ευρύτερη διάδοση των συναφών 

γνώσεων και να αυξηθεί η χρήση των ενερ-

γειακώς αποδοτικών τεχνολογιών. Ζητεί-

ται επίσης να πραγματοποιηθούν περισσό-

τερες επενδύσεις στον τομέα της Ε & Α, και 

ειδικότερα από τον ιδιωτικό τομέα, όπου 

η Ευρώπη υστερεί. Είναι ανησυχητικό το 

γεγονός ότι δεν υπάρχουν ευρωπαϊκές εται-

ρείες που να δραστηριοποιούνται στον εν 

λόγω τομέα.

Μετά τις συναντήσεις, οι σύνεδροι επισκέ-

φθηκαν το κέντρο αποκατάστασης παιδιών 

και οικογενειών που βρίσκονται σε ευάλωτη 

κατάσταση του Ιδρύματος Agrenska στην 

πόλη Tammistu της Εσθονίας. Ο συμπρόε-

δρος της ΣΕ-ΕΟΧ κ. Meelis Joost αναφέρθηκε 

στον σκοπό και τις δραστηριότητες της μόνι-

μης συνεργασίας μεταξύ Εσθονίας και Σου-

ηδίας που εγκαινιάστηκε το 2003. Κυρίως, 

όμως, η επίσκεψη έδωσε στους συνέδρους την 

ευκαιρία να εξετάσουν τις επενδύσεις του χρη-

ματοδοτικού μηχανισμού ΕΟΧ/Νορβηγίας, ο 

οποίος χρηματοδότησε τη σύσταση μιας ομά-

δας μαγειρικής για νέους ενήλικες με ειδικές 

ανάγκες, προκειμένου να μάθουν να μαγει-

ρεύουν, να προμηθεύονται τα απαραίτητα, 

να προετοιμάζουν γεύματα κ.λπ.

Η δεύτερη επίσκεψη πραγματοποιήθηκε 

στο Επιστημονικό Πάρκο Tartu, όπου οι παρι-

στάμενοι πήραν μια ιδέα του όγκου και του 

τύπου των εταιρειών και των νέων επιχειρή-

σεων που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους. 

Το επιστημονικό πάρκο Tartu έχει ιδρύσει 

εργαστήρια που βοηθούν τις νέες επιχειρή-

σεις και εταιρείες στον τομέα της ανάπτυξης 

προϊόντων. (mj) ●

Σύνοδος ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Πυρηνικής Ενέργειας

Κατά την τελευταία σύνοδο ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Πυρηνικής Ενέργειας (ENEF) στην 

Πράγα, στις 19 και 20 Μαΐου 2011, ο κ. Richard Adams ορίστηκε νέος πρόεδρος της ομάδας εργα-

σίας του ENEF για τη «Διαφάνεια», αντικαθιστώντας τον αλήστου μνήμης προκάτοχό του, πρώην 

πρόεδρο του τμήματος ΤΕΝ, κ. János Tóth. 

Το ENEF είναι μια μοναδική στο είδος της πλατφόρμα για ευρεία, χωρίς ταμπού συζήτηση των 

θεμάτων της διαφάνειας και γενικότερα των δυνατοτήτων και των κινδύνων της πυρηνικής ενέρ-

γειας. Στο πλαίσιό του, η ΕΟΚΕ διοργανώνει τακτικά διασκέψεις με διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη 

από την ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών, όπως η διάσκεψη σχετικά με την «Άποψη της ευρωπα-

ϊκής κοινωνίας των πολιτών για την πυρηνική ενέργεια» το 2009 και η διάσκεψη «Πυρηνική ενέρ-

γεια: δυνατότητες και κίνδυνοι — Οι απόψεις της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών και των ενδι-

αφερόμενων μερών» το 2010. 

Το μέλλον της ενέργειας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών αποτελεί θέμα μεγάλου ενδιαφέρο-

ντος σε όλα τα κράτη μέλη και η ΕΟΚΕ αποσκοπεί σε μεγαλύτερη μελλοντική συμμετοχή των ενδι-

αφερομένων στις διασκέψεις για την πυρηνική ασφάλεια τον Νοέμβριο του 2011 και για το μελλο-

ντικό μείγμα παραγωγής ενέργειας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών το 2012. (ak) ●

Οικονομική κατάρτιση και υπεύθυνη κατανάλωση των χρηματοπιστωτικών 
προϊόντων (ECO/297)

Σε μια συγκυρία όπου το χρηματοπιστωτικό σύστημα καθίσταται ολοένα και πιο εξεζητημένο και 

αδιαφανές, η χρηματοοικονομική κατάρτιση συνιστά το κατάλληλο μέσον για υπεύθυνη κατανά-

λωση των χρηματοπιστωτικών προϊόντων.

Στις στρατηγικές και τις πρωτοβουλίες που έχουν προωθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ΟΟΣΑ 

για να μετριάσουν τις ελλείψεις του χρηματοπιστωτικού συστήματος θα πρέπει να προστεθεί η σαφής 

δέσμευση του χρηματοπιστωτικού κλάδου. Επιπροσθέτως, η άρτια εφαρμογή νέων κανόνων αναμέ-

νεται να προωθήσει περαιτέρω την πρόσβαση σε διαφανή χρηματοπιστωτικά προϊόντα.

Η χρηματοοικονομική κατάρτιση πρέπει να νοείται ως ολοκληρωμένη πολιτική, παρούσα σε όλη 

τη διάρκεια του βίου, ενταγμένη στα προγράμματα σπουδών του εκπαιδευτικού συστήματος και, ακο-

λούθως, στα προγράμματα απόκτησης δεξιοτήτων και επανεκπαίδευσης των εργαζομένων. Αναμέ-

νεται, επίσης, να προωθήσει την οικονομική ένταξη και τη συνειδητή αποταμίευση. (ctp) ●

Συνάντηση μελών από την Ουγγαρία και τη Σλοβενία με εκπροσώπους Τύπου των χωρών τους
Στις 15 και 16 Ιουνίου, μέλη της ΕΟΚΕ από την Ουγγαρία και τη Σλοβενία 

πραγματοποίησαν συναντήσεις με δημοσιογράφους των χωρών τους στην 

έδρα της ΕΟΚΕ. Οι ούγγροι δημοσιογράφοι που προσκλήθηκαν από την κ. 

Kinga Joó, μέλος της ΕΟΚΕ από την Ουγγαρία (Ομάδα Διάφορες Δραστηριό-

τητες), είχαν επίσης την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις συνεδρίες της Ολο-

μέλειας και να ενημερωθούν άμεσα για τον ρόλο και τη λειτουργία της ΕΟΚΕ.

Το γεύμα εργασίας με τους εκπροσώπους Τύπου διοργάνωσε η αντιπρό-

εδρος του οργάνου κ. Anna Maria Darmanin, η οποία είχε την ευκαιρία να 

τους εκθέσει τον τρόπο λειτουργίας του οργάνου και να τους γνωρίσει προ-

σωπικά. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο μιας σειράς άτυπων 

συναντήσεων με οικοδέσποινα την ίδια και με σκοπό να καταστούν αμεσό-

τερες οι επαφές των μελών με τους εκπροσώπους του Τύπου και να διευκο-

λυνθεί η ανταλλαγή απόψεων σε ένα ανεπίσημο περιβάλλον. (ail) ●

Εις μνήμην του Zenonas Rokus Rudzikas

Τα νέα για τον ξαφνικό και πρόωρο θάνατο του αγαπητού συνα-

δέλφου και φίλου Zenonas Rudzikas σε ηλικία 71 ετών μάς συγκλό-

νισαν όλους.  Ήταν εξαιρετικός άνθρωπος που άφησε το αποτύ-

πωμά του στις καρδιές και στις σκέψεις μας, καθώς και στην επι-

στημονική κοινότητα. Οι εξαιρετικές πνευματικές του ικανότητες 

καλύπτονταν και συμπληρώνονταν από την ήρεμη και ταπεινή 

προσωπικότητά του. Αποτέλεσε ενεργό μέλος της ΕΟΚΕ εκπρο-

σωπώντας τη Λιθουανία από το 2006 και η συμβολή του στις εργα-

σίες της ΕΟΚΕ υπήρξε σημαντική, περιλαμβανομένου του πολύτι-

μου έργου του ως μέλους των ειδικευμένων τμημάτων NAT, REX 

και TEN.

Παράλληλα με το έργο και τον χρόνο του στην ΕΟΚΕ, ο Zenonas Rudzikas έζησε 

πλούσιο ακαδημαϊκό βίο και διατέλεσε στο παρελθόν πρόεδρος της Λιθουανικής Ακα-

δημίας Επιστημών.  Διακρίθηκε στις επιστήμες, υπήρξε αναγνωρισμένος ειδικός στην 

πυρηνική φασματοσκοπία και διαπρεπής ειδικός της θεωρητικής φυσικής στη Λιθουανία, 

κερδίζοντας πολυάριθμα βραβεία για την έρευνα και τις ανακαλύψεις του. Το όνομα του 

εξαιρετικού θεωρητικού φυσικού και πολυαγαπημένου ανθρώπου είχε μάλιστα δοθεί από 

συναδέλφους του σε έναν αστεροειδή κύριας ζώνης, τον «167960 Rudzikas».

Ο Zenonas Rudzikas δεν ήταν μόνο λαμπρός και διαπρεπής επιστήμονας, αλλά και 

ταπεινός και εξωστρεφής άνθρωπος, καθώς και αφοσιωμένος πολίτης της Ευρώπης. Αυτό 

αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος του Λιθουανικού Εθνι-

κού Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου.

Ο μεγάλος ενθουσιασμός του, οι εξαιρετικές πνευματικές και ανθρώπινες ικανότη-

τές του θα λείψουν σίγουρα, εντός της ΕΟΚΕ και αλλού, σε όλους όσοι είχαν το προνό-

μιο να τον γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί του.

Luca Jahier
Πρόεδρος της Ομάδας Διαφόρων Δραστηριοτήτων

Αρχισυντάκτης
Peter Lindvald-Nielsen (pln)
Tomasz Jasiński — μέλος που εκπροσωπεί την ΕΟΚΕ στη 
Συντακτική Επιτροπή (Ομάδα των Εργαζομένων, Πολωνία)

Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν:
Maciej Bury (mb) 
Peter Lindvald-Nielsen (pln)
Luca Jahier (lj) 
Mark Antell (ma) 
Alejandro Izquierdo Lopez (ail)
Coralia Catana (cc) 
Xavier Verboven (xv) 
Andrea Subhan (as) 
Tzonka Iotzova (ti) 
Gabriela Sermek Zentková (gsz)
Meelis Joost (mj) 
Alksandra Klenke (ak) 

Nadja Kačičnik (nk) 
Carlos Trias Pintó (ctp)
Sylvia Binger (sb) 
Julietta-Doina Dobre-Lereanu (jddl)
Bethany Isenberg (bi) 

Γενικός συντονισμός
Nadja Kačičnik

Διεύθυνση:
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Κτίριο Jacques Delors, Rue Belliard/Belliardstraat 99, 
1040 Βρυξέλλες/Brussel, ΒΕΛΓΙΟ/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, 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 στον αρχισυντάκτη.

Κυκλοφορία: 15 500 αντίτυπα

Το επόμενο τεύχος θα κυκλοφορήσει τον Μάρτιο του 2011.

ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΣΕ 100 % ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ

Οι σκληρότερες διαπραγματεύσεις όλων των εποχών για τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ είναι προ των πυλών

ρία της ΕΕ. Εναπόκειται λοιπόν στην πολω-

νική κυβέρνηση να συμβιβάσει τις αποκλίνου-

σες θέσεις στους κόλπους του Συμβουλίου και 

να διαμορφώσει μια πρόταση κανονισμού που 

να μπορεί να υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. Προσβλέπω επίσης στη συμ-

βολή της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοι-

νωνικής Επιτροπής στη συζήτηση για τις επό-

μενες δημοσιονομικές προοπτικές, έτσι ώστε 

να εκφραστούν οι ανησυχίες και οι ελπίδες 

της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβα-

νομένων των κοινωνικών εταίρων.

Σε μια εποχή περιορισμένων οικονομι-

κών πόρων, τα κράτη μέλη τακτικά καλούν 

την Ευρωπαϊκή Ένωση να δραστηριοποιηθεί 

περισσότερο σε τομείς όπως η ενέργεια, το 

περιβάλλον, η μετανάστευση ή η διπλωματία, 

ενώ παράλληλα ζητούν τη μείωση του προϋπο-

λογισμού της ΕΕ (και όχι μόνο περικοπές στις 

διοικητικές δαπάνες —μόλις το 5,8 % του προ-

ϋπολογισμού—, όπου σίγουρα θα βρουν τρό-

πους για σημαντικές οικονομίες). Η επίλυση 

του δημοσιονομικού κύβου του Rubik θα είναι 

μια από τις βασικές προκλήσεις που καλείται να 

αντιμετωπίσει η πολωνική Προεδρία.

Είχα μια σειρά επαφών με τον πρωθυ-

πουργό και την ομάδα του: ξέρω ότι μπορεί 

να ανταποκριθεί στην πρόκληση. ●

Η εξάμηνη πολωνική Προεδρία της ΕΕ δεν 

προβλέπεται ήρεμη και ανέμελη! Αν το καλο-

σκεφτείτε, η κυβέρνηση του Donald Tusk 

αναλαμβάνει την εκ περιτροπής προεδρία 

σε μια κρίσιμη στιγμή: πολλά κράτη μέλη 

καλούνται να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες 

των πράξεών τους εφόσον για πολλά χρό-

νια δαπανούσαν περισσότερα από όσα κέρ-

διζαν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατυπώνει 

ερωτήματα για συνοριακούς ελέγχους και 

για τον ρόλο της στη Μεσόγειο και ξεκινά 

η νέα «δημοσιονομική περίοδος»!

Ο προϋπολογισμός θα αποτελέσει άμεση 

δοκιμασία για τις ικανότητες της πολωνι-

κής Προεδρίας. Το Συμβούλιο αναμένεται 

να εγκρίνει τη θέση του σχετικά με τον προ-

ϋπολογισμό της ΕΕ για το 2012. Στα τέλη 

Απριλίου, η Επιτροπή ζήτησε αύξηση ύψους 

4,9  %, διότι διάφορα χρηματοδοτούμενα 

από την ΕΕ έργα σε όλη την Ευρώπη έχουν 

φτάσει σε στάδιο ολοκλήρωσης και το επό-

μενο έτος θα πρέπει να εξοφληθούν τα κράτη 

μέλη που έχουν ολοκληρώσει τα έργα τους 

(σε τομείς όπως οι υποδομές, η απασχόληση 

και το περιβάλλον). Ωστόσο, πολλά κράτη 

μέλη έχουν ήδη δηλώσει ότι δεν θέλουν μια 

τέτοια αύξηση του προϋπολογισμού της ΕΕ. 

Η πολωνική Προεδρία θα πρέπει να βρει έναν 

τρόπο για να αντιμετωπίζει τις αντικρουόμε-

νες προτεραιότητες των κρατών μελών: πολ-

λοί θέλουν μια ελάχιστη αύξηση του προϋ-

πολογισμού της ΕΕ υπό τον όρο ότι οι περι-

οχές, οι εταιρείες, οι επιστήμονες, οι ΜΚΟ 

τους κ.λπ. θα διατηρήσουν το μερίδιό τους 

από την κοινοτική χρηματοδότηση!

Σχεδόν ταυτόχρονα, η πολωνική Προ-

εδρία θα πρέπει να διαχειριστεί την έναρξη 

των διαπραγματεύσεων για το επόμενο 

δημοσιονομικό πλαίσιο. Ας μην έχουμε ψευ-

δαισθήσεις: θα είναι οι πιο δύσκολες διαπραγ-

ματεύσεις για τον προϋπολογισμό στην ιστο-
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Αξιολόγηση εθελοντισμού

Στρογγυλή Τράπεζα ΕΕ–Κίνας

Η ΕΟΚΕ ενθαρρύνει τον ανοικτό διάλογο με την Ινδία

Η δεύτερη θεματική διάσκεψη σε επίπεδο 

ΕΕ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έτους 

εθελοντισμού (EYV 2011), πραγματο-

ποιήθηκε στις 23 και 24 Μαΐου 2011 και 

σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Ο τίτλος της 

ήταν: «Εθελοντή! Κάνε τη διαφορά».

Ο γενικός στόχος της διάσκεψης ήταν 

να έλθουν σε επαφή οι εθελοντές από 

όλη την Ευρώπη ούτως ώστε να δικτυ-

ωθούν, να συζητήσουν και να διδαχθούν 

από τις εκατέρωθεν εμπειρίες στον τομέα 

Τα μέλη της Στρογγυλής Τραπέζης ΕΕ—

Κίνας συνεδρίασαν στο Χσιαν από τις 

9 έως τις 12 Μαΐου για να συζητήσουν τα 

θέματα της περιφερειακής ανάπτυξης χωρίς 

Αντιπροσωπεία της ΕΟΚΕ με επι-

κεφαλής τον κ. Xavier Verboven, 

πρόεδρο της Επιτροπής Παρακο-

λούθησης ΕΕ–Ινδίας, πραγματο-

ποίησε αποστολή στην Ινδία από 

τις 20 έως τις 25 Μαρτίου 2011. Η 

αποστολή αυτή είχε διπλό σκοπό: 

τη διεξαγωγή συνομιλιών με διά-

φορους ενδιαφερόμενους φορείς 

στην Ινδία σχετικά με τη δυνα-

τότητα επανενεργοποίησης της 

Στρογγυλής Τραπέζης ΕΕ–Ινδίας 

και την ενημέρωση σχετικά με τις 

απόψεις που εκφράζονται μεταξύ 

της ινδικής κοινωνίας των πολι-

τών όσον αφορά τις τρέχουσες 

διαπραγματεύσεις για τη σύναψη 

του εθελοντισμού. Η ΕΟΚΕ και η Ευρω-

παϊκή Επιτροπή διοργάνωσαν από κοι-

νού ημερίδα εργασίας στην έδρα της 

ΕΟΚΕ, κεντρικά θέματα της οποίας ήταν 

η ιδιότητα του πολίτη στην επιχείρηση 

(corporate citizenship) και ο εθελοντι-

σμός των εργαζομένων.

Ήδη από το 2006, η ΕΟΚΕ ήταν το 

πρώτο όργανο που πρότεινε την ιδέα 

ενός ευρωπαϊκού έτους εθελοντισμού. Η 

διάσκεψη αποτελεί σημαντικό ορόσημο 

του EYV2011 όσον αφορά την αναγνώ-

ριση των δεξιοτήτων και της συνεισφο-

ράς των εργαζομένων εθελοντών. Η 

ΕΟΚΕ έχει εγκύψει ιδιαιτέρως στο θέμα 

του εθελοντισμού, θεωρεί δε ανεκτίμητη 

τη συμβολή του στην κοινωνία.  Απευθυ-

νόμενος προς τους συνέδρους, ο πρόεδρος 

της ΕΟΚΕ κ. Staff an Nilsson εξέφρασε την 

ικανοποίησή του για τον μεγάλο αριθμό 

των ατόμων που προθυμοποιήθηκαν να 

εξετάσουν τον ρόλο του επιχειρηματικού 

αποκλεισμούς και της πράσινης οικονο-

μίας στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης, 

βάσει εκθέσεων που παρουσιάστηκαν και 

από τις δύο πλευρές. «Ίσως να μην καταλή-

τη στιγμή παρεμποδίζουν την πρόοδο στις 

σχέσεις ΕΕ–Ινδίας, διότι κάθε πλευρά έχει 

εντελώς διαφορετική άποψη. Αυτό συμβαί-

νει, παραδείγματος χάρη, όσον αφορά τη βιώ-

σιμη ανάπτυξη και ειδικότερα την κοινωνική 

της διάσταση.

Η άλλη πρόκληση συνίσταται σαφώς 

στον γύρο των συζητήσεων σχετικά με τη 

Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ–

Ινδίας, συμπεριλαμβανομένων των οικονο-

μικών και κοινωνικών συνεπειών της για την 

ινδική κοινωνία και την αυξανόμενη ανάγκη 

ενδελεχέστερης ενημέρωσης σχετικά με μια 

οικονομία εξαρτώμενη σε ποσοστό 92 % από 

τομέα στην τόνωση του εθελοντισμού. Ο 

κ. Nilsson έλαβε τον λόγο και κατά την 

καταληκτική σύνοδο ολομέλειας, τη δεύ-

τερη ημέρα.

«[...] Η ΕΟΚΕ είναι το ενδεδειγμένο 

όργανο για να υποστηρίξει και να συζη-

τήσει την αξία του εθελοντισμού: πολλοί 

από μας, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή, εκπροσωπούν εθε-

λοντικές οργανώσεις, ενώ οι περισσότε-

ροι εργάζονται εθελοντικά για την ΕΟΚΕ 

και όλοι έχουμε συμμετάσχει σε μια εθελο-

ντική δραστηριότητα μια ορισμένη στιγμή 

στη ζωή μας. Ο εθελοντισμός είναι ίσως 

το καλύτερο παράδειγμα ενεργού πολίτη. 

Εκτός από την ηθική ικανοποίηση του 

εθελοντή, μεγαλύτερη σημασία έχουν 

ίσως τα οφέλη που συνεπάγεται ο εθελο-

ντισμός για την κοινωνία»,  τόνισε ο πρό-

εδρος κ. Staff an Nilsson. (cc/mv) 

 

 ●

ξουμε σε συναίνεση για τα πάντα, 

αλλά θα μπορέσουμε τελικά να 

καταλάβουμε και να διδαχθούμε 

ο ένας από τον άλλο», είπε ο πρό-

εδρος της ΕΟΚΕ κ. Staff an Nilsson 

στην εναρκτήρια προσφώνησή του. 

Ο κ. Nilsson, ως επικεφαλής της αντι-

προσωπείας της ΕΟΚΕ, κάλεσε τους 

κινέζους ομολόγους του σε ανοιχτό 

και ειλικρινή διάλογο και ανταλ-

λαγή απόψεων για δύσκολα οικο-

νομικά και κοινωνικά ζητήματα, με 

σκοπό την προώθηση της αλληλο-

κατανόησης και την ενίσχυση της 

συνεργασίας. Ο κ. Wang Gang, πρό-

εδρος του Οικονομικού και Κοινωνι-

κού Συμβουλίου της Κίνας, παρουσί-

ασε εν συντομία τη διεργασία μεταρ-

ρυθμίσεων που συντελείται σήμερα 

στη χώρα του και το κύμα του εκσυγ-

χρονισμού που έβγαλε εκατομμύρια 

Κινέζους από τη φτώχεια. Μπορείτε να δια-

βάσετε την κοινή δήλωση της 9ης συνάντη-

σης Στρογγυλής Τραπέζης ΕΕ–Κίνας στον 

δικτυακό μας τόπο. (cc) ●

τον άτυπο τομέα —θέμα το οποίο εξετάστηκε 

ελάχιστα στις μελέτες αξιολόγησης του αντι-

κτύπου που εκπονήθηκαν πριν από τις δια-

πραγματεύσεις— και εξεύρεσης ενός ενδε-

δειγμένου μέσου για την παρακολούθηση 

αυτής της συμφωνίας. 

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις καλού-

νται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο 

για την αντιμετώπιση των προκλήσεων 

αυτών, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην 

Ινδία, και το ίδιο ισχύει και όσον αφορά τις 

οργανώσεις εργοδοτών, καθώς και άλλους 

φορείς της κοινωνίας των πολιτών. (xv/as)

 ●

Τα νέα των μελών

Η κ. van Turnhout από την ΕΟΚΕ 
στην ιρλανδική Γερουσία

Ουδέν κακόν αμιγές καλού: όσο και αν η ΕΟΚΕ λυπάται για την πρόσφατη αποχώ-

ρηση της κ. Jillian van Turnhout, μέλους της από την Ιρλανδία, χαίρεται για τον διο-

ρισμό της ως γερουσιαστή στην πατρίδα της. Η ΕΟΚΕ τη συγχαίρει και της εύχεται 

κάθε επιτυχία στη νέα της θέση στη Seanad Éireann, την Άνω Βουλή της Ιρλανδίας.

Η κ. van Turnhout διορίστηκε γερουσιαστής από τον ιρλανδό πρωθυπουργό, 

λόγω του έργου της υπέρ των δικαιωμάτων των παιδιών στο πλαίσιο της οργά-

νωσης Children’s Rights Alliance. «Η τιμή που μου έγινε για το έργο μου στην 

Children’s Rights Alliance είναι ένα ικανοποιητικό επίτευγμα στη σταδιοδρομία 

μου. Πιστεύω ότι ο διορισμός μου θα μπορέσει να φέρει και όντως θα αποτελέσει 

το έναυσμα για μια θετική εξέλιξη», είπε.

Η κ. van Turnhout, πρώην αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ, ήταν δραστήριο μέλος 

της ΕΟΚΕ (Ομάδα ΙΙΙ — Διάφορες Δραστηριότητες) τα τελευταία δώδεκα χρό-

νια. Στο Προεδρείο την αντικατέστησε ο κ. Padraig Walshe. (ail) 

 

 ●

Κατάρτιση τεσσάρων διερευνητικών γνωμοδοτήσεων από την ΕΟΚΕ κατόπιν αιτήματος της πολωνικής Προεδρίας

Η ΕΟΚΕ όπως τη βλέπουν τα μέλη από την Πολωνία

Οι δημογραφικές προκλήσεις απαιτούν την εξεύρεση εκτεταμένης και βιώσιμης λύσης

Στη γνωμοδότησή της σχετικά με τις μελλοντικές επιπτώσεις της γήρανσης του πληθυσμού στην αγορά εργασίας, η 

οποία καταρτίστηκε από τον κ. Greif (Ομάδα των Εργαζομένων, Αυστρία), η ΕΟΚΕ εκφράζει επιφυλάξεις όσον αφορά 

την υιοθέτηση εύκολων λύσεων, όπως η αύξηση της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδότησης ή η μετάβαση προς κεφαλαιο-

ποιητικά συνταξιοδοτικά συστήματα. Αντ’ αυτού, ζητά την εδραίωση μιας στοχοθετημένης αναπτυξιακής πολιτικής 

της ΕΕ, καθώς και την επικέντρωση των προσπαθειών στη διεύρυνση των δυνατοτήτων απασχόλησης.

Το διαθέσιμο απόθεμα εργατικού δυναμικού είναι γενικώς επαρκές στα περισσότερα κράτη μέλη και πιστεύεται ότι 

οι μελλοντικές χρηματοοικονομικές πιέσεις που σχετίζονται με τη γήρανση του πληθυσμού μπορούν να συγκρατηθούν 

με τη βοήθεια στρατηγικών ενσωμάτωσης.

Ενίσχυση του γεωργικού τομέα στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης

Ο εισηγητής της δεύτερης διερευνητικής γνωμοδότησης κ. Seppo Kallio (Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων, Φινλαν-

δία), εξετάζει το ζήτημα της αλληλεπίδρασης μεταξύ της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και της ανατολικής διάστασης 

των πολιτικών της ΕΕ. Κατά τις διαπραγματεύσεις της ΕΕ με τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, η ΕΟΚΕ επι-

θυμεί να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη γεωργία, στην παραγωγή τροφίμων και στην αγροτική πολιτική, καθώς αυτές 

αποτελούν σημαντική κινητήρια δύναμη της οικονομικής, κοινωνικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

Λόγω της δυσκολίας που αντιμετώπισαν οι χώρες εταίροι όσον αφορά την τήρηση των προτύπων της ΕΕ και την 

πλήρωση των κριτηρίων που θεσπίζουν οι υγειονομικοί και φυτοϋγειονομικοί κανονισμοί, η ΕΟΚΕ προτείνει τα υγει-

ονομικά και φυτοϋγειονομικά ζητήματα να αποτελέσουν ένα νέο ειδικό σημείο στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ανα-

τολικής Εταιρικής Σχέσης.

Τι είδους μέλλον μπορεί να αναμένεται μετά την κρίση για τις επενδύσεις των επιχειρήσεων 
υπέρ του κλίματος;

Στην αίτησή της για την κατάρτιση της τρίτης διερευνητικής γνωμοδότησης, η πολωνική κυβέρνηση καλεί την ΕΟΚΕ 

να εξετάσει το επίμαχο ζήτημα του «Αντικτύπου της οικονομικής κρίσης στην ικανότητα των ευρωπαϊκών επιχειρή-

σεων να αναλάβουν πρόσθετες επενδύσεις για την προστασία του κλίματος».

Σε έγγραφό της στο οποίο μελετά το ενδεχόμενο μείωσης κατά πέραν του 20 % των εκπομπών αερίων του θερμο-

κηπίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διερευνά διάφορες εναλλακτικές δυνατότητες για την επίτευξη του στόχου του 30 %, 

αλλά ωστόσο αποσιωπά τον πλήρη αντίκτυπο της κρίσης στις «πράσινες» επενδύσεις των επιχειρήσεων. Μια ομάδα 

μελέτης, με εισηγητή τον κ. Josef Zboril (Ομάδα των Εργοδοτών, Τσεχική Δημοκρατία), ενέκυψε χωρίς χρονοτριβή 

στο ζήτημα και η σχετική γνωμοδότηση αναμένεται να υιοθετηθεί τον Οκτώβριο του 2011.

Τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών στα νεότερα κράτη μέλη δεν αποτελούν αρκετά υψηλή προτεραιότητα για την ΕΕ

Σε γνωμοδότηση που καταρτίστηκε από τον αντιπρόεδρο της ΕΟΚΕ κ. Jacek Krawczyk (Ομάδα των Εργοδοτών, 

Πολωνία), με θέμα τη βιώσιμη ανάπτυξη της πολιτικής μεταφορών της ΕΕ και τον σχεδιασμό των ΔΕΔ-Μ, διαπιστώ-

νεται με λύπη ότι η ανάπτυξη αποτελεσματικών διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών στα νεότερα κράτη μέλη δεν απο-

τελεί αρκετά υψηλή προτεραιότητα για την ΕΕ. Μέχρι να συνδεθούν οι περιφέρειες της ΕΕ και τα εθνικά δίκτυα με 

σύγχρονες υποδομές, δεν πρόκειται να υπάρξει ούτε ενιαία ευρωπαϊκή αγορά μεταφορών αλλά ούτε και ολοκληρω-

μένη εσωτερική αγορά. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται να επιδειχθεί στην πολιτική γειτονίας, δηλαδή στις συνδέσεις με 

τον Βορρά, την Ανατολή και τον Νότο της ΕΕ, με μεγαλύτερη εστίαση στα δίκτυα παρά στα μεμονωμένα και ξεχωρι-

στά έργα υποδομής. (mb/ma) ●

Ας επικοινωνήσουμε 
με τους νέους

Η ΕΟΚΕ στο πλευρό των νέων ανέργων

Τον Ιούνιο η ΕΟΚΕ διοργάνωσε τοπική 

εκδήλωση στη Μάλτα. Παράλληλα με μΙα 

συνεδρίαση της ομάδας επικοινωνίας και 

μΙα συνεδρίαση των σημείων επαφής για 

την επικοινωνία, τα μέλη της ΕΟΚΕ συνά-

ντησαν την κοινωνία των πολιτών της 

Μάλτας προκειμένου να συζητήσουν τη 

συμμετοχή των νέων στο ευρωπαϊκό εγχεί-

ρημα. Ο γνωστός στη Μάλτα εκφωνητής κ. 

Andrew Azzopardi συντόνισε τη συζήτηση, 

η οποία πραγματοποιήθηκε στον Ευρωπα-

ϊκό Οίκο στη Βαλέτα. Η αίθουσα συνεδρί-

ασης ήταν πλήρης και η εκδήλωση μεταδό-

θηκε στο Facebook και στο Twitter. Τα μέλη 

της ΕΟΚΕ, περιλαμβανομένων των αντι-

προέδρων κ. Anna Maria Darmanin και κ. 

Jacek Krawczyk, τα μέλη της ομάδας επικοι-

νωνίας και τα σημεία επαφής για την επικοι-

νωνία είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν 

απόψεις με νέους πολίτες της ΕΕ.

Ορισμένα κράτη μέλη σημειώνουν 

καλές επιδόσεις όσον αφορά την εξασφά-

λιση υψηλών ποσοστών απασχόλησης και 

μεταξύ των νέων. Ωστόσο η κατάσταση 

είναι διαφορετική από χώρα σε χώρα: 

στην Ισπανία η ανεργία των νέων ανέρχε-

ται σε 45 %.

Πώς μπορούμε να αρχίσουμε να περιορί-

ζουμε ποσοστά ανεργίας που σε ορισμέ-

νες χώρες της ΕΕ αγγίζουν ή και υπερ-

βαίνουν το 20 %; Στις 6 Ιουνίου 2011, η 

ΕΟΚΕ σε συνεργασία με την ΟΚΕ Ισπα-

νίας διοργάνωσαν στη Μαδρίτη ημερίδα 

με θέμα την ανεργία της νεολαίας. Στην 

Ισπανία, η ανεργία πλήττει το 40 % της 

νεολαίας, τάση που αποτελεί μια από τις 

κύριες πηγές ανησυχίας αυτής της μερί-

δας του πληθυσμού.

Στη συνεδρίαση στη 

Μάλτα θίχτηκε επίσης το 

θέμα του μειωμένου ενδια-

φέροντος των νέων για το 

ευρωπαϊκό εγχείρημα. Η 

παρουσίαση της Ευρώπης ως 

εγχειρήματος για την ειρήνη 

ενδέχεται να μην προσελκύει 

πλέον τους νέους. Για τον 

λόγο αυτό, η ΕΕ χρειάζε-

ται νέο τρόπο παρουσίασής 

της. Προς την κατεύθυνση 

αυτήν, ο κ. Claus Sørensen, 

γενικός διευθυντής για την Επικοινωνία 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρότεινε μια 

βιώσιμη, καθαρή, ακμάζουσα και κοινω-

νική Ευρώπη, η οποία θα δίνει τη δυνα-

τότητα στους νέους να ζήσουν σε καθε-

στώς ελευθερίας, να εισπνέουν καθαρό 

αέρα, να πίνουν καθαρό νερό, να κατανα-

λώνουν τρόφιμα καλής ποιότητας σε προ-

σιτές τιμές, να ταξιδεύουν, να εργάζονται 

και να σπουδάζουν. 

Η ΕΕ έχει σημειώσει επιτυχίες όπως 

είναι το πρόγραμμα Erasmus, το οποίο 

από το 1987 έχουν αξιοποιήσει 2,3 εκα-

τομμύρια φοιτητές. Η ΕΟΚΕ ανέκαθεν 

υποστήριζε τέτοια εγχειρήματα. Στη γνω-

μοδότησή της σχετικά με την εμβληματική 

πρωτοβουλία της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020» με τίτλο «Νεολαία σε κίνηση», 

καθώς και στη γνωμοδότησή της του 

2009 σχετικά με τη «στρατηγική της ΕΕ 

για τη νεολαία», η ΕΟΚΕ υπογράμμισε 

την ανάγκη να χαραχθεί στρατηγική για 

τη νεολαία, όχι μόνο με στόχο τους νέους 

αλλά και με τη συμμετοχή αυτών. (pln) 

 

 

 ●

Το Παρατηρητήριο της Αγοράς Εργα-

σίας της ΕΟΚΕ συμμετέσχε άμεσα στην 

εν λόγω ημερίδα, της οποία συντονιστής 

ήταν ο κ. Krzystof Pater (Διάφορες Δρα-

στηριότητες, Πολωνία). Στις συζητήσεις, 

οι οποίες καλύφθηκαν από τα ισπανικά 

ΜΜΕ, έλαβαν μέρος περισσότερα από 

130 άτομα.

Στην εναρκτήρια συνεδρία της ημε-

ρίδας συμμετέσχον ο κ. Krzystof Pater, ο 

κ. Valeriano Gómez Sánchez, υπουργός 

Εργασίας και Μετανάστευσης της Ισπα-

νίας, και ο κ. Marcos Peña Pinto, πρόε-

δρος της ΟΚΕ Ισπανίας.

Παρέστησαν επίσης ο κ. Javier Ferrer 

Dufol, αντιπρόεδρος της Ισπανικής Συνο-

Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός ΙΙ: όνειρο ή ουτοπία;
Μια αίσθηση επεί-

γουσας ανάγκης ήταν 

διάχυτη μεταξύ των 

φορέων του τομέα ενα-

έριων μεταφορών κατά 

τη διάρκεια της ακρόα-

σης για την πορεία υλο-

ποίησης του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού ΙΙ που διοργάνωσε η Ευρω-

παϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ). Δύο χρόνια μετά 

την έγκρισή τους από την ΕΕ, η δέσμη των νομοθετικών μέτρων για 

την άρση των ανεπαρκειών στις ευρωπαϊκές αερομεταφορές δεν έχει 

ακόμη τεθεί σε εφαρμογή.

«Οι καθυστερήσεις και η συμφόρηση αποτελούν μια θλιβερή πραγ-

ματικότητα του εναέριου ευρωπαϊκού χώρου με αρνητικές επιπτώ-

σεις για τους χρήστες του εναέριου χώρου, τις ρυθμιστικές αρχές και 

τα αεροδρόμια. Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα θα είχαν μειωθεί 

κατά 12 % ανά πτήση, ενώ η αποτελεσματικότητα, η ασφάλεια και η 

χωρητικότητα θα είχαν σημειώσει σημαντική αύξηση, εάν όλοι οι ενδι-

αφερόμενοι φορείς ήταν πρόθυμοι να αναγνωρίσουν τους φιλόδοξους 

στόχους για ένα βιώσιμο μέλλον της διαχείρισης της εναέριας κυκλο-

φορίας στην Ευρώπη», σημείωσε ο κ. Jacek Krawczyk, αντιπρόεδρος 

της ΕΟΚΕ και εισηγητής της γνωμοδότησης για τον Ενιαίο Ευρωπα-

ϊκό Ουρανό II.

Η ταχεία και πλήρης εφαρμογή της δεύτερης δέσμης μέτρων για 

τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό θα τονώσει την κινητικότητα, θα βελ-

τιώσει την άνεση των ταξιδιωτών και θα ενισχύσει την ανταγωνιστι-

κότητα της Ευρώπης, υποστήριξαν οι συμμετέχοντες στην ακρόαση. 

Χωρίς τις μεταρρυθμίσεις αυτές, η Ευρώπη δεν θα είναι σε θέση να 

συμβαδίσει στον παγκόσμιο στίβο προς την κατεύθυνση των βιώσι-

μων μεταφορών και μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να επιδείξει ηγετικό πνεύμα 

καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. «Καλώ την Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή να κάνει χρήση της ηγετικής της θέση προς απομάκρυνση των 

διαφόρων εμποδίων και πολιτικών προβλημάτων σε όλη τη διαδικα-

σία υλοποίησης του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού», αποφάνθηκε ο κ. 

Stephane Buff etaut, πρόεδρος του τμήματος «Μεταφορές, ενέργεια, 

υποδομές, κοινωνία των πληροφοριών» της ΕΟΚΕ.

Ο κ. Krzysztof Kapis, διευθυντής του Υπουργείου Έργων Υποδο-

μής της Πολωνίας, τόνισε ότι η επερχόμενη πολωνική Προεδρία της 

ΕΕ θα εργαστεί σκληρά για να διασφαλίσει την τήρηση του φιλόδο-

ξου χρονοδιαγράμματος κατά την εφαρμογή του Ενιαίου Ευρωπαϊκού 

Ουρανού ΙΙ. Η Πολωνία θεωρείται ως μία από τις ταχύτερα αναπτυσ-

σόμενες αγορές αερομεταφορών τα επόμενα 20 χρόνια: «Θέλουμε να 

είμαστε προετοιμασμένοι για τη διαφαινόμενη αύξηση της κυκλοφο-

ρίας», δήλωσε ο κ. Kapis.

Στην ακρόαση παρέστησαν και αρκετοί εκπρόσωποι της Ομοσπον-

διακής Υπηρεσίας Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών (FAA), οι 

οποίοι τόνισαν τη σημασία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τους 

επενδυτές και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Η ακρόαση στην ΕΟΚΕ συγκέντρωσε ρυθμιστικές αρχές των αερο-

μεταφορών, χρήστες του εναέριου χώρου, εργαζόμενους στις μεταφο-

ρές, φορείς εκμετάλλευσης των αερολιμένων και παρόχους υπηρεσιών 

αεροναυτιλίας καθώς και εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της επερχόμενης πολωνικής Προ-

εδρίας της ΕΕ. Η ΕΟΚΕ πρόκειται να υιοθετήσει τη γνωμοδότησή της 

με θέμα τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό II τον προσεχή Ιούλιο. (mb) 

 

 

 ●

ΣΥΝΟΔΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ
Η κοινωνία των πολιτών μπορεί να ενισχύσει την 
Ανατολική Εταιρική Σχέση

Η Ανατολική Εταιρική Σχέση χαιρετίστηκε ως πρώτης τάξεως ευκαι-

ρία για την επέκταση των δικτύων μεταξύ της ΕΕ και των χωρών εταί-

ρων, σε γνωμοδότηση που κατήρτισε ο κ. Gintaras Morkis (Ομάδα των 

Εργοδοτών, Λιθουανία). Η γνωμοδότηση υιοθετήθηκε παρουσία του κ. 

Enikő Győri, υπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ουγγαρίας, που 

ήρθε στην ΕΟΚΕ για να συζητήσει τον απολογισμό της ουγγρικής Προ-

εδρίας.  Η ΕΟΚΕ υπογράμμισε τη στήριξή της στην Ανατολική Εταιρική 

Σχέση που αποτελεί τόσο στρατηγική ανάγκη όσο και πολιτική επέν-

δυση. Πρόθυμη να επιτελέσει τον ρόλο της για την επιτυχία του εγχει-

ρήματος, η ΕΟΚΕ ζήτησε την ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ των κυβερ-

νήσεων και της κοινωνίας των πολιτών.

Τα πρόσφατα γεγονότα στην περιοχή της Μεσογείου έχουν αποδεί-

ξει πως η συμβολή της κοινωνίας των πολιτών είναι ανεκτίμητη για την 

πρόοδο, τόσο όσον αφορά τη συνταγματική μεταρρύθμιση όσο και την 

οικοδόμηση θεσμών. Η βελτίωση του επιπέδου του διαλόγου σε εθνικό 

επίπεδο έχει καθοριστική σημασία, και η ΕΟΚΕ προτείνει προς τούτο 

την εισαγωγή μηχανισμού διαβούλευσης της κοινωνίας των πολιτών 

σε όλες τις χώρες της Ανα-

τολικής Εταιρικής Σχέσης. 

Ο διάλογος θα λάβει χώρα 

μέσω οργανώσεων που ανα-

κλούν τις ειδικές συνθήκες 

που επικρατούν σε κάθε 

χώρα. Η ΕΟΚΕ είναι έτοιμη 

και ενθουσιασμένη με την 

ιδέα της ανταλλαγής εμπει-

ριών με την κοινωνία των πολιτών στις χώρες της Ανατολικής Εταιρι-

κής Σχέσης. (ma) ●

Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη των Ρομά

Ακριβώς την ημέρα που ο κ. 

Johannes Hahn, αρμόδιος επί-

τροπος για την περιφερειακή 

πολιτική, ήρθε να συζητήσει με 

τα μέλη της ΕΟΚΕ για την πολι-

τική συνοχής, η ΕΟΚΕ υιοθέτησε 

τις δύο επίκαιρες γνωμοδοτήσεις 

της για την κοινωνική ένταξη των 

Ρομά. Σε δύο γνωμοδοτήσεις που 

εισηγήθηκαν ο κ. Topolánszky 

(Ομάδα Διαφόρων Δραστηριο-

τήτων, Ουγγαρία) και η κ. Anne-Marie Sigmund (Ομάδα Διαφόρων 

Δραστηριοτήτων, Αυστρία), η ΕΟΚΕ εξέτασε την προσέγγιση της κοι-

νωνικής ένταξης των Ρομά στην ΕΕ. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, για 

να βελτιωθεί η δύσκολη κατάστασή τους, η προσέγγιση αυτή θα πρέ-

πει να αποτελεί συνδυασμό μιας ολοκληρωμένης, συντονισμένης και 

συνεκτικής πανευρωπαϊκής στρατηγικής και ενός προγράμματος που θα 

υλοποιείται σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο. Η πιο σημαντική δήλωση, 

ωστόσο, ήταν ότι τα μελλοντικά μέτρα θα πρέπει να αναπτυχθούν μαζί 

με τους Ρομά και τις οργανώσεις που τους εκπροσωπούν.

Παρότι επικροτεί τις προθέσεις της Επιτροπής, η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι 

η πολυαναμενόμενη ευρωπαϊκή στρατηγική δεν ανταποκρίνεται στις 

προσδοκίες της· θα μπορούσε να είναι πιο φιλόδοξη, πιο συγκεκριμένη 

και καλύτερα δομημένη. Όποια πολιτική αποφασιστεί θα πρέπει να ενι-

σχυθεί με τη συμμετοχή ευρέος φάσματος εκπροσώπων —της τοπικής 

κοινωνίας των πολιτών, των ειδικών επιστημόνων, των κοινωνικών εταί-

ρων και, το σπουδαιότερο, των κοινοτήτων Ρομά και των αντιπροσω-

πευτικών τους οργανώσεων— σε όλα τα επίπεδα της συζήτησης. (ma)

 ●

Ημερίδα ΕΕ–Ρωσίας

Στο πλαίσιο της καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού απο-

κλεισμού που ορίζει η στρατηγική ΕΕ 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέ-

δωσε ανακοίνωση με θέμα την «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την κατα-

πολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού». Η ΕΟΚΕ 

εξέτασε την ανακοίνωση σε γνωμοδότηση που κατήρτισε η κ. O’Neill 

(Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων, Ηνωμένο Βασίλειο) και η οποία 

προτείνει δράσεις για την επίτευξη προόδου όσον αφορά τον στόχο για 

τη μείωση της φτώχειας (τουλάχιστον 20 εκατομμύρια λιγότεροι φτω-

χοί έως το 2020).

Η ευθύνη και η συνοχή αποτέλεσαν τις κύριες αρχές των συστάσεων 

της ΕΟΚΕ. Η φτώχεια θεωρείται παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιω-

μάτων  και, κατά συνέπεια, οι κυβερνήσεις, οι κοινωνικοί εταίροι και η 

κοινωνία των πολιτών πρέπει να μοιραστούν την ευθύνη για την εξά-

λειψή της. Όμως, τα μέτρα λιτότητας δεν πρέπει να υπονομεύσουν την 

καταπολέμηση της φτώχειας, ενώ θα πρέπει να ενισχυθεί η συμμετοχή 

της κοινωνίας των πολιτών στην πλατφόρμα. Η ΕΟΚΕ ζήτησε συνοχή 

μεταξύ των μέτρων για την απασχόληση και των οικονομικών, των χρη-

ματοπιστωτικών και των κοινωνικών μέτρων στα πλαίσια της στρα-

τηγικής 2020, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη αύξησης και απλού-

στευσης της χρηματοδότησης της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τα κοινωνικά 

ταμεία. (ma) ●

Η έκθεση «Στο μεσοδιάστημα. Σύγχρονη Αυστρία» στην ΕΟΚΕ

Στην έδρα της ΕΟΚΕ εγκαινι-

άστηκε η έκθεση «Στο μεσοδι-

άστημα. Σύγχρονη Αυστρία», 

που διοργανώθηκε σε συνεργα-

σία με το Ομοσπονδιακό Υπουρ-

γείο Παιδείας, Τεχνών και Πολι-

τισμού της Αυστρίας. Η έκθεση 

παρουσιάζει διάφορες τάσεις της 

σύγχρονης αυστριακής τέχνης 

που δίνουν στους επισκέπτες μια 

ιδέα της καλλιτεχνικής σκηνής στην Αυστρία. Εκτίθενται έργα 17ελπιδοφόρων νέων 

καλλιτεχνών από την Αυστρία τα οποία και προκάλεσαν μεγάλη προσέλευση κοινού.

Μεταξύ των επισκεπτών, προσήλθαν και πολλοί ενθουσιώδεις υπάλληλοι. Στα εγκαί-

νια παρέστησαν η κ. Claudia Schmied, ομοσπονδιακός υπουργός Παιδείας, Τεχνών και 

Πολιτισμού της Αυστρίας, και ο κ. Staff an Nilsson, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονο-

μικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Παρέστησαν επίσης η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, επί-

τροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας, και ο κ. Johannes Hahn, 

επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

 www.bmukk.gv.at. (ma) ●

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

μοσπονδίας Επιχειρήσεων (CEOE), η κ. 

Paloma Lopez, γραμματέας αρμόδια σε 

θέματα απασχόλησης και μετανάστευ-

σης της ισπανικής συνδικαλιστικής ένω-

σης CCOO, και ο κ. Antonio Ferrer, γραμ-

ματέας αρμόδιος σε θέματα συνδικαλιστι-

κής δράσης της ισπανικής συνδικαλιστι-

κής ένωσης UGT.

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι 

απαιτούνται σύντονες προσπάθειες στον 

τομέα της εκπαίδευσης, της επαγγελμα-

τικής κατάρτισης, καθώς και των δημό-

σιων και ιδιωτικών υπηρεσιών εργασίας. 

Επίσης, διατυπώθηκε το αίτημα για άμεση 

οικονομική ανάκαμψη και αναθεώρηση 

του ρυθμιστικού πλαισίου των αγορών 

εργασίας. (ail) ●

Ελάτε να ακούσετε! Franz Liszt Superstar

Στις 15 Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Οικονομική 

και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) διοργά-

νωσε μουσική εκδήλωση για τον εορτα-

σμό της συμπλήρωσης 200 χρόνων από τη 

γέννηση του Franz Liszt. Στην εκδήλωση, 

η οποία πραγματοποιήθηκε επ’ ευκαιρία 

της ουγγρικής Προεδρίας της ΕΕ, απηύ-

θυνε χαιρετισμό ο πρόεδρος της ΕΟΚΕ κ. 

Staff an Nilsson.

Μέσα την παρουσίαση του έργου του ούγγρου μουσουργού, το ακροατήριο είχε την 

ευκαιρία να κάνει ένα μουσικό —και τελικά ευρωπαϊκό— ταξίδι στον χρόνο και στον χώρο. 

Ο κ. Ákos Topolansky, μέλος της EOKE από την Ουγγαρία, και η κ. Carolime Henaut, από 

την ιατρική υπηρεσία του οργάνου, παρουσίασαν γλαφυρά τέσσερις πτυχές του Franz Liszt: 

τον βίο, τη μουσική του, τις γυναίκες της ζωής του, καθώς και τον πνευματικό κόσμο του. Ο 

ουκρανός πιανίστας κ. Dmytro Skhovienko και η ουγγρικής καταγωγής μετζο-σοπράνο κ. 

Hanna Bardos-Feltoronyi ερμήνευσαν επιλεγμένα τραγούδια και έργα για πιάνο του συνθέτη.

Η ΕΟΚΕ έχει δεσμευτεί να συνεχίσει να συμμετέχει στη διοργάνωση μουσικών εκδηλώ-

σεων ως σημαντικού μέρους του πολιτιστικού της προγράμματος. Η μουσική συνιστά ανα-

πόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης, έχοντας διαμορφώσει εν 

πολλοίς την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Στον κύκλο εκδηλώσεων με τίτλο Ελάτε να ακούσετε! 

(Come’N’Listen) παρουσιάζεται στο ευρωπαϊκό του πλαίσιο το έργο επιλεγμένων συνθετών 

που άφησαν ανεξίτηλο το στίγμα τους στο μουσικό γίγνεσθαι. Πρόκειται για ευρωπαίους 

πολίτες των οποίων ο βίος και το έργο είναι βαθιά ριζωμένα στις παραδόσεις της Γηραιάς 

Ηπείρου και αποτελούν σημαντική μουσική παρακαταθήκη για τις μελλοντικές γενεές. (sb)

 ●

kk.gv

Πέρα από την πολιτικολογία: η 
ΕΟΚΕ ασχολείται με τις πραγματικές 
ανάγκες των πολιτών

Συνέντευξη με τον κ. Tomasz 
Jasiński, μέλος της Ομάδας 
των Εργαζομένων της 
ΕΟΚΕ,  διεθνή σύμβουλο της 
Παμπολωνικής Συμμαχίας 
Ενώσεων Εργαζομένων

ΕΟΚΕ info: Ποια ήταν η 
πρώτη σας εμπειρία από 
την ΕΕ;

TJ: Η πρώτη μου εμπειρία ήταν 

η δράση μου εξ ονόματος της 

Παμπολωνικής Συμμαχίας Ενώ-

σεων Εργαζομένων (OPZZ) στη 

Μεικτή Συμβουλευτική Επιτροπή ΕΕ–Πολωνίας την περίοδο 2001–2004. 

Ήταν ένα πολύ χρήσιμο μάθημα, γιατί, όταν έγινα μέλος της ΕΟΚΕ, μπό-

ρεσα να προσανατολιστώ χωρίς πρόβλημα.

ΕΟΚΕ info: Πώς θα εξηγούσατε με λίγα λόγια σε έναν 
πολίτη τον ρόλο της ΕΟΚΕ;

TJ: Είναι η φωνή της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών. Δεν είναι 

πολιτική φωνή, αλλά εκφράζει τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών, οι 

οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους υπευθύνους για τη λήψη 

των πολιτικών αποφάσεων στο επίπεδο της ΕΕ.

ΕΟΚΕ info: Πώς επηρεάζει η συμμετοχή σας στην ΕΟΚΕ 
την καθημερινή σας εργασία στη Πολωνία και ποια 
είναι τα οφέλη της ΕΟΚΕ στο εθνικό επίπεδο;

TJ: Είναι τεράστιος ο αριθμός των ταξιδιών και των άλλων υποχρεώ-

σεων που συνδέονται με την εργασία μου για την ΕΟΚΕ, γεγονός που 

έχει φυσικά αντίκτυπο στην εργασία μου για την OPZZ αλλά και στην 

προσωπική μου ζωή. Η σπουδαιότερη πτυχή της εργασίας μου στις Βρυ-

ξέλλες είναι η πρόσβαση σε πληροφορίες για τις δράσεις της ΕΕ ήδη από 

τα πρώτα στάδια των εργασιών. Αυτό μας βοηθάει, στο εθνικό επίπεδο, 

να προετοιμαζόμαστε για τις ενδεχόμενες αλλαγές, αλλά και να επεξερ-

γαζόμαστε από πολύ νωρίτερα τις θέσεις μας. (mb/nk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●

Πρέπει να ακούσουμε προσεκτικά 
τι λέει η κοινωνία των πολιτών της 
χώρας μας

Συνέντευξη με τον κ. 
Marzena Mendza-Drozd, 
mέλος της Ομάδας 
Διαφόρων Δραστηριοτήτων 
της ΕΟΚΕ, αντιπρόεδρο 
της Ομοσπονδίας Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων 
της Πολωνίας

ΕΟΚΕ info: Πώς γίνατε μέλος 
της ΕΟΚΕ;

MMD: Έγινα μέλος της ΕΟΚΕ 

το 2004, έπειτα από σύσταση της 

Ένωσης «Φόρουμ Μη Κερδοσκοπικών Πρωτοβουλιών». Η Ένωση αυτή, 

μαζί με άλλες οργανώσεις, διατηρούσε, μεταξύ άλλων, μία αντιπροσω-

πεία των πολωνικών ΜΚΟ στις Βρυξέλλες, στη δράση της οποίας συμμε-

τείχα άμεσα. Γι’ αυτό, η ΕΟΚΕ δεν ήταν για μένα terra incognita, παρότι, 

φυσικά, δεν ήξερα πώς ακριβώς λειτουργούσε στην πράξη.

ΕΟΚΕ info: Πώς θα εξηγούσατε με λίγα λόγια σε έναν πολίτη 
τον ρόλο της ΕΟΚΕ;

MMD: Με πλήρη ειλικρίνεια, θα έλεγα πως είναι ένας οργανισμός με 

καλές προθέσεις, ο οποίος στην πράξη δεν αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότη-

τές του για την εκπροσώπηση των απόψεων της οργανωμένης κοινωνίας 

των πολιτών. Αυτό οφείλεται σε πολλούς λόγους. Έπειτα από επτά χρό-

νια στην ΕΟΚΕ, πιστεύω ότι θα μπορούσαμε και θα οφείλαμε να ακούμε 

πιο προσεκτικά τις οργανώσεις στα κράτη μέλη και να εκφράζουμε πιο 

δυναμικά τις απόψεις μας.

ΕΟΚΕ info: Πώς επηρεάζει η συμμετοχή σας στην ΕΟΚΕ την 
καθημερινή σας εργασία στη Πολωνία και ποια είναι τα οφέλη 
της ΕΟΚΕ στο εθνικό επίπεδο;

MMD: Η συμμετοχή μου στην ΕΟΚΕ επηρεάζει και την εργασία μου στην 

Πολωνία και την ιδιωτική μου ζωή. Νομίζω πως αυτό θα το βιώνουν όλα 

τα μέλη της ΕΟΚΕ, που πρακτικά λείπουν συνεχώς σε ταξίδια και διχά-

ζονται ανάμεσα σε δύο πραγματικότητες, των Βρυξελλών και της πατρί-

δας τους. Ευτυχώς, πολλά πράγματα σήμερα μπορούμε να τα κάνουμε 

μέσω του διαδικτύου και καμιά φορά απορώ πώς τα κατάφερναν οι προ-

γενέστεροί μας στην ΕΟΚΕ, πριν από 30 χρόνια, για παράδειγμα. Σήμερα, 

ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Παμπολωνικής Ομοσπονδίας 

Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, χάρη στην πρόσβαση σε ενημερωμέ-

νες πληροφορίες, μπορώ να βοηθώ τις ΜΚΟ να προετοιμαστούν για τις 

επερχόμενες αλλαγές. (mb/nk) 

 ●

της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ–

Ινδίας. Η αντιπροσωπεία της ΕΟΚΕ συνα-

ντήθηκε με το προσωπικό της Αντιπροσω-

πείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ινδία, με 

μέλη εμπορικών επιμελητηρίων, με εκπροσώ-

πους της βιομηχανίας, των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων και του άτυπου τομέα —όπως 

π.χ. με πλανόδιους πωλητές—, καθώς και με 

εκπροσώπους ευρωπαϊκών οργανισμών και 

ομάδων προβληματισμού.

Εν κατακλείδι, συμφωνήθηκε ευρέως 

ότι χρειάζεται να πραγματοποιηθεί διεξο-

δική συζήτηση και ανάλυση για τη διευθέ-

τηση ορισμένων ζητημάτων τα οποία αυτή 

Μέλος της ΕΟΚΕ σημαίνει πολλές ώρες 
εργασίας και μάλιστα ακανόνιστες

Συνέντευξη με τον κ. Krzysztof Ostrowski, 
μέλος της Ομάδας Εργοδοτών της ΕΟΚΕ, 
διευθυντή του Γραφείου Παρεμβάσεων 
του «Business Centre Club»

ΕΟΚΕ info: Ποια ήταν η πρώτη 
σας εμπειρία με την ΕΕ;

ΚΟ: Η πρώτη μου εμπειρία μου με την ΕΕ 

ήταν ως τουρίστας, όταν ήμουν φοιτητής. 

Έμεινα κατάπληκτος όταν διαπίστωσα με 

πόση ευκολία μπορούσα να ταξιδεύω από 

το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Νομίζω ότι 

αυτό με βοήθησε στην πρώτη μου επαγγελ-

ματική εμπειρία με την ΕΕ: ήμουν μέλος μιας ομάδας που διαπραγματεύθηκε μια 

συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΕΟΚΕ info: Πώς γίνατε μέλος της ΕΟΚΕ;

ΚΟ: Στάθηκα αρκετά τυχερός που με όρισε η οργάνωσή μου, η οποία, ως επίσημα 

αναγνωρισμένη αντιπροσωπευτική οργάνωση της Πολωνίας, είχε το δικαίωμα να 

προτείνει μέλη στην ΕΟΚΕ.

ΕΟΚΕ info: Πώς θα εξηγούσατε το ρόλο της ΕΟΚΕ στους 
πολίτες με δυο λόγια;

ΚΟ: Η ΕΟΚΕ λειτουργεί ως «γέφυρα» μεταξύ των ευρωπαϊκών οργάνων και των 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στα κράτη μέλη. Δίνει σε όλους την ευκαι-

ρία να εκφράσουν τις ανησυχίες τους ως προς οικονομικά και κοινωνικά θέματα σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, να προτείνουν νέες ιδέες και να κάνουν προτάσεις για τη βελ-

τίωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

ΕΟΚΕ info: Πώς επηρεάζει η συμμετοχή σας στην ΕΟΚΕ την 
καθημερινή σας εργασία στην Πολωνία και ποια είναι τα 
πλεονεκτήματα από τις δράσεις της ΕΟΚΕ σε εθνικό επίπεδο;

ΚΟ: Η κύρια επίπτωση ήταν ότι το ωράριο εργασίας μου δεν είναι πλέον κανονικό. 

Η ημέρα μου ξεκινά συχνά στις 4 το πρωί καθώς πρέπει να πάρω το αεροπλάνο, με 

επιστροφή στην Πολωνία πολύ αργά την ίδια ημέρα ή και να διανυκτερεύσω στις 

Βρυξέλλες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διεκπεραιώσω τα επείγοντα ζητήματα που 

σχετίζονται με την εργασία μου στην Πολωνία στο αεροπλάνο προς και από τις 

Βρυξέλλες. Εάν κάποιος θέλει να είναι μέλος της ΕΟΚΕ, πρέπει να του αρέσουν τα 

ταξίδια, να είναι πρόθυμος να πετά πολύ συχνά και να επισκέπτεται διάφορες χώρες.

Σε εθνικό επίπεδο, το μεγαλύτερο όφελος είναι η ευκαιρία που δίνεται στις επιχει-

ρήσεις-μέλη της οργάνωσής μας να μοιραστούν τους προβληματισμούς τους σχετικά 

με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και να λάβουν πληροφορίες ως προς τα σημαντικότερα 

θέματα που συζητούνται στην ΕΟΚΕ. Οι γνωμοδοτήσεις της ΕΟΚΕ που αφορούν 

συγκεκριμένους κλάδους της αγοράς, όπως είναι η βιομάζα ή η τεχνολογία πληρο-

φοριών, βοηθούν τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να λάβουν υπόψη αυτές τις πλη-

ροφορίες κατά την κατάρτιση των επιχειρηματικών τους σχεδίων. (mb/nk) ●

Jillian van Turnhout

ΕΟΚΕ αντιπροσωπεία στη Στρογγυλή Τράπεζα ΕΕ–Κίνας

Αντιπροσωπεία της ΕΟΚΕ στην Ινδία

Enikő Győri, υπουργός 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ουγγαρίας

Johannes Hahn, eπίτροπος

Krzysztof Ostrowski

Marzena Mendza-Drozd Tomasz Jasiński

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinionsp
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Αξιολόγηση εθελοντισμού

Στρογγυλή Τράπεζα ΕΕ–Κίνας

Η ΕΟΚΕ ενθαρρύνει τον ανοικτό διάλογο με την Ινδία

Η δεύτερη θεματική διάσκεψη σε επίπεδο 

ΕΕ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έτους 

εθελοντισμού (EYV 2011), πραγματο-

ποιήθηκε στις 23 και 24 Μαΐου 2011 και 

σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Ο τίτλος της 

ήταν: «Εθελοντή! Κάνε τη διαφορά».

Ο γενικός στόχος της διάσκεψης ήταν 

να έλθουν σε επαφή οι εθελοντές από 

όλη την Ευρώπη ούτως ώστε να δικτυ-

ωθούν, να συζητήσουν και να διδαχθούν 

από τις εκατέρωθεν εμπειρίες στον τομέα 

Τα μέλη της Στρογγυλής Τραπέζης ΕΕ—

Κίνας συνεδρίασαν στο Χσιαν από τις 

9 έως τις 12 Μαΐου για να συζητήσουν τα 

θέματα της περιφερειακής ανάπτυξης χωρίς 

Αντιπροσωπεία της ΕΟΚΕ με επι-

κεφαλής τον κ. Xavier Verboven, 

πρόεδρο της Επιτροπής Παρακο-

λούθησης ΕΕ–Ινδίας, πραγματο-

ποίησε αποστολή στην Ινδία από 

τις 20 έως τις 25 Μαρτίου 2011. Η 

αποστολή αυτή είχε διπλό σκοπό: 

τη διεξαγωγή συνομιλιών με διά-

φορους ενδιαφερόμενους φορείς 

στην Ινδία σχετικά με τη δυνα-

τότητα επανενεργοποίησης της 

Στρογγυλής Τραπέζης ΕΕ–Ινδίας 

και την ενημέρωση σχετικά με τις 

απόψεις που εκφράζονται μεταξύ 

της ινδικής κοινωνίας των πολι-

τών όσον αφορά τις τρέχουσες 

διαπραγματεύσεις για τη σύναψη 

του εθελοντισμού. Η ΕΟΚΕ και η Ευρω-

παϊκή Επιτροπή διοργάνωσαν από κοι-

νού ημερίδα εργασίας στην έδρα της 

ΕΟΚΕ, κεντρικά θέματα της οποίας ήταν 

η ιδιότητα του πολίτη στην επιχείρηση 

(corporate citizenship) και ο εθελοντι-

σμός των εργαζομένων.

Ήδη από το 2006, η ΕΟΚΕ ήταν το 

πρώτο όργανο που πρότεινε την ιδέα 

ενός ευρωπαϊκού έτους εθελοντισμού. Η 

διάσκεψη αποτελεί σημαντικό ορόσημο 

του EYV2011 όσον αφορά την αναγνώ-

ριση των δεξιοτήτων και της συνεισφο-

ράς των εργαζομένων εθελοντών. Η 

ΕΟΚΕ έχει εγκύψει ιδιαιτέρως στο θέμα 

του εθελοντισμού, θεωρεί δε ανεκτίμητη 

τη συμβολή του στην κοινωνία.  Απευθυ-

νόμενος προς τους συνέδρους, ο πρόεδρος 

της ΕΟΚΕ κ. Staff an Nilsson εξέφρασε την 

ικανοποίησή του για τον μεγάλο αριθμό 

των ατόμων που προθυμοποιήθηκαν να 

εξετάσουν τον ρόλο του επιχειρηματικού 

αποκλεισμούς και της πράσινης οικονο-

μίας στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης, 

βάσει εκθέσεων που παρουσιάστηκαν και 

από τις δύο πλευρές. «Ίσως να μην καταλή-

τη στιγμή παρεμποδίζουν την πρόοδο στις 

σχέσεις ΕΕ–Ινδίας, διότι κάθε πλευρά έχει 

εντελώς διαφορετική άποψη. Αυτό συμβαί-

νει, παραδείγματος χάρη, όσον αφορά τη βιώ-

σιμη ανάπτυξη και ειδικότερα την κοινωνική 

της διάσταση.

Η άλλη πρόκληση συνίσταται σαφώς 

στον γύρο των συζητήσεων σχετικά με τη 

Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ–

Ινδίας, συμπεριλαμβανομένων των οικονο-

μικών και κοινωνικών συνεπειών της για την 

ινδική κοινωνία και την αυξανόμενη ανάγκη 

ενδελεχέστερης ενημέρωσης σχετικά με μια 

οικονομία εξαρτώμενη σε ποσοστό 92 % από 

τομέα στην τόνωση του εθελοντισμού. Ο 

κ. Nilsson έλαβε τον λόγο και κατά την 

καταληκτική σύνοδο ολομέλειας, τη δεύ-

τερη ημέρα.

«[...] Η ΕΟΚΕ είναι το ενδεδειγμένο 

όργανο για να υποστηρίξει και να συζη-

τήσει την αξία του εθελοντισμού: πολλοί 

από μας, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή, εκπροσωπούν εθε-

λοντικές οργανώσεις, ενώ οι περισσότε-

ροι εργάζονται εθελοντικά για την ΕΟΚΕ 

και όλοι έχουμε συμμετάσχει σε μια εθελο-

ντική δραστηριότητα μια ορισμένη στιγμή 

στη ζωή μας. Ο εθελοντισμός είναι ίσως 

το καλύτερο παράδειγμα ενεργού πολίτη. 

Εκτός από την ηθική ικανοποίηση του 

εθελοντή, μεγαλύτερη σημασία έχουν 

ίσως τα οφέλη που συνεπάγεται ο εθελο-

ντισμός για την κοινωνία»,  τόνισε ο πρό-

εδρος κ. Staff an Nilsson. (cc/mv) 

 

 ●

ξουμε σε συναίνεση για τα πάντα, 

αλλά θα μπορέσουμε τελικά να 

καταλάβουμε και να διδαχθούμε 

ο ένας από τον άλλο», είπε ο πρό-

εδρος της ΕΟΚΕ κ. Staff an Nilsson 

στην εναρκτήρια προσφώνησή του. 

Ο κ. Nilsson, ως επικεφαλής της αντι-

προσωπείας της ΕΟΚΕ, κάλεσε τους 

κινέζους ομολόγους του σε ανοιχτό 

και ειλικρινή διάλογο και ανταλ-

λαγή απόψεων για δύσκολα οικο-

νομικά και κοινωνικά ζητήματα, με 

σκοπό την προώθηση της αλληλο-

κατανόησης και την ενίσχυση της 

συνεργασίας. Ο κ. Wang Gang, πρό-

εδρος του Οικονομικού και Κοινωνι-

κού Συμβουλίου της Κίνας, παρουσί-

ασε εν συντομία τη διεργασία μεταρ-

ρυθμίσεων που συντελείται σήμερα 

στη χώρα του και το κύμα του εκσυγ-

χρονισμού που έβγαλε εκατομμύρια 

Κινέζους από τη φτώχεια. Μπορείτε να δια-

βάσετε την κοινή δήλωση της 9ης συνάντη-

σης Στρογγυλής Τραπέζης ΕΕ–Κίνας στον 

δικτυακό μας τόπο. (cc) ●

τον άτυπο τομέα —θέμα το οποίο εξετάστηκε 

ελάχιστα στις μελέτες αξιολόγησης του αντι-

κτύπου που εκπονήθηκαν πριν από τις δια-

πραγματεύσεις— και εξεύρεσης ενός ενδε-

δειγμένου μέσου για την παρακολούθηση 

αυτής της συμφωνίας. 

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις καλού-

νται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο 

για την αντιμετώπιση των προκλήσεων 

αυτών, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην 

Ινδία, και το ίδιο ισχύει και όσον αφορά τις 

οργανώσεις εργοδοτών, καθώς και άλλους 

φορείς της κοινωνίας των πολιτών. (xv/as)

 ●

Τα νέα των μελών

Η κ. van Turnhout από την ΕΟΚΕ 
στην ιρλανδική Γερουσία

Ουδέν κακόν αμιγές καλού: όσο και αν η ΕΟΚΕ λυπάται για την πρόσφατη αποχώ-

ρηση της κ. Jillian van Turnhout, μέλους της από την Ιρλανδία, χαίρεται για τον διο-

ρισμό της ως γερουσιαστή στην πατρίδα της. Η ΕΟΚΕ τη συγχαίρει και της εύχεται 

κάθε επιτυχία στη νέα της θέση στη Seanad Éireann, την Άνω Βουλή της Ιρλανδίας.

Η κ. van Turnhout διορίστηκε γερουσιαστής από τον ιρλανδό πρωθυπουργό, 

λόγω του έργου της υπέρ των δικαιωμάτων των παιδιών στο πλαίσιο της οργά-

νωσης Children’s Rights Alliance. «Η τιμή που μου έγινε για το έργο μου στην 

Children’s Rights Alliance είναι ένα ικανοποιητικό επίτευγμα στη σταδιοδρομία 

μου. Πιστεύω ότι ο διορισμός μου θα μπορέσει να φέρει και όντως θα αποτελέσει 

το έναυσμα για μια θετική εξέλιξη», είπε.

Η κ. van Turnhout, πρώην αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ, ήταν δραστήριο μέλος 

της ΕΟΚΕ (Ομάδα ΙΙΙ — Διάφορες Δραστηριότητες) τα τελευταία δώδεκα χρό-

νια. Στο Προεδρείο την αντικατέστησε ο κ. Padraig Walshe. (ail) 

 

 ●

Κατάρτιση τεσσάρων διερευνητικών γνωμοδοτήσεων από την ΕΟΚΕ κατόπιν αιτήματος της πολωνικής Προεδρίας

Η ΕΟΚΕ όπως τη βλέπουν τα μέλη από την Πολωνία

Οι δημογραφικές προκλήσεις απαιτούν την εξεύρεση εκτεταμένης και βιώσιμης λύσης

Στη γνωμοδότησή της σχετικά με τις μελλοντικές επιπτώσεις της γήρανσης του πληθυσμού στην αγορά εργασίας, η 

οποία καταρτίστηκε από τον κ. Greif (Ομάδα των Εργαζομένων, Αυστρία), η ΕΟΚΕ εκφράζει επιφυλάξεις όσον αφορά 

την υιοθέτηση εύκολων λύσεων, όπως η αύξηση της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδότησης ή η μετάβαση προς κεφαλαιο-

ποιητικά συνταξιοδοτικά συστήματα. Αντ’ αυτού, ζητά την εδραίωση μιας στοχοθετημένης αναπτυξιακής πολιτικής 

της ΕΕ, καθώς και την επικέντρωση των προσπαθειών στη διεύρυνση των δυνατοτήτων απασχόλησης.

Το διαθέσιμο απόθεμα εργατικού δυναμικού είναι γενικώς επαρκές στα περισσότερα κράτη μέλη και πιστεύεται ότι 

οι μελλοντικές χρηματοοικονομικές πιέσεις που σχετίζονται με τη γήρανση του πληθυσμού μπορούν να συγκρατηθούν 

με τη βοήθεια στρατηγικών ενσωμάτωσης.

Ενίσχυση του γεωργικού τομέα στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης

Ο εισηγητής της δεύτερης διερευνητικής γνωμοδότησης κ. Seppo Kallio (Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων, Φινλαν-

δία), εξετάζει το ζήτημα της αλληλεπίδρασης μεταξύ της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και της ανατολικής διάστασης 

των πολιτικών της ΕΕ. Κατά τις διαπραγματεύσεις της ΕΕ με τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, η ΕΟΚΕ επι-

θυμεί να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη γεωργία, στην παραγωγή τροφίμων και στην αγροτική πολιτική, καθώς αυτές 

αποτελούν σημαντική κινητήρια δύναμη της οικονομικής, κοινωνικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

Λόγω της δυσκολίας που αντιμετώπισαν οι χώρες εταίροι όσον αφορά την τήρηση των προτύπων της ΕΕ και την 

πλήρωση των κριτηρίων που θεσπίζουν οι υγειονομικοί και φυτοϋγειονομικοί κανονισμοί, η ΕΟΚΕ προτείνει τα υγει-

ονομικά και φυτοϋγειονομικά ζητήματα να αποτελέσουν ένα νέο ειδικό σημείο στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ανα-

τολικής Εταιρικής Σχέσης.

Τι είδους μέλλον μπορεί να αναμένεται μετά την κρίση για τις επενδύσεις των επιχειρήσεων 
υπέρ του κλίματος;

Στην αίτησή της για την κατάρτιση της τρίτης διερευνητικής γνωμοδότησης, η πολωνική κυβέρνηση καλεί την ΕΟΚΕ 

να εξετάσει το επίμαχο ζήτημα του «Αντικτύπου της οικονομικής κρίσης στην ικανότητα των ευρωπαϊκών επιχειρή-

σεων να αναλάβουν πρόσθετες επενδύσεις για την προστασία του κλίματος».

Σε έγγραφό της στο οποίο μελετά το ενδεχόμενο μείωσης κατά πέραν του 20 % των εκπομπών αερίων του θερμο-

κηπίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διερευνά διάφορες εναλλακτικές δυνατότητες για την επίτευξη του στόχου του 30 %, 

αλλά ωστόσο αποσιωπά τον πλήρη αντίκτυπο της κρίσης στις «πράσινες» επενδύσεις των επιχειρήσεων. Μια ομάδα 

μελέτης, με εισηγητή τον κ. Josef Zboril (Ομάδα των Εργοδοτών, Τσεχική Δημοκρατία), ενέκυψε χωρίς χρονοτριβή 

στο ζήτημα και η σχετική γνωμοδότηση αναμένεται να υιοθετηθεί τον Οκτώβριο του 2011.

Τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών στα νεότερα κράτη μέλη δεν αποτελούν αρκετά υψηλή προτεραιότητα για την ΕΕ

Σε γνωμοδότηση που καταρτίστηκε από τον αντιπρόεδρο της ΕΟΚΕ κ. Jacek Krawczyk (Ομάδα των Εργοδοτών, 

Πολωνία), με θέμα τη βιώσιμη ανάπτυξη της πολιτικής μεταφορών της ΕΕ και τον σχεδιασμό των ΔΕΔ-Μ, διαπιστώ-

νεται με λύπη ότι η ανάπτυξη αποτελεσματικών διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών στα νεότερα κράτη μέλη δεν απο-

τελεί αρκετά υψηλή προτεραιότητα για την ΕΕ. Μέχρι να συνδεθούν οι περιφέρειες της ΕΕ και τα εθνικά δίκτυα με 

σύγχρονες υποδομές, δεν πρόκειται να υπάρξει ούτε ενιαία ευρωπαϊκή αγορά μεταφορών αλλά ούτε και ολοκληρω-

μένη εσωτερική αγορά. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται να επιδειχθεί στην πολιτική γειτονίας, δηλαδή στις συνδέσεις με 

τον Βορρά, την Ανατολή και τον Νότο της ΕΕ, με μεγαλύτερη εστίαση στα δίκτυα παρά στα μεμονωμένα και ξεχωρι-

στά έργα υποδομής. (mb/ma) ●

Ας επικοινωνήσουμε 
με τους νέους

Η ΕΟΚΕ στο πλευρό των νέων ανέργων

Τον Ιούνιο η ΕΟΚΕ διοργάνωσε τοπική 

εκδήλωση στη Μάλτα. Παράλληλα με μΙα 

συνεδρίαση της ομάδας επικοινωνίας και 

μΙα συνεδρίαση των σημείων επαφής για 

την επικοινωνία, τα μέλη της ΕΟΚΕ συνά-

ντησαν την κοινωνία των πολιτών της 

Μάλτας προκειμένου να συζητήσουν τη 

συμμετοχή των νέων στο ευρωπαϊκό εγχεί-

ρημα. Ο γνωστός στη Μάλτα εκφωνητής κ. 

Andrew Azzopardi συντόνισε τη συζήτηση, 

η οποία πραγματοποιήθηκε στον Ευρωπα-

ϊκό Οίκο στη Βαλέτα. Η αίθουσα συνεδρί-

ασης ήταν πλήρης και η εκδήλωση μεταδό-

θηκε στο Facebook και στο Twitter. Τα μέλη 

της ΕΟΚΕ, περιλαμβανομένων των αντι-

προέδρων κ. Anna Maria Darmanin και κ. 

Jacek Krawczyk, τα μέλη της ομάδας επικοι-

νωνίας και τα σημεία επαφής για την επικοι-

νωνία είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν 

απόψεις με νέους πολίτες της ΕΕ.

Ορισμένα κράτη μέλη σημειώνουν 

καλές επιδόσεις όσον αφορά την εξασφά-

λιση υψηλών ποσοστών απασχόλησης και 

μεταξύ των νέων. Ωστόσο η κατάσταση 

είναι διαφορετική από χώρα σε χώρα: 

στην Ισπανία η ανεργία των νέων ανέρχε-

ται σε 45 %.

Πώς μπορούμε να αρχίσουμε να περιορί-

ζουμε ποσοστά ανεργίας που σε ορισμέ-

νες χώρες της ΕΕ αγγίζουν ή και υπερ-

βαίνουν το 20 %; Στις 6 Ιουνίου 2011, η 

ΕΟΚΕ σε συνεργασία με την ΟΚΕ Ισπα-

νίας διοργάνωσαν στη Μαδρίτη ημερίδα 

με θέμα την ανεργία της νεολαίας. Στην 

Ισπανία, η ανεργία πλήττει το 40 % της 

νεολαίας, τάση που αποτελεί μια από τις 

κύριες πηγές ανησυχίας αυτής της μερί-

δας του πληθυσμού.

Στη συνεδρίαση στη 

Μάλτα θίχτηκε επίσης το 

θέμα του μειωμένου ενδια-

φέροντος των νέων για το 

ευρωπαϊκό εγχείρημα. Η 

παρουσίαση της Ευρώπης ως 

εγχειρήματος για την ειρήνη 

ενδέχεται να μην προσελκύει 

πλέον τους νέους. Για τον 

λόγο αυτό, η ΕΕ χρειάζε-

ται νέο τρόπο παρουσίασής 

της. Προς την κατεύθυνση 

αυτήν, ο κ. Claus Sørensen, 

γενικός διευθυντής για την Επικοινωνία 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρότεινε μια 

βιώσιμη, καθαρή, ακμάζουσα και κοινω-

νική Ευρώπη, η οποία θα δίνει τη δυνα-

τότητα στους νέους να ζήσουν σε καθε-

στώς ελευθερίας, να εισπνέουν καθαρό 

αέρα, να πίνουν καθαρό νερό, να κατανα-

λώνουν τρόφιμα καλής ποιότητας σε προ-

σιτές τιμές, να ταξιδεύουν, να εργάζονται 

και να σπουδάζουν. 

Η ΕΕ έχει σημειώσει επιτυχίες όπως 

είναι το πρόγραμμα Erasmus, το οποίο 

από το 1987 έχουν αξιοποιήσει 2,3 εκα-

τομμύρια φοιτητές. Η ΕΟΚΕ ανέκαθεν 

υποστήριζε τέτοια εγχειρήματα. Στη γνω-

μοδότησή της σχετικά με την εμβληματική 

πρωτοβουλία της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020» με τίτλο «Νεολαία σε κίνηση», 

καθώς και στη γνωμοδότησή της του 

2009 σχετικά με τη «στρατηγική της ΕΕ 

για τη νεολαία», η ΕΟΚΕ υπογράμμισε 

την ανάγκη να χαραχθεί στρατηγική για 

τη νεολαία, όχι μόνο με στόχο τους νέους 

αλλά και με τη συμμετοχή αυτών. (pln) 

 

 

 ●

Το Παρατηρητήριο της Αγοράς Εργα-

σίας της ΕΟΚΕ συμμετέσχε άμεσα στην 

εν λόγω ημερίδα, της οποία συντονιστής 

ήταν ο κ. Krzystof Pater (Διάφορες Δρα-

στηριότητες, Πολωνία). Στις συζητήσεις, 

οι οποίες καλύφθηκαν από τα ισπανικά 

ΜΜΕ, έλαβαν μέρος περισσότερα από 

130 άτομα.

Στην εναρκτήρια συνεδρία της ημε-

ρίδας συμμετέσχον ο κ. Krzystof Pater, ο 

κ. Valeriano Gómez Sánchez, υπουργός 

Εργασίας και Μετανάστευσης της Ισπα-

νίας, και ο κ. Marcos Peña Pinto, πρόε-

δρος της ΟΚΕ Ισπανίας.

Παρέστησαν επίσης ο κ. Javier Ferrer 

Dufol, αντιπρόεδρος της Ισπανικής Συνο-

Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός ΙΙ: όνειρο ή ουτοπία;
Μια αίσθηση επεί-

γουσας ανάγκης ήταν 

διάχυτη μεταξύ των 

φορέων του τομέα ενα-

έριων μεταφορών κατά 

τη διάρκεια της ακρόα-

σης για την πορεία υλο-

ποίησης του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού ΙΙ που διοργάνωσε η Ευρω-

παϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ). Δύο χρόνια μετά 

την έγκρισή τους από την ΕΕ, η δέσμη των νομοθετικών μέτρων για 

την άρση των ανεπαρκειών στις ευρωπαϊκές αερομεταφορές δεν έχει 

ακόμη τεθεί σε εφαρμογή.

«Οι καθυστερήσεις και η συμφόρηση αποτελούν μια θλιβερή πραγ-

ματικότητα του εναέριου ευρωπαϊκού χώρου με αρνητικές επιπτώ-

σεις για τους χρήστες του εναέριου χώρου, τις ρυθμιστικές αρχές και 

τα αεροδρόμια. Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα θα είχαν μειωθεί 

κατά 12 % ανά πτήση, ενώ η αποτελεσματικότητα, η ασφάλεια και η 

χωρητικότητα θα είχαν σημειώσει σημαντική αύξηση, εάν όλοι οι ενδι-

αφερόμενοι φορείς ήταν πρόθυμοι να αναγνωρίσουν τους φιλόδοξους 

στόχους για ένα βιώσιμο μέλλον της διαχείρισης της εναέριας κυκλο-

φορίας στην Ευρώπη», σημείωσε ο κ. Jacek Krawczyk, αντιπρόεδρος 

της ΕΟΚΕ και εισηγητής της γνωμοδότησης για τον Ενιαίο Ευρωπα-

ϊκό Ουρανό II.

Η ταχεία και πλήρης εφαρμογή της δεύτερης δέσμης μέτρων για 

τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό θα τονώσει την κινητικότητα, θα βελ-

τιώσει την άνεση των ταξιδιωτών και θα ενισχύσει την ανταγωνιστι-

κότητα της Ευρώπης, υποστήριξαν οι συμμετέχοντες στην ακρόαση. 

Χωρίς τις μεταρρυθμίσεις αυτές, η Ευρώπη δεν θα είναι σε θέση να 

συμβαδίσει στον παγκόσμιο στίβο προς την κατεύθυνση των βιώσι-

μων μεταφορών και μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να επιδείξει ηγετικό πνεύμα 

καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. «Καλώ την Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή να κάνει χρήση της ηγετικής της θέση προς απομάκρυνση των 

διαφόρων εμποδίων και πολιτικών προβλημάτων σε όλη τη διαδικα-

σία υλοποίησης του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού», αποφάνθηκε ο κ. 

Stephane Buff etaut, πρόεδρος του τμήματος «Μεταφορές, ενέργεια, 

υποδομές, κοινωνία των πληροφοριών» της ΕΟΚΕ.

Ο κ. Krzysztof Kapis, διευθυντής του Υπουργείου Έργων Υποδο-

μής της Πολωνίας, τόνισε ότι η επερχόμενη πολωνική Προεδρία της 

ΕΕ θα εργαστεί σκληρά για να διασφαλίσει την τήρηση του φιλόδο-

ξου χρονοδιαγράμματος κατά την εφαρμογή του Ενιαίου Ευρωπαϊκού 

Ουρανού ΙΙ. Η Πολωνία θεωρείται ως μία από τις ταχύτερα αναπτυσ-

σόμενες αγορές αερομεταφορών τα επόμενα 20 χρόνια: «Θέλουμε να 

είμαστε προετοιμασμένοι για τη διαφαινόμενη αύξηση της κυκλοφο-

ρίας», δήλωσε ο κ. Kapis.

Στην ακρόαση παρέστησαν και αρκετοί εκπρόσωποι της Ομοσπον-

διακής Υπηρεσίας Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών (FAA), οι 

οποίοι τόνισαν τη σημασία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τους 

επενδυτές και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Η ακρόαση στην ΕΟΚΕ συγκέντρωσε ρυθμιστικές αρχές των αερο-

μεταφορών, χρήστες του εναέριου χώρου, εργαζόμενους στις μεταφο-

ρές, φορείς εκμετάλλευσης των αερολιμένων και παρόχους υπηρεσιών 

αεροναυτιλίας καθώς και εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της επερχόμενης πολωνικής Προ-

εδρίας της ΕΕ. Η ΕΟΚΕ πρόκειται να υιοθετήσει τη γνωμοδότησή της 

με θέμα τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό II τον προσεχή Ιούλιο. (mb) 

 

 

 ●

ΣΥΝΟΔΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ
Η κοινωνία των πολιτών μπορεί να ενισχύσει την 
Ανατολική Εταιρική Σχέση

Η Ανατολική Εταιρική Σχέση χαιρετίστηκε ως πρώτης τάξεως ευκαι-

ρία για την επέκταση των δικτύων μεταξύ της ΕΕ και των χωρών εταί-

ρων, σε γνωμοδότηση που κατήρτισε ο κ. Gintaras Morkis (Ομάδα των 

Εργοδοτών, Λιθουανία). Η γνωμοδότηση υιοθετήθηκε παρουσία του κ. 

Enikő Győri, υπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ουγγαρίας, που 

ήρθε στην ΕΟΚΕ για να συζητήσει τον απολογισμό της ουγγρικής Προ-

εδρίας.  Η ΕΟΚΕ υπογράμμισε τη στήριξή της στην Ανατολική Εταιρική 

Σχέση που αποτελεί τόσο στρατηγική ανάγκη όσο και πολιτική επέν-

δυση. Πρόθυμη να επιτελέσει τον ρόλο της για την επιτυχία του εγχει-

ρήματος, η ΕΟΚΕ ζήτησε την ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ των κυβερ-

νήσεων και της κοινωνίας των πολιτών.

Τα πρόσφατα γεγονότα στην περιοχή της Μεσογείου έχουν αποδεί-

ξει πως η συμβολή της κοινωνίας των πολιτών είναι ανεκτίμητη για την 

πρόοδο, τόσο όσον αφορά τη συνταγματική μεταρρύθμιση όσο και την 

οικοδόμηση θεσμών. Η βελτίωση του επιπέδου του διαλόγου σε εθνικό 

επίπεδο έχει καθοριστική σημασία, και η ΕΟΚΕ προτείνει προς τούτο 

την εισαγωγή μηχανισμού διαβούλευσης της κοινωνίας των πολιτών 

σε όλες τις χώρες της Ανα-

τολικής Εταιρικής Σχέσης. 

Ο διάλογος θα λάβει χώρα 

μέσω οργανώσεων που ανα-

κλούν τις ειδικές συνθήκες 

που επικρατούν σε κάθε 

χώρα. Η ΕΟΚΕ είναι έτοιμη 

και ενθουσιασμένη με την 

ιδέα της ανταλλαγής εμπει-

ριών με την κοινωνία των πολιτών στις χώρες της Ανατολικής Εταιρι-

κής Σχέσης. (ma) ●

Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη των Ρομά

Ακριβώς την ημέρα που ο κ. 

Johannes Hahn, αρμόδιος επί-

τροπος για την περιφερειακή 

πολιτική, ήρθε να συζητήσει με 

τα μέλη της ΕΟΚΕ για την πολι-

τική συνοχής, η ΕΟΚΕ υιοθέτησε 

τις δύο επίκαιρες γνωμοδοτήσεις 

της για την κοινωνική ένταξη των 

Ρομά. Σε δύο γνωμοδοτήσεις που 

εισηγήθηκαν ο κ. Topolánszky 

(Ομάδα Διαφόρων Δραστηριο-

τήτων, Ουγγαρία) και η κ. Anne-Marie Sigmund (Ομάδα Διαφόρων 

Δραστηριοτήτων, Αυστρία), η ΕΟΚΕ εξέτασε την προσέγγιση της κοι-

νωνικής ένταξης των Ρομά στην ΕΕ. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, για 

να βελτιωθεί η δύσκολη κατάστασή τους, η προσέγγιση αυτή θα πρέ-

πει να αποτελεί συνδυασμό μιας ολοκληρωμένης, συντονισμένης και 

συνεκτικής πανευρωπαϊκής στρατηγικής και ενός προγράμματος που θα 

υλοποιείται σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο. Η πιο σημαντική δήλωση, 

ωστόσο, ήταν ότι τα μελλοντικά μέτρα θα πρέπει να αναπτυχθούν μαζί 

με τους Ρομά και τις οργανώσεις που τους εκπροσωπούν.

Παρότι επικροτεί τις προθέσεις της Επιτροπής, η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι 

η πολυαναμενόμενη ευρωπαϊκή στρατηγική δεν ανταποκρίνεται στις 

προσδοκίες της· θα μπορούσε να είναι πιο φιλόδοξη, πιο συγκεκριμένη 

και καλύτερα δομημένη. Όποια πολιτική αποφασιστεί θα πρέπει να ενι-

σχυθεί με τη συμμετοχή ευρέος φάσματος εκπροσώπων —της τοπικής 

κοινωνίας των πολιτών, των ειδικών επιστημόνων, των κοινωνικών εταί-

ρων και, το σπουδαιότερο, των κοινοτήτων Ρομά και των αντιπροσω-

πευτικών τους οργανώσεων— σε όλα τα επίπεδα της συζήτησης. (ma)

 ●

Ημερίδα ΕΕ–Ρωσίας

Στο πλαίσιο της καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού απο-

κλεισμού που ορίζει η στρατηγική ΕΕ 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέ-

δωσε ανακοίνωση με θέμα την «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την κατα-

πολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού». Η ΕΟΚΕ 

εξέτασε την ανακοίνωση σε γνωμοδότηση που κατήρτισε η κ. O’Neill 

(Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων, Ηνωμένο Βασίλειο) και η οποία 

προτείνει δράσεις για την επίτευξη προόδου όσον αφορά τον στόχο για 

τη μείωση της φτώχειας (τουλάχιστον 20 εκατομμύρια λιγότεροι φτω-

χοί έως το 2020).

Η ευθύνη και η συνοχή αποτέλεσαν τις κύριες αρχές των συστάσεων 

της ΕΟΚΕ. Η φτώχεια θεωρείται παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιω-

μάτων  και, κατά συνέπεια, οι κυβερνήσεις, οι κοινωνικοί εταίροι και η 

κοινωνία των πολιτών πρέπει να μοιραστούν την ευθύνη για την εξά-

λειψή της. Όμως, τα μέτρα λιτότητας δεν πρέπει να υπονομεύσουν την 

καταπολέμηση της φτώχειας, ενώ θα πρέπει να ενισχυθεί η συμμετοχή 

της κοινωνίας των πολιτών στην πλατφόρμα. Η ΕΟΚΕ ζήτησε συνοχή 

μεταξύ των μέτρων για την απασχόληση και των οικονομικών, των χρη-

ματοπιστωτικών και των κοινωνικών μέτρων στα πλαίσια της στρα-

τηγικής 2020, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη αύξησης και απλού-

στευσης της χρηματοδότησης της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τα κοινωνικά 

ταμεία. (ma) ●

Η έκθεση «Στο μεσοδιάστημα. Σύγχρονη Αυστρία» στην ΕΟΚΕ

Στην έδρα της ΕΟΚΕ εγκαινι-

άστηκε η έκθεση «Στο μεσοδι-

άστημα. Σύγχρονη Αυστρία», 

που διοργανώθηκε σε συνεργα-

σία με το Ομοσπονδιακό Υπουρ-

γείο Παιδείας, Τεχνών και Πολι-

τισμού της Αυστρίας. Η έκθεση 

παρουσιάζει διάφορες τάσεις της 

σύγχρονης αυστριακής τέχνης 

που δίνουν στους επισκέπτες μια 

ιδέα της καλλιτεχνικής σκηνής στην Αυστρία. Εκτίθενται έργα 17ελπιδοφόρων νέων 

καλλιτεχνών από την Αυστρία τα οποία και προκάλεσαν μεγάλη προσέλευση κοινού.

Μεταξύ των επισκεπτών, προσήλθαν και πολλοί ενθουσιώδεις υπάλληλοι. Στα εγκαί-

νια παρέστησαν η κ. Claudia Schmied, ομοσπονδιακός υπουργός Παιδείας, Τεχνών και 

Πολιτισμού της Αυστρίας, και ο κ. Staff an Nilsson, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονο-

μικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Παρέστησαν επίσης η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, επί-

τροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας, και ο κ. Johannes Hahn, 

επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

 www.bmukk.gv.at. (ma) ●

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

μοσπονδίας Επιχειρήσεων (CEOE), η κ. 

Paloma Lopez, γραμματέας αρμόδια σε 

θέματα απασχόλησης και μετανάστευ-

σης της ισπανικής συνδικαλιστικής ένω-

σης CCOO, και ο κ. Antonio Ferrer, γραμ-

ματέας αρμόδιος σε θέματα συνδικαλιστι-

κής δράσης της ισπανικής συνδικαλιστι-

κής ένωσης UGT.

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι 

απαιτούνται σύντονες προσπάθειες στον 

τομέα της εκπαίδευσης, της επαγγελμα-

τικής κατάρτισης, καθώς και των δημό-

σιων και ιδιωτικών υπηρεσιών εργασίας. 

Επίσης, διατυπώθηκε το αίτημα για άμεση 

οικονομική ανάκαμψη και αναθεώρηση 

του ρυθμιστικού πλαισίου των αγορών 

εργασίας. (ail) ●

Ελάτε να ακούσετε! Franz Liszt Superstar

Στις 15 Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Οικονομική 

και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) διοργά-

νωσε μουσική εκδήλωση για τον εορτα-

σμό της συμπλήρωσης 200 χρόνων από τη 

γέννηση του Franz Liszt. Στην εκδήλωση, 

η οποία πραγματοποιήθηκε επ’ ευκαιρία 

της ουγγρικής Προεδρίας της ΕΕ, απηύ-

θυνε χαιρετισμό ο πρόεδρος της ΕΟΚΕ κ. 

Staff an Nilsson.

Μέσα την παρουσίαση του έργου του ούγγρου μουσουργού, το ακροατήριο είχε την 

ευκαιρία να κάνει ένα μουσικό —και τελικά ευρωπαϊκό— ταξίδι στον χρόνο και στον χώρο. 

Ο κ. Ákos Topolansky, μέλος της EOKE από την Ουγγαρία, και η κ. Carolime Henaut, από 

την ιατρική υπηρεσία του οργάνου, παρουσίασαν γλαφυρά τέσσερις πτυχές του Franz Liszt: 

τον βίο, τη μουσική του, τις γυναίκες της ζωής του, καθώς και τον πνευματικό κόσμο του. Ο 

ουκρανός πιανίστας κ. Dmytro Skhovienko και η ουγγρικής καταγωγής μετζο-σοπράνο κ. 

Hanna Bardos-Feltoronyi ερμήνευσαν επιλεγμένα τραγούδια και έργα για πιάνο του συνθέτη.

Η ΕΟΚΕ έχει δεσμευτεί να συνεχίσει να συμμετέχει στη διοργάνωση μουσικών εκδηλώ-

σεων ως σημαντικού μέρους του πολιτιστικού της προγράμματος. Η μουσική συνιστά ανα-

πόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης, έχοντας διαμορφώσει εν 

πολλοίς την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Στον κύκλο εκδηλώσεων με τίτλο Ελάτε να ακούσετε! 

(Come’N’Listen) παρουσιάζεται στο ευρωπαϊκό του πλαίσιο το έργο επιλεγμένων συνθετών 

που άφησαν ανεξίτηλο το στίγμα τους στο μουσικό γίγνεσθαι. Πρόκειται για ευρωπαίους 

πολίτες των οποίων ο βίος και το έργο είναι βαθιά ριζωμένα στις παραδόσεις της Γηραιάς 

Ηπείρου και αποτελούν σημαντική μουσική παρακαταθήκη για τις μελλοντικές γενεές. (sb)

 ●

kk.gv

Πέρα από την πολιτικολογία: η 
ΕΟΚΕ ασχολείται με τις πραγματικές 
ανάγκες των πολιτών

Συνέντευξη με τον κ. Tomasz 
Jasiński, μέλος της Ομάδας 
των Εργαζομένων της 
ΕΟΚΕ,  διεθνή σύμβουλο της 
Παμπολωνικής Συμμαχίας 
Ενώσεων Εργαζομένων

ΕΟΚΕ info: Ποια ήταν η 
πρώτη σας εμπειρία από 
την ΕΕ;

TJ: Η πρώτη μου εμπειρία ήταν 

η δράση μου εξ ονόματος της 

Παμπολωνικής Συμμαχίας Ενώ-

σεων Εργαζομένων (OPZZ) στη 

Μεικτή Συμβουλευτική Επιτροπή ΕΕ–Πολωνίας την περίοδο 2001–2004. 

Ήταν ένα πολύ χρήσιμο μάθημα, γιατί, όταν έγινα μέλος της ΕΟΚΕ, μπό-

ρεσα να προσανατολιστώ χωρίς πρόβλημα.

ΕΟΚΕ info: Πώς θα εξηγούσατε με λίγα λόγια σε έναν 
πολίτη τον ρόλο της ΕΟΚΕ;

TJ: Είναι η φωνή της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών. Δεν είναι 

πολιτική φωνή, αλλά εκφράζει τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών, οι 

οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους υπευθύνους για τη λήψη 

των πολιτικών αποφάσεων στο επίπεδο της ΕΕ.

ΕΟΚΕ info: Πώς επηρεάζει η συμμετοχή σας στην ΕΟΚΕ 
την καθημερινή σας εργασία στη Πολωνία και ποια 
είναι τα οφέλη της ΕΟΚΕ στο εθνικό επίπεδο;

TJ: Είναι τεράστιος ο αριθμός των ταξιδιών και των άλλων υποχρεώ-

σεων που συνδέονται με την εργασία μου για την ΕΟΚΕ, γεγονός που 

έχει φυσικά αντίκτυπο στην εργασία μου για την OPZZ αλλά και στην 

προσωπική μου ζωή. Η σπουδαιότερη πτυχή της εργασίας μου στις Βρυ-

ξέλλες είναι η πρόσβαση σε πληροφορίες για τις δράσεις της ΕΕ ήδη από 

τα πρώτα στάδια των εργασιών. Αυτό μας βοηθάει, στο εθνικό επίπεδο, 

να προετοιμαζόμαστε για τις ενδεχόμενες αλλαγές, αλλά και να επεξερ-

γαζόμαστε από πολύ νωρίτερα τις θέσεις μας. (mb/nk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●

Πρέπει να ακούσουμε προσεκτικά 
τι λέει η κοινωνία των πολιτών της 
χώρας μας

Συνέντευξη με τον κ. 
Marzena Mendza-Drozd, 
mέλος της Ομάδας 
Διαφόρων Δραστηριοτήτων 
της ΕΟΚΕ, αντιπρόεδρο 
της Ομοσπονδίας Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων 
της Πολωνίας

ΕΟΚΕ info: Πώς γίνατε μέλος 
της ΕΟΚΕ;

MMD: Έγινα μέλος της ΕΟΚΕ 

το 2004, έπειτα από σύσταση της 

Ένωσης «Φόρουμ Μη Κερδοσκοπικών Πρωτοβουλιών». Η Ένωση αυτή, 

μαζί με άλλες οργανώσεις, διατηρούσε, μεταξύ άλλων, μία αντιπροσω-

πεία των πολωνικών ΜΚΟ στις Βρυξέλλες, στη δράση της οποίας συμμε-

τείχα άμεσα. Γι’ αυτό, η ΕΟΚΕ δεν ήταν για μένα terra incognita, παρότι, 

φυσικά, δεν ήξερα πώς ακριβώς λειτουργούσε στην πράξη.

ΕΟΚΕ info: Πώς θα εξηγούσατε με λίγα λόγια σε έναν πολίτη 
τον ρόλο της ΕΟΚΕ;

MMD: Με πλήρη ειλικρίνεια, θα έλεγα πως είναι ένας οργανισμός με 

καλές προθέσεις, ο οποίος στην πράξη δεν αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότη-

τές του για την εκπροσώπηση των απόψεων της οργανωμένης κοινωνίας 

των πολιτών. Αυτό οφείλεται σε πολλούς λόγους. Έπειτα από επτά χρό-

νια στην ΕΟΚΕ, πιστεύω ότι θα μπορούσαμε και θα οφείλαμε να ακούμε 

πιο προσεκτικά τις οργανώσεις στα κράτη μέλη και να εκφράζουμε πιο 

δυναμικά τις απόψεις μας.

ΕΟΚΕ info: Πώς επηρεάζει η συμμετοχή σας στην ΕΟΚΕ την 
καθημερινή σας εργασία στη Πολωνία και ποια είναι τα οφέλη 
της ΕΟΚΕ στο εθνικό επίπεδο;

MMD: Η συμμετοχή μου στην ΕΟΚΕ επηρεάζει και την εργασία μου στην 

Πολωνία και την ιδιωτική μου ζωή. Νομίζω πως αυτό θα το βιώνουν όλα 

τα μέλη της ΕΟΚΕ, που πρακτικά λείπουν συνεχώς σε ταξίδια και διχά-

ζονται ανάμεσα σε δύο πραγματικότητες, των Βρυξελλών και της πατρί-

δας τους. Ευτυχώς, πολλά πράγματα σήμερα μπορούμε να τα κάνουμε 

μέσω του διαδικτύου και καμιά φορά απορώ πώς τα κατάφερναν οι προ-

γενέστεροί μας στην ΕΟΚΕ, πριν από 30 χρόνια, για παράδειγμα. Σήμερα, 

ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Παμπολωνικής Ομοσπονδίας 

Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, χάρη στην πρόσβαση σε ενημερωμέ-

νες πληροφορίες, μπορώ να βοηθώ τις ΜΚΟ να προετοιμαστούν για τις 

επερχόμενες αλλαγές. (mb/nk) 

 ●

της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ–

Ινδίας. Η αντιπροσωπεία της ΕΟΚΕ συνα-

ντήθηκε με το προσωπικό της Αντιπροσω-

πείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ινδία, με 

μέλη εμπορικών επιμελητηρίων, με εκπροσώ-

πους της βιομηχανίας, των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων και του άτυπου τομέα —όπως 

π.χ. με πλανόδιους πωλητές—, καθώς και με 

εκπροσώπους ευρωπαϊκών οργανισμών και 

ομάδων προβληματισμού.

Εν κατακλείδι, συμφωνήθηκε ευρέως 

ότι χρειάζεται να πραγματοποιηθεί διεξο-

δική συζήτηση και ανάλυση για τη διευθέ-

τηση ορισμένων ζητημάτων τα οποία αυτή 

Μέλος της ΕΟΚΕ σημαίνει πολλές ώρες 
εργασίας και μάλιστα ακανόνιστες

Συνέντευξη με τον κ. Krzysztof Ostrowski, 
μέλος της Ομάδας Εργοδοτών της ΕΟΚΕ, 
διευθυντή του Γραφείου Παρεμβάσεων 
του «Business Centre Club»

ΕΟΚΕ info: Ποια ήταν η πρώτη 
σας εμπειρία με την ΕΕ;

ΚΟ: Η πρώτη μου εμπειρία μου με την ΕΕ 

ήταν ως τουρίστας, όταν ήμουν φοιτητής. 

Έμεινα κατάπληκτος όταν διαπίστωσα με 

πόση ευκολία μπορούσα να ταξιδεύω από 

το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Νομίζω ότι 

αυτό με βοήθησε στην πρώτη μου επαγγελ-

ματική εμπειρία με την ΕΕ: ήμουν μέλος μιας ομάδας που διαπραγματεύθηκε μια 

συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΕΟΚΕ info: Πώς γίνατε μέλος της ΕΟΚΕ;

ΚΟ: Στάθηκα αρκετά τυχερός που με όρισε η οργάνωσή μου, η οποία, ως επίσημα 

αναγνωρισμένη αντιπροσωπευτική οργάνωση της Πολωνίας, είχε το δικαίωμα να 

προτείνει μέλη στην ΕΟΚΕ.

ΕΟΚΕ info: Πώς θα εξηγούσατε το ρόλο της ΕΟΚΕ στους 
πολίτες με δυο λόγια;

ΚΟ: Η ΕΟΚΕ λειτουργεί ως «γέφυρα» μεταξύ των ευρωπαϊκών οργάνων και των 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στα κράτη μέλη. Δίνει σε όλους την ευκαι-

ρία να εκφράσουν τις ανησυχίες τους ως προς οικονομικά και κοινωνικά θέματα σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, να προτείνουν νέες ιδέες και να κάνουν προτάσεις για τη βελ-

τίωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

ΕΟΚΕ info: Πώς επηρεάζει η συμμετοχή σας στην ΕΟΚΕ την 
καθημερινή σας εργασία στην Πολωνία και ποια είναι τα 
πλεονεκτήματα από τις δράσεις της ΕΟΚΕ σε εθνικό επίπεδο;

ΚΟ: Η κύρια επίπτωση ήταν ότι το ωράριο εργασίας μου δεν είναι πλέον κανονικό. 

Η ημέρα μου ξεκινά συχνά στις 4 το πρωί καθώς πρέπει να πάρω το αεροπλάνο, με 

επιστροφή στην Πολωνία πολύ αργά την ίδια ημέρα ή και να διανυκτερεύσω στις 

Βρυξέλλες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διεκπεραιώσω τα επείγοντα ζητήματα που 

σχετίζονται με την εργασία μου στην Πολωνία στο αεροπλάνο προς και από τις 

Βρυξέλλες. Εάν κάποιος θέλει να είναι μέλος της ΕΟΚΕ, πρέπει να του αρέσουν τα 

ταξίδια, να είναι πρόθυμος να πετά πολύ συχνά και να επισκέπτεται διάφορες χώρες.

Σε εθνικό επίπεδο, το μεγαλύτερο όφελος είναι η ευκαιρία που δίνεται στις επιχει-

ρήσεις-μέλη της οργάνωσής μας να μοιραστούν τους προβληματισμούς τους σχετικά 

με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και να λάβουν πληροφορίες ως προς τα σημαντικότερα 

θέματα που συζητούνται στην ΕΟΚΕ. Οι γνωμοδοτήσεις της ΕΟΚΕ που αφορούν 

συγκεκριμένους κλάδους της αγοράς, όπως είναι η βιομάζα ή η τεχνολογία πληρο-

φοριών, βοηθούν τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να λάβουν υπόψη αυτές τις πλη-

ροφορίες κατά την κατάρτιση των επιχειρηματικών τους σχεδίων. (mb/nk) ●

Jillian van Turnhout

ΕΟΚΕ αντιπροσωπεία στη Στρογγυλή Τράπεζα ΕΕ–Κίνας

Αντιπροσωπεία της ΕΟΚΕ στην Ινδία

Enikő Győri, υπουργός 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ουγγαρίας

Johannes Hahn, eπίτροπος

Krzysztof Ostrowski

Marzena Mendza-Drozd Tomasz Jasiński

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinionsp



www.eesc.europa.eu
3 1

EOKE info — 2011/06 Ειδική έκδοση

Συνέντευξη με τον κ. Jerzy Buzek, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΕΟΚΕ info: Ποιο είναι το μήνυμά σας προς τους εκπροσώπους της κοινωνίας 
των πολιτών από όλη την Ευρώπη; Θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η 
συνεργασία μεταξύ ευρωβουλευτών και εκπροσώπων της κοινωνίας των 
πολιτών;

Jerzy Buzek: Θα ήθελα να τονίσω, για μία ακόμη φορά, τον ρόλο της οργανωμένης κοινωνίας των 

πολιτών στο δημοκρατικό πολίτευμα. Αναφέρθηκα σε αυτό κατά την έναρξη της «Αγοράς των πολι-

τών», φέτος τον Ιανουάριο, καθώς και σε διάφορες άλλες περιπτώσεις, όπως στις επανειλημμέ-

νες καταφορές μου εναντίον των καθεστώτων της Βόρειας Αφρικής και της Λευκορωσίας. Επανέ-

λαβα τότε ότι είναι αναγκαίο να στηρίξουμε περισσότερο τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολι-

τών και αυτό πέρασε σε πολλά ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Διότι στην Ευρωπα-

ϊκή Ένωση γνωρίζουμε ότι χωρίς την κοινωνία των πολιτών δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία.

Εσείς, τα μέλη της ΕΟΚΕ, είστε ακριβώς οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, εκπροσωπείτε 

σημαντικά κοινωνικά συμφέροντα. Βοηθάτε να επιτευχθεί πραγματικός διάλογος μεταξύ της ΕΕ 

και των πολιτών της και διαδίδετε στη χώρα σας τη γνώση για την ΕΕ, χωρίς την οποία δεν θα 

υπήρχε βούληση βαθύτερης ολοκλήρωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σάς χρειάζεται. Η συνερ-

γασία μας πρέπει να συνεχιστεί προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών. Από τις κοινές μας εμπει-

ρίες θα ωφεληθούν οι χώρες που προβαίνουν σήμερα ή θα προβούν κάποια στιγμή στο μέλλον σε 

δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις. Πρόκειται για ένα σημαντικό επίτευγμά μας.

ΕΟΚΕ info: Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από 
την πολωνική Προεδρία της ΕΕ;

JB: Αναφέρω συχνά ότι η ΕΕ υπολογίζει στην Πολωνία, ότι η Πολωνία φέρνει στην Ευρώπη μια 

νέα ποιότητα και την εμπνέει με τα χαρακτηριστικά της γνωρίσματα: την επιχειρηματικότητα, το 

άνοιγμα και τον ενθουσιασμό της. Επιθυμούμε να καταστεί η Ευρώπη η πιο ανταγωνιστική οικο-

νομία στον κόσμο. Χαίρομαι, λοιπόν, για τους στόχους που επέλεξε η Πολωνία για την προεδρία 

της: έναν αποτελεσματικό και αλληλέγγυο προϋπολογισμό, μια ισχυρότερη εσωτερική αγορά και 

καλύτερη αξιοποίηση του εγγενούς δυναμικού του ανθρώπινου κεφαλαίου.

Επικροτώ τη δέσμευση της Πολωνίας στην πολιτική γειτονίας —συμπεριλαμβανομένης της 

Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και της σχέσης με τις νότιες γειτονικές μας χώρες— χάρη στην 

οποία οι αξίες και τα μηνύματά μας προωθούνται πέραν των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπολογίζω στην καλή συνεργασία του Κοινο-

βουλίου με την πολωνική κυβέρνηση, επειδή, μετά τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας, 

αποφασίζουμε από κοινού με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πλειοψηφία των 

νομοθετημάτων. Ελπίζω, επίσης, ότι η Πολωνία θα καταφέρει να συμβιβάσει τα συμφέροντα των 

κρατών μελών, πράγμα που δεν είναι διόλου εύκολο, ιδίως σε περιόδους κρίσης. Οι προκλήσεις 

είναι πολλές, αλλά η Πολωνία έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι είναι ένα αποτελεσματικό μέλος 

της ΕΕ, που εργάζεται με αλληλεγγύη και διαθέτει τεράστιες δυνατότητες. (mb) ●

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

ECO/290 Αναζήτηση δημοσιονομικής ισορροπίας

Η Πολωνία θα εργαστεί για μια ανταγωνιστική, ασφαλή και ανοιχτή Ευρώπη

Αγαπητοί αναγνώστες,
Ο δείκτης ανεργίας των νέων στην Ισπανία υπερβαίνει 
σήμερα το 44 % (σύμφωνα με την Eurostat). Πρόκειται 
προφανώς για απογοητευτικό ποσοστό, αλλά και οι 
στατιστικές των υπόλοιπων χωρών της ΕΕ δεν είναι πιο 
παρήγοροι. Η ανεργία των νέων υπερβαίνει το 20 % σε 
περισσότερα από τα μισά κράτη μέλη της ΕΕ. Σε όλες τις 

χώρες τις ΕΕ για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία, η ανεργία των νέων είναι χωρίς 
εξαίρεση υψηλότερη από τον γενικό δείκτη ανεργίας.

Η ανεργία των νέων αποτελεί τεράστια σπατάλη δυναμικού, που δεν υπονομεύει απλώς 

την οικονομική ανάπτυξη, αλλά θα έχει σημαντικές συνέπειες για την κοινωνική συνοχή 

στο μέλλον. Επιπλέον, η ανεργία αποτελεί κοινωνικό πρόβλημα με τεράστιο ατομικό 

κόστος. Σύμφωνα με τον Danny Dorling, καθηγητή Ανθρωπογεωγραφίας στο Πανεπι-

στήμιο του Sheffi  eld, τίποτα δεν είναι πιο επιζήμιο για τους νέους από την ανεργία, διότι 

τους αφήνει μόνιμο τραύμα με πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις: μεγαλύτερο κίν-

δυνο ανεργίας στο μέλλον και χαμηλότερα εισοδήματα εφ’ όρου ζωής, μεταξύ άλλων.

Η ΕΟΚΕ πραγματοποίησε πρόσφατα σειρά εκδηλώσεων, ιδίως στην Ισπανία και τη 

Μάλτα (για τις οποίες μπορείτε να ενημερωθείτε σε αυτό το τεύχος), όπου το ζήτημα 

αντιμετωπίστηκε χωρίς υπεκφυγές. Αν και το συμπέρασμα είναι πως δεν υπάρχει μία και 

θαυματουργή λύση του προβλήματος, πρέπει ωστόσο να ληφθούν δράσεις σε πολλούς 

τομείς ταυτόχρονα.

Αρχικά, πρέπει να αναζωογονηθεί η οικονομική ανάπτυξη που δημιουργεί θέσεις εργα-

σίας. Με την οικονομική ανάπτυξη, οι προοπτικές απασχόλησης των νέων θα βελτιω-

θούν. Παράλληλα, πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της πρόωρης εγκατάλειψης 

της σχολικής εκπαίδευσης και να μπει ένα τέλος στην αναντιστοιχία που υπάρχει μεταξύ 

των εκπαιδευτικών συστημάτων και των αναγκών της αγοράς εργασίας. Προς τούτο, η 

άτυπη εκπαίδευση έχει ιδιαίτερη σημασία. Επίσης, το κανονιστικό πλαίσιο των αγορών 

εργασίας μας πρέπει να αναθεωρηθεί στο πνεύμα της ευελιξίας με ασφάλεια. Πρέπει να 

δοθούν στους νέους ξεκάθαρες προοπτικές για τη μετατροπή των προσωρινών ή μερι-

κής απασχόλησης συμβάσεών τους —μετά από εύλογο χρονικό διάστημα και υπό σαφώς 

καθορισμένους όρους— σε συμβάσεις πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου. Οι νέοι 

πρέπει να έχουν ξεκάθαρες προοπτικές μεγαλύτερης σταθερότητας.

Τέλος, πρέπει να εξεταστούν οι υπηρεσίες απασχόλησης. Είναι σημαντική η έγκαιρη 

παρέμβαση, στις περιπτώσεις που νέοι εργαζόμενοι κινδυνεύουν να χάσουν τη θέση εργα-

σίας τους, καθώς και η ιδέα της επιδοτούμενης απασχόλησης για ευάλωτες ομάδες που 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στην κανονική αγορά εργασίας, ιδίως ανειδίκευ-

τους νέους και άτομα με χαμηλό βαθμό ειδίκευσης. Επιτυχημένο παράδειγμα τέτοιου 

μέτρου αποτελεί το «σύστημα εγγυήσεων της νεολαίας» που προβλέπεται στην πρωτο-

βουλία «Νεολαία σε κίνηση». Βάσει αυτού, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται  να εξασφα-

λίσουν ότι, εντός έξι μηνών από την αποχώρηση από το σχολείο, θα προτείνεται στους 

νέους θέση εργασίας, περαιτέρω κατάρτιση ή δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικής 

εμπειρίας.

Anna Maria Darmanin
Αντιπρόεδρος

Αγαπητοί αναγνώστες,
Ως αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής, Ευρωπαίος και Πολωνός, περιμένω 
με μεγάλη ανυπομονησία την πρώτη πολωνική Προεδρία 
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος για την απόφαση 
της Πολωνίας να επικεντρώσει τις προσπάθειές της στην 

ανάπτυξη και να δράσει αποφασιστικά προς την κατεύθυνση αυτή και όχι μόνο στην 
αποπληρωμή του ευρωπαϊκού χρέους, η οποία, αν και σημαντική, δεν αποτελεί αφ’ εαυτής  
εγγύηση ισχυρής ανάπτυξης. Έχουμε διαγνώσει τα βασικά αίτια της κρίσης και είναι 
πλέον καιρός να σκεφτούμε το μέλλον και να διατυπώσουμε ορθές στρατηγικές για να 
στηρίξουμε την ανάπτυξη και, με τον τρόπο αυτό, να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη θα 
παραμένει ανταγωνιστική.

Ελπίζω ειλικρινά ότι η πολωνική Προεδρία θα μπορέσει να σημειώσει πρόοδο σε 
κρίσιμους τομείς όπως η ενιαία αγορά, η οποία, όταν ολοκληρωθεί, είναι βέβαιο ότι θα 
τονώσει την οικονομική ανάπτυξη. Ένας φιλόδοξος προϋπολογισμός της ΕΕ θα βελτιώσει 
επίσης το ευρωπαϊκό οικονομικό δυναμικό. Προσδοκώ λοιπόν από την πολωνική 
Προεδρία να το καταστήσει αυτό σαφές κατά τις επερχόμενες διαπραγματεύσεις σχετικά 
με τις μελλοντικές δημοσιονομικές προοπτικές.

Ενόψει των εν λόγω διαπραγματεύσεων, η ΕΟΚΕ διασαφήνισε ότι πρέπει να 
εγκαταλειφθεί η αρχή της «δίκαιης επιστροφής». Αντίκειται στις αξίες της αλληλεγγύης 
και του αμοιβαίου οφέλους, που αποτελούν τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την αρχή της άμεσης ένταξης των ίδιων πόρων της ΕΕ στον 
ενωσιακό προϋπολογισμό, σε αντικατάσταση των εθνικών συνεισφορών. Ο τρόπος 
χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της ΕΕ αποτελεί σαφή δείκτη της προόδου που 
σημειώνει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Την τελευταία διετία, η ΕΟΚΕ ζητεί ακατάπαυστα να δοθεί στην κοινωνία των 
πολιτών μεγαλύτερος ρόλος στην εφαρμογή εμπνευσμένης από την ΕΕ νομοθεσίας 
και στην προώθηση της οικονομικής ολοκλήρωσης στις χώρες που καλύπτονται από 
την πρωτοβουλία της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Για τον λόγο αυτό, είμαι ιδιαίτερα 
ευτυχής που η Ανατολική Εταιρική Σχέση, η οποία παραμελήθηκε ίσως ώς έναν βαθμό 
πρόσφατα, αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της προεδρίας. Τα πρόσφατα γεγονότα 
στη νότια όχθη της Μεσογείου κατέστησαν σαφή τη σημασία μιας σταθερής γειτονικής 
σχέσης, και όχι μόνο όσον αφορά το εμπόριο και την ενεργειακή ασφάλεια.

Στο πλαίσιο αυτό, η εμπειρία της ειρηνικής επανάστασης της Πολωνίας κατά του 
κομμουνισμού το 1989 και η επιτυχημένη μεταρρύθμισή της μπορούν να αξιοποιηθούν 
για να διευκολύνουν τη διάδοση της δημοκρατίας στον αραβικό κόσμο. Όπως και στην 
Πολωνία τότε, τα γεγονότα στον αραβικό κόσμο τώρα έχουν αποδείξει τον σημαντικό 
ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στη διαμόρφωση της Ιστορίας. Είμαι ευτυχής και 
υπερήφανος που η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών, που εκπροσωπείται από την 
ΕΟΚΕ σε επίπεδο ΕΕ, είναι έτοιμη και πρόθυμη να συνδράμει την πολωνική Προεδρία 
στην επίτευξη των φιλόδοξων, πολύ σημαντικών στόχων της.

Jacek Krawczyk
Αντιπρόεδρος

20 Ιουλίου 2011

Βαρσοβία, Πολωνία: Διάσκεψη 
για την παρακολούθηση της 
γνωμοδότησης «Βιώσιμη 
ανάπτυξη της πολιτικής 
μεταφορών της ΕΕ και 
σχεδιασμός των ΔΕΔ-Μ», 
που συνδιοργανώνεται από 
το Υπουργείο Έργων Υποδομής 
της Πολωνίας

13 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΟΚΕ, Βρυξέλλες: Συνεδρίαση 
της επιτροπής καθοδήγησης της 
ΕΟΚΕ «Ευρώπη 2020» με εθνικούς 
εκπροσώπους ΟΚΕ

21 και 22 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΟΚΕ Βρυξέλλες: Τελετή 
απονομής βραβείων 
«EESC Design Eleven» 
και έναρξη της έκθεσης

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Ευρωπαϊκό έτος εθελοντισμού: 
Αξιολόγηση εθελοντισμού

Πολωνική προεδρία: 
Η Πολωνία θα εργαστεί για μια 
ανταγωνιστική, ασφαλή και 
ανοιχτή Ευρώπη, αναφέρει 
ο υπουργός Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων της Πολωνίας

Κατάρτιση τεσσάρων 
διερευνητικών γνωμοδοτήσεων 
από την ΕΟΚΕ κατόπιν 
αιτήματος της πολωνικής 
προεδρίας

Η ΕΟΚΕ στο πλευρό των 
νέων ανέργων

Ημερίδα ΕΕ–Ρωσίας: 
Η ενδυνάμωση της κοινωνίας 
των πολιτών με ζητούμενο τη 
βιωσιμότητα

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
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Η επανεξέταση του προϋπολογισμού της 

ΕΕ λαμβάνει χώρα σε μια εποχή μεγάλης 

δημοσιονομικής αβεβαιότητας σε όλη την 

Ευρώπη. Η ΕΟΚΕ διετύπωσε τις σχετικές 

συστάσεις της στη γνωμοδότηση που εκπό-

νησαν ο κ. Malosse (Ομάδα των Εργοδο-

τών, Γαλλία) και ο κ. Dantin (Ομάδα των 

Εργαζομένων, Γαλλία). Λόγω της οικονομι-

κής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και των 

αυξανόμενων ελλειμμάτων που εμφανίζο-

νται στα περισσότερα κράτη μέλη, γίνεται 

αντιληπτό ότι η ΕΕ δεν έχει τη δημοσιονο-

μική στήριξη για να εφαρμόσει την πολιτική 

Η ενίσχυση της οικονομικής μεγέθυνσης και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών είναι οι 

κυριότεροι στόχοι που έχει θέσει η πολωνική Προεδρία. Η Ευρώπη πήρε το μάθημά της από την κρίση 

και μεταρρύθμισε τον οικονομικό της πυλώνα· τώρα πρέπει να αναλάβει αποφασιστική δράση για τη 

μεγέθυνση και την οικοδόμηση μιας ανταγωνιστικής οικονομίας. Προς τούτο, η Πολωνία θα επικε-

ντρωθεί στη διεύρυνση και την εμβάθυνση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, στην προώθηση της πολι-

τικής επενδύσεων και στην ενίσχυση του πνευματικού κεφαλαίου. Όλες αυτές οι δράσεις υπάγονται 

στην πρώτη από τις προτεραιότητες της πολωνικής Προεδρίας, που έχει τίτλο «Η ευρωπαϊκή ολοκλή-

ρωση ως πηγή ανάπτυξης». Για να εκπληρώσουμε πραγματικά τους στόχους μας σε αυτό το πεδίο, στο 

οποίο υπάγεται και η ενεργός πολιτική για την απασχόληση, θα είναι εξαιρετικά σημαντικές για μας 

οι συστάσεις που έχουμε ζητήσει να μας υποβάλει η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Η επόμενη πτυχή με την οποία σκοπεύουμε να ασχοληθούμε είναι η «ασφαλής Ευρώπη». Το θέμα 

αυτό καλύπτει τόσο την ενεργειακή ασφάλεια, την οποία η Πολωνία προασπίζεται εδώ και αρκετά 

χρόνια στους κόλπους της ΕΕ, όσο και την επισιτιστική ασφάλεια και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής 

πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Στόχος μας είναι η ενίσχυση της θέσης της ΕΕ στον διεθνή στίβο και 

θα υποστηρίξουμε κάθε ενέργεια που συμβάλλει στην επίτευξή του.

Η τρίτη και ευρύτερη από τις κεντρικές προτεραιότητες της πολωνικής Προεδρίας της ΕΕ είναι μια ανοιχτή Ευρώπη. Θέλουμε να υποδε-

χθούμε την Κροατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να υποστηρίξουμε την ενταξιακή διεργασία και άλλων χωρών. Θα εμβαθύνουμε την ανατο-

λική εταιρική σχέση, έλκοντας στην τροχιά της ΕΕ την Ουκρανία, τη Λευκορωσία, τη Μολδαβία, το Αζερμπαϊτζάν, την Αρμενία και τη Γεωρ-

γία. Στο πλαίσιο της ανατολικής εταιρικής σχέσης, θα προσπαθήσουμε να συνάψουμε συμφωνίες σύνδεσης και να δημιουργήσουμε ζώνες ελεύ-

θερων συναλλαγών. Προς τούτο, η ΕΟΚΕ καταρτίζει για την προεδρία μας γνωμοδότηση με θέμα την αλληλεπίδραση μεταξύ της ανατολικής 

εταιρικής σχέσης και της ανατολικής διάστασης των πολιτικών της ΕΕ.

Προεδρία της ΕΕ δεν είναι μόνο ο σχεδιασμός του μέλλοντος, αλλά προπάντων η κατάλληλη αντίδραση στις τρέχουσες εξελίξεις. Γι’ αυτό, 

θα παρακολουθήσουμε με προσοχή την εξέλιξη των γεγονότων στις νότιες γειτονικές χώρες της ΕΕ και θα υποστηρίξουμε όλες τις ενέργειες 

που αποσκοπούν στην ανάπτυξη νέων σχέσεων της ΕΕ με τον αραβικό κόσμο. Είμαστε επίσης αποφασισμένοι να αναπτύξουμε μια ολοκλη-

ρωμένη στρατηγική δράσεων υπέρ του εκδημοκρατισμού και της οικοδόμησης σύγχρονων κρατικών δομών στις χώρες αυτής της περιοχής.

Εν κατακλείδι, η πολωνική Προεδρία θέλει να οικοδομήσει μια οικονομικά ισχυρή Ευρώπη, ώστε να μπορούμε να ατενίζουμε το μέλλον με 

αισιοδοξία και να βελτιωθεί το ηθικό των πολιτών της ΕΕ. Φυσικά, δεν θα μπορέσει να το επιτύχει αυτό χωρίς την ενεργό συμμετοχή της κοι-

νωνίας των πολιτών, που εκπροσωπείται στο επίπεδο της ΕΕ από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Mikołaj Dowgielewicz, aναπληρωτής υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Οικονομικής Πολιτικής στο Υπουργείο Εξωτερικών της Πολωνίας

στρατηγικής της ή τις νέες δεσμεύσεις που 

προκύπτουν από τη συνθήκη της Λισαβό-

νας. Κατά συνέπεια, απαιτείται ένας έξυπνος 

προϋπολογισμός ο οποίος θα παράσχει στην 

ΕΕ τα μέσα για την επίτευξη των στόχων της 

χωρίς να αυξηθεί η φορολογική επιβάρυνση 

των πολιτών και των επιχειρήσεων σε ευρω-

παϊκή κλίμακα.

Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι πρέπει να εγκα-

ταλειφθεί η αρχή της «δίκαιης ανταπόδο-

σης», διότι είναι αντίθετη προς την αρχή 

της αλληλεγγύης και αμοιβαίου οφέλους 

που στηρίζουν την ευρωπαϊκή ολοκλή-

ρωση. Αντ’ αυτής, πρέπει να εφαρμοστεί η 

αρχή της επικουρικότητας, σύμφωνα με την 

οποία τα προβλήματα πρέπει να αντιμετω-

πίζονται από τη μικρότερη ή πλέον αποκε-

ντρωμένη αρχή. Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρό-

ταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να χρησι-

μοποιηθούν ίδιοι πόροι οι οποίοι μπορούν να 

δημιουργηθούν σε νέα βάση ή να υποκατα-

στήσουν εθνικούς φόρους. Οι προϋπολογι-

σμοί των κρατών μελών και της ΕΕ θα πρέ-

πει να αλληλοσυμπληρώνονται ούτως ώστε 

να μεγιστοποιηθούν οι δυνατότητες επίτευ-

ξης των πολιτικών στόχων της ΕΕ.

Για έναν αποτελεσματικό προϋπολογι-

σμό, είναι απαραίτητο να κερδηθεί η μάχη 

με την κοινή γνώμη. Η έμφαση στο κόστος 

που συνεπάγεται η «μη Ευρώπη» είναι ίσως 

ένα από τα πιο ισχυρά επιχειρήματα για να 

εξασφαλιστεί η υποστήριξη της κοινής γνώ-

μης. Για τον λόγο αυτό, η ΕΟΚΕ, στο ίδιο 

μήκος κύματος με το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-

λιο, ζητεί να εκπονηθούν και δημοσιευθούν 

μελέτες σχετικά με το κόστος της «μη Ευρώ-

πης», με ιδιαίτερη έμφαση στις επικαλύψεις 

των εθνικών προϋπολογισμών. Η ΕΟΚΕ 

δεσμεύεται να συμμετάσχει στην εκπό-

νηση των σχετικών μελετών και να παρά-

σχει περαιτέρω ενημερωτικό υλικό για τους 

ευρωπαίους πολίτες. (ma) ●

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

Η ΕΟΚΕ στη σύνοδο της ομάδας G20: 
παγκόσμιες λύσεις για την αστάθεια των τιμών

Οι υπουργοί Γεωργίας της ομάδας 

G20 συναντήθηκαν στο Παρίσι στις 22 και 

23 Ιουνίου για να συζητήσουν τις τάσεις 

στις παγκόσμιες αγορές γεωργικών προϊό-

ντων και τις σχετικές εμπορικές διαπραγ-

ματεύσεις. Η Γαλλία, η χώρα που ασκεί επί 

του παρόντος την προεδρία της G20, έχο-

ντας αναγάγει την επισιτιστική ασφάλεια 

σε μια από τις βασικές πολιτικές προτε-

ραιότητες, ζήτησε τη συμβολή της ΕΟΚΕ 

ενόψει της συνόδου του Ιουνίου. Τα ζητή-

ματα επισιτιστικής ασφάλειας κατέχουν 

εξίσου σημαντικό ρόλο με τις πολιτικές 

της ΕΕ για τη γεωργία, το εμπόριο και 

την ανάπτυξη.

Προκειμένου να διαμορφώσει τη θέση 

της, η ΕΟΚΕ διοργάνωσε στις 23 Μαΐου 

2011  διάσκεψη με θέμα «Τροφή για 

όλους — προς μια παγκόσμια συμφωνία». 

Εκπρόσωποι του ΟΗΕ, της 

Οργάνωσης των Ηνωμένων 

Εθνών για τη Διατροφή και 

τη Γεωργία, της G20 και της 

ΕΕ, μεταξύ άλλων, συνα-

ντήθηκαν στις Βρυξέλλες 

για να αναζητήσουν τρό-

πους επίλυσης της γεωργι-

κής κρίσης σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Η διάσκεψη έφερε 

σε επαφή κορυφαίους ηγέτες 

και εμπειρογνώμονες που θα 

επεξεργαστούν στις συστά-

σεις της ΕΕ ενόψει της συνάντησης των 

υπουργών Γεωργίας της G20 στις 22 και 

23 Ιουνίου.

«Πρέπει να αποφύγουμε με κάθε τρόπο 

μια νέα γεωργική κρίση στις παγκόσμιες 

αγορές. Η ανεξέλεγκτη κερδοσκοπία είναι 

καταστροφική για τις αναπτυσσόμενες 

χώρες, οδηγεί στην πείνα και φτωχαίνει 

τους αγρότες μας. Πρέπει να τη σταμα-

τήσουμε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 

αναλάβει σχετική δέσμευση», δήλωσε ο 

Staff an Nilsson, πρόεδρος της Ευρωπαϊ-

κής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτρο-

πής και πρόεδρος της διάσκεψης.

Οι συγκεκριμένες ιδέες που συζητήθη-

καν και συμφωνήθηκαν στο Παρίσι στις 

22 και 23 Ιουνίου, μετά την πρόταση που 

υπέβαλε η ΕΟΚΕ υπόψη της γαλλικής 

προεδρίας, καλύπτουν έξι άξονες: προ-

ώθηση της βιώσιμης γεωργίας, καίριος 

ρόλος της κοινωνίας των πολιτών, ανα-

γνώριση του δικαιώματος στην τροφή, 

ανάγκη για συνεκτικές πολιτικές, βελτί-

ωση της λειτουργίας των γεωργικών αγο-

ρών και προστασία των πλέον ευάλωτων.

Ακόμη, η ΕΟΚΕ έδωσε μεγάλη έμφαση 

στη βελτίωση του συντονισμού και της 

συνεργασίας μεταξύ των διεθνών οργανι-

σμών και, κυρίως, στη μεγαλύτερη συνοχή 

μεταξύ των δράσεων που αναλαμβάνουν. 

Η ΕΟΚΕ τόνισε επίσης την ανάγκη να 

διευκολυνθεί η πρόσβαση των αγροτών 

σε διεθνή και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, 

συμπεριλαμβανομένων των μικρών αγρο-

τών, και να εξασφαλιστεί ότι οι γυναίκες 

διαθέτουν ισότιμη και ανεμπόδιστη πρό-

σβαση στους παραγωγικούς πόρους. (ail)

Τα συμπεράσματα της διάσκεψης: 

«Τροφή για όλους — προς μια παγκό-

σμια συμφωνία» είναι διαθέσιμα στην 

ιστοσελίδα:

http://www.eesc.europa.eu/food-for-

everyone/ 

 ●

H EE πιστεύει ότι η Πολωνία θα 
φέρει νέα ποιότητα στην Ευρώπη

Ημερίδα ΕΕ–Ρωσίας: η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών 
με ζητούμενο τη βιωσιμότητα

Στις 28 Ιουνίου, η ΕΟΚΕ και το Δημόσιο Επιμελητήριο της Ρωσι-

κής Ομοσπονδίας πραγματοποίησαν από κοινού ημερίδα στις 

Βρυξέλλες. Ήταν η τέταρτη συνάντηση των δύο μερών. Αυτή τη 

φορά, το βάρος δόθηκε κυρίως στην προοπτική μετάβασης προς 

πιο οικολογικές οικονομίες. Η ανταλλαγή απόψεων έγινε στο 

πλαίσιο της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο 

Ανάπτυξη που θα διεξαχθεί στο Ρίο το 2012 και αποτελεί σπου-

δαία ευκαιρία να αναδειχθεί η σύγκλιση απόψεων μεταξύ της κοι-

νωνίας των πολιτών της ΕΕ και της Ρωσίας.

Οι συμμετέχοντες στην ημερίδα έστειλαν ένα αποφασιστικό 

μήνυμα ενόψει της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών. Συγκεκρι-

μένα, ζήτησαν να συνεκτιμώνται σε μεγαλύτερο βαθμό τα περι-

βαλλοντικά ζητήματα στη χάραξη εθνικών πολιτικών. Επιπλέον, 

υπογράμμισαν τη σημασία της συμμετοχής της οργανωμένης κοι-

νωνίας των πολιτών στη διαμόρφωση των εν λόγω βιώσιμων περι-

βαλλοντικών πολιτικών. Εξάλλου, οι συμμετέχοντες συζήτησαν 

και άλλα σημαντικά θέματα, όπως η μετανάστευση και ο ρόλος 

της κοινωνίας των πολιτών στην εταιρική σχέση ΕΕ–Ρωσίας για 

τον εκσυγχρονισμό.

Πρόσθετες πληροφορίες και τα συμπεράσματα της ημερίδας 

μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.eesc.europa.

eu/?i=portal.fr.eastern-neighbours-and-russia (ti) 

 ●

Επίσκεψη της Συμβουλευτικής Επιτροπής του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου στην Εσθονία

Μετά από σχετική πρόταση του Προεδρείου 

της, η Συμβουλευτική Επιτροπή του Ευρωπα-

ϊκού Οικονομικού Χώρου (ΣΕ-ΕΟΧ) πραγμα-

τοποίησε τη 19η συνεδρίασή της στο Tartu 

της Εσθονίας. Η συνάντηση έλαβε χώρα στις 

12 και 13 Μαΐου 2011 και περιλάμβανε επι-

σκέψεις στο κέντρο αποκατάστασης παι-

διών και οικογενειών που βρίσκονται σε ευά-

λωτη κατάσταση του Ιδρύματος Agrenska της 

Εσθονίας, καθώς και στο Επιστημονικό Πάρκο 

του Tartu.

Στη συνεδρίαση συζητήθηκε η συμφω-

νία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. 

Παρέστησαν ο κ. Lars Erik Nordgaard, διευ-

θυντής της γραμματείας της ΕΖΕΣ, και ο κ. 

Per Sanderud, πρόεδρος της Εποπτεύουσας 

Αρχής της ΕΖΕΣ. Θέμα της ημερήσιας διάταξη 

ήταν και η ένταξη της Ισλανδίας στην Ευρω-

παϊκή Ένωση.

Τα μέλη της ΣΕ-ΕΟΧ συζήτησαν επίσης 

δύο ψηφίσματα σχετικά με την πράξη για την 

ενιαία αγορά και ένα έγγραφο εργασίας για 

την ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση. Ο 

καθηγητής κ. Raul Eamets του Πανεπιστη-

μίου του Tartu προέβη σε εμπεριστατωμένη 

επισκόπηση της οικονομικής κατάστασης, 

της δημοσιονομικής πειθαρχίας και ανέλυσε 

τα μέτρα που προτείνονται για την ενίσχυση 

της ζώνης του ευρώ.

Σε άλλο ψήφισμα και σχετική έκθεση για 

την καινοτομία στον τομέα της ενέργειας 

τονίζεται ότι είναι απαραίτητο να διασφα-

λιστεί η ευρύτερη διάδοση των συναφών 

γνώσεων και να αυξηθεί η χρήση των ενερ-

γειακώς αποδοτικών τεχνολογιών. Ζητεί-

ται επίσης να πραγματοποιηθούν περισσό-

τερες επενδύσεις στον τομέα της Ε & Α, και 

ειδικότερα από τον ιδιωτικό τομέα, όπου 

η Ευρώπη υστερεί. Είναι ανησυχητικό το 

γεγονός ότι δεν υπάρχουν ευρωπαϊκές εται-

ρείες που να δραστηριοποιούνται στον εν 

λόγω τομέα.

Μετά τις συναντήσεις, οι σύνεδροι επισκέ-

φθηκαν το κέντρο αποκατάστασης παιδιών 

και οικογενειών που βρίσκονται σε ευάλωτη 

κατάσταση του Ιδρύματος Agrenska στην 

πόλη Tammistu της Εσθονίας. Ο συμπρόε-

δρος της ΣΕ-ΕΟΧ κ. Meelis Joost αναφέρθηκε 

στον σκοπό και τις δραστηριότητες της μόνι-

μης συνεργασίας μεταξύ Εσθονίας και Σου-

ηδίας που εγκαινιάστηκε το 2003. Κυρίως, 

όμως, η επίσκεψη έδωσε στους συνέδρους την 

ευκαιρία να εξετάσουν τις επενδύσεις του χρη-

ματοδοτικού μηχανισμού ΕΟΧ/Νορβηγίας, ο 

οποίος χρηματοδότησε τη σύσταση μιας ομά-

δας μαγειρικής για νέους ενήλικες με ειδικές 

ανάγκες, προκειμένου να μάθουν να μαγει-

ρεύουν, να προμηθεύονται τα απαραίτητα, 

να προετοιμάζουν γεύματα κ.λπ.

Η δεύτερη επίσκεψη πραγματοποιήθηκε 

στο Επιστημονικό Πάρκο Tartu, όπου οι παρι-

στάμενοι πήραν μια ιδέα του όγκου και του 

τύπου των εταιρειών και των νέων επιχειρή-

σεων που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους. 

Το επιστημονικό πάρκο Tartu έχει ιδρύσει 

εργαστήρια που βοηθούν τις νέες επιχειρή-

σεις και εταιρείες στον τομέα της ανάπτυξης 

προϊόντων. (mj) ●

Σύνοδος ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Πυρηνικής Ενέργειας

Κατά την τελευταία σύνοδο ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Πυρηνικής Ενέργειας (ENEF) στην 

Πράγα, στις 19 και 20 Μαΐου 2011, ο κ. Richard Adams ορίστηκε νέος πρόεδρος της ομάδας εργα-

σίας του ENEF για τη «Διαφάνεια», αντικαθιστώντας τον αλήστου μνήμης προκάτοχό του, πρώην 

πρόεδρο του τμήματος ΤΕΝ, κ. János Tóth. 

Το ENEF είναι μια μοναδική στο είδος της πλατφόρμα για ευρεία, χωρίς ταμπού συζήτηση των 

θεμάτων της διαφάνειας και γενικότερα των δυνατοτήτων και των κινδύνων της πυρηνικής ενέρ-

γειας. Στο πλαίσιό του, η ΕΟΚΕ διοργανώνει τακτικά διασκέψεις με διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη 

από την ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών, όπως η διάσκεψη σχετικά με την «Άποψη της ευρωπα-

ϊκής κοινωνίας των πολιτών για την πυρηνική ενέργεια» το 2009 και η διάσκεψη «Πυρηνική ενέρ-

γεια: δυνατότητες και κίνδυνοι — Οι απόψεις της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών και των ενδι-

αφερόμενων μερών» το 2010. 

Το μέλλον της ενέργειας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών αποτελεί θέμα μεγάλου ενδιαφέρο-

ντος σε όλα τα κράτη μέλη και η ΕΟΚΕ αποσκοπεί σε μεγαλύτερη μελλοντική συμμετοχή των ενδι-

αφερομένων στις διασκέψεις για την πυρηνική ασφάλεια τον Νοέμβριο του 2011 και για το μελλο-

ντικό μείγμα παραγωγής ενέργειας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών το 2012. (ak) ●

Οικονομική κατάρτιση και υπεύθυνη κατανάλωση των χρηματοπιστωτικών 
προϊόντων (ECO/297)

Σε μια συγκυρία όπου το χρηματοπιστωτικό σύστημα καθίσταται ολοένα και πιο εξεζητημένο και 

αδιαφανές, η χρηματοοικονομική κατάρτιση συνιστά το κατάλληλο μέσον για υπεύθυνη κατανά-

λωση των χρηματοπιστωτικών προϊόντων.

Στις στρατηγικές και τις πρωτοβουλίες που έχουν προωθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ΟΟΣΑ 

για να μετριάσουν τις ελλείψεις του χρηματοπιστωτικού συστήματος θα πρέπει να προστεθεί η σαφής 

δέσμευση του χρηματοπιστωτικού κλάδου. Επιπροσθέτως, η άρτια εφαρμογή νέων κανόνων αναμέ-

νεται να προωθήσει περαιτέρω την πρόσβαση σε διαφανή χρηματοπιστωτικά προϊόντα.

Η χρηματοοικονομική κατάρτιση πρέπει να νοείται ως ολοκληρωμένη πολιτική, παρούσα σε όλη 

τη διάρκεια του βίου, ενταγμένη στα προγράμματα σπουδών του εκπαιδευτικού συστήματος και, ακο-

λούθως, στα προγράμματα απόκτησης δεξιοτήτων και επανεκπαίδευσης των εργαζομένων. Αναμέ-

νεται, επίσης, να προωθήσει την οικονομική ένταξη και τη συνειδητή αποταμίευση. (ctp) ●

Συνάντηση μελών από την Ουγγαρία και τη Σλοβενία με εκπροσώπους Τύπου των χωρών τους
Στις 15 και 16 Ιουνίου, μέλη της ΕΟΚΕ από την Ουγγαρία και τη Σλοβενία 

πραγματοποίησαν συναντήσεις με δημοσιογράφους των χωρών τους στην 

έδρα της ΕΟΚΕ. Οι ούγγροι δημοσιογράφοι που προσκλήθηκαν από την κ. 

Kinga Joó, μέλος της ΕΟΚΕ από την Ουγγαρία (Ομάδα Διάφορες Δραστηριό-

τητες), είχαν επίσης την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις συνεδρίες της Ολο-

μέλειας και να ενημερωθούν άμεσα για τον ρόλο και τη λειτουργία της ΕΟΚΕ.

Το γεύμα εργασίας με τους εκπροσώπους Τύπου διοργάνωσε η αντιπρό-

εδρος του οργάνου κ. Anna Maria Darmanin, η οποία είχε την ευκαιρία να 

τους εκθέσει τον τρόπο λειτουργίας του οργάνου και να τους γνωρίσει προ-

σωπικά. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο μιας σειράς άτυπων 

συναντήσεων με οικοδέσποινα την ίδια και με σκοπό να καταστούν αμεσό-

τερες οι επαφές των μελών με τους εκπροσώπους του Τύπου και να διευκο-

λυνθεί η ανταλλαγή απόψεων σε ένα ανεπίσημο περιβάλλον. (ail) ●

Εις μνήμην του Zenonas Rokus Rudzikas

Τα νέα για τον ξαφνικό και πρόωρο θάνατο του αγαπητού συνα-

δέλφου και φίλου Zenonas Rudzikas σε ηλικία 71 ετών μάς συγκλό-

νισαν όλους.  Ήταν εξαιρετικός άνθρωπος που άφησε το αποτύ-

πωμά του στις καρδιές και στις σκέψεις μας, καθώς και στην επι-

στημονική κοινότητα. Οι εξαιρετικές πνευματικές του ικανότητες 

καλύπτονταν και συμπληρώνονταν από την ήρεμη και ταπεινή 

προσωπικότητά του. Αποτέλεσε ενεργό μέλος της ΕΟΚΕ εκπρο-

σωπώντας τη Λιθουανία από το 2006 και η συμβολή του στις εργα-

σίες της ΕΟΚΕ υπήρξε σημαντική, περιλαμβανομένου του πολύτι-

μου έργου του ως μέλους των ειδικευμένων τμημάτων NAT, REX 

και TEN.

Παράλληλα με το έργο και τον χρόνο του στην ΕΟΚΕ, ο Zenonas Rudzikas έζησε 

πλούσιο ακαδημαϊκό βίο και διατέλεσε στο παρελθόν πρόεδρος της Λιθουανικής Ακα-

δημίας Επιστημών.  Διακρίθηκε στις επιστήμες, υπήρξε αναγνωρισμένος ειδικός στην 

πυρηνική φασματοσκοπία και διαπρεπής ειδικός της θεωρητικής φυσικής στη Λιθουανία, 

κερδίζοντας πολυάριθμα βραβεία για την έρευνα και τις ανακαλύψεις του. Το όνομα του 

εξαιρετικού θεωρητικού φυσικού και πολυαγαπημένου ανθρώπου είχε μάλιστα δοθεί από 

συναδέλφους του σε έναν αστεροειδή κύριας ζώνης, τον «167960 Rudzikas».

Ο Zenonas Rudzikas δεν ήταν μόνο λαμπρός και διαπρεπής επιστήμονας, αλλά και 

ταπεινός και εξωστρεφής άνθρωπος, καθώς και αφοσιωμένος πολίτης της Ευρώπης. Αυτό 

αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος του Λιθουανικού Εθνι-

κού Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου.

Ο μεγάλος ενθουσιασμός του, οι εξαιρετικές πνευματικές και ανθρώπινες ικανότη-

τές του θα λείψουν σίγουρα, εντός της ΕΟΚΕ και αλλού, σε όλους όσοι είχαν το προνό-

μιο να τον γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί του.

Luca Jahier
Πρόεδρος της Ομάδας Διαφόρων Δραστηριοτήτων

Αρχισυντάκτης
Peter Lindvald-Nielsen (pln)
Tomasz Jasiński — μέλος που εκπροσωπεί την ΕΟΚΕ στη 
Συντακτική Επιτροπή (Ομάδα των Εργαζομένων, Πολωνία)

Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν:
Maciej Bury (mb) 
Peter Lindvald-Nielsen (pln)
Luca Jahier (lj) 
Mark Antell (ma) 
Alejandro Izquierdo Lopez (ail)
Coralia Catana (cc) 
Xavier Verboven (xv) 
Andrea Subhan (as) 
Tzonka Iotzova (ti) 
Gabriela Sermek Zentková (gsz)
Meelis Joost (mj) 
Alksandra Klenke (ak) 

Nadja Kačičnik (nk) 
Carlos Trias Pintó (ctp)
Sylvia Binger (sb) 
Julietta-Doina Dobre-Lereanu (jddl)
Bethany Isenberg (bi) 

Γενικός συντονισμός
Nadja Kačičnik

Διεύθυνση:
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Κτίριο Jacques Delors, Rue Belliard/Belliardstraat 99, 
1040 Βρυξέλλες/Brussel, ΒΕΛΓΙΟ/BELGIË
Τηλ. + 32 25469396 ή 25469586
Φαξ + 32 25469764
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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 στον αρχισυντάκτη.

Κυκλοφορία: 15 500 αντίτυπα

Το επόμενο τεύχος θα κυκλοφορήσει τον Μάρτιο του 2011.

ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΣΕ 100 % ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ

Οι σκληρότερες διαπραγματεύσεις όλων των εποχών για τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ είναι προ των πυλών

ρία της ΕΕ. Εναπόκειται λοιπόν στην πολω-

νική κυβέρνηση να συμβιβάσει τις αποκλίνου-

σες θέσεις στους κόλπους του Συμβουλίου και 

να διαμορφώσει μια πρόταση κανονισμού που 

να μπορεί να υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. Προσβλέπω επίσης στη συμ-

βολή της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοι-

νωνικής Επιτροπής στη συζήτηση για τις επό-

μενες δημοσιονομικές προοπτικές, έτσι ώστε 

να εκφραστούν οι ανησυχίες και οι ελπίδες 

της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβα-

νομένων των κοινωνικών εταίρων.

Σε μια εποχή περιορισμένων οικονομι-

κών πόρων, τα κράτη μέλη τακτικά καλούν 

την Ευρωπαϊκή Ένωση να δραστηριοποιηθεί 

περισσότερο σε τομείς όπως η ενέργεια, το 

περιβάλλον, η μετανάστευση ή η διπλωματία, 

ενώ παράλληλα ζητούν τη μείωση του προϋπο-

λογισμού της ΕΕ (και όχι μόνο περικοπές στις 

διοικητικές δαπάνες —μόλις το 5,8 % του προ-

ϋπολογισμού—, όπου σίγουρα θα βρουν τρό-

πους για σημαντικές οικονομίες). Η επίλυση 

του δημοσιονομικού κύβου του Rubik θα είναι 

μια από τις βασικές προκλήσεις που καλείται να 

αντιμετωπίσει η πολωνική Προεδρία.

Είχα μια σειρά επαφών με τον πρωθυ-

πουργό και την ομάδα του: ξέρω ότι μπορεί 

να ανταποκριθεί στην πρόκληση. ●

Η εξάμηνη πολωνική Προεδρία της ΕΕ δεν 

προβλέπεται ήρεμη και ανέμελη! Αν το καλο-

σκεφτείτε, η κυβέρνηση του Donald Tusk 

αναλαμβάνει την εκ περιτροπής προεδρία 

σε μια κρίσιμη στιγμή: πολλά κράτη μέλη 

καλούνται να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες 

των πράξεών τους εφόσον για πολλά χρό-

νια δαπανούσαν περισσότερα από όσα κέρ-

διζαν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατυπώνει 

ερωτήματα για συνοριακούς ελέγχους και 

για τον ρόλο της στη Μεσόγειο και ξεκινά 

η νέα «δημοσιονομική περίοδος»!

Ο προϋπολογισμός θα αποτελέσει άμεση 

δοκιμασία για τις ικανότητες της πολωνι-

κής Προεδρίας. Το Συμβούλιο αναμένεται 

να εγκρίνει τη θέση του σχετικά με τον προ-

ϋπολογισμό της ΕΕ για το 2012. Στα τέλη 

Απριλίου, η Επιτροπή ζήτησε αύξηση ύψους 

4,9  %, διότι διάφορα χρηματοδοτούμενα 

από την ΕΕ έργα σε όλη την Ευρώπη έχουν 

φτάσει σε στάδιο ολοκλήρωσης και το επό-

μενο έτος θα πρέπει να εξοφληθούν τα κράτη 

μέλη που έχουν ολοκληρώσει τα έργα τους 

(σε τομείς όπως οι υποδομές, η απασχόληση 

και το περιβάλλον). Ωστόσο, πολλά κράτη 

μέλη έχουν ήδη δηλώσει ότι δεν θέλουν μια 

τέτοια αύξηση του προϋπολογισμού της ΕΕ. 

Η πολωνική Προεδρία θα πρέπει να βρει έναν 

τρόπο για να αντιμετωπίζει τις αντικρουόμε-

νες προτεραιότητες των κρατών μελών: πολ-

λοί θέλουν μια ελάχιστη αύξηση του προϋ-

πολογισμού της ΕΕ υπό τον όρο ότι οι περι-

οχές, οι εταιρείες, οι επιστήμονες, οι ΜΚΟ 

τους κ.λπ. θα διατηρήσουν το μερίδιό τους 

από την κοινοτική χρηματοδότηση!

Σχεδόν ταυτόχρονα, η πολωνική Προ-

εδρία θα πρέπει να διαχειριστεί την έναρξη 

των διαπραγματεύσεων για το επόμενο 

δημοσιονομικό πλαίσιο. Ας μην έχουμε ψευ-

δαισθήσεις: θα είναι οι πιο δύσκολες διαπραγ-

ματεύσεις για τον προϋπολογισμό στην ιστο-
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Συνέντευξη με τον κ. Jerzy Buzek, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΕΟΚΕ info: Ποιο είναι το μήνυμά σας προς τους εκπροσώπους της κοινωνίας 
των πολιτών από όλη την Ευρώπη; Θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η 
συνεργασία μεταξύ ευρωβουλευτών και εκπροσώπων της κοινωνίας των 
πολιτών;

Jerzy Buzek: Θα ήθελα να τονίσω, για μία ακόμη φορά, τον ρόλο της οργανωμένης κοινωνίας των 

πολιτών στο δημοκρατικό πολίτευμα. Αναφέρθηκα σε αυτό κατά την έναρξη της «Αγοράς των πολι-

τών», φέτος τον Ιανουάριο, καθώς και σε διάφορες άλλες περιπτώσεις, όπως στις επανειλημμέ-

νες καταφορές μου εναντίον των καθεστώτων της Βόρειας Αφρικής και της Λευκορωσίας. Επανέ-

λαβα τότε ότι είναι αναγκαίο να στηρίξουμε περισσότερο τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολι-

τών και αυτό πέρασε σε πολλά ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Διότι στην Ευρωπα-

ϊκή Ένωση γνωρίζουμε ότι χωρίς την κοινωνία των πολιτών δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία.

Εσείς, τα μέλη της ΕΟΚΕ, είστε ακριβώς οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, εκπροσωπείτε 

σημαντικά κοινωνικά συμφέροντα. Βοηθάτε να επιτευχθεί πραγματικός διάλογος μεταξύ της ΕΕ 

και των πολιτών της και διαδίδετε στη χώρα σας τη γνώση για την ΕΕ, χωρίς την οποία δεν θα 

υπήρχε βούληση βαθύτερης ολοκλήρωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σάς χρειάζεται. Η συνερ-

γασία μας πρέπει να συνεχιστεί προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών. Από τις κοινές μας εμπει-

ρίες θα ωφεληθούν οι χώρες που προβαίνουν σήμερα ή θα προβούν κάποια στιγμή στο μέλλον σε 

δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις. Πρόκειται για ένα σημαντικό επίτευγμά μας.

ΕΟΚΕ info: Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από 
την πολωνική Προεδρία της ΕΕ;

JB: Αναφέρω συχνά ότι η ΕΕ υπολογίζει στην Πολωνία, ότι η Πολωνία φέρνει στην Ευρώπη μια 

νέα ποιότητα και την εμπνέει με τα χαρακτηριστικά της γνωρίσματα: την επιχειρηματικότητα, το 

άνοιγμα και τον ενθουσιασμό της. Επιθυμούμε να καταστεί η Ευρώπη η πιο ανταγωνιστική οικο-

νομία στον κόσμο. Χαίρομαι, λοιπόν, για τους στόχους που επέλεξε η Πολωνία για την προεδρία 

της: έναν αποτελεσματικό και αλληλέγγυο προϋπολογισμό, μια ισχυρότερη εσωτερική αγορά και 

καλύτερη αξιοποίηση του εγγενούς δυναμικού του ανθρώπινου κεφαλαίου.

Επικροτώ τη δέσμευση της Πολωνίας στην πολιτική γειτονίας —συμπεριλαμβανομένης της 

Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και της σχέσης με τις νότιες γειτονικές μας χώρες— χάρη στην 

οποία οι αξίες και τα μηνύματά μας προωθούνται πέραν των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπολογίζω στην καλή συνεργασία του Κοινο-

βουλίου με την πολωνική κυβέρνηση, επειδή, μετά τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας, 

αποφασίζουμε από κοινού με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πλειοψηφία των 

νομοθετημάτων. Ελπίζω, επίσης, ότι η Πολωνία θα καταφέρει να συμβιβάσει τα συμφέροντα των 

κρατών μελών, πράγμα που δεν είναι διόλου εύκολο, ιδίως σε περιόδους κρίσης. Οι προκλήσεις 

είναι πολλές, αλλά η Πολωνία έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι είναι ένα αποτελεσματικό μέλος 

της ΕΕ, που εργάζεται με αλληλεγγύη και διαθέτει τεράστιες δυνατότητες. (mb) ●

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

ECO/290 Αναζήτηση δημοσιονομικής ισορροπίας

Η Πολωνία θα εργαστεί για μια ανταγωνιστική, ασφαλή και ανοιχτή Ευρώπη

Αγαπητοί αναγνώστες,
Ο δείκτης ανεργίας των νέων στην Ισπανία υπερβαίνει 
σήμερα το 44 % (σύμφωνα με την Eurostat). Πρόκειται 
προφανώς για απογοητευτικό ποσοστό, αλλά και οι 
στατιστικές των υπόλοιπων χωρών της ΕΕ δεν είναι πιο 
παρήγοροι. Η ανεργία των νέων υπερβαίνει το 20 % σε 
περισσότερα από τα μισά κράτη μέλη της ΕΕ. Σε όλες τις 

χώρες τις ΕΕ για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία, η ανεργία των νέων είναι χωρίς 
εξαίρεση υψηλότερη από τον γενικό δείκτη ανεργίας.

Η ανεργία των νέων αποτελεί τεράστια σπατάλη δυναμικού, που δεν υπονομεύει απλώς 

την οικονομική ανάπτυξη, αλλά θα έχει σημαντικές συνέπειες για την κοινωνική συνοχή 

στο μέλλον. Επιπλέον, η ανεργία αποτελεί κοινωνικό πρόβλημα με τεράστιο ατομικό 

κόστος. Σύμφωνα με τον Danny Dorling, καθηγητή Ανθρωπογεωγραφίας στο Πανεπι-

στήμιο του Sheffi  eld, τίποτα δεν είναι πιο επιζήμιο για τους νέους από την ανεργία, διότι 

τους αφήνει μόνιμο τραύμα με πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις: μεγαλύτερο κίν-

δυνο ανεργίας στο μέλλον και χαμηλότερα εισοδήματα εφ’ όρου ζωής, μεταξύ άλλων.

Η ΕΟΚΕ πραγματοποίησε πρόσφατα σειρά εκδηλώσεων, ιδίως στην Ισπανία και τη 

Μάλτα (για τις οποίες μπορείτε να ενημερωθείτε σε αυτό το τεύχος), όπου το ζήτημα 

αντιμετωπίστηκε χωρίς υπεκφυγές. Αν και το συμπέρασμα είναι πως δεν υπάρχει μία και 

θαυματουργή λύση του προβλήματος, πρέπει ωστόσο να ληφθούν δράσεις σε πολλούς 

τομείς ταυτόχρονα.

Αρχικά, πρέπει να αναζωογονηθεί η οικονομική ανάπτυξη που δημιουργεί θέσεις εργα-

σίας. Με την οικονομική ανάπτυξη, οι προοπτικές απασχόλησης των νέων θα βελτιω-

θούν. Παράλληλα, πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της πρόωρης εγκατάλειψης 

της σχολικής εκπαίδευσης και να μπει ένα τέλος στην αναντιστοιχία που υπάρχει μεταξύ 

των εκπαιδευτικών συστημάτων και των αναγκών της αγοράς εργασίας. Προς τούτο, η 

άτυπη εκπαίδευση έχει ιδιαίτερη σημασία. Επίσης, το κανονιστικό πλαίσιο των αγορών 

εργασίας μας πρέπει να αναθεωρηθεί στο πνεύμα της ευελιξίας με ασφάλεια. Πρέπει να 

δοθούν στους νέους ξεκάθαρες προοπτικές για τη μετατροπή των προσωρινών ή μερι-

κής απασχόλησης συμβάσεών τους —μετά από εύλογο χρονικό διάστημα και υπό σαφώς 

καθορισμένους όρους— σε συμβάσεις πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου. Οι νέοι 

πρέπει να έχουν ξεκάθαρες προοπτικές μεγαλύτερης σταθερότητας.

Τέλος, πρέπει να εξεταστούν οι υπηρεσίες απασχόλησης. Είναι σημαντική η έγκαιρη 

παρέμβαση, στις περιπτώσεις που νέοι εργαζόμενοι κινδυνεύουν να χάσουν τη θέση εργα-

σίας τους, καθώς και η ιδέα της επιδοτούμενης απασχόλησης για ευάλωτες ομάδες που 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στην κανονική αγορά εργασίας, ιδίως ανειδίκευ-

τους νέους και άτομα με χαμηλό βαθμό ειδίκευσης. Επιτυχημένο παράδειγμα τέτοιου 

μέτρου αποτελεί το «σύστημα εγγυήσεων της νεολαίας» που προβλέπεται στην πρωτο-

βουλία «Νεολαία σε κίνηση». Βάσει αυτού, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται  να εξασφα-

λίσουν ότι, εντός έξι μηνών από την αποχώρηση από το σχολείο, θα προτείνεται στους 

νέους θέση εργασίας, περαιτέρω κατάρτιση ή δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικής 

εμπειρίας.

Anna Maria Darmanin
Αντιπρόεδρος

Αγαπητοί αναγνώστες,
Ως αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής, Ευρωπαίος και Πολωνός, περιμένω 
με μεγάλη ανυπομονησία την πρώτη πολωνική Προεδρία 
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος για την απόφαση 
της Πολωνίας να επικεντρώσει τις προσπάθειές της στην 

ανάπτυξη και να δράσει αποφασιστικά προς την κατεύθυνση αυτή και όχι μόνο στην 
αποπληρωμή του ευρωπαϊκού χρέους, η οποία, αν και σημαντική, δεν αποτελεί αφ’ εαυτής  
εγγύηση ισχυρής ανάπτυξης. Έχουμε διαγνώσει τα βασικά αίτια της κρίσης και είναι 
πλέον καιρός να σκεφτούμε το μέλλον και να διατυπώσουμε ορθές στρατηγικές για να 
στηρίξουμε την ανάπτυξη και, με τον τρόπο αυτό, να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη θα 
παραμένει ανταγωνιστική.

Ελπίζω ειλικρινά ότι η πολωνική Προεδρία θα μπορέσει να σημειώσει πρόοδο σε 
κρίσιμους τομείς όπως η ενιαία αγορά, η οποία, όταν ολοκληρωθεί, είναι βέβαιο ότι θα 
τονώσει την οικονομική ανάπτυξη. Ένας φιλόδοξος προϋπολογισμός της ΕΕ θα βελτιώσει 
επίσης το ευρωπαϊκό οικονομικό δυναμικό. Προσδοκώ λοιπόν από την πολωνική 
Προεδρία να το καταστήσει αυτό σαφές κατά τις επερχόμενες διαπραγματεύσεις σχετικά 
με τις μελλοντικές δημοσιονομικές προοπτικές.

Ενόψει των εν λόγω διαπραγματεύσεων, η ΕΟΚΕ διασαφήνισε ότι πρέπει να 
εγκαταλειφθεί η αρχή της «δίκαιης επιστροφής». Αντίκειται στις αξίες της αλληλεγγύης 
και του αμοιβαίου οφέλους, που αποτελούν τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την αρχή της άμεσης ένταξης των ίδιων πόρων της ΕΕ στον 
ενωσιακό προϋπολογισμό, σε αντικατάσταση των εθνικών συνεισφορών. Ο τρόπος 
χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της ΕΕ αποτελεί σαφή δείκτη της προόδου που 
σημειώνει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Την τελευταία διετία, η ΕΟΚΕ ζητεί ακατάπαυστα να δοθεί στην κοινωνία των 
πολιτών μεγαλύτερος ρόλος στην εφαρμογή εμπνευσμένης από την ΕΕ νομοθεσίας 
και στην προώθηση της οικονομικής ολοκλήρωσης στις χώρες που καλύπτονται από 
την πρωτοβουλία της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Για τον λόγο αυτό, είμαι ιδιαίτερα 
ευτυχής που η Ανατολική Εταιρική Σχέση, η οποία παραμελήθηκε ίσως ώς έναν βαθμό 
πρόσφατα, αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της προεδρίας. Τα πρόσφατα γεγονότα 
στη νότια όχθη της Μεσογείου κατέστησαν σαφή τη σημασία μιας σταθερής γειτονικής 
σχέσης, και όχι μόνο όσον αφορά το εμπόριο και την ενεργειακή ασφάλεια.

Στο πλαίσιο αυτό, η εμπειρία της ειρηνικής επανάστασης της Πολωνίας κατά του 
κομμουνισμού το 1989 και η επιτυχημένη μεταρρύθμισή της μπορούν να αξιοποιηθούν 
για να διευκολύνουν τη διάδοση της δημοκρατίας στον αραβικό κόσμο. Όπως και στην 
Πολωνία τότε, τα γεγονότα στον αραβικό κόσμο τώρα έχουν αποδείξει τον σημαντικό 
ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στη διαμόρφωση της Ιστορίας. Είμαι ευτυχής και 
υπερήφανος που η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών, που εκπροσωπείται από την 
ΕΟΚΕ σε επίπεδο ΕΕ, είναι έτοιμη και πρόθυμη να συνδράμει την πολωνική Προεδρία 
στην επίτευξη των φιλόδοξων, πολύ σημαντικών στόχων της.

Jacek Krawczyk
Αντιπρόεδρος

20 Ιουλίου 2011

Βαρσοβία, Πολωνία: Διάσκεψη 
για την παρακολούθηση της 
γνωμοδότησης «Βιώσιμη 
ανάπτυξη της πολιτικής 
μεταφορών της ΕΕ και 
σχεδιασμός των ΔΕΔ-Μ», 
που συνδιοργανώνεται από 
το Υπουργείο Έργων Υποδομής 
της Πολωνίας

13 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΟΚΕ, Βρυξέλλες: Συνεδρίαση 
της επιτροπής καθοδήγησης της 
ΕΟΚΕ «Ευρώπη 2020» με εθνικούς 
εκπροσώπους ΟΚΕ

21 και 22 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΟΚΕ Βρυξέλλες: Τελετή 
απονομής βραβείων 
«EESC Design Eleven» 
και έναρξη της έκθεσης

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Ευρωπαϊκό έτος εθελοντισμού: 
Αξιολόγηση εθελοντισμού

Πολωνική προεδρία: 
Η Πολωνία θα εργαστεί για μια 
ανταγωνιστική, ασφαλή και 
ανοιχτή Ευρώπη, αναφέρει 
ο υπουργός Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων της Πολωνίας

Κατάρτιση τεσσάρων 
διερευνητικών γνωμοδοτήσεων 
από την ΕΟΚΕ κατόπιν 
αιτήματος της πολωνικής 
προεδρίας

Η ΕΟΚΕ στο πλευρό των 
νέων ανέργων

Ημερίδα ΕΕ–Ρωσίας: 
Η ενδυνάμωση της κοινωνίας 
των πολιτών με ζητούμενο τη 
βιωσιμότητα

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
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Η επανεξέταση του προϋπολογισμού της 

ΕΕ λαμβάνει χώρα σε μια εποχή μεγάλης 

δημοσιονομικής αβεβαιότητας σε όλη την 

Ευρώπη. Η ΕΟΚΕ διετύπωσε τις σχετικές 

συστάσεις της στη γνωμοδότηση που εκπό-

νησαν ο κ. Malosse (Ομάδα των Εργοδο-

τών, Γαλλία) και ο κ. Dantin (Ομάδα των 

Εργαζομένων, Γαλλία). Λόγω της οικονομι-

κής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και των 

αυξανόμενων ελλειμμάτων που εμφανίζο-

νται στα περισσότερα κράτη μέλη, γίνεται 

αντιληπτό ότι η ΕΕ δεν έχει τη δημοσιονο-

μική στήριξη για να εφαρμόσει την πολιτική 

Η ενίσχυση της οικονομικής μεγέθυνσης και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών είναι οι 

κυριότεροι στόχοι που έχει θέσει η πολωνική Προεδρία. Η Ευρώπη πήρε το μάθημά της από την κρίση 

και μεταρρύθμισε τον οικονομικό της πυλώνα· τώρα πρέπει να αναλάβει αποφασιστική δράση για τη 

μεγέθυνση και την οικοδόμηση μιας ανταγωνιστικής οικονομίας. Προς τούτο, η Πολωνία θα επικε-

ντρωθεί στη διεύρυνση και την εμβάθυνση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, στην προώθηση της πολι-

τικής επενδύσεων και στην ενίσχυση του πνευματικού κεφαλαίου. Όλες αυτές οι δράσεις υπάγονται 

στην πρώτη από τις προτεραιότητες της πολωνικής Προεδρίας, που έχει τίτλο «Η ευρωπαϊκή ολοκλή-

ρωση ως πηγή ανάπτυξης». Για να εκπληρώσουμε πραγματικά τους στόχους μας σε αυτό το πεδίο, στο 

οποίο υπάγεται και η ενεργός πολιτική για την απασχόληση, θα είναι εξαιρετικά σημαντικές για μας 

οι συστάσεις που έχουμε ζητήσει να μας υποβάλει η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Η επόμενη πτυχή με την οποία σκοπεύουμε να ασχοληθούμε είναι η «ασφαλής Ευρώπη». Το θέμα 

αυτό καλύπτει τόσο την ενεργειακή ασφάλεια, την οποία η Πολωνία προασπίζεται εδώ και αρκετά 

χρόνια στους κόλπους της ΕΕ, όσο και την επισιτιστική ασφάλεια και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής 

πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Στόχος μας είναι η ενίσχυση της θέσης της ΕΕ στον διεθνή στίβο και 

θα υποστηρίξουμε κάθε ενέργεια που συμβάλλει στην επίτευξή του.

Η τρίτη και ευρύτερη από τις κεντρικές προτεραιότητες της πολωνικής Προεδρίας της ΕΕ είναι μια ανοιχτή Ευρώπη. Θέλουμε να υποδε-

χθούμε την Κροατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να υποστηρίξουμε την ενταξιακή διεργασία και άλλων χωρών. Θα εμβαθύνουμε την ανατο-

λική εταιρική σχέση, έλκοντας στην τροχιά της ΕΕ την Ουκρανία, τη Λευκορωσία, τη Μολδαβία, το Αζερμπαϊτζάν, την Αρμενία και τη Γεωρ-

γία. Στο πλαίσιο της ανατολικής εταιρικής σχέσης, θα προσπαθήσουμε να συνάψουμε συμφωνίες σύνδεσης και να δημιουργήσουμε ζώνες ελεύ-

θερων συναλλαγών. Προς τούτο, η ΕΟΚΕ καταρτίζει για την προεδρία μας γνωμοδότηση με θέμα την αλληλεπίδραση μεταξύ της ανατολικής 

εταιρικής σχέσης και της ανατολικής διάστασης των πολιτικών της ΕΕ.

Προεδρία της ΕΕ δεν είναι μόνο ο σχεδιασμός του μέλλοντος, αλλά προπάντων η κατάλληλη αντίδραση στις τρέχουσες εξελίξεις. Γι’ αυτό, 

θα παρακολουθήσουμε με προσοχή την εξέλιξη των γεγονότων στις νότιες γειτονικές χώρες της ΕΕ και θα υποστηρίξουμε όλες τις ενέργειες 

που αποσκοπούν στην ανάπτυξη νέων σχέσεων της ΕΕ με τον αραβικό κόσμο. Είμαστε επίσης αποφασισμένοι να αναπτύξουμε μια ολοκλη-

ρωμένη στρατηγική δράσεων υπέρ του εκδημοκρατισμού και της οικοδόμησης σύγχρονων κρατικών δομών στις χώρες αυτής της περιοχής.

Εν κατακλείδι, η πολωνική Προεδρία θέλει να οικοδομήσει μια οικονομικά ισχυρή Ευρώπη, ώστε να μπορούμε να ατενίζουμε το μέλλον με 

αισιοδοξία και να βελτιωθεί το ηθικό των πολιτών της ΕΕ. Φυσικά, δεν θα μπορέσει να το επιτύχει αυτό χωρίς την ενεργό συμμετοχή της κοι-

νωνίας των πολιτών, που εκπροσωπείται στο επίπεδο της ΕΕ από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Mikołaj Dowgielewicz, aναπληρωτής υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Οικονομικής Πολιτικής στο Υπουργείο Εξωτερικών της Πολωνίας

στρατηγικής της ή τις νέες δεσμεύσεις που 

προκύπτουν από τη συνθήκη της Λισαβό-

νας. Κατά συνέπεια, απαιτείται ένας έξυπνος 

προϋπολογισμός ο οποίος θα παράσχει στην 

ΕΕ τα μέσα για την επίτευξη των στόχων της 

χωρίς να αυξηθεί η φορολογική επιβάρυνση 

των πολιτών και των επιχειρήσεων σε ευρω-

παϊκή κλίμακα.

Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι πρέπει να εγκα-

ταλειφθεί η αρχή της «δίκαιης ανταπόδο-

σης», διότι είναι αντίθετη προς την αρχή 

της αλληλεγγύης και αμοιβαίου οφέλους 

που στηρίζουν την ευρωπαϊκή ολοκλή-

ρωση. Αντ’ αυτής, πρέπει να εφαρμοστεί η 

αρχή της επικουρικότητας, σύμφωνα με την 

οποία τα προβλήματα πρέπει να αντιμετω-

πίζονται από τη μικρότερη ή πλέον αποκε-

ντρωμένη αρχή. Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρό-

ταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να χρησι-

μοποιηθούν ίδιοι πόροι οι οποίοι μπορούν να 

δημιουργηθούν σε νέα βάση ή να υποκατα-

στήσουν εθνικούς φόρους. Οι προϋπολογι-

σμοί των κρατών μελών και της ΕΕ θα πρέ-

πει να αλληλοσυμπληρώνονται ούτως ώστε 

να μεγιστοποιηθούν οι δυνατότητες επίτευ-

ξης των πολιτικών στόχων της ΕΕ.

Για έναν αποτελεσματικό προϋπολογι-

σμό, είναι απαραίτητο να κερδηθεί η μάχη 

με την κοινή γνώμη. Η έμφαση στο κόστος 

που συνεπάγεται η «μη Ευρώπη» είναι ίσως 

ένα από τα πιο ισχυρά επιχειρήματα για να 

εξασφαλιστεί η υποστήριξη της κοινής γνώ-

μης. Για τον λόγο αυτό, η ΕΟΚΕ, στο ίδιο 

μήκος κύματος με το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-

λιο, ζητεί να εκπονηθούν και δημοσιευθούν 

μελέτες σχετικά με το κόστος της «μη Ευρώ-

πης», με ιδιαίτερη έμφαση στις επικαλύψεις 

των εθνικών προϋπολογισμών. Η ΕΟΚΕ 

δεσμεύεται να συμμετάσχει στην εκπό-

νηση των σχετικών μελετών και να παρά-

σχει περαιτέρω ενημερωτικό υλικό για τους 

ευρωπαίους πολίτες. (ma) ●

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

Η ΕΟΚΕ στη σύνοδο της ομάδας G20: 
παγκόσμιες λύσεις για την αστάθεια των τιμών

Οι υπουργοί Γεωργίας της ομάδας 

G20 συναντήθηκαν στο Παρίσι στις 22 και 

23 Ιουνίου για να συζητήσουν τις τάσεις 

στις παγκόσμιες αγορές γεωργικών προϊό-

ντων και τις σχετικές εμπορικές διαπραγ-

ματεύσεις. Η Γαλλία, η χώρα που ασκεί επί 

του παρόντος την προεδρία της G20, έχο-

ντας αναγάγει την επισιτιστική ασφάλεια 

σε μια από τις βασικές πολιτικές προτε-

ραιότητες, ζήτησε τη συμβολή της ΕΟΚΕ 

ενόψει της συνόδου του Ιουνίου. Τα ζητή-

ματα επισιτιστικής ασφάλειας κατέχουν 

εξίσου σημαντικό ρόλο με τις πολιτικές 

της ΕΕ για τη γεωργία, το εμπόριο και 

την ανάπτυξη.

Προκειμένου να διαμορφώσει τη θέση 

της, η ΕΟΚΕ διοργάνωσε στις 23 Μαΐου 

2011  διάσκεψη με θέμα «Τροφή για 

όλους — προς μια παγκόσμια συμφωνία». 

Εκπρόσωποι του ΟΗΕ, της 

Οργάνωσης των Ηνωμένων 

Εθνών για τη Διατροφή και 

τη Γεωργία, της G20 και της 

ΕΕ, μεταξύ άλλων, συνα-

ντήθηκαν στις Βρυξέλλες 

για να αναζητήσουν τρό-

πους επίλυσης της γεωργι-

κής κρίσης σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Η διάσκεψη έφερε 

σε επαφή κορυφαίους ηγέτες 

και εμπειρογνώμονες που θα 

επεξεργαστούν στις συστά-

σεις της ΕΕ ενόψει της συνάντησης των 

υπουργών Γεωργίας της G20 στις 22 και 

23 Ιουνίου.

«Πρέπει να αποφύγουμε με κάθε τρόπο 

μια νέα γεωργική κρίση στις παγκόσμιες 

αγορές. Η ανεξέλεγκτη κερδοσκοπία είναι 

καταστροφική για τις αναπτυσσόμενες 

χώρες, οδηγεί στην πείνα και φτωχαίνει 

τους αγρότες μας. Πρέπει να τη σταμα-

τήσουμε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 

αναλάβει σχετική δέσμευση», δήλωσε ο 

Staff an Nilsson, πρόεδρος της Ευρωπαϊ-

κής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτρο-

πής και πρόεδρος της διάσκεψης.

Οι συγκεκριμένες ιδέες που συζητήθη-

καν και συμφωνήθηκαν στο Παρίσι στις 

22 και 23 Ιουνίου, μετά την πρόταση που 

υπέβαλε η ΕΟΚΕ υπόψη της γαλλικής 

προεδρίας, καλύπτουν έξι άξονες: προ-

ώθηση της βιώσιμης γεωργίας, καίριος 

ρόλος της κοινωνίας των πολιτών, ανα-

γνώριση του δικαιώματος στην τροφή, 

ανάγκη για συνεκτικές πολιτικές, βελτί-

ωση της λειτουργίας των γεωργικών αγο-

ρών και προστασία των πλέον ευάλωτων.

Ακόμη, η ΕΟΚΕ έδωσε μεγάλη έμφαση 

στη βελτίωση του συντονισμού και της 

συνεργασίας μεταξύ των διεθνών οργανι-

σμών και, κυρίως, στη μεγαλύτερη συνοχή 

μεταξύ των δράσεων που αναλαμβάνουν. 

Η ΕΟΚΕ τόνισε επίσης την ανάγκη να 

διευκολυνθεί η πρόσβαση των αγροτών 

σε διεθνή και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, 

συμπεριλαμβανομένων των μικρών αγρο-

τών, και να εξασφαλιστεί ότι οι γυναίκες 

διαθέτουν ισότιμη και ανεμπόδιστη πρό-

σβαση στους παραγωγικούς πόρους. (ail)

Τα συμπεράσματα της διάσκεψης: 

«Τροφή για όλους — προς μια παγκό-

σμια συμφωνία» είναι διαθέσιμα στην 

ιστοσελίδα:

http://www.eesc.europa.eu/food-for-

everyone/ 

 ●

H EE πιστεύει ότι η Πολωνία θα 
φέρει νέα ποιότητα στην Ευρώπη

Ημερίδα ΕΕ–Ρωσίας: η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών 
με ζητούμενο τη βιωσιμότητα

Στις 28 Ιουνίου, η ΕΟΚΕ και το Δημόσιο Επιμελητήριο της Ρωσι-

κής Ομοσπονδίας πραγματοποίησαν από κοινού ημερίδα στις 

Βρυξέλλες. Ήταν η τέταρτη συνάντηση των δύο μερών. Αυτή τη 

φορά, το βάρος δόθηκε κυρίως στην προοπτική μετάβασης προς 

πιο οικολογικές οικονομίες. Η ανταλλαγή απόψεων έγινε στο 

πλαίσιο της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο 

Ανάπτυξη που θα διεξαχθεί στο Ρίο το 2012 και αποτελεί σπου-

δαία ευκαιρία να αναδειχθεί η σύγκλιση απόψεων μεταξύ της κοι-

νωνίας των πολιτών της ΕΕ και της Ρωσίας.

Οι συμμετέχοντες στην ημερίδα έστειλαν ένα αποφασιστικό 

μήνυμα ενόψει της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών. Συγκεκρι-

μένα, ζήτησαν να συνεκτιμώνται σε μεγαλύτερο βαθμό τα περι-

βαλλοντικά ζητήματα στη χάραξη εθνικών πολιτικών. Επιπλέον, 

υπογράμμισαν τη σημασία της συμμετοχής της οργανωμένης κοι-

νωνίας των πολιτών στη διαμόρφωση των εν λόγω βιώσιμων περι-

βαλλοντικών πολιτικών. Εξάλλου, οι συμμετέχοντες συζήτησαν 

και άλλα σημαντικά θέματα, όπως η μετανάστευση και ο ρόλος 

της κοινωνίας των πολιτών στην εταιρική σχέση ΕΕ–Ρωσίας για 

τον εκσυγχρονισμό.

Πρόσθετες πληροφορίες και τα συμπεράσματα της ημερίδας 

μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.eesc.europa.

eu/?i=portal.fr.eastern-neighbours-and-russia (ti) 

 ●

Επίσκεψη της Συμβουλευτικής Επιτροπής του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου στην Εσθονία

Μετά από σχετική πρόταση του Προεδρείου 

της, η Συμβουλευτική Επιτροπή του Ευρωπα-

ϊκού Οικονομικού Χώρου (ΣΕ-ΕΟΧ) πραγμα-

τοποίησε τη 19η συνεδρίασή της στο Tartu 

της Εσθονίας. Η συνάντηση έλαβε χώρα στις 

12 και 13 Μαΐου 2011 και περιλάμβανε επι-

σκέψεις στο κέντρο αποκατάστασης παι-

διών και οικογενειών που βρίσκονται σε ευά-

λωτη κατάσταση του Ιδρύματος Agrenska της 

Εσθονίας, καθώς και στο Επιστημονικό Πάρκο 

του Tartu.

Στη συνεδρίαση συζητήθηκε η συμφω-

νία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. 

Παρέστησαν ο κ. Lars Erik Nordgaard, διευ-

θυντής της γραμματείας της ΕΖΕΣ, και ο κ. 

Per Sanderud, πρόεδρος της Εποπτεύουσας 

Αρχής της ΕΖΕΣ. Θέμα της ημερήσιας διάταξη 

ήταν και η ένταξη της Ισλανδίας στην Ευρω-

παϊκή Ένωση.

Τα μέλη της ΣΕ-ΕΟΧ συζήτησαν επίσης 

δύο ψηφίσματα σχετικά με την πράξη για την 

ενιαία αγορά και ένα έγγραφο εργασίας για 

την ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση. Ο 

καθηγητής κ. Raul Eamets του Πανεπιστη-

μίου του Tartu προέβη σε εμπεριστατωμένη 

επισκόπηση της οικονομικής κατάστασης, 

της δημοσιονομικής πειθαρχίας και ανέλυσε 

τα μέτρα που προτείνονται για την ενίσχυση 

της ζώνης του ευρώ.

Σε άλλο ψήφισμα και σχετική έκθεση για 

την καινοτομία στον τομέα της ενέργειας 

τονίζεται ότι είναι απαραίτητο να διασφα-

λιστεί η ευρύτερη διάδοση των συναφών 

γνώσεων και να αυξηθεί η χρήση των ενερ-

γειακώς αποδοτικών τεχνολογιών. Ζητεί-

ται επίσης να πραγματοποιηθούν περισσό-

τερες επενδύσεις στον τομέα της Ε & Α, και 

ειδικότερα από τον ιδιωτικό τομέα, όπου 

η Ευρώπη υστερεί. Είναι ανησυχητικό το 

γεγονός ότι δεν υπάρχουν ευρωπαϊκές εται-

ρείες που να δραστηριοποιούνται στον εν 

λόγω τομέα.

Μετά τις συναντήσεις, οι σύνεδροι επισκέ-

φθηκαν το κέντρο αποκατάστασης παιδιών 

και οικογενειών που βρίσκονται σε ευάλωτη 

κατάσταση του Ιδρύματος Agrenska στην 

πόλη Tammistu της Εσθονίας. Ο συμπρόε-

δρος της ΣΕ-ΕΟΧ κ. Meelis Joost αναφέρθηκε 

στον σκοπό και τις δραστηριότητες της μόνι-

μης συνεργασίας μεταξύ Εσθονίας και Σου-

ηδίας που εγκαινιάστηκε το 2003. Κυρίως, 

όμως, η επίσκεψη έδωσε στους συνέδρους την 

ευκαιρία να εξετάσουν τις επενδύσεις του χρη-

ματοδοτικού μηχανισμού ΕΟΧ/Νορβηγίας, ο 

οποίος χρηματοδότησε τη σύσταση μιας ομά-

δας μαγειρικής για νέους ενήλικες με ειδικές 

ανάγκες, προκειμένου να μάθουν να μαγει-

ρεύουν, να προμηθεύονται τα απαραίτητα, 

να προετοιμάζουν γεύματα κ.λπ.

Η δεύτερη επίσκεψη πραγματοποιήθηκε 

στο Επιστημονικό Πάρκο Tartu, όπου οι παρι-

στάμενοι πήραν μια ιδέα του όγκου και του 

τύπου των εταιρειών και των νέων επιχειρή-

σεων που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους. 

Το επιστημονικό πάρκο Tartu έχει ιδρύσει 

εργαστήρια που βοηθούν τις νέες επιχειρή-

σεις και εταιρείες στον τομέα της ανάπτυξης 

προϊόντων. (mj) ●

Σύνοδος ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Πυρηνικής Ενέργειας

Κατά την τελευταία σύνοδο ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Πυρηνικής Ενέργειας (ENEF) στην 

Πράγα, στις 19 και 20 Μαΐου 2011, ο κ. Richard Adams ορίστηκε νέος πρόεδρος της ομάδας εργα-

σίας του ENEF για τη «Διαφάνεια», αντικαθιστώντας τον αλήστου μνήμης προκάτοχό του, πρώην 

πρόεδρο του τμήματος ΤΕΝ, κ. János Tóth. 

Το ENEF είναι μια μοναδική στο είδος της πλατφόρμα για ευρεία, χωρίς ταμπού συζήτηση των 

θεμάτων της διαφάνειας και γενικότερα των δυνατοτήτων και των κινδύνων της πυρηνικής ενέρ-

γειας. Στο πλαίσιό του, η ΕΟΚΕ διοργανώνει τακτικά διασκέψεις με διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη 

από την ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών, όπως η διάσκεψη σχετικά με την «Άποψη της ευρωπα-

ϊκής κοινωνίας των πολιτών για την πυρηνική ενέργεια» το 2009 και η διάσκεψη «Πυρηνική ενέρ-

γεια: δυνατότητες και κίνδυνοι — Οι απόψεις της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών και των ενδι-

αφερόμενων μερών» το 2010. 

Το μέλλον της ενέργειας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών αποτελεί θέμα μεγάλου ενδιαφέρο-

ντος σε όλα τα κράτη μέλη και η ΕΟΚΕ αποσκοπεί σε μεγαλύτερη μελλοντική συμμετοχή των ενδι-

αφερομένων στις διασκέψεις για την πυρηνική ασφάλεια τον Νοέμβριο του 2011 και για το μελλο-

ντικό μείγμα παραγωγής ενέργειας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών το 2012. (ak) ●

Οικονομική κατάρτιση και υπεύθυνη κατανάλωση των χρηματοπιστωτικών 
προϊόντων (ECO/297)

Σε μια συγκυρία όπου το χρηματοπιστωτικό σύστημα καθίσταται ολοένα και πιο εξεζητημένο και 

αδιαφανές, η χρηματοοικονομική κατάρτιση συνιστά το κατάλληλο μέσον για υπεύθυνη κατανά-

λωση των χρηματοπιστωτικών προϊόντων.

Στις στρατηγικές και τις πρωτοβουλίες που έχουν προωθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ΟΟΣΑ 

για να μετριάσουν τις ελλείψεις του χρηματοπιστωτικού συστήματος θα πρέπει να προστεθεί η σαφής 

δέσμευση του χρηματοπιστωτικού κλάδου. Επιπροσθέτως, η άρτια εφαρμογή νέων κανόνων αναμέ-

νεται να προωθήσει περαιτέρω την πρόσβαση σε διαφανή χρηματοπιστωτικά προϊόντα.

Η χρηματοοικονομική κατάρτιση πρέπει να νοείται ως ολοκληρωμένη πολιτική, παρούσα σε όλη 

τη διάρκεια του βίου, ενταγμένη στα προγράμματα σπουδών του εκπαιδευτικού συστήματος και, ακο-

λούθως, στα προγράμματα απόκτησης δεξιοτήτων και επανεκπαίδευσης των εργαζομένων. Αναμέ-

νεται, επίσης, να προωθήσει την οικονομική ένταξη και τη συνειδητή αποταμίευση. (ctp) ●

Συνάντηση μελών από την Ουγγαρία και τη Σλοβενία με εκπροσώπους Τύπου των χωρών τους
Στις 15 και 16 Ιουνίου, μέλη της ΕΟΚΕ από την Ουγγαρία και τη Σλοβενία 

πραγματοποίησαν συναντήσεις με δημοσιογράφους των χωρών τους στην 

έδρα της ΕΟΚΕ. Οι ούγγροι δημοσιογράφοι που προσκλήθηκαν από την κ. 

Kinga Joó, μέλος της ΕΟΚΕ από την Ουγγαρία (Ομάδα Διάφορες Δραστηριό-

τητες), είχαν επίσης την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις συνεδρίες της Ολο-

μέλειας και να ενημερωθούν άμεσα για τον ρόλο και τη λειτουργία της ΕΟΚΕ.

Το γεύμα εργασίας με τους εκπροσώπους Τύπου διοργάνωσε η αντιπρό-

εδρος του οργάνου κ. Anna Maria Darmanin, η οποία είχε την ευκαιρία να 

τους εκθέσει τον τρόπο λειτουργίας του οργάνου και να τους γνωρίσει προ-

σωπικά. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο μιας σειράς άτυπων 

συναντήσεων με οικοδέσποινα την ίδια και με σκοπό να καταστούν αμεσό-

τερες οι επαφές των μελών με τους εκπροσώπους του Τύπου και να διευκο-

λυνθεί η ανταλλαγή απόψεων σε ένα ανεπίσημο περιβάλλον. (ail) ●

Εις μνήμην του Zenonas Rokus Rudzikas

Τα νέα για τον ξαφνικό και πρόωρο θάνατο του αγαπητού συνα-

δέλφου και φίλου Zenonas Rudzikas σε ηλικία 71 ετών μάς συγκλό-

νισαν όλους.  Ήταν εξαιρετικός άνθρωπος που άφησε το αποτύ-

πωμά του στις καρδιές και στις σκέψεις μας, καθώς και στην επι-

στημονική κοινότητα. Οι εξαιρετικές πνευματικές του ικανότητες 

καλύπτονταν και συμπληρώνονταν από την ήρεμη και ταπεινή 

προσωπικότητά του. Αποτέλεσε ενεργό μέλος της ΕΟΚΕ εκπρο-

σωπώντας τη Λιθουανία από το 2006 και η συμβολή του στις εργα-

σίες της ΕΟΚΕ υπήρξε σημαντική, περιλαμβανομένου του πολύτι-

μου έργου του ως μέλους των ειδικευμένων τμημάτων NAT, REX 

και TEN.

Παράλληλα με το έργο και τον χρόνο του στην ΕΟΚΕ, ο Zenonas Rudzikas έζησε 

πλούσιο ακαδημαϊκό βίο και διατέλεσε στο παρελθόν πρόεδρος της Λιθουανικής Ακα-

δημίας Επιστημών.  Διακρίθηκε στις επιστήμες, υπήρξε αναγνωρισμένος ειδικός στην 

πυρηνική φασματοσκοπία και διαπρεπής ειδικός της θεωρητικής φυσικής στη Λιθουανία, 

κερδίζοντας πολυάριθμα βραβεία για την έρευνα και τις ανακαλύψεις του. Το όνομα του 

εξαιρετικού θεωρητικού φυσικού και πολυαγαπημένου ανθρώπου είχε μάλιστα δοθεί από 

συναδέλφους του σε έναν αστεροειδή κύριας ζώνης, τον «167960 Rudzikas».

Ο Zenonas Rudzikas δεν ήταν μόνο λαμπρός και διαπρεπής επιστήμονας, αλλά και 

ταπεινός και εξωστρεφής άνθρωπος, καθώς και αφοσιωμένος πολίτης της Ευρώπης. Αυτό 

αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος του Λιθουανικού Εθνι-

κού Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου.

Ο μεγάλος ενθουσιασμός του, οι εξαιρετικές πνευματικές και ανθρώπινες ικανότη-

τές του θα λείψουν σίγουρα, εντός της ΕΟΚΕ και αλλού, σε όλους όσοι είχαν το προνό-

μιο να τον γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί του.

Luca Jahier
Πρόεδρος της Ομάδας Διαφόρων Δραστηριοτήτων
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες εκδόσεις της ΕΟΚΕ.

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής και αποστολή αντιγράφου στον αρχισυντάκτη.

Κυκλοφορία: 15 500 αντίτυπα

Το επόμενο τεύχος θα κυκλοφορήσει τον Μάρτιο του 2011.

ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΣΕ 100 % ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ

Οι σκληρότερες διαπραγματεύσεις όλων των εποχών για τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ είναι προ των πυλών

ρία της ΕΕ. Εναπόκειται λοιπόν στην πολω-

νική κυβέρνηση να συμβιβάσει τις αποκλίνου-

σες θέσεις στους κόλπους του Συμβουλίου και 

να διαμορφώσει μια πρόταση κανονισμού που 

να μπορεί να υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. Προσβλέπω επίσης στη συμ-

βολή της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοι-

νωνικής Επιτροπής στη συζήτηση για τις επό-

μενες δημοσιονομικές προοπτικές, έτσι ώστε 

να εκφραστούν οι ανησυχίες και οι ελπίδες 

της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβα-

νομένων των κοινωνικών εταίρων.

Σε μια εποχή περιορισμένων οικονομι-

κών πόρων, τα κράτη μέλη τακτικά καλούν 

την Ευρωπαϊκή Ένωση να δραστηριοποιηθεί 

περισσότερο σε τομείς όπως η ενέργεια, το 

περιβάλλον, η μετανάστευση ή η διπλωματία, 

ενώ παράλληλα ζητούν τη μείωση του προϋπο-

λογισμού της ΕΕ (και όχι μόνο περικοπές στις 

διοικητικές δαπάνες —μόλις το 5,8 % του προ-

ϋπολογισμού—, όπου σίγουρα θα βρουν τρό-

πους για σημαντικές οικονομίες). Η επίλυση 

του δημοσιονομικού κύβου του Rubik θα είναι 

μια από τις βασικές προκλήσεις που καλείται να 

αντιμετωπίσει η πολωνική Προεδρία.

Είχα μια σειρά επαφών με τον πρωθυ-

πουργό και την ομάδα του: ξέρω ότι μπορεί 

να ανταποκριθεί στην πρόκληση. ●

Η εξάμηνη πολωνική Προεδρία της ΕΕ δεν 

προβλέπεται ήρεμη και ανέμελη! Αν το καλο-

σκεφτείτε, η κυβέρνηση του Donald Tusk 

αναλαμβάνει την εκ περιτροπής προεδρία 

σε μια κρίσιμη στιγμή: πολλά κράτη μέλη 

καλούνται να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες 

των πράξεών τους εφόσον για πολλά χρό-

νια δαπανούσαν περισσότερα από όσα κέρ-

διζαν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατυπώνει 

ερωτήματα για συνοριακούς ελέγχους και 

για τον ρόλο της στη Μεσόγειο και ξεκινά 

η νέα «δημοσιονομική περίοδος»!

Ο προϋπολογισμός θα αποτελέσει άμεση 

δοκιμασία για τις ικανότητες της πολωνι-

κής Προεδρίας. Το Συμβούλιο αναμένεται 

να εγκρίνει τη θέση του σχετικά με τον προ-

ϋπολογισμό της ΕΕ για το 2012. Στα τέλη 

Απριλίου, η Επιτροπή ζήτησε αύξηση ύψους 

4,9  %, διότι διάφορα χρηματοδοτούμενα 

από την ΕΕ έργα σε όλη την Ευρώπη έχουν 

φτάσει σε στάδιο ολοκλήρωσης και το επό-

μενο έτος θα πρέπει να εξοφληθούν τα κράτη 

μέλη που έχουν ολοκληρώσει τα έργα τους 

(σε τομείς όπως οι υποδομές, η απασχόληση 

και το περιβάλλον). Ωστόσο, πολλά κράτη 

μέλη έχουν ήδη δηλώσει ότι δεν θέλουν μια 

τέτοια αύξηση του προϋπολογισμού της ΕΕ. 

Η πολωνική Προεδρία θα πρέπει να βρει έναν 

τρόπο για να αντιμετωπίζει τις αντικρουόμε-

νες προτεραιότητες των κρατών μελών: πολ-

λοί θέλουν μια ελάχιστη αύξηση του προϋ-

πολογισμού της ΕΕ υπό τον όρο ότι οι περι-

οχές, οι εταιρείες, οι επιστήμονες, οι ΜΚΟ 

τους κ.λπ. θα διατηρήσουν το μερίδιό τους 

από την κοινοτική χρηματοδότηση!

Σχεδόν ταυτόχρονα, η πολωνική Προ-

εδρία θα πρέπει να διαχειριστεί την έναρξη 

των διαπραγματεύσεων για το επόμενο 

δημοσιονομικό πλαίσιο. Ας μην έχουμε ψευ-

δαισθήσεις: θα είναι οι πιο δύσκολες διαπραγ-

ματεύσεις για τον προϋπολογισμό στην ιστο-
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Αξιολόγηση εθελοντισμού

Στρογγυλή Τράπεζα ΕΕ–Κίνας

Η ΕΟΚΕ ενθαρρύνει τον ανοικτό διάλογο με την Ινδία

Η δεύτερη θεματική διάσκεψη σε επίπεδο 

ΕΕ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έτους 

εθελοντισμού (EYV 2011), πραγματο-

ποιήθηκε στις 23 και 24 Μαΐου 2011 και 

σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Ο τίτλος της 

ήταν: «Εθελοντή! Κάνε τη διαφορά».

Ο γενικός στόχος της διάσκεψης ήταν 

να έλθουν σε επαφή οι εθελοντές από 

όλη την Ευρώπη ούτως ώστε να δικτυ-

ωθούν, να συζητήσουν και να διδαχθούν 

από τις εκατέρωθεν εμπειρίες στον τομέα 

Τα μέλη της Στρογγυλής Τραπέζης ΕΕ—

Κίνας συνεδρίασαν στο Χσιαν από τις 

9 έως τις 12 Μαΐου για να συζητήσουν τα 

θέματα της περιφερειακής ανάπτυξης χωρίς 

Αντιπροσωπεία της ΕΟΚΕ με επι-

κεφαλής τον κ. Xavier Verboven, 

πρόεδρο της Επιτροπής Παρακο-

λούθησης ΕΕ–Ινδίας, πραγματο-

ποίησε αποστολή στην Ινδία από 

τις 20 έως τις 25 Μαρτίου 2011. Η 

αποστολή αυτή είχε διπλό σκοπό: 

τη διεξαγωγή συνομιλιών με διά-

φορους ενδιαφερόμενους φορείς 

στην Ινδία σχετικά με τη δυνα-

τότητα επανενεργοποίησης της 

Στρογγυλής Τραπέζης ΕΕ–Ινδίας 

και την ενημέρωση σχετικά με τις 

απόψεις που εκφράζονται μεταξύ 

της ινδικής κοινωνίας των πολι-

τών όσον αφορά τις τρέχουσες 

διαπραγματεύσεις για τη σύναψη 

του εθελοντισμού. Η ΕΟΚΕ και η Ευρω-

παϊκή Επιτροπή διοργάνωσαν από κοι-

νού ημερίδα εργασίας στην έδρα της 

ΕΟΚΕ, κεντρικά θέματα της οποίας ήταν 

η ιδιότητα του πολίτη στην επιχείρηση 

(corporate citizenship) και ο εθελοντι-

σμός των εργαζομένων.

Ήδη από το 2006, η ΕΟΚΕ ήταν το 

πρώτο όργανο που πρότεινε την ιδέα 

ενός ευρωπαϊκού έτους εθελοντισμού. Η 

διάσκεψη αποτελεί σημαντικό ορόσημο 

του EYV2011 όσον αφορά την αναγνώ-

ριση των δεξιοτήτων και της συνεισφο-

ράς των εργαζομένων εθελοντών. Η 

ΕΟΚΕ έχει εγκύψει ιδιαιτέρως στο θέμα 

του εθελοντισμού, θεωρεί δε ανεκτίμητη 

τη συμβολή του στην κοινωνία.  Απευθυ-

νόμενος προς τους συνέδρους, ο πρόεδρος 

της ΕΟΚΕ κ. Staff an Nilsson εξέφρασε την 

ικανοποίησή του για τον μεγάλο αριθμό 

των ατόμων που προθυμοποιήθηκαν να 

εξετάσουν τον ρόλο του επιχειρηματικού 

αποκλεισμούς και της πράσινης οικονο-

μίας στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης, 

βάσει εκθέσεων που παρουσιάστηκαν και 

από τις δύο πλευρές. «Ίσως να μην καταλή-

τη στιγμή παρεμποδίζουν την πρόοδο στις 

σχέσεις ΕΕ–Ινδίας, διότι κάθε πλευρά έχει 

εντελώς διαφορετική άποψη. Αυτό συμβαί-

νει, παραδείγματος χάρη, όσον αφορά τη βιώ-

σιμη ανάπτυξη και ειδικότερα την κοινωνική 

της διάσταση.

Η άλλη πρόκληση συνίσταται σαφώς 

στον γύρο των συζητήσεων σχετικά με τη 

Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ–

Ινδίας, συμπεριλαμβανομένων των οικονο-

μικών και κοινωνικών συνεπειών της για την 

ινδική κοινωνία και την αυξανόμενη ανάγκη 

ενδελεχέστερης ενημέρωσης σχετικά με μια 

οικονομία εξαρτώμενη σε ποσοστό 92 % από 

τομέα στην τόνωση του εθελοντισμού. Ο 

κ. Nilsson έλαβε τον λόγο και κατά την 

καταληκτική σύνοδο ολομέλειας, τη δεύ-

τερη ημέρα.

«[...] Η ΕΟΚΕ είναι το ενδεδειγμένο 

όργανο για να υποστηρίξει και να συζη-

τήσει την αξία του εθελοντισμού: πολλοί 

από μας, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή, εκπροσωπούν εθε-

λοντικές οργανώσεις, ενώ οι περισσότε-

ροι εργάζονται εθελοντικά για την ΕΟΚΕ 

και όλοι έχουμε συμμετάσχει σε μια εθελο-

ντική δραστηριότητα μια ορισμένη στιγμή 

στη ζωή μας. Ο εθελοντισμός είναι ίσως 

το καλύτερο παράδειγμα ενεργού πολίτη. 

Εκτός από την ηθική ικανοποίηση του 

εθελοντή, μεγαλύτερη σημασία έχουν 

ίσως τα οφέλη που συνεπάγεται ο εθελο-

ντισμός για την κοινωνία»,  τόνισε ο πρό-

εδρος κ. Staff an Nilsson. (cc/mv) 

 

 ●

ξουμε σε συναίνεση για τα πάντα, 

αλλά θα μπορέσουμε τελικά να 

καταλάβουμε και να διδαχθούμε 

ο ένας από τον άλλο», είπε ο πρό-

εδρος της ΕΟΚΕ κ. Staff an Nilsson 

στην εναρκτήρια προσφώνησή του. 

Ο κ. Nilsson, ως επικεφαλής της αντι-

προσωπείας της ΕΟΚΕ, κάλεσε τους 

κινέζους ομολόγους του σε ανοιχτό 

και ειλικρινή διάλογο και ανταλ-

λαγή απόψεων για δύσκολα οικο-

νομικά και κοινωνικά ζητήματα, με 

σκοπό την προώθηση της αλληλο-

κατανόησης και την ενίσχυση της 

συνεργασίας. Ο κ. Wang Gang, πρό-

εδρος του Οικονομικού και Κοινωνι-

κού Συμβουλίου της Κίνας, παρουσί-

ασε εν συντομία τη διεργασία μεταρ-

ρυθμίσεων που συντελείται σήμερα 

στη χώρα του και το κύμα του εκσυγ-

χρονισμού που έβγαλε εκατομμύρια 

Κινέζους από τη φτώχεια. Μπορείτε να δια-

βάσετε την κοινή δήλωση της 9ης συνάντη-

σης Στρογγυλής Τραπέζης ΕΕ–Κίνας στον 

δικτυακό μας τόπο. (cc) ●

τον άτυπο τομέα —θέμα το οποίο εξετάστηκε 

ελάχιστα στις μελέτες αξιολόγησης του αντι-

κτύπου που εκπονήθηκαν πριν από τις δια-

πραγματεύσεις— και εξεύρεσης ενός ενδε-

δειγμένου μέσου για την παρακολούθηση 

αυτής της συμφωνίας. 

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις καλού-

νται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο 

για την αντιμετώπιση των προκλήσεων 

αυτών, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην 

Ινδία, και το ίδιο ισχύει και όσον αφορά τις 

οργανώσεις εργοδοτών, καθώς και άλλους 

φορείς της κοινωνίας των πολιτών. (xv/as)

 ●

Τα νέα των μελών

Η κ. van Turnhout από την ΕΟΚΕ 
στην ιρλανδική Γερουσία

Ουδέν κακόν αμιγές καλού: όσο και αν η ΕΟΚΕ λυπάται για την πρόσφατη αποχώ-

ρηση της κ. Jillian van Turnhout, μέλους της από την Ιρλανδία, χαίρεται για τον διο-

ρισμό της ως γερουσιαστή στην πατρίδα της. Η ΕΟΚΕ τη συγχαίρει και της εύχεται 

κάθε επιτυχία στη νέα της θέση στη Seanad Éireann, την Άνω Βουλή της Ιρλανδίας.

Η κ. van Turnhout διορίστηκε γερουσιαστής από τον ιρλανδό πρωθυπουργό, 

λόγω του έργου της υπέρ των δικαιωμάτων των παιδιών στο πλαίσιο της οργά-

νωσης Children’s Rights Alliance. «Η τιμή που μου έγινε για το έργο μου στην 

Children’s Rights Alliance είναι ένα ικανοποιητικό επίτευγμα στη σταδιοδρομία 

μου. Πιστεύω ότι ο διορισμός μου θα μπορέσει να φέρει και όντως θα αποτελέσει 

το έναυσμα για μια θετική εξέλιξη», είπε.

Η κ. van Turnhout, πρώην αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ, ήταν δραστήριο μέλος 

της ΕΟΚΕ (Ομάδα ΙΙΙ — Διάφορες Δραστηριότητες) τα τελευταία δώδεκα χρό-

νια. Στο Προεδρείο την αντικατέστησε ο κ. Padraig Walshe. (ail) 

 

 ●

Κατάρτιση τεσσάρων διερευνητικών γνωμοδοτήσεων από την ΕΟΚΕ κατόπιν αιτήματος της πολωνικής Προεδρίας

Η ΕΟΚΕ όπως τη βλέπουν τα μέλη από την Πολωνία

Οι δημογραφικές προκλήσεις απαιτούν την εξεύρεση εκτεταμένης και βιώσιμης λύσης

Στη γνωμοδότησή της σχετικά με τις μελλοντικές επιπτώσεις της γήρανσης του πληθυσμού στην αγορά εργασίας, η 

οποία καταρτίστηκε από τον κ. Greif (Ομάδα των Εργαζομένων, Αυστρία), η ΕΟΚΕ εκφράζει επιφυλάξεις όσον αφορά 

την υιοθέτηση εύκολων λύσεων, όπως η αύξηση της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδότησης ή η μετάβαση προς κεφαλαιο-

ποιητικά συνταξιοδοτικά συστήματα. Αντ’ αυτού, ζητά την εδραίωση μιας στοχοθετημένης αναπτυξιακής πολιτικής 

της ΕΕ, καθώς και την επικέντρωση των προσπαθειών στη διεύρυνση των δυνατοτήτων απασχόλησης.

Το διαθέσιμο απόθεμα εργατικού δυναμικού είναι γενικώς επαρκές στα περισσότερα κράτη μέλη και πιστεύεται ότι 

οι μελλοντικές χρηματοοικονομικές πιέσεις που σχετίζονται με τη γήρανση του πληθυσμού μπορούν να συγκρατηθούν 

με τη βοήθεια στρατηγικών ενσωμάτωσης.

Ενίσχυση του γεωργικού τομέα στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης

Ο εισηγητής της δεύτερης διερευνητικής γνωμοδότησης κ. Seppo Kallio (Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων, Φινλαν-

δία), εξετάζει το ζήτημα της αλληλεπίδρασης μεταξύ της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και της ανατολικής διάστασης 

των πολιτικών της ΕΕ. Κατά τις διαπραγματεύσεις της ΕΕ με τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, η ΕΟΚΕ επι-

θυμεί να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη γεωργία, στην παραγωγή τροφίμων και στην αγροτική πολιτική, καθώς αυτές 

αποτελούν σημαντική κινητήρια δύναμη της οικονομικής, κοινωνικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

Λόγω της δυσκολίας που αντιμετώπισαν οι χώρες εταίροι όσον αφορά την τήρηση των προτύπων της ΕΕ και την 

πλήρωση των κριτηρίων που θεσπίζουν οι υγειονομικοί και φυτοϋγειονομικοί κανονισμοί, η ΕΟΚΕ προτείνει τα υγει-

ονομικά και φυτοϋγειονομικά ζητήματα να αποτελέσουν ένα νέο ειδικό σημείο στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ανα-

τολικής Εταιρικής Σχέσης.

Τι είδους μέλλον μπορεί να αναμένεται μετά την κρίση για τις επενδύσεις των επιχειρήσεων 
υπέρ του κλίματος;

Στην αίτησή της για την κατάρτιση της τρίτης διερευνητικής γνωμοδότησης, η πολωνική κυβέρνηση καλεί την ΕΟΚΕ 

να εξετάσει το επίμαχο ζήτημα του «Αντικτύπου της οικονομικής κρίσης στην ικανότητα των ευρωπαϊκών επιχειρή-

σεων να αναλάβουν πρόσθετες επενδύσεις για την προστασία του κλίματος».

Σε έγγραφό της στο οποίο μελετά το ενδεχόμενο μείωσης κατά πέραν του 20 % των εκπομπών αερίων του θερμο-

κηπίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διερευνά διάφορες εναλλακτικές δυνατότητες για την επίτευξη του στόχου του 30 %, 

αλλά ωστόσο αποσιωπά τον πλήρη αντίκτυπο της κρίσης στις «πράσινες» επενδύσεις των επιχειρήσεων. Μια ομάδα 

μελέτης, με εισηγητή τον κ. Josef Zboril (Ομάδα των Εργοδοτών, Τσεχική Δημοκρατία), ενέκυψε χωρίς χρονοτριβή 

στο ζήτημα και η σχετική γνωμοδότηση αναμένεται να υιοθετηθεί τον Οκτώβριο του 2011.

Τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών στα νεότερα κράτη μέλη δεν αποτελούν αρκετά υψηλή προτεραιότητα για την ΕΕ

Σε γνωμοδότηση που καταρτίστηκε από τον αντιπρόεδρο της ΕΟΚΕ κ. Jacek Krawczyk (Ομάδα των Εργοδοτών, 

Πολωνία), με θέμα τη βιώσιμη ανάπτυξη της πολιτικής μεταφορών της ΕΕ και τον σχεδιασμό των ΔΕΔ-Μ, διαπιστώ-

νεται με λύπη ότι η ανάπτυξη αποτελεσματικών διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών στα νεότερα κράτη μέλη δεν απο-

τελεί αρκετά υψηλή προτεραιότητα για την ΕΕ. Μέχρι να συνδεθούν οι περιφέρειες της ΕΕ και τα εθνικά δίκτυα με 

σύγχρονες υποδομές, δεν πρόκειται να υπάρξει ούτε ενιαία ευρωπαϊκή αγορά μεταφορών αλλά ούτε και ολοκληρω-

μένη εσωτερική αγορά. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται να επιδειχθεί στην πολιτική γειτονίας, δηλαδή στις συνδέσεις με 

τον Βορρά, την Ανατολή και τον Νότο της ΕΕ, με μεγαλύτερη εστίαση στα δίκτυα παρά στα μεμονωμένα και ξεχωρι-

στά έργα υποδομής. (mb/ma) ●

Ας επικοινωνήσουμε 
με τους νέους

Η ΕΟΚΕ στο πλευρό των νέων ανέργων

Τον Ιούνιο η ΕΟΚΕ διοργάνωσε τοπική 

εκδήλωση στη Μάλτα. Παράλληλα με μΙα 

συνεδρίαση της ομάδας επικοινωνίας και 

μΙα συνεδρίαση των σημείων επαφής για 

την επικοινωνία, τα μέλη της ΕΟΚΕ συνά-

ντησαν την κοινωνία των πολιτών της 

Μάλτας προκειμένου να συζητήσουν τη 

συμμετοχή των νέων στο ευρωπαϊκό εγχεί-

ρημα. Ο γνωστός στη Μάλτα εκφωνητής κ. 

Andrew Azzopardi συντόνισε τη συζήτηση, 

η οποία πραγματοποιήθηκε στον Ευρωπα-

ϊκό Οίκο στη Βαλέτα. Η αίθουσα συνεδρί-

ασης ήταν πλήρης και η εκδήλωση μεταδό-

θηκε στο Facebook και στο Twitter. Τα μέλη 

της ΕΟΚΕ, περιλαμβανομένων των αντι-

προέδρων κ. Anna Maria Darmanin και κ. 

Jacek Krawczyk, τα μέλη της ομάδας επικοι-

νωνίας και τα σημεία επαφής για την επικοι-

νωνία είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν 

απόψεις με νέους πολίτες της ΕΕ.

Ορισμένα κράτη μέλη σημειώνουν 

καλές επιδόσεις όσον αφορά την εξασφά-

λιση υψηλών ποσοστών απασχόλησης και 

μεταξύ των νέων. Ωστόσο η κατάσταση 

είναι διαφορετική από χώρα σε χώρα: 

στην Ισπανία η ανεργία των νέων ανέρχε-

ται σε 45 %.

Πώς μπορούμε να αρχίσουμε να περιορί-

ζουμε ποσοστά ανεργίας που σε ορισμέ-

νες χώρες της ΕΕ αγγίζουν ή και υπερ-

βαίνουν το 20 %; Στις 6 Ιουνίου 2011, η 

ΕΟΚΕ σε συνεργασία με την ΟΚΕ Ισπα-

νίας διοργάνωσαν στη Μαδρίτη ημερίδα 

με θέμα την ανεργία της νεολαίας. Στην 

Ισπανία, η ανεργία πλήττει το 40 % της 

νεολαίας, τάση που αποτελεί μια από τις 

κύριες πηγές ανησυχίας αυτής της μερί-

δας του πληθυσμού.

Στη συνεδρίαση στη 

Μάλτα θίχτηκε επίσης το 

θέμα του μειωμένου ενδια-

φέροντος των νέων για το 

ευρωπαϊκό εγχείρημα. Η 

παρουσίαση της Ευρώπης ως 

εγχειρήματος για την ειρήνη 

ενδέχεται να μην προσελκύει 

πλέον τους νέους. Για τον 

λόγο αυτό, η ΕΕ χρειάζε-

ται νέο τρόπο παρουσίασής 

της. Προς την κατεύθυνση 

αυτήν, ο κ. Claus Sørensen, 

γενικός διευθυντής για την Επικοινωνία 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρότεινε μια 

βιώσιμη, καθαρή, ακμάζουσα και κοινω-

νική Ευρώπη, η οποία θα δίνει τη δυνα-

τότητα στους νέους να ζήσουν σε καθε-

στώς ελευθερίας, να εισπνέουν καθαρό 

αέρα, να πίνουν καθαρό νερό, να κατανα-

λώνουν τρόφιμα καλής ποιότητας σε προ-

σιτές τιμές, να ταξιδεύουν, να εργάζονται 

και να σπουδάζουν. 

Η ΕΕ έχει σημειώσει επιτυχίες όπως 

είναι το πρόγραμμα Erasmus, το οποίο 

από το 1987 έχουν αξιοποιήσει 2,3 εκα-

τομμύρια φοιτητές. Η ΕΟΚΕ ανέκαθεν 

υποστήριζε τέτοια εγχειρήματα. Στη γνω-

μοδότησή της σχετικά με την εμβληματική 

πρωτοβουλία της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020» με τίτλο «Νεολαία σε κίνηση», 

καθώς και στη γνωμοδότησή της του 

2009 σχετικά με τη «στρατηγική της ΕΕ 

για τη νεολαία», η ΕΟΚΕ υπογράμμισε 

την ανάγκη να χαραχθεί στρατηγική για 

τη νεολαία, όχι μόνο με στόχο τους νέους 

αλλά και με τη συμμετοχή αυτών. (pln) 

 

 

 ●

Το Παρατηρητήριο της Αγοράς Εργα-

σίας της ΕΟΚΕ συμμετέσχε άμεσα στην 

εν λόγω ημερίδα, της οποία συντονιστής 

ήταν ο κ. Krzystof Pater (Διάφορες Δρα-

στηριότητες, Πολωνία). Στις συζητήσεις, 

οι οποίες καλύφθηκαν από τα ισπανικά 

ΜΜΕ, έλαβαν μέρος περισσότερα από 

130 άτομα.

Στην εναρκτήρια συνεδρία της ημε-

ρίδας συμμετέσχον ο κ. Krzystof Pater, ο 

κ. Valeriano Gómez Sánchez, υπουργός 

Εργασίας και Μετανάστευσης της Ισπα-

νίας, και ο κ. Marcos Peña Pinto, πρόε-

δρος της ΟΚΕ Ισπανίας.

Παρέστησαν επίσης ο κ. Javier Ferrer 

Dufol, αντιπρόεδρος της Ισπανικής Συνο-

Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός ΙΙ: όνειρο ή ουτοπία;
Μια αίσθηση επεί-

γουσας ανάγκης ήταν 

διάχυτη μεταξύ των 

φορέων του τομέα ενα-

έριων μεταφορών κατά 

τη διάρκεια της ακρόα-

σης για την πορεία υλο-

ποίησης του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού ΙΙ που διοργάνωσε η Ευρω-

παϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ). Δύο χρόνια μετά 

την έγκρισή τους από την ΕΕ, η δέσμη των νομοθετικών μέτρων για 

την άρση των ανεπαρκειών στις ευρωπαϊκές αερομεταφορές δεν έχει 

ακόμη τεθεί σε εφαρμογή.

«Οι καθυστερήσεις και η συμφόρηση αποτελούν μια θλιβερή πραγ-

ματικότητα του εναέριου ευρωπαϊκού χώρου με αρνητικές επιπτώ-

σεις για τους χρήστες του εναέριου χώρου, τις ρυθμιστικές αρχές και 

τα αεροδρόμια. Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα θα είχαν μειωθεί 

κατά 12 % ανά πτήση, ενώ η αποτελεσματικότητα, η ασφάλεια και η 

χωρητικότητα θα είχαν σημειώσει σημαντική αύξηση, εάν όλοι οι ενδι-

αφερόμενοι φορείς ήταν πρόθυμοι να αναγνωρίσουν τους φιλόδοξους 

στόχους για ένα βιώσιμο μέλλον της διαχείρισης της εναέριας κυκλο-

φορίας στην Ευρώπη», σημείωσε ο κ. Jacek Krawczyk, αντιπρόεδρος 

της ΕΟΚΕ και εισηγητής της γνωμοδότησης για τον Ενιαίο Ευρωπα-

ϊκό Ουρανό II.

Η ταχεία και πλήρης εφαρμογή της δεύτερης δέσμης μέτρων για 

τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό θα τονώσει την κινητικότητα, θα βελ-

τιώσει την άνεση των ταξιδιωτών και θα ενισχύσει την ανταγωνιστι-

κότητα της Ευρώπης, υποστήριξαν οι συμμετέχοντες στην ακρόαση. 

Χωρίς τις μεταρρυθμίσεις αυτές, η Ευρώπη δεν θα είναι σε θέση να 

συμβαδίσει στον παγκόσμιο στίβο προς την κατεύθυνση των βιώσι-

μων μεταφορών και μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να επιδείξει ηγετικό πνεύμα 

καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. «Καλώ την Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή να κάνει χρήση της ηγετικής της θέση προς απομάκρυνση των 

διαφόρων εμποδίων και πολιτικών προβλημάτων σε όλη τη διαδικα-

σία υλοποίησης του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού», αποφάνθηκε ο κ. 

Stephane Buff etaut, πρόεδρος του τμήματος «Μεταφορές, ενέργεια, 

υποδομές, κοινωνία των πληροφοριών» της ΕΟΚΕ.

Ο κ. Krzysztof Kapis, διευθυντής του Υπουργείου Έργων Υποδο-

μής της Πολωνίας, τόνισε ότι η επερχόμενη πολωνική Προεδρία της 

ΕΕ θα εργαστεί σκληρά για να διασφαλίσει την τήρηση του φιλόδο-

ξου χρονοδιαγράμματος κατά την εφαρμογή του Ενιαίου Ευρωπαϊκού 

Ουρανού ΙΙ. Η Πολωνία θεωρείται ως μία από τις ταχύτερα αναπτυσ-

σόμενες αγορές αερομεταφορών τα επόμενα 20 χρόνια: «Θέλουμε να 

είμαστε προετοιμασμένοι για τη διαφαινόμενη αύξηση της κυκλοφο-

ρίας», δήλωσε ο κ. Kapis.

Στην ακρόαση παρέστησαν και αρκετοί εκπρόσωποι της Ομοσπον-

διακής Υπηρεσίας Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών (FAA), οι 

οποίοι τόνισαν τη σημασία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τους 

επενδυτές και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Η ακρόαση στην ΕΟΚΕ συγκέντρωσε ρυθμιστικές αρχές των αερο-

μεταφορών, χρήστες του εναέριου χώρου, εργαζόμενους στις μεταφο-

ρές, φορείς εκμετάλλευσης των αερολιμένων και παρόχους υπηρεσιών 

αεροναυτιλίας καθώς και εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της επερχόμενης πολωνικής Προ-

εδρίας της ΕΕ. Η ΕΟΚΕ πρόκειται να υιοθετήσει τη γνωμοδότησή της 

με θέμα τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό II τον προσεχή Ιούλιο. (mb) 

 

 

 ●

ΣΥΝΟΔΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ
Η κοινωνία των πολιτών μπορεί να ενισχύσει την 
Ανατολική Εταιρική Σχέση

Η Ανατολική Εταιρική Σχέση χαιρετίστηκε ως πρώτης τάξεως ευκαι-

ρία για την επέκταση των δικτύων μεταξύ της ΕΕ και των χωρών εταί-

ρων, σε γνωμοδότηση που κατήρτισε ο κ. Gintaras Morkis (Ομάδα των 

Εργοδοτών, Λιθουανία). Η γνωμοδότηση υιοθετήθηκε παρουσία του κ. 

Enikő Győri, υπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ουγγαρίας, που 

ήρθε στην ΕΟΚΕ για να συζητήσει τον απολογισμό της ουγγρικής Προ-

εδρίας.  Η ΕΟΚΕ υπογράμμισε τη στήριξή της στην Ανατολική Εταιρική 

Σχέση που αποτελεί τόσο στρατηγική ανάγκη όσο και πολιτική επέν-

δυση. Πρόθυμη να επιτελέσει τον ρόλο της για την επιτυχία του εγχει-

ρήματος, η ΕΟΚΕ ζήτησε την ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ των κυβερ-

νήσεων και της κοινωνίας των πολιτών.

Τα πρόσφατα γεγονότα στην περιοχή της Μεσογείου έχουν αποδεί-

ξει πως η συμβολή της κοινωνίας των πολιτών είναι ανεκτίμητη για την 

πρόοδο, τόσο όσον αφορά τη συνταγματική μεταρρύθμιση όσο και την 

οικοδόμηση θεσμών. Η βελτίωση του επιπέδου του διαλόγου σε εθνικό 

επίπεδο έχει καθοριστική σημασία, και η ΕΟΚΕ προτείνει προς τούτο 

την εισαγωγή μηχανισμού διαβούλευσης της κοινωνίας των πολιτών 

σε όλες τις χώρες της Ανα-

τολικής Εταιρικής Σχέσης. 

Ο διάλογος θα λάβει χώρα 

μέσω οργανώσεων που ανα-

κλούν τις ειδικές συνθήκες 

που επικρατούν σε κάθε 

χώρα. Η ΕΟΚΕ είναι έτοιμη 

και ενθουσιασμένη με την 

ιδέα της ανταλλαγής εμπει-

ριών με την κοινωνία των πολιτών στις χώρες της Ανατολικής Εταιρι-

κής Σχέσης. (ma) ●

Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη των Ρομά

Ακριβώς την ημέρα που ο κ. 

Johannes Hahn, αρμόδιος επί-

τροπος για την περιφερειακή 

πολιτική, ήρθε να συζητήσει με 

τα μέλη της ΕΟΚΕ για την πολι-

τική συνοχής, η ΕΟΚΕ υιοθέτησε 

τις δύο επίκαιρες γνωμοδοτήσεις 

της για την κοινωνική ένταξη των 

Ρομά. Σε δύο γνωμοδοτήσεις που 

εισηγήθηκαν ο κ. Topolánszky 

(Ομάδα Διαφόρων Δραστηριο-

τήτων, Ουγγαρία) και η κ. Anne-Marie Sigmund (Ομάδα Διαφόρων 

Δραστηριοτήτων, Αυστρία), η ΕΟΚΕ εξέτασε την προσέγγιση της κοι-

νωνικής ένταξης των Ρομά στην ΕΕ. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, για 

να βελτιωθεί η δύσκολη κατάστασή τους, η προσέγγιση αυτή θα πρέ-

πει να αποτελεί συνδυασμό μιας ολοκληρωμένης, συντονισμένης και 

συνεκτικής πανευρωπαϊκής στρατηγικής και ενός προγράμματος που θα 

υλοποιείται σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο. Η πιο σημαντική δήλωση, 

ωστόσο, ήταν ότι τα μελλοντικά μέτρα θα πρέπει να αναπτυχθούν μαζί 

με τους Ρομά και τις οργανώσεις που τους εκπροσωπούν.

Παρότι επικροτεί τις προθέσεις της Επιτροπής, η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι 

η πολυαναμενόμενη ευρωπαϊκή στρατηγική δεν ανταποκρίνεται στις 

προσδοκίες της· θα μπορούσε να είναι πιο φιλόδοξη, πιο συγκεκριμένη 

και καλύτερα δομημένη. Όποια πολιτική αποφασιστεί θα πρέπει να ενι-

σχυθεί με τη συμμετοχή ευρέος φάσματος εκπροσώπων —της τοπικής 

κοινωνίας των πολιτών, των ειδικών επιστημόνων, των κοινωνικών εταί-

ρων και, το σπουδαιότερο, των κοινοτήτων Ρομά και των αντιπροσω-

πευτικών τους οργανώσεων— σε όλα τα επίπεδα της συζήτησης. (ma)

 ●

Ημερίδα ΕΕ–Ρωσίας

Στο πλαίσιο της καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού απο-

κλεισμού που ορίζει η στρατηγική ΕΕ 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέ-

δωσε ανακοίνωση με θέμα την «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την κατα-

πολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού». Η ΕΟΚΕ 

εξέτασε την ανακοίνωση σε γνωμοδότηση που κατήρτισε η κ. O’Neill 

(Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων, Ηνωμένο Βασίλειο) και η οποία 

προτείνει δράσεις για την επίτευξη προόδου όσον αφορά τον στόχο για 

τη μείωση της φτώχειας (τουλάχιστον 20 εκατομμύρια λιγότεροι φτω-

χοί έως το 2020).

Η ευθύνη και η συνοχή αποτέλεσαν τις κύριες αρχές των συστάσεων 

της ΕΟΚΕ. Η φτώχεια θεωρείται παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιω-

μάτων  και, κατά συνέπεια, οι κυβερνήσεις, οι κοινωνικοί εταίροι και η 

κοινωνία των πολιτών πρέπει να μοιραστούν την ευθύνη για την εξά-

λειψή της. Όμως, τα μέτρα λιτότητας δεν πρέπει να υπονομεύσουν την 

καταπολέμηση της φτώχειας, ενώ θα πρέπει να ενισχυθεί η συμμετοχή 

της κοινωνίας των πολιτών στην πλατφόρμα. Η ΕΟΚΕ ζήτησε συνοχή 

μεταξύ των μέτρων για την απασχόληση και των οικονομικών, των χρη-

ματοπιστωτικών και των κοινωνικών μέτρων στα πλαίσια της στρα-

τηγικής 2020, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη αύξησης και απλού-

στευσης της χρηματοδότησης της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τα κοινωνικά 

ταμεία. (ma) ●

Η έκθεση «Στο μεσοδιάστημα. Σύγχρονη Αυστρία» στην ΕΟΚΕ

Στην έδρα της ΕΟΚΕ εγκαινι-

άστηκε η έκθεση «Στο μεσοδι-

άστημα. Σύγχρονη Αυστρία», 

που διοργανώθηκε σε συνεργα-

σία με το Ομοσπονδιακό Υπουρ-

γείο Παιδείας, Τεχνών και Πολι-

τισμού της Αυστρίας. Η έκθεση 

παρουσιάζει διάφορες τάσεις της 

σύγχρονης αυστριακής τέχνης 

που δίνουν στους επισκέπτες μια 

ιδέα της καλλιτεχνικής σκηνής στην Αυστρία. Εκτίθενται έργα 17ελπιδοφόρων νέων 

καλλιτεχνών από την Αυστρία τα οποία και προκάλεσαν μεγάλη προσέλευση κοινού.

Μεταξύ των επισκεπτών, προσήλθαν και πολλοί ενθουσιώδεις υπάλληλοι. Στα εγκαί-

νια παρέστησαν η κ. Claudia Schmied, ομοσπονδιακός υπουργός Παιδείας, Τεχνών και 

Πολιτισμού της Αυστρίας, και ο κ. Staff an Nilsson, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονο-

μικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Παρέστησαν επίσης η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, επί-

τροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας, και ο κ. Johannes Hahn, 

επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

 www.bmukk.gv.at. (ma) ●

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

μοσπονδίας Επιχειρήσεων (CEOE), η κ. 

Paloma Lopez, γραμματέας αρμόδια σε 

θέματα απασχόλησης και μετανάστευ-

σης της ισπανικής συνδικαλιστικής ένω-

σης CCOO, και ο κ. Antonio Ferrer, γραμ-

ματέας αρμόδιος σε θέματα συνδικαλιστι-

κής δράσης της ισπανικής συνδικαλιστι-

κής ένωσης UGT.

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι 

απαιτούνται σύντονες προσπάθειες στον 

τομέα της εκπαίδευσης, της επαγγελμα-

τικής κατάρτισης, καθώς και των δημό-

σιων και ιδιωτικών υπηρεσιών εργασίας. 

Επίσης, διατυπώθηκε το αίτημα για άμεση 

οικονομική ανάκαμψη και αναθεώρηση 

του ρυθμιστικού πλαισίου των αγορών 

εργασίας. (ail) ●

Ελάτε να ακούσετε! Franz Liszt Superstar

Στις 15 Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Οικονομική 

και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) διοργά-

νωσε μουσική εκδήλωση για τον εορτα-

σμό της συμπλήρωσης 200 χρόνων από τη 

γέννηση του Franz Liszt. Στην εκδήλωση, 

η οποία πραγματοποιήθηκε επ’ ευκαιρία 

της ουγγρικής Προεδρίας της ΕΕ, απηύ-

θυνε χαιρετισμό ο πρόεδρος της ΕΟΚΕ κ. 

Staff an Nilsson.

Μέσα την παρουσίαση του έργου του ούγγρου μουσουργού, το ακροατήριο είχε την 

ευκαιρία να κάνει ένα μουσικό —και τελικά ευρωπαϊκό— ταξίδι στον χρόνο και στον χώρο. 

Ο κ. Ákos Topolansky, μέλος της EOKE από την Ουγγαρία, και η κ. Carolime Henaut, από 

την ιατρική υπηρεσία του οργάνου, παρουσίασαν γλαφυρά τέσσερις πτυχές του Franz Liszt: 

τον βίο, τη μουσική του, τις γυναίκες της ζωής του, καθώς και τον πνευματικό κόσμο του. Ο 

ουκρανός πιανίστας κ. Dmytro Skhovienko και η ουγγρικής καταγωγής μετζο-σοπράνο κ. 

Hanna Bardos-Feltoronyi ερμήνευσαν επιλεγμένα τραγούδια και έργα για πιάνο του συνθέτη.

Η ΕΟΚΕ έχει δεσμευτεί να συνεχίσει να συμμετέχει στη διοργάνωση μουσικών εκδηλώ-

σεων ως σημαντικού μέρους του πολιτιστικού της προγράμματος. Η μουσική συνιστά ανα-

πόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης, έχοντας διαμορφώσει εν 

πολλοίς την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Στον κύκλο εκδηλώσεων με τίτλο Ελάτε να ακούσετε! 

(Come’N’Listen) παρουσιάζεται στο ευρωπαϊκό του πλαίσιο το έργο επιλεγμένων συνθετών 

που άφησαν ανεξίτηλο το στίγμα τους στο μουσικό γίγνεσθαι. Πρόκειται για ευρωπαίους 

πολίτες των οποίων ο βίος και το έργο είναι βαθιά ριζωμένα στις παραδόσεις της Γηραιάς 

Ηπείρου και αποτελούν σημαντική μουσική παρακαταθήκη για τις μελλοντικές γενεές. (sb)

 ●

kk.gv

Πέρα από την πολιτικολογία: η 
ΕΟΚΕ ασχολείται με τις πραγματικές 
ανάγκες των πολιτών

Συνέντευξη με τον κ. Tomasz 
Jasiński, μέλος της Ομάδας 
των Εργαζομένων της 
ΕΟΚΕ,  διεθνή σύμβουλο της 
Παμπολωνικής Συμμαχίας 
Ενώσεων Εργαζομένων

ΕΟΚΕ info: Ποια ήταν η 
πρώτη σας εμπειρία από 
την ΕΕ;

TJ: Η πρώτη μου εμπειρία ήταν 

η δράση μου εξ ονόματος της 

Παμπολωνικής Συμμαχίας Ενώ-

σεων Εργαζομένων (OPZZ) στη 

Μεικτή Συμβουλευτική Επιτροπή ΕΕ–Πολωνίας την περίοδο 2001–2004. 

Ήταν ένα πολύ χρήσιμο μάθημα, γιατί, όταν έγινα μέλος της ΕΟΚΕ, μπό-

ρεσα να προσανατολιστώ χωρίς πρόβλημα.

ΕΟΚΕ info: Πώς θα εξηγούσατε με λίγα λόγια σε έναν 
πολίτη τον ρόλο της ΕΟΚΕ;

TJ: Είναι η φωνή της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών. Δεν είναι 

πολιτική φωνή, αλλά εκφράζει τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών, οι 

οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους υπευθύνους για τη λήψη 

των πολιτικών αποφάσεων στο επίπεδο της ΕΕ.

ΕΟΚΕ info: Πώς επηρεάζει η συμμετοχή σας στην ΕΟΚΕ 
την καθημερινή σας εργασία στη Πολωνία και ποια 
είναι τα οφέλη της ΕΟΚΕ στο εθνικό επίπεδο;

TJ: Είναι τεράστιος ο αριθμός των ταξιδιών και των άλλων υποχρεώ-

σεων που συνδέονται με την εργασία μου για την ΕΟΚΕ, γεγονός που 

έχει φυσικά αντίκτυπο στην εργασία μου για την OPZZ αλλά και στην 

προσωπική μου ζωή. Η σπουδαιότερη πτυχή της εργασίας μου στις Βρυ-

ξέλλες είναι η πρόσβαση σε πληροφορίες για τις δράσεις της ΕΕ ήδη από 

τα πρώτα στάδια των εργασιών. Αυτό μας βοηθάει, στο εθνικό επίπεδο, 

να προετοιμαζόμαστε για τις ενδεχόμενες αλλαγές, αλλά και να επεξερ-

γαζόμαστε από πολύ νωρίτερα τις θέσεις μας. (mb/nk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●

Πρέπει να ακούσουμε προσεκτικά 
τι λέει η κοινωνία των πολιτών της 
χώρας μας

Συνέντευξη με τον κ. 
Marzena Mendza-Drozd, 
mέλος της Ομάδας 
Διαφόρων Δραστηριοτήτων 
της ΕΟΚΕ, αντιπρόεδρο 
της Ομοσπονδίας Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων 
της Πολωνίας

ΕΟΚΕ info: Πώς γίνατε μέλος 
της ΕΟΚΕ;

MMD: Έγινα μέλος της ΕΟΚΕ 

το 2004, έπειτα από σύσταση της 

Ένωσης «Φόρουμ Μη Κερδοσκοπικών Πρωτοβουλιών». Η Ένωση αυτή, 

μαζί με άλλες οργανώσεις, διατηρούσε, μεταξύ άλλων, μία αντιπροσω-

πεία των πολωνικών ΜΚΟ στις Βρυξέλλες, στη δράση της οποίας συμμε-

τείχα άμεσα. Γι’ αυτό, η ΕΟΚΕ δεν ήταν για μένα terra incognita, παρότι, 

φυσικά, δεν ήξερα πώς ακριβώς λειτουργούσε στην πράξη.

ΕΟΚΕ info: Πώς θα εξηγούσατε με λίγα λόγια σε έναν πολίτη 
τον ρόλο της ΕΟΚΕ;

MMD: Με πλήρη ειλικρίνεια, θα έλεγα πως είναι ένας οργανισμός με 

καλές προθέσεις, ο οποίος στην πράξη δεν αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότη-

τές του για την εκπροσώπηση των απόψεων της οργανωμένης κοινωνίας 

των πολιτών. Αυτό οφείλεται σε πολλούς λόγους. Έπειτα από επτά χρό-

νια στην ΕΟΚΕ, πιστεύω ότι θα μπορούσαμε και θα οφείλαμε να ακούμε 

πιο προσεκτικά τις οργανώσεις στα κράτη μέλη και να εκφράζουμε πιο 

δυναμικά τις απόψεις μας.

ΕΟΚΕ info: Πώς επηρεάζει η συμμετοχή σας στην ΕΟΚΕ την 
καθημερινή σας εργασία στη Πολωνία και ποια είναι τα οφέλη 
της ΕΟΚΕ στο εθνικό επίπεδο;

MMD: Η συμμετοχή μου στην ΕΟΚΕ επηρεάζει και την εργασία μου στην 

Πολωνία και την ιδιωτική μου ζωή. Νομίζω πως αυτό θα το βιώνουν όλα 

τα μέλη της ΕΟΚΕ, που πρακτικά λείπουν συνεχώς σε ταξίδια και διχά-

ζονται ανάμεσα σε δύο πραγματικότητες, των Βρυξελλών και της πατρί-

δας τους. Ευτυχώς, πολλά πράγματα σήμερα μπορούμε να τα κάνουμε 

μέσω του διαδικτύου και καμιά φορά απορώ πώς τα κατάφερναν οι προ-

γενέστεροί μας στην ΕΟΚΕ, πριν από 30 χρόνια, για παράδειγμα. Σήμερα, 

ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Παμπολωνικής Ομοσπονδίας 

Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, χάρη στην πρόσβαση σε ενημερωμέ-

νες πληροφορίες, μπορώ να βοηθώ τις ΜΚΟ να προετοιμαστούν για τις 

επερχόμενες αλλαγές. (mb/nk) 

 ●

της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ–

Ινδίας. Η αντιπροσωπεία της ΕΟΚΕ συνα-

ντήθηκε με το προσωπικό της Αντιπροσω-

πείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ινδία, με 

μέλη εμπορικών επιμελητηρίων, με εκπροσώ-

πους της βιομηχανίας, των συνδικαλιστικών 

οργανώσεων και του άτυπου τομέα —όπως 

π.χ. με πλανόδιους πωλητές—, καθώς και με 

εκπροσώπους ευρωπαϊκών οργανισμών και 

ομάδων προβληματισμού.

Εν κατακλείδι, συμφωνήθηκε ευρέως 

ότι χρειάζεται να πραγματοποιηθεί διεξο-

δική συζήτηση και ανάλυση για τη διευθέ-

τηση ορισμένων ζητημάτων τα οποία αυτή 

Μέλος της ΕΟΚΕ σημαίνει πολλές ώρες 
εργασίας και μάλιστα ακανόνιστες

Συνέντευξη με τον κ. Krzysztof Ostrowski, 
μέλος της Ομάδας Εργοδοτών της ΕΟΚΕ, 
διευθυντή του Γραφείου Παρεμβάσεων 
του «Business Centre Club»

ΕΟΚΕ info: Ποια ήταν η πρώτη 
σας εμπειρία με την ΕΕ;

ΚΟ: Η πρώτη μου εμπειρία μου με την ΕΕ 

ήταν ως τουρίστας, όταν ήμουν φοιτητής. 

Έμεινα κατάπληκτος όταν διαπίστωσα με 

πόση ευκολία μπορούσα να ταξιδεύω από 

το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Νομίζω ότι 

αυτό με βοήθησε στην πρώτη μου επαγγελ-

ματική εμπειρία με την ΕΕ: ήμουν μέλος μιας ομάδας που διαπραγματεύθηκε μια 

συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΕΟΚΕ info: Πώς γίνατε μέλος της ΕΟΚΕ;

ΚΟ: Στάθηκα αρκετά τυχερός που με όρισε η οργάνωσή μου, η οποία, ως επίσημα 

αναγνωρισμένη αντιπροσωπευτική οργάνωση της Πολωνίας, είχε το δικαίωμα να 

προτείνει μέλη στην ΕΟΚΕ.

ΕΟΚΕ info: Πώς θα εξηγούσατε το ρόλο της ΕΟΚΕ στους 
πολίτες με δυο λόγια;

ΚΟ: Η ΕΟΚΕ λειτουργεί ως «γέφυρα» μεταξύ των ευρωπαϊκών οργάνων και των 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στα κράτη μέλη. Δίνει σε όλους την ευκαι-

ρία να εκφράσουν τις ανησυχίες τους ως προς οικονομικά και κοινωνικά θέματα σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, να προτείνουν νέες ιδέες και να κάνουν προτάσεις για τη βελ-

τίωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

ΕΟΚΕ info: Πώς επηρεάζει η συμμετοχή σας στην ΕΟΚΕ την 
καθημερινή σας εργασία στην Πολωνία και ποια είναι τα 
πλεονεκτήματα από τις δράσεις της ΕΟΚΕ σε εθνικό επίπεδο;

ΚΟ: Η κύρια επίπτωση ήταν ότι το ωράριο εργασίας μου δεν είναι πλέον κανονικό. 

Η ημέρα μου ξεκινά συχνά στις 4 το πρωί καθώς πρέπει να πάρω το αεροπλάνο, με 

επιστροφή στην Πολωνία πολύ αργά την ίδια ημέρα ή και να διανυκτερεύσω στις 

Βρυξέλλες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διεκπεραιώσω τα επείγοντα ζητήματα που 

σχετίζονται με την εργασία μου στην Πολωνία στο αεροπλάνο προς και από τις 

Βρυξέλλες. Εάν κάποιος θέλει να είναι μέλος της ΕΟΚΕ, πρέπει να του αρέσουν τα 

ταξίδια, να είναι πρόθυμος να πετά πολύ συχνά και να επισκέπτεται διάφορες χώρες.

Σε εθνικό επίπεδο, το μεγαλύτερο όφελος είναι η ευκαιρία που δίνεται στις επιχει-

ρήσεις-μέλη της οργάνωσής μας να μοιραστούν τους προβληματισμούς τους σχετικά 

με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και να λάβουν πληροφορίες ως προς τα σημαντικότερα 

θέματα που συζητούνται στην ΕΟΚΕ. Οι γνωμοδοτήσεις της ΕΟΚΕ που αφορούν 

συγκεκριμένους κλάδους της αγοράς, όπως είναι η βιομάζα ή η τεχνολογία πληρο-

φοριών, βοηθούν τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να λάβουν υπόψη αυτές τις πλη-

ροφορίες κατά την κατάρτιση των επιχειρηματικών τους σχεδίων. (mb/nk) ●

Jillian van Turnhout

ΕΟΚΕ αντιπροσωπεία στη Στρογγυλή Τράπεζα ΕΕ–Κίνας

Αντιπροσωπεία της ΕΟΚΕ στην Ινδία

Enikő Győri, υπουργός 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ουγγαρίας

Johannes Hahn, eπίτροπος

Krzysztof Ostrowski

Marzena Mendza-Drozd Tomasz Jasiński

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinionsp


