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ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Η αρχή της εταιρικής σχέσης πρέπει να 
βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής συνοχής

Αγαπητοί Αναγνώστες, 
Τον Ιανουάριο, ο αρμόδιος για τον Προϋπολογισμό Επί-
τροπος της ΕΕ, κ. Janusz Lewandowski, ζήτησε από τα 
όργανα της ΕΕ να δείξουν αυτοσυγκράτηση κατά την 
κατάρτιση των προϋπολογισμών τους για το 2013. Το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε τα όργανα «να παγώσουν τους προϋπολογισμούς 
τους, σεβόμενα παράλληλα τις νομικές υποχρεώσεις και τις νέες οικονομικές προ-
κλήσεις όπως είναι η διεύρυνση με την Κροατία». Η ΕΟΚΕ ανταποκρίνεται στην 
πρόκληση, εάν κρίνει κανείς από το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2013 που υιο-
θέτησε πρόσφατα το Προεδρείο της.

Ο προϋπολογισμός του 2012, που άρχισε να καταρτίζεται τον Οκτώβριο του 
2010 όταν εκλέχθηκα Αντιπρόεδρος, παρουσίαζε αύξηση μόλις 0,19% σε σχέση με 
αυτόν του 2011, πράγμα που, εάν ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός, ισοδυναμεί, κατ’ 
ουσία, με μείωση των χρηματοδοτικών πόρων της τάξεως του 3,5% σε πραγματικούς 
όρους. Το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2013 έχει παγώσει στο τρέχον επίπεδο. 
Με άλλα λόγια, εάν εξαιρεθεί το επιπλέον κόστος της υποδοχής των μελών από την 
Κροατία που θα ενταχθούν στην ΕΟΚΕ μόλις η χώρα τους προσχωρήσει στην ΕΕ την 
1η Ιουλίου του 2013, ο προϋπολογισμός της ΕΟΚΕ θα παρουσιάζει μηδενική αύξηση 
σε πραγματικούς όρους. Σε μία περίοδο κατά την οποία τα μέτρα λιτότητας που 
υιοθέτησαν τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς, η ΕΟΚΕ, 
αποτελώντας το όργανο που εκπροσωπεί την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών, 
υιοθετεί πολιτικές εναρμονισμένες με αυτές που εφαρμόζονται στο εθνικό επίπεδο.

Το υπεύθυνο και συνετό σχέδιο προϋπολογισμού μας είναι αποτέλεσμα μιας 
διαδικασίας προπαρασκευής κατά την οποία κάθε μείζων τομέας δαπανών εξε-
τάζεται διεξοδικά – σύμφωνα με ένα κατάλληλα διαμορφωμένο και ρεαλιστικό 
χρονοδιάγραμμα – από έναν εισηγητή, έργο του οποίου είναι η βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας, μέσω μιας επανεξέτασης των υφιστάμενων πόρων και της 
υποβολής συστάσεων για την ανάπτυξη συνεργιών, την ανακατανομή των πόρων 
και την ορθότερη ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Το τελικό σχέδιο προϋπολο-
γισμού καταρτίζεται με βάση τις εκθέσεις του συνόλου των εισηγητών αυτών, και 
αφού ληφθούν υπόψη οι πολιτικές απόψεις των διαφόρων εσωτερικών οργάνων 
της ΕΟΚΕ, καθώς και οι γενικές πολιτικές προτεραιότητες του οργάνου. Η όλη 
διαδικασία εκτελείται με διαφάνεια και σε συνεργασία με τη Διοίκηση του οργάνου.

Ένα παράδειγμα καινοτόμου λύσης που συμβάλλει στην εξοικονόμηση πόρων 
είναι η από κοινού με την Επιτροπή των Περιφερειών αξιοποίηση του δυναμικού 
της μετάφρασης και των λοιπών υπηρεσιών υποστήριξης, όπως των ΤΠ και της 
διοικητικής μέριμνας. Κανένα άλλο ευρωπαϊκό όργανο δεν έχει κάνει κάτι τέτοιο.

Με λιγότερους δημοσιονομικούς πόρους από ό,τι το 2010, η ΕΟΚΕ αποδεικνύει 
ότι είναι σε θέση να κάνει περισσότερα. Εξακολουθεί να εκδίδει 150-200 γνωμο-
δοτήσεις ανά έτος για ζητήματα που καλύπτουν από την απασχόληση και την 
ενέργεια έως τη φορολογική πολιτική και τις μεταφορές. Οι γνωμοδοτήσεις αυτές 
καταρτίζονται μετά από αίτηση άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ ή με δική της 
πρωτοβουλία. Η ΕΟΚΕ, ωστόσο, ανταποκρίνεται επίσης και στην πρόκληση των 
νέων καθηκόντων που της ανατέθηκαν με την Συνθήκη της Λισαβόνας, ιδιαίτερα 
στο πλαίσιο της συμμετοχικής δημοκρατίας.

Η ΕΟΚΕ θα συνεχίσει την πορεία που έχει ήδη χαράξει: να εκδίδει υψηλής 
ποιότητας πολιτικά κείμενα με τη βοήθεια μιας βελτιστοποιημένης διαδικασίας 
και προσεκτικά στοχοθετημένων πόρων. Οι ευρωπαίοι φορολογούμενοι έχουν το 
δικαίωμα να περιμένουν κάτι τέτοιο από όλα τα όργανα της ΕΕ.

Jacek Krawczyk
Αντιπρόεδρος

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
7 Ιουνίου 2012 
ΕΟΚΕ, Βρυξέλλες: συνέδριο με θέμα 
«Η κρίση του δημόσιου χρέους: 
προς τη δημοσιονομική ένωση 
της Ευρώπης»

8 Ιουνίου 2012
Σόφια, Βουλγαρία: Έκτακτη 
συνεδρίαση του προεδρείου 
της Ομάδας ΙΙΙ (Διάφορες 
δραστηριότητες) με θέμα «Νέοι, 
Εκπαίδευση και Εργασία» 

19 Ιουνίου 2012 
Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία: 6η 
Στρογγυλή Τράπεζα ΕΕ-Βραζιλίας

19 Ιουνίου 2012 
Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία: 
συνάντηση εκπροσώπων των ΟΚΕ 
και της κοινωνίας των πολιτών από 
την ΕΕ, Κίνα, Ρωσία, Ινδία και Νότια 
Αφρική με θέμα το Ρίο+20

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

2 Σκέψου οικολογικά! 
Οι ευκαιρίες της βιώσιμης 
ανάπτυξης και της πράσινης 
οικονομίας

2 Η ΕΟΚΕ θα εξετάσει 
την ενεργό γήρανση σε όλες 
της τις διαστάσεις

3 Σύνοδος ολομέλειας ΕΟΚΕ, 
25 και 26 Απριλίου 2012

4 Για να γίνει η Ευρώπη πιο νέα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Από το 1986, η πολιτική συνοχής απο-
τελεί έναν από τους σημαντικότερους 
τομείς επενδύσεων στην ΕΕ και λει-
τουργεί ως εξαιρετικό υπόδειγμα χρημα-
τοδοτικής αλληλεγγύης και ως ισχυρός 
‘κινητήρας’ ολοκλήρωσης. Στο διάστημα 
των 26 ετών ύπαρξής της, η πολιτική 
συνοχής δεν έχει πάψει να αποτελεί αντι-
κείμενο συζήτησης, έχει δε υποβληθεί σε 
αρκετές μεταρρυθμίσεις με σκοπό την 
βελτίωση της λειτουργικότητας και της 

αποτελεσματικότητάς της. Η πολιτική 
συνοχής έχει μείζονα αντίκτυπο στην 
καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων, καθώς 
χάρη σε αυτήν περιορίζονται οι ανισότη-
τες μεταξύ πλούσιων και λιγότερο ευνο-
ημένων περιοχών. Ο αντίκτυπος αυτός 
είναι πρόδηλος στα αποτελέσματα των 
τεσσάρων ταμείων συνοχής, τα οποία 
έχουν δημιουργήσει 1,4  εκατομμύρια 
νέες θέσεις εργασίας, έχουν χρηματο-
δοτήσει 47.000 χλμ. αυτοκινητόδρομων 
και έχουν εξασφαλίσει την επεξεργασία 
λυμάτων για 23 εκατομμύρια άτομα.

Από τότε που αποφασίστηκε η καθιέ-
ρωση της πολιτικής συνοχής, η Ευρωπα-
ϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
βρίσκεται φυσικά στην πρώτη γραμμή 
των σχετικών συζητήσεων, υποστηρί-
ζοντας ότι η κοινωνία των πολιτών θα 
πρέπει να διαδραματίζει αποφασιστικό 
ρόλο στη χάραξη και κατάρτιση της εν 
λόγω πολιτικής. Τον περασμένο Οκτώ-
βριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε 
μία νομοθετική πρόταση σχετικά με την 
πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-
2020, ευθυγραμμίζοντάς την έτσι με την 
στρατηγική «Ευρώπη 2020», με σκοπό 

την προσέλκυση επενδύσεων υπέρ της 
ανάπτυξης, της απασχόλησης και της 
ανταγωνιστικότητας.

Κατά την τελευταία σύνοδο ολομέ-
λειας, ο κ. Staff an Nilsson, Πρόεδρος της 
ΕΟΚΕ, άνοιξε τη συζήτηση για την πολι-
τική συνοχής, παρουσία του κ. Johannes 
Hahn, Επιτρόπου της ΕΕ, αρμόδιου για 
την περιφερειακή πολιτική. Ο Πρόεδρος 
της ΕΟΚΕ υπενθύμισε ότι οι Ευρωπαίοι 

πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο όλων 
των πολιτικών της ΕΕ και ότι η αρχή της 
εταιρικής σχέσης που διέπει την πολιτική 
συνοχής της ΕΕ είναι καίριας σημασίας 
για την επίτευξη του στόχου αυτού ως 
μέρους της μακροπρόθεσμων προοπτι-
κών της. Ο κ. Michael Smyth, πρόεδρος 
του τμήματος «Οικονομική και Νομισμα-
τική Ένωση, Οικονομική και Κοινωνική 
Συνοχή», επανήλθε στην ιδέα αυτή τονί-
ζοντας ότι «η ΕΟΚΕ είναι της γνώμης ότι 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
προώθηση κατά τρόπο αποτελεσματικό 
της συμμετοχής όλων των εταίρων και 
φορέων στην κατάρτιση, εκτέλεση και 
αξιολόγηση των σχεδίων που αναλαμβά-
νονται στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής».

Κατά την ίδια σύνοδο ολομέλειας, 
υιοθετήθηκαν πέντε γνωμοδοτήσεις 
για την πολιτική συνοχής, γεγονός 
που καταδεικνύει ότι η  πρωτοβουλία 
την οποία ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή τον Οκτώβριο χαίρει ευρείας 
υποστήριξης. Εξάλλου, στην Επιτροπή 
υποβλήθηκε ένας αριθμός προτάσεων, 
στις οποίες περιλαμβάνονταν ορισμένες 
προτάσεις δραστικής απλοποίησης των 

διοικητικών διαδικασιών και ορθότε-
ρης εφαρμογής κοινών δεικτών. Όσον 
αφορά το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό 
Ταμείο Ανάπτυξης, η ΕΟΚΕ συνέστησε 
την πρόβλεψη μεγαλύτερης ευελιξίας, 
ώστε να απλοποιηθεί η εφαρμογή της 
εδαφικής προσέγγισης. Σχετικά με το 
Ταμείο Συνοχής, η ΕΟΚΕ επιδοκίμασε, 
επιπλέον, την απόφαση να εστιαστεί το 
ταμείο στους κύριους θεματικούς τομείς, 
ώστε να αποφευχθεί η σπατάλη πόρων 

και να ενισχυθεί το πολλαπλασιαστικό 
αποτέλεσμα, το οποίο μπορεί να παραγά-
γει ανάπτυξη και θέσεις εργασίας.

Ο κ. Ιωάννης Βαρδακαστάνης, ειση-
γητής της γνωμοδότησης για τα Διαρ-
θρωτικά Ταμεία, τόνισε ότι η συζήτηση 
διεξάγεται την κατάλληλη στιγμή. Επισή-
μανε ότι «Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης εξαπολύει τώρα μια κατά μέτωπο 
επίθεση κατά των κοινωνικών αρχών. Το 
Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων αποφά-
σισε χθες να διαγράψει από τις προϋπο-
θέσεις που προβλέπει η πρόταση περί 
κοινών διατάξεων όλες τις ρήτρες που 
αφορούν το φύλο, τη μη άσκηση διακρί-
σεων και την αναπηρία. Αυτό δείχνει ότι 
τα θέματα αυτά πρέπει να κατοχυρώνο-
νται αποτελεσματικότερα στον υπόλοιπο 
κανονισμό, π.χ. το ζήτημα της προσβα-
σιμότητας των ατόμων με αναπηρίες θα 
μπορούσε να συμπεριληφθεί στις κοινές 
διατάξεις». (asp) ●
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Το 2050 ο πληθυσμός της γης θα έχει 
φθάσει τα 9 δισεκατομμύρια, θα παράγει 
δε 9 δισεκατομμύρια τόνους CO

2
. Ήδη 

σήμερα κάνουμε χρήση 1,3-1,4  φορές 
των πόρων της γης. Σε λίγες εβδομά-
δες, το βλέμμα όλων θα στραφεί στη 
διάσκεψη του ΟΗΕ Rio+20  αναζητώ-
ντας λύσεις, τι κάνουν όμως οι ίδιοι μας 
οι πολίτες και η κοινωνία των πολιτών 
προκειμένου να προωθήσουν την ενερ-
γειακή απόδοση και την μακροπρόθεσμη 
βιώσιμη ανάπτυξη; Αυτό, καθώς και άλλα 
ερωτήματα, συζητήθηκαν κατά τη διά-
σκεψη «Σκέψου οικολογικά! Οι ευκαιρίες 
της βιώσιμης ανάπτυξης και της πράσι-
νης οικονομίας», που διοργανώθηκε στις 
2 Μαΐου στις Βρυξέλλες από την Ομάδα 
διαφόρων δραστηριοτήτων της Ευρω-

παϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής.

Στη διάσκεψη έλαβαν μέρος 140 περί-
που άτομα, μεταξύ των οποίων και ο κ. 
Staff an Nilsson, Πρόεδρος της ΕΟΚΕ, 
ο κ. Luca Jahier, πρόεδρος της Ομάδας 
Διαφόρων Δραστηριοτήτων της ΕΟΚΕ, 
ο κ. Alan Seatter, αναπληρωτής Γενι-
κός Διευθυντής της ΓΔ «Περιβάλλον» 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ο  κ. 
Chris Vanden Bilcke, εκπρόσωπος του 
Γραφείου Συνδέσμου στην ΕΕ του Προ-
γράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το 
Περιβάλλον.

Το 2012, μολονότι οι ανησυχίες 
που συνδέονται με το περιβάλλον και 
την κατανάλωση γενικεύονται ολοένα 
περισσότερο ως τάση, εξακολουθεί να 
κυριαρχεί η αντίληψη ότι τα τρέχοντα 
επίπεδα κατανάλωσης και διαθέσιμων 
πόρων μπορούν να διατηρηθούν εσαεί. 
«Είναι γεγονός ότι δεν μπορούμε να 
συνεχίσουμε τον ίδιο τρόπο ζωής και 
παραγωγής. Δυστυχώς, η Ευρώπη έχει 
εξαγάγει το βιομηχανικό οικονομικό 
μοντέλο της στον υπόλοιπο κόσμο. 
Τώρα, μόνον συντονισμένη δράση και 
πολιτική δέσμευση σε όλα τα επίπεδα 
μπορεί να μας δώσει την ευκαιρία μιας 
βιώσιμης ανάπτυξης και τη δυνατότητα 
να ανατρέψουμε την περιβαλλοντική 
υποβάθμιση», προσέθεσε ο  κ. Luca 
Jahier, πρόεδρος της Ομάδας Διαφόρων 
Δραστηριοτήτων της ΕΟΚΕ.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της 
διάσκεψης, η εφαρμογή μιας νέας στρα-

τηγικής βιώσιμης ανάπτυξης η  οποία 
θα διασυνδέει με σαφήνεια τους τρεις 
πυλώνες – τον οικονομικό, τον κοι-
νωνικό και τον περιβαλλοντικό – θα 
απαιτήσει μία νέα αίσθηση επείγοντος, 
φιλόδοξους στόχους, συνοχή στις πολιτι-
κές και υπευθυνότητα. Η μετάβαση στην 
πράσινη οικονομία αποτελεί αναπόσπα-
στο μέρος αυτής της διαδικασίας, είναι 
ωστόσο μόνον το πρώτο βήμα. Η επι-
σήμανση βιωσιμότητας και η οικολογική 
επισήμανση, η ανταλλαγή πληροφοριών 
για τις ορθές πρακτικές, η υιοθέτηση πιο 
βιώσιμων καταναλωτικών συνηθειών και 
η χάραξη κατάλληλων εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων αποτελούν ορισμένα 
μόνον από τα βασικά στοιχεία του 
τόσο απαραίτητου «οδικού χάρτη για 
την πράσινη οικονομία». Οι στόχοι του 
Rio+20 θα μπορέσουν να επιτευχθούν 
μόνον χάρη σε ένα πολύπλευρο πλαίσιο 
πολιτικής.

Εξάλλου, οι περισσότεροι συμμετέ-
χοντες συμφώνησαν επίσης ότι είναι 
σημαντικό να αποσυνδεθεί η οικονομική 
ανάπτυξη από τη χρήση των πόρων, να 
εκσυγχρονιστούν οι τομείς της ενέργειας 
και να υιοθετηθούν βιώσιμες πολιτικές 
μεταφορών για τα πρόσωπα και τα 
εμπορεύματα. Το τοπικό αστικό δίκτυο 
μεταφορών του Bielefeld (Γερμανία), το 
σύστημα διαχείρισης λυμάτων αγροτι-
κών περιοχών (Sokoly, Πολωνία) και ένα 
ευρωπαϊκό σχέδιο πράσινων κοινωνικών 
κατοικιών ήταν ορισμένες από τις περι-
πτώσεις ορθών πρακτικών που παρουσι-
άστηκαν στη διάσκεψη. (ail) ●

Η ΕΟΚΕ θα εξετάσει την ενεργό γήρανση 
σε όλες τις διαστάσεις της

Σκέψου οικολογικά! Οι ευκαιρίες 
της βιώσιμης ανάπτυξης 
και της πράσινης οικονομίας

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του 
Ευρωπαϊκού έτους ενεργού γήρανσης και 
αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών 2012, 
η ΕΟΚΕ συνέστησε ειδική συντονιστική 
ομάδα με σκοπό τη συλλογή απόψεων 
σχετικά με την αξία και τον ρόλο των 
ηλικιωμένων πολιτών στην κοινωνία και 
την επεξεργασία γνωμοδότησης επί του 
θέματος. Η ΕΟΚΕ έθεσε επικεφαλής της 
ομάδας δύο διακεκριμένους ενεργούς 
ηλικιωμένους: την κ. Renate Heinisch, 
μέλος από τη Γερμανία που εκπροσωπεί 
την Ομοσπονδιακή Ένωση Γερμανικών 
Οργανώσεων Ηλικιωμένων Πολιτών 
(Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων) 
και τον κ. Xavier Verboven, μέλος από 
το Βέλγιο που εκπροσωπεί τη Βελγική 

Γενική Ομοσπονδία Εργασίας (Ομάδα 
των Εργαζομένων).

Η γήρανση του αναπτυσσόμενου 
κόσμου θεωρείται συχνά επιβάρυνση για 
την οικονομία και πρόβλημα που πρέπει 
να επιλυθεί, άποψη την οποία απορρίπτει 
άμεσα η κ. Heinisch ως μονοδιάστατη. 
Θεωρεί ότι η σημασία και η αντίστοιχη 
εικόνα των «γηρατειών» πρέπει να μετα-
βληθούν. Δεν είναι λίγοι οι ηλικιωμένοι 
που συμβάλλουν στην κοινωνία ή συμμε-
τέχουν στον εθελοντισμό. Θεωρεί ότι εάν 
οι δραστηριότητές τους και ο ρόλος τους 
ήταν ευρύτερα γνωστοί, η εικόνα που θα 
προέκυπτε θα ήταν πιο αληθινή, δίκαιη 
και θετική.

Σύμφωνα με την Eurostat, το ποσοστό 
απασχόλησης των εργαζόμενων μεγαλύ-
τερης ηλικίας (μεταξύ 55 και 64 ετών) 
είναι μικρότερο από το ποσοστό άλλων 
ηλικιακών ομάδων στις περισσότερες 
χώρες. «Οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης 
ηλικίας είναι συνήθως οι πρώτοι που 
πλήττονται από την αναδιάρθρωση των 
επιχειρήσεων» δηλώνει ο κ. Verboven, 
ο οποίος εκφράζει επίσης τον προβλημα-

τισμό του για το γεγονός ότι η κοινωνία 
δεν αξιοποιεί τις δυνατότητες των ηλι-
κιωμένων ατόμων. Έχει μεγάλη σημα-
σία ανάγκη να διατηρηθούν ηλικιωμένα 
άτομα στην εργασία· επίσης θα πρέπει 
να καταβάλλονται ειδικές προσπάθειες 
για ηλικιωμένα άτομα που χάνουν την 
εργασία τους, ώστε να επανέρχονται 
στην αγορά εργασίας, κυρίως μέσω της 
κατάρτισης και της εξασφάλισης καλύτε-
ρων συνθηκών εργασίας.

«Οι πολιτικές ενεργού απασχόλησης 
φαίνεται ότι αποτελούν τη μόνη λύση 
για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα και 
η χρηματοδότηση των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων σε μία εποχή επιμήκυνσης 
του προσδόκιμου ζωής», υποστηρίζει ο κ. 
Verboven. «Μόνον η αύξηση της ηλικίας 
συνταξιοδότησης δεν θα επιλύσει το πρό-
βλημα του ελλείμματος».

Ωστόσο, η  ενεργός γήρανση δεν 
αφορά μόνο την απασχόληση. «Το ζητού-
μενο είναι να ζει κάποιος με παραγωγικό, 
ικανοποιητικό και αξιοπρεπή τρόπο 
για όσο μεγαλύτερο διάστημα μπορεί», 
συμπληρώνει η κ. Heinisch. Αυτός είναι 
ο λόγος για τον οποίο οι διάφορες δια-
σκέψεις που σχεδιάζει η  συντονιστική 
ομάδα για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 
θα εξετάζουν διάφορες πτυχές της γήραν-
σης. Η  δραστηριότητα της ομάδας θα 
ολοκληρωθεί με τη διάσκεψη στο τέλος 
του έτους, η οποία θα έχει ως στόχο τη 
διατύπωση πολιτικών συστάσεων.

Ο εν λόγω διάλογος μας ενδιαφέρει 
όλους, διότι, όπως τονίζει η κ. Heinisch, 
«όλοι κάποτε θα είμαστε ηλικιωμένοι 
πολίτες».

Σύνδεσμος για τη σελίδα της ομάδας: 
www.eesc.europa.eu/ey2012 (asp/mb) ●

Οι συνεταιρισμοί 
εργάζονται για μια δίκαιη 
και ανταγωνιστική 
αλυσίδα εφοδιασμού 
τροφίμων

Οι συνεταιρισμοί έχουν καίριο ρόλο να 
διαδραματίσουν στο πλαίσιο της στρατη-
γικής ΕΕ 2020 για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση. Η ΕΟΚΕ, η οποία περιλαμ-
βάνει στους κόλπους της εκπροσώπους 
του συνεταιριστικού τομέα, επιθυμεί να 
υπάρχουν επαρκώς προστατευμένοι και 
ανταγωνιστικοί συνεταιρισμοί στην αλυ-
σίδα εφοδιασμού τροφίμων. Έτσι, η ΕΟΚΕ 
σε συνεργασία με την COPA-COGECA 
(ένωση των ευρωπαίων αγροτών) και την 
Euro Coop (ευρωπαϊκή κοινότητα συνε-
ταιρισμών των καταναλωτών) διοργά-
νωσε στις 24 Απριλίου 2012 ένα συνέδριο 
με θέμα «Οι συνεταιρισμοί εργάζονται για 
μια δίκαιη και ανταγωνιστική αλυσίδα 
εφοδιασμού τροφίμων». Κεντρικό σημείο 
των συζητήσεων ήταν το ερώτημα πώς οι 
συνεταιρισμοί γεωργών και καταναλωτών 
μπορούν να συνεργαστούν κατά τρόπο 
ισόρροπο, όχι μόνο προς όφελος των 
μελών τους, αλλά και για την καταπολέ-
μηση των αθέμιτων και καταχρηστικών 
πρακτικών που παρατηρούνται στην 
αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Μεταξύ 
των ομιλητών περιλαμβάνονταν υψηλού 
επιπέδου εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (ΓΔ MARKT), του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου, της Δανικής Προ-
εδρίας, της ΕΟΚΕ και συνεταιρισμών 
γεωργών και καταναλωτών. Ο κ. Carlos 
Trías, μέλος της ΕΟΚΕ και διευθυντής 
της ισπανικής Ένωσης Συνεταιρισμών 
Καταναλωτών (UNCCUE), συμμετείχε 
στο συνέδριο και απάντησε σε ορισμένες 
ερωτήσεις του EESC Info.

Θα μπορούσατε να εξηγήσετε 
στους αναγνώστες μας τι 
ακριβώς είναι ο συνεταιρισμός 
καταναλωτών και τι ρόλο 
διαδραματίζει στην αλυσίδα 
εφοδιασμού τροφίμων;

Ο συνεταιρισμός καταναλωτών είναι 
μια εταιρεία στην οποία οι καταναλωτές 
είναι ιδιοκτήτες και συνεπώς μπορούν να 
επηρεάζουν την προσφορά ώστε να αντα-
ποκρίνεται καλύτερα στη ζήτηση και να 
αναλαμβάνουν δράση που να συμφωνεί 
με τις επιδιώξεις τους. Έτσι, μέσα από ένα 
συνεταιρισμό, μια ομάδα καταναλωτών 
μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 
στην αλυσίδα αξίας γεωργικών προϊόντων 
διατροφής, μέσω της άμεσης διασύνδεσης 
με την αλυσίδα εργασίας και χάρη στη 

δυνατότητά της να διαπραγματεύεται στα 
πλαίσια των παραμέτρων αυτών.

Γιατί έχει τόση σημασία 
η εισαγωγή νέων μοντέλων 
εφοδιασμού τροφίμων στην 
αγορά της ΕΕ; Ποια είναι 
η τρέχουσα κατάσταση 
και πώς μπορεί να βελτιωθεί;

Η σημερινή λειτουργία της αλυσίδας 
αξίας γεωργικών προϊόντων διατροφής 
δεν ικανοποιεί πολλά μέλη της, πράγμα 
που αποτελεί και απειλή για την επιβίωση 
της γεωργίας και εμπόδιο για την υπεύ-
θυνη κατανάλωση. Για να αντιμετωπισθεί 
αυτή η κατάσταση, είναι απαραίτητο να 
δημιουργηθεί μια άμεση και διαφανής 
σχέση μεταξύ των διαφόρων παραγό-
ντων, με την εξάλειψη των διαμεσολαβη-
τών που δεν παρέχουν προστιθέμενη αξία 
και τη διόρθωση των κακών πρακτικών 
ορισμένων φορέων. Η πρότασή μας έγκει-
ται στην προώθηση μιας αγοράς που θα 
λειτουργεί σύμφωνα με τις συνεταιριστι-
κές αρχές και αξίες, ενθαρρύνοντας την 
πλήρη αλληλεπίδραση μεταξύ του κατα-
ναλωτή και της αειφόρου παραγωγής.

Αν και όλα αυτά αφορούν μία αναδυ-
όμενη αγορά, εντούτοις έχουν ήδη ανα-
ληφθεί διάφορες πρωτοβουλίες, μεταξύ 
των οποίων μπορούν να επισημανθούν 
οι ακόλουθες:

 ■ «Οι πρακτικές που εφαρμόζονται από 
έναν συνεταιρισμό για να εξισορρο-
πηθεί η λειτουργία της αλυσίδας εφο-
διασμού τροφίμων», Sodiaal Ένωσης, 
Γαλλία»

 ■ «Τοπικά και βιολογικά τρόφιμα ως 
μέρος της βελτιστοποίησης της αλυ-
σίδας αξίας τροφίμων στην ομάδα S», 
SOK Corporation, Φινλανδία.

 ■ «Πώς οι ολλανδικοί συνεταιρισμοί 
οπωροκηπευτικών συνεργάζονται με 
τους εμπόρους λιανικής: η περίπτωση 
«Th e Greenery», DPA, Ολλανδία.

 ■ Εδαφική συνεργασία : μια δεοντολο-
γική σχέση με τις τοπικές κοινότη-
τες», Coop, Ιταλία.

 ■ «Συνεταιριστική γεύση UNCCUE, 
Ισπανία. (ail) ●

uropa

Απαιτείται πολιτική δέσμευση σε όλα 
τα επίπεδα για την επίτευξη βιώσιμης 
οικονομίας

Όλοι κάποτε θα είμαστε ηλικιωμένοι 
πολίτες

Carlos Trías, μέλος της ΕΟΚΕ και διευθυντής της ισπανικής Ένωσης Συνεταιρισμών 
Καταναλωτών (UNCCUE)

Η κοινωνία δεν αξιοποιεί πλήρως το 
δυναμικό των ηλικιωμένων
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Η ΚΑΠ μετά το 2013

Κατά τη σύνοδο ολομέλειάς 
της του Απριλίου, η  ΕΟΚΕ 
υιοθέτησε γνωμοδότηση με 
θέμα την μεταρρύθμιση της 
ΚΑΠ μετά το 2013 (εισηγή-
τρια: η  κ. Dilyana Slavova, 
Ομάδα Διαφόρων Δραστη-
ριοτήτων, Βουλγαρία· συνει-
σηγητής ο κ. Franco Chiriaco, 
Ομάδα Εργαζομένων, Ιτα-
λία). Στη γνωμοδότησή της, 

η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται προκειμένου 
να γεφυρωθεί το χάσμα που υφίσταται μεταξύ των διαφόρων κρατών 
μελών όσον αφορά τα κονδύλια που χορηγούνται στους αγρότες. Η ανα-
κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων μεταξύ των κρατών μελών θα 
πρέπει να είναι πιο ισορροπημένη και πιο δίκαιη.

Το ευρωπαϊκό γεωργικό πρότυπο, υποστηρίζεται στη γνωμοδότηση, 
δεν είναι δυνατό να λειτουργήσει με βάση τις τρέχουσες τιμές της παγκό-
σμιας αγοράς και τις συνθήκες περιορισμένων χρηματοδοτικών πόρων. 
Η εξαιρετική αστάθεια των τιμών που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρό-
νια καθιστά απαραίτητη την ανάγκη πρόβλεψης αποτελεσματικότερων 
μέσων διαχείρισης της αγοράς. Κατά την ΕΟΚΕ, πρέπει να βελτιωθεί 
ο συσχετισμός προσφοράς-ζήτησης και να εξισορροπηθεί η ισχύς στην 
αγορά σε όλο το φάσμα της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων.

Τέλος, η ΕΟΚΕ προτείνει να αυξηθεί η ευελιξία μεταξύ των άμεσων πλη-
ρωμών (Πυλώνας Ι) και της αγροτικής ανάπτυξης (Πυλώνας ΙΙ). (ail) ●

Δημόσιες συμβάσεις σε περιόδους κρίσης: μια μεγάλη 
ευκαιρία για την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς

Στην Ευρώπη, οι δημόσιες αρχές δαπανούν περίπου το 18% του ΑΕΠ 
κάθε χρόνο σε προμήθειες, έργα και υπηρεσίες. Λόγω αυτού του όγκου 
των αγορών, οι δημόσιες συμβάσεις μπορούν να αποτελέσουν έναν 
ισχυρό μοχλό για την επίτευξη της ενιαίας αγοράς. Λαμβανομένων 

υπόψη των ισχυουσών δημοσιονομικών 
περιορισμών και της τρέχουσας οικονο-
μικής κρίσης, οι δημόσιες αρχές πρέπει 
να εξασφαλίζουν τη βέλτιστη χρήση των 
πόρων αυτών, προκειμένου να τονωθεί 
η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων 
εργασίας. Ιδού γιατί η ΕΟΚΕ αποφά-
σισε να στηρίξει τη μεταρρύθμιση της 
νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων 
και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος 
προμηθειών. Στη σχετική γνωμοδότηση 
για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμ-
βάσεις παραχώρησης (εισηγητής, κ. 
Miguel Ángel Cabra de Luna, Ομάδα 
Διαφόρων Δραστηριοτήτων) που υπο-

βλήθηκε κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Απριλίου 2012, η ΕΟΚΕ 
ζητεί να συμπεριλαμβάνονται κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια 
κατά την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων, να λαμβάνονται ιδιαιτέρως 
υπόψη οι κοινωνικές επιχειρήσεις και να προωθηθεί η συμμετοχή των 
ΜΜΕ. (ail) ●

Οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις στην υπηρεσία των 
κοινών οικονομικών και κοινωνικών στόχων

Στο πλαίσιο της ανακήρυξης του έτους 2012 ως «Διεθνούς Έτους των 
Συνεταιρισμών» από τα Ηνωμένα Έθνη, η ΕΟΚΕ επιθυμεί να προβάλει 
τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις ως ουσιαστικό τμήμα της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας και να τις προστατεύσει. Στην πραγματικότητα, σε περι-
όδους κρίσης οι συνεταιρισμοί είναι πιο ανθεκτικοί και σταθεροί από 
άλλες μορφές επιχειρήσεων· επίσης, έχουν αναπτύξει νέες επιχειρη-
ματικές πρωτοβουλίες. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση με θέμα «Συνε-
ταιρισμοί και αναδιάρθρωση» (με εισηγήτρια την κα Marie Zvolská, 
Ομάδα των Εργοδοτών/Δημοκρατία της Τσεχίας), την οποία η ΕΟΚΕ 
υιοθέτησε στις 25 Απριλίου, οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις πρέπει να 
ληφθούν υπόψη σε όλες τις πολιτικές τις ΕΕ που συμβάλλουν στην 
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη ενώ θα πρέπει να 
αποκτήσουν ευκολότερη πρόσβαση στους μηχανισμούς χρηματοδό-
τησης της ΕΤΕπ και του ΕΤαΕ. (ail) ●

Ζητείται νέο οικονομικό μοντέλο

Τα προαιρετικά μέτρα θα πρέπει να συμπληρωθούν από δεσμευτικά 
κανονιστικά μέτρα, εάν η Ευρώπη επιθυμεί να στραφεί προς μία 
οικολογική οικονομία βάσει βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης, 
δήλωσε η ΕΟΚΕ στην πρόσφατη γνωμοδότησή της, την οποία ζήτησε 
η Δανική Προεδρία. Επίσης, τονίζεται ότι χρειάζονται πιο οικολογικές 
δημοσιονομικές πολιτικές και κίνητρα βασιζόμενα στην αγορά για την 
υποστήριξη της εν λόγω μετάβασης.

«Τα προαιρετικά εργαλεία που χρησιμοποιούνταν έως τώρα για την 
ώθηση της παραγωγής και της κατανάλωσης προς την κατεύθυνση της 
περισσότερης βιωσιμότητας εξάντλησαν τις δυνατότητές τους. Η υιο-
θέτηση των εν λόγω εργαλείων από τις επιχειρήσεις και τους κατανα-
λωτές είναι περιορισμένη και ανισομερώς κατανεμημένη», δήλωσε η κ. 
An Le Nouail Marlière (Γαλλία, Ομάδα των Εργαζομένων), εισηγήτρια 
της εν λόγω γνωμοδότησης. Σημείωσε ότι η ΕΕ πρέπει να αυξήσει τις 
κανονιστικές προσπάθειές της, προκειμένου να εξαλειφθούν τα μη 
βιώσιμα προϊόντα, να καταργηθούν οι ενισχύσεις που δεν λαμβάνουν 
πλήρως υπόψη τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και να θεσπι-
στούν οικολογικές πολιτικές για τις δημόσιες συμβάσεις.

Η γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ ζητά την αναθεώρηση του οικονομικού 
μοντέλου. Το υφιστάμενο μοντέλο, το οποίο επικεντρώνεται υπερ-

βολικά στους δείκτες ΑΕγχΠ 
και προσανατολίζεται προς τη 
δημιουργία ακόμη μεγαλύτερης 
ανάπτυξης και ζήτησης, δεν θα 
βοηθήσει στη μετάβαση προς μία 
πραγματικά βιώσιμη οικονομία. 
Η  μεταστροφή θα απαιτήσει 
πρόσθετους δείκτες που προσμε-
τρούν όχι μόνο την παραγωγή, 
αλλά και το περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα, την ευημερία των 
ανθρώπων, την κοινωνική δικαι-
οσύνη και ευμάρεια. (mb) ●

Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Η κλονιζόμενη οικονομία θέτει σε δοκιμασία 
την ευρωπαϊκή βιομηχανία μόδας

Από τις 25 μεγαλύτερες εταιρείες μόδας 
στον κόσμο, οι 17  είναι ευρωπαϊκές. 
Περίπου το 70% της παραγωγής πραγ-
ματοποιείται στην Ευρώπη και, παρά την 
κρίση, η συγκεκριμένη βιομηχανία εξα-
κολουθεί να αυξάνεται, αν και σε ολοένα 
χαμηλότερο ρυθμό. Μπορεί η Ευρώπη 
να εξακολουθήσει να έχει το προβάδισμα 
σε μία περίοδο κατά την οποία ο διεθνής 
ανταγωνισμός καθίσταται ολοένα πιο 
ανελέητος; «Ο σημαντικός αυτός τομέας 
δεν έχει προσελκύσει τη δέουσα προσοχή 
τα τελευταία χρόνια», δήλωσε ο κ. Herni 
Malosse, πρόεδρος της Ομάδας Εργοδο-
τών, στο πλαίσιο εργαστηρίου με εκπρο-
σώπους του κλάδου το οποίο διοργάνωσε 
η Ομάδα του σε συνεργασία με την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή, με σκοπό την εξεύρεση 
λύσεων που θα επιτρέψουν την στήριξη 
της βιομηχανίας μόδας.

Πρέπει να χτιστούν γέφυρες ανάμεσα 
στους τομείς της μόδας και των ψηφιακών 
τεχνολογιών και να ενισχυθεί η επικοινω-
νία μεταξύ των διαφόρων παραγόντων 
των βιομηχανιών μόδας. Θα πρέπει να 
βελτιωθεί η πρόσβαση στη χρηματοδό-
τηση και η διεθνοποίηση. Όταν σχεδιά-
ζεται το μέλλον της βιομηχανίας μόδας, 
είναι σημαντικό να μην λησμονείται το 
ζήτημα των νέων, ιδιαίτερα των άνερ-
γων. Οι νέοι έχουν κεντρικό ρόλο να 

διαδραματίσουν στη μελλοντική επιτυ-
χία της βιομηχανίας μόδας και, συνεπώς, 
πρέπει να προβλεφθούν σημαντικότερες 
ενισχύσεις για την εκπαίδευση και τα 
κέντρα κατάρτισης, συμπεριλαμβανομέ-
νων των διαφόρων τομέων δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων.

Η καινοτομία και η δημιουργικότητα 
αποτελούν κινητήριες δυνάμεις της 
βιομηχανίας και για τον λόγο αυτό θα 
πρέπει να υποστηρίζονται και να προ-
στατεύονται κατάλληλα. Για να προστα-
τευτούν το ταλέντο και τα εξειδικευμένα 
προσόντα, η Ευρώπη πρέπει να εστιάσει 
την προσοχή της στους νέους, ώστε να 
μην υπάρξει διαρροή εγκεφάλων. Λίγες 
δημιουργικές βιομηχανίες, ωστόσο, 
βοηθούν τους αρχάριους του τομέα της 
μόδας. Η  Wendy Malem, διευθύντρια 
του «Centre for Fashion Enterprise» 
(Λονδίνο), εξήγησε με ποιούς τρόπους το 
κέντρο βοηθά τους νέους σχεδιαστές να 
αναπτύξουν τις ικανότητές τους, παρέχει 
συνδρομή σε νέες εταιρείες και υποστηρί-
ζει τις συνεργασίες μεταξύ σχεδιαστών, 
κατασκευαστών και των επιχειρήσεων 
λιανικού εμπορίου του τομέα. Επιπλέον, 
θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι η βιομηχα-
νία προωθεί συνεχώς καινοτομίες, όπως 
π.χ. στον τομέα των ινών, ο οποίος προ-

τείνει σήμερα έξυπνα προϊόντα κλωστο-
ϋφαντουργίας.

Οι ομιλητές παρατήρησαν ότι η ΕΕ 
χρειάζεται ένα όραμα, ώστε να δοθεί 
μία κατεύθυνση στη βιομηχανία και να 
μπορέσει να προχωρήσει διατηρώντας 
την ανταγωνιστικότητά της. Για να γίνει 
αυτό, ωστόσο, πρέπει να πραγματοποι-
ηθούν επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες. 
Στον εν λόγω τομέα η ΕΕ έχει έναν ρόλο 
να διαδραματίσει, υποστηρίζοντας π.χ. 
τη σύσταση δικτύων και την καλλιέργεια 
σχέσεων μεταξύ σχεδιαστών και επιχει-
ρήσεων. Επιπλέον, οι δεσμοί μεταξύ των 
τομέων της μόδας και των ψηφιακών 
τεχνολογιών θα πρέπει να ενισχυθούν, 
καθώς η σχέση αυτή είναι καίρια για το 
μέλλον της συγκεκριμένης βιομηχανίας.

Το επιχειρησιακό πρότυπο των ευρω-
παϊκών επιχειρήσεων ειδών πολυτελείας 
προβάλλεται ως πρότυπο το οποίο 
στηρίζεται στη συνεχή καινοτομία, την 
ποιότητα, το εξειδικευμένο ανθρώπινο 
δυναμικό και τις διεθνείς εξαγωγές. Επι-
πλέον, αναδεικνύονται νέα επιχειρησιακά 
πρότυπα μέσα από τις επενδύσεις του ιδι-
ωτικού τομέα στη βιώσιμη ανάπτυξη, τα 
οποία θα πρέπει να προωθούνται.

Καθώς οι ΜΜΕ αποτελούν την κινη-
τήρια δύναμη της ευρωπαϊκής βιομηχα-
νίας μόδας, οι προσπάθειές τους θα πρέπει 
να ενισχύονται. Οι περισσότερες ΜΜΕ 
σήμερα δεν έχουν ιδιαίτερα ανάγκη από 
σχεδιασμό, παρά χρειάζονται αποτελε-
σματικά σχέδια εμπορίας για να μπορούν 
να πωλούν τα προϊόντα τους ευκολότερα. 
Όσον αφορά τους χρηματοδοτικούς 
πόρους και τη διεθνοποίηση, επιβάλλε-
ται να ενθαρρύνονται οι επενδυτές και 
να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε πιστώ-
σεις και επιδοτήσεις για τις ΜΜΕ, αλλά 
και γενικότερα (συμπεριλαμβανομένων 
των σχεδιαστών μόδας που χρειάζονται 
πόρους για να αναπτύσσουν εμπορικά 
σήματα, να κατασκευάζουν προϊόντα, να 
αγοράζουν ποιοτικές πρώτες ύλες και να 
προσελκύουν αγοραστές), ώστε να υπο-
στηριχθεί η βιομηχανία μόδας. (mp) ●

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Από το 2008, η ΕΟΚΕ καταβάλλει εντατικές προσπάθειες για να δημιουργήσει ένα 
σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης το οποίο να συνάδει με το Σύστημα Περιβαλλο-
ντικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS), με στόχο να διασφαλίσει ότι αυτό λειτουργεί 
με τον πλέον φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Για παράδειγμα, η ΕΟΚΕ κατόρθωσε 
να μειώσει μέχρι σήμερα την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 16% και την κατα-
νάλωση αερίου κατά 28%. Αυτές οι προσπάθειες επιβραβεύτηκαν αρχικά το 2009, όταν 
απονεμήθηκε στην ΕΟΚΕ το σήμα της «Οικοδυναμικής επιχείρησης» της Περιφέρειας 
των Βρυξελλών με τη μέγιστη διάκριση τριών αστέρων.

Το προσωπικό της ΕΟΚΕ συμμετέχει ενεργά στο σχέδιο αυτό. Οι διυπηρεσιακές 
ομάδες εργασίας επιδιώκουν να εξορθολογήσουν τη χρήση του χαρτιού, ενώ στις προ-
σκλήσεις υποβολής προσφορών ενσωματώνονται όλο και συχνότερα τα περιβαλλοντικά 
κριτήρια.

Ως αποτέλεσμα, πρόσφατα, απονεμήθηκαν στην ΕΟΚΕ οι πιστοποιήσεις EMAS και 
ISO 14001. (nk) ●

Απονομή περιβαλλοντικού βραβείου αριστείας στην ΕΟΚΕ

Νέες εκδόσεις της ΕΟΚΕ

 ■ Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Ένταξη

 ■ Η ΕΟΚΕ και η Μεσόγειος

 ■ Η ΕΟΚΕ και η Λατινική Αμερική

 ■ Ο οδηγός σας όσον αφορά την Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών

 ■ Ελευθερία των ΜΜΕ στην ΕΕ και τις γειτονικές χώρες

 ■ Οι μεταφορές της ΕΕ σε σημείο καμπής

 ■ Μετανάστευση και ένταξη

 ■ Η ΕΟΚΕ και τα Δυτικά Βαλκάνια

 ■ Ευρωπαϊκή Ημέρα του Καταναλωτή

 ■  Η ΕΟΚΕ και το διεθνές εμπόριο

 Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην ιστοσελίδα http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.publications  ●
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Το επόμενο τεύχος θα κυκλοφορήσει τον Ιούλιο 2012

Για να γίνει η Ευρώπη πιο νέα

H κα Anna Maria Darmanin, Αντι-
πρόεδρος της ΕΟΚΕ και ο κ. Gianni 
Pittella, πρώτος Αντιπρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνεργά-
σθηκαν το φθινόπωρο του 2011 για 
να εγκαινιάσουν την πρωτοβουλία 
«5 ιδέες για μια πιο νέα Ευρώπη». Με 
τη βούληση να ληφθούν υπόψη οι 
προσδοκίες και οι ανάγκες των νέων 
στις χώρες της ΕΕ, οι δύο πολιτικοί 
συνάντησαν νεαρά άτομα σε πανεπι-
στήμια όλης της ευρωπαϊκής ηπείρου. 
Καθώς η πρωτοβουλία βρίσκεται σε 
πλήρη εξέλιξη, το ενημερωτικό δελ-
τίο της ΕΟΚΕ EESC Info συνάντησε 
τους δύο Αντιπροέδρους και τους 
ερώτησε ποια είναι τα διδάγματα που 
απέρρευσαν.

Ενημερωτικό δελτίο ΕΟΚΕ: Τι 
σας ώθησε στην ανάληψη της 
πρωτοβουλίας αυτής;

Anna Maria Darmanin: Οι νέοι αντι-
μετωπίζουν πρωτοφανείς προκλήσεις 
σήμερα. Η ανεργία των νέων αυξάνε-
ται σταθερά και τώρα έχει υπερβεί το 
20% στην ΕΕ, ενώ σε ορισμένες χώρες 
μάλιστα υπερβαίνει το 40% ή και το 
50%. Πρόκειται για κατάσταση απα-
ράδεκτη που σπαταλά το ανθρώπινο 
ταλέντο. Το πρόβλημα πλέον πρέπει 
να αντιμετωπισθεί κατεπειγόντως. Οι 
νέοι χρειάζονται υποστήριξη και υπάρ-
χουν ορισμένα προγράμματα προς 
αυτή την κατεύθυνση. Με τη δική μας 
πρωτοβουλία «5 ιδέες για μια πιο νέα 
Ευρώπη « δεν θέλαμε απλώς ένα ακόμη 
έργο για τους νέους, αλλά ένα έργο με 
τους νέους.

Gianni Pittella: Πολλοί νέοι ωφε-
λούνται από την ΕΕ σε καθημερινή 
βάση. Πολλοί από αυτούς έχουν ωφε-
ληθεί από διάφορες πρωτοβουλίες της 
ΕΕ που αποσκοπούν στην προώθηση 
της κινητικότητας, την εκπαίδευση 
ή την επαγγελματική και προσωπική 
ανάπτυξη. Παρόλα αυτά, δεν αντιλαμ-

βάνονται συνήθως τι αντίκτυπο έχει 
στη ζωή τους η ΕΕ και δεν αισθάνονται 
δική τους αυτή την Ευρώπη. Νομίζω 
ότι με το άνοιγμα ενός διαύλου άμε-
σης επικοινωνίας, η πρωτοβουλία μας 
βοήθησε για να γεφυρωθεί το χάσμα 
ανάμεσά μας.

Επισκεφθήκατε διάφορα 
πανεπιστήμια σε όλη την 
Ευρώπη. Τι σας έκανε 
μεγαλύτερη εντύπωση;

AMD: Όσα είδα έρχονται σε αντίθεση 
με την κοινή πεποίθηση ότι οι νέοι 
δεν είναι πολιτικοποιημένοι. Είναι 
και πολιτικοποιούνται όλο και περισ-
σότερο, αν και όχι σε καθιερωμένες 
οργανωτικές δομές. Γράφουν, συζη-
τούν και παθιάζονται για ορισμένα από 
τα σημαντικότερα πολιτικά ζητήματα, 
όπως η  απασχόληση, η  κλιματική 
αλλαγή, η οικονομία της γνώσης, αλλά 
δεν στρέφονται προς τους πολιτικούς 
ή τους ευρωβουλευτές. Συμμετέχουν 
στην πολιτική με τα κοινωνικά μέσα 
και με δίκτυα που δημιουργούν.

GP: Αισθάνθηκα ότι επιθυμούν 
διακαώς να βρίσκονται στο προσκή-
νιο. Ένας από τους φοιτητές έθεσε το 
θέμα ως εξής: «Βαρέθηκα ν’ ακούω πως 
είμαι το μέλλον. Είμαι το παρόν.» Το 
δεύτερο πράγμα που κάνει εντύπωση 
είναι ο έντονος ευρω-ενθουσιασμός. 
Οι νέοι θέλουν περισσότερη Ευρώπη, 
περισσότερη δημοκρατία και μεγα-
λύτερη συμμετοχή και όλα τούτα τα 
θέλουν ΤΩΡΑ. Δεν έχουμε το δικαί-
ωμα να τους απογοητεύσουμε.

AMD: Η  πρόκληση τώρα είναι 
πώς θα πλαισιωθούν οι απόψεις και οι 
πάμπολλες συνεισφορές τους σε μια 
καλοσχεδιασμένη πολιτική.

Κατά πόσο είναι ομοιογενής 
η εικόνα των νέων στην 
Ευρώπη;

GP: Όσους συναντήσαμε διέφεραν στις 
απόψεις και τα όνειρά τους, αλλά όλοι 
τους, χωρίς εξαίρεση, βασίζονται στην 
ΕΕ για να βρουν δουλειά. Η αίσθηση 

της ανασφάλειας και του φόβου για το 
μέλλον είναι σχεδόν καθολική.

AMD: Ο φόβος της ανεργίας πλα-
νάται πάνω από όλους τους, οι διαγνώ-
σεις τους όμως είναι διαφορετικές και 
επομένως και οι θεραπείες που προ-
τείνουν. Για παράδειγμα, οι πολωνοί 
και ιταλοί φοιτητές επεσήμαναν ότι το 
βασικό εμπόδιο για την είσοδο στην 
αγορά εργασίας είναι η αναντιστοιχία 
μεταξύ της παρεχόμενης εκπαίδευσης 
και των δεξιοτήτων που ζητούνται. Οι 
ισπανοί πάλι επέμεναν στην άποψη ότι 
η ΕΕ πρέπει να εφαρμόσει μια πιο δρα-
στήρια πολιτική απασχόλησης.

Πόσο ενδιαφέρονται για την 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση;

GP: Σε όλες τις χώρες οι νέοι είναι 
προσηλωμένοι στον εθνικό πολιτισμό 
και την εθνική ταυτότητά τους. Θεω-
ρούν γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι 
ο πλούτος της Ευρώπης έγκειται στην 
ποικιλομορφία της. Επέμεναν κατά 
συνέπεια στο γεγονός ότι πρέπει να 
βελτιωθούν οι μέθοδοι διδασκαλίας 
των ξένων γλωσσών και να επιταθούν 
οι πολυ-πολιτισμικές εμπειρίες μάθη-
σης. Θεωρούν ότι είναι προϋπόθεση 
για την πλήρη συμμετοχή τους στο 
σχέδιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

AMD: Ενδιαφέρονται για, και 
ασχολούνται με, την ευρωπαϊκή ολο-
κλήρωση. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι 
φοιτητές διαμαρτυρήθηκαν για το 
διευρυνόμενο χάσμα που διαπιστώ-
νουν μεταξύ της ΕΕ και των λαών. 
Οι αυστριακοί φοιτητές τάχθηκαν 
απερίφραστα υπέρ της άμεσης εκλο-
γής του Προέδρου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και του Συμβουλίου. Θεω-
ρούν ότι αυτό θα βοηθήσει σε μεγάλο 
βαθμό τον εκδημοκρατισμό της ΕΕ και 
θα ωθήσει τους πολίτες να συμμετά-
σχουν περισσότερο στην οικοδόμηση 
της Ευρώπης.

Ποια είναι τα επόμενα 
βήματά σας;

AMD: Με βάση τα όσα μας είπαν οι 
νέοι, θα υποβάλω σύντομα πρόταση 
γνωμοδότησης πρωτοβουλίας της 
ΕΟΚΕ. Ευελπιστώ ότι θα βοηθήσει τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ να στοχοθετή-
σουν καταλλήλως τις πολιτικές τους 
για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
των μεγάλων ανησυχιών που έχουν οι 
νέοι.

GP: Θα υποβάλω τις πιο ενδιαφέ-
ρουσες ιδέες στο Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο και θα συνεργασθώ με τους 
συναδέλφους μου για να τις μετατρέ-
ψουμε σε νομοθετήματα. Επιπλέον, 
αυτή η σπουδαία εμπειρία θα αποτε-
λέσει τον πυρήνα του βιβλίου που θα 
γράψουμε μαζί με την Άννα Μαρία. 
Σκοπεύουμε να το δημοσιεύσουμε έως 
το τέλος του έτους. Και ελπίζω ότι θα 
συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με 
εξίσου ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες. 
(mb/rdr) ●

Σήμερα η πρόκληση είναι να 
διοχετεύσουμε τις απόψεις των νέων 
σε μια καλοσχεδιασμένη πολιτική

Η αίσθηση της ανασφάλειας και του 
φόβου για το μέλλον είναι σχεδόν 
καθολική

European Economic and Social Committee

Σύντομα στην ΕΟΚΕ

Η Συμβουλευτική Επιτροπή Βιομηχα-
νικών Μεταλλαγών (CCMI) της ΕΟΚΕ 
θα εορτάσει τη 10η επέτειό της στις 
12 Ιουνίου 2012 στην έδρα της ΕΟΚΕ 
στις Βρυξέλλες.

Ιδρύθηκε στις 23 Ιουλίου 2002, μετά 
τη λήξη της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ 

- πρόγονος της σημερινής ΕΕ). Η CCMI 
διατήρησε την εμπειρογνωμοσύνη που 
αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της ΕΚΑΧ 
και την ανέπτυξε περαιτέρω. Συνέχισε 
τον διαρθρωμένο διάλογο στους τομείς 
του άνθρακα και του χάλυβα και τον επέ-
κτεινε σε άλλους τομείς για να καλύψει 
τελικά όλα τα θέματα που σχετίζονται 
με τις βιομηχανικές μεταλλαγές σε μια 
διευρυμένη ΕΕ.

Η διάσκεψη θα επιδιώξει να λάβει 
υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις και τις 
μελλοντικές τάσεις στους τομείς ενδια-
φέροντος της ΕΟΚΕ. Στο πλαίσιο των 
εργασιών της για την επίτευξη συνεχούς 
βιομηχανικής βιώσιμης μεταλλαγής, 
η  διάσκεψη έχει επίσης ως στόχο να 
βελτιώσει τις μεθόδους εργασίας της 
εν λόγω επιτροπής, ώστε να μπορεί να 
προβλέπει τις αλλαγές στην ευρωπαϊκή 
βιομηχανία και να ανταποκρίνεται στις 
κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλο-
ντικές προκλήσεις.

Η ενεργός συμμετοχή σας είναι 
ευπρόσδεκτη. Για περισσότερες πληρο-
φορίες, παρακαλείστε να επισκεφθείτε 
τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση: www.
eesc.europa.eu (mp)  ●

10η επέτειος της Συμβουλευτικής Επιτροπής 
Βιομηχανικών Μεταλλαγών (CCMI)

Το μέλλον της ενέργειας και η κοινωνία 
των πολιτών στην ΕΕ - οικοδομώντας 
έναν συνασπισμό για ένα μέλλον 
με χαμηλές εκπομπές άνθρακα

Η ΕΟΚΕ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει 
ότι η δημιουργία μιας οικονομίας χαμη-
λών εκπομπών άνθρακα και αποδοτικής 
αξιοποίησης των πόρων συνεπάγεται 
σημαντικές αλλαγές στον τρόπο διαβί-
ωσης και εργασίας μας. Με αυτά κατά 

νου, η  ΕΟΚΕ διοργανώνει διάσκεψη 
στις 20  Ιουνίου 2012  προκειμένου να 
εξερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο 
η  διαδικασία προσανατολισμού προς 
ένα μελλοντικό ενεργειακό μίγμα η οποία 
δρομολογήθηκε με τον ενεργειακό χάρτη 
πορείας 2050, μπορεί να εστιάσει στην 
πραγματική συμμετοχή των πολιτών 
στη συζήτηση για ένα μέλλον με χαμηλές 
εκπομπές άνθρακα.

Οι ορθές πρακτικές στον διάλογο με 
τους πολίτες ή μεταξύ των πολιτών για 
το μέλλον της ενέργειας θα αποτελέσουν 
το σημείο εκκίνησης των συζητήσεων της 
διάσκεψης. Το μέλλον της ενέργειας, 
η διαχείριση της αλλαγής στις ευρωπα-
ϊκές κοινωνίες, καθώς και ο ρόλος των 
μέσων ενημέρωσης, της εκπαίδευσης και 
της συνείδησης των πολιτών είναι επί-
καιρα θέματα συζήτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες 
και για την εγγραφή σας, παρακα-
λείστε να επικοινωνήσετε στη διεύ-
θυνση: energyfuture2012@eesc.europa.
eu (mp) ●

Energy futures 
and civil society in the EU 

building a low carbon alliance

20/06/2012   9.30 a.m. – 5.p.m.
Room JDE 62, 6th floor 

EESC, Rue Belliard 99, 1040 Brussels

European Economic and Social Committee
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Το ΕΟΚΕ info σε 22 γλώσσες: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
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