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ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Κρίση του δημόσιου χρέους και δημοσιονομική 
ένωση: δύο όψεις του ίδιου νομίσματος

Αγαπητοί αναγνώστες,
Η Διάσκεψη του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη «Ρίο+20», 
η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 20 έως τις 22 Ιουνίου στο 
Ρίο ντε Τζανέιρο ως συνέχεια της Διάσκεψης Κορυφής για τη 
Γη του 1992, υπήρξε ασφαλώς σημαντική ευκαιρία για τη συζή-
τηση της μετάβασης προς ένα πραγματικά βιώσιμο μέλλον για 

όλους μας, πλην όμως τα αποτελέσματα ήταν σαφώς λιγότερο εποικοδομητικά από αυτά που 
προσδοκούσε η αντιπροσωπεία της ΕΟΚΕ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του περασμένου έτους, η ΕΟΚΕ εργαζόταν για τη διαμόρφωση ενός 
σφαιρικού και περιεκτικού θεματολογίου, το οποίο θα έθετε επί ίσοις όροις και τους τρεις πυλώνες 
της βιωσιμότητας – τον οικονομικό, τον κοινωνικό και τον περιβαλλοντικό. Ειδικότερα, η ΕΟΚΕ 
ζητούσε να καταρτιστεί ένας χάρτης πορείας για τη βιωσιμότητα με συγκεκριμένους σκοπούς, 
στόχους, δράσεις και μηχανισμούς. Κατά συνέπεια, η ΕΟΚΕ δεν μπορεί παρά να εκφράσει τη λύπη 
της που δεν κατέστη δυνατό να ληφθούν υπόψη οι πολυάριθμες προσδοκίες της ευρωπαϊκής και 
της παγκόσμιας κοινωνίας των πολιτών· ευελπιστεί όμως ότι, κατά το στάδιο της υλοποίησης, 
θα υπάρξουν περιθώρια βελτίωσης και υπερκάλυψης των όρων της τελικής διακήρυξης που 
εγκρίθηκε στο Ρίο.

Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων που συνήλθαν στο Ρίο έχασαν μια μοναδική 
ευκαιρία να πραγματοποιήσουν ένα αποφασιστικό βήμα προς την επίτευξη μεγαλύτερης 
κοινωνικής και περιβαλλοντικής δικαιοσύνης. Αυτό που με λυπεί περισσότερο είναι 
η απουσία συγκεκριμένου σχεδίου δράσης για τα επόμενα χρόνια, αλλά και δεσμευ-
τικών συμφωνιών για την υιοθέτηση βιώσιμων αναπτυξιακών πρακτικών. Δυστυχώς, 
ελάχιστη ήταν η έμφαση που δόθηκε στην κοινωνική διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης, 
ενώ στόχοι όπως η εξάλειψη της φτώχειας και η εξασφάλιση της πρόσβασης σε τροφή, 
πόσιμο νερό και βιώσιμη ενέργεια δεν έτυχαν της προσδοκώμενης προσοχής και επι-
πλέον δεν επιτεύχθηκε η αναβάθμιση του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για 
το Περιβάλλον σε εξειδικευμένη υπηρεσία.

Τελευταία πηγή απογοήτευσης αποτελεί η αδυναμία θεσμοθέτησης ενός διαμε-
σολαβητή για τις μελλοντικές γενεές· η αναγνώριση της ανάγκης θεσμοθέτησης μιας 
διεθνούς αρχής, επιφορτισμένης με την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των μελλοντικών 
γενεών υπεράνω των βραχυπρόθεσμων οικονομικών συμφερόντων, θα είχε ιδιαίτερη 
συμβολική αξία.

Εντούτοις, ορισμένα από τα αποτελέσματα της Διάσκεψης μπορούν να εκληφθούν ως επιτυ-
χίες. Διαπιστώσαμε με ικανοποίηση ότι η έννοια της «πράσινης οικονομίας» τέθηκε στο επίκεντρο 
της τελικής δήλωσης, ως κινητήρια δύναμη της βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ συγχρόνως επικρο-
τήσαμε την εισαγωγή της έννοιας των «στόχων βιώσιμης ανάπτυξης», τους οποίους οφείλουμε 
τώρα να διαμορφώσουμε και να υλοποιήσουμε το ταχύτερο δυνατό, προκειμένου η πρόσφατη 
Διάσκεψη Κορυφής να μετατραπεί σε εφαλτήριο μιας διαδικασίας παγκόσμιας μεταστροφής 
που θα οδηγήσει στην εδραίωση πιο βιώσιμων κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς. Τελευταίο, αλλά 
εξίσου σημαντικό επίτευγμα αποτελεί η αναγνώριση του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών για 
την προαγωγή και την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης.

Όπως έχω ξαναπεί: ο δρόμος που ξεκινά από το Ρίο είναι εξίσου σημαντικός με τον δρόμο 
που φτάνει στο Ρίο. Η συνέχεια που θα δοθεί στη Διάσκεψη Ρίο+20 πρέπει να συμπεριληφθεί 
από ’δω και πέρα μεταξύ των προτεραιοτήτων της κοινωνίας των πολιτών και θα παραμείνει 
ασφαλώς μία από τις πρώτιστες επιδιώξεις μου έως το τέλος της θητείας μου στο αξίωμα του 
Προέδρου της ΕΟΚΕ.

Staff an Nilsson

Πρόεδρος

13 Ιουλίου 2012
Ρέικιαβικ, Ισλανδία: 
1η συνεδρίαση της Μικτής 
Συμβουλευτικής Επιτροπής 
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6 Σεπτεμβρίου 2012
Κύπρος: Δημόσια ακρόαση 
με θέμα τις «Βιομηχανίες 
προσωπικών κοινωνικών, 
υγειονομικών και 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών»

25 Σεπτεμβρίου 2012
ΕΟΚΕ, Βρυξέλλες: ΒΗΜΑΤΑ 
ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗ 
ΕΥΡΩΠΗ! Η κοινωνία των 
πολιτών πλήρης εταίρος στη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020» 

28 Σεπτεμβρίου 2012
Λισαβόνα, Πορτογαλία: 
Διάσκεψη με θέμα τις 
«Μεταρρυθμίσεις της αγοράς 
εργασίας ως αντίδραση στην 
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ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

2 Γιατί η ΕΕ χρειάζεται 
διαφορετικό προϋπολογισμό 
και ποια πρέπει να είναι η μορφή 
του;

3 Η Κύπρος για μια καλύτερη 
Ευρώπη, συνέντευξη με τον 
κ. Ανδρέα Μαυρογιάννη, 
Υφυπουργό Προεδρίας για 
Ευρωπαϊκά Θέματα

4 Οικοδομώντας γέφυρες πάνω 
από την τρικυμία, συνέντευξη 
με τον κ. Nicolai Wammen, 
Υπουργό Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων της Δανίας

5 Παγκοσμιοποίηση και 
μετεγκαταστάσεις: υπάρχει 
μέλλον για τη βιομηχανία της ΕΕ;

6 Η κοινωνία των πολιτών: 
πλήρης εταίρος στη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020»

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Ευρωπαϊκές μέλισσες!

Οι μέλισσες παίζουν σημαντικότατο ρόλο 
στο φυσικό περιβάλλον από την αρχαιότητα. 
Μέσω της επικονίασης, αποτελούν ζωτικό 
μέρος των γεωργικών πρακτικών μας. Τα 
τελευταία χρόνια, οι μέλισσες εξαφανίζονται 
με ανησυχητικό ρυθμό. Ο λόγος είναι ακόμη 
άγνωστος, αλλά η ρύπανση, η μονοκαλλιέρ-
γεια και η υπερβολική χρήση των φυτοφαρ-
μάκων είναι οπωσδήποτε μεταξύ των πιθανών 
αιτίων.

Η ΕΟΚΕ έχει επίγνωση του προβλήματος και των συνεπειών του για τη βιοποικιλότητα, 
την ποιότητα των τροφίμων και της ασφάλειας. Γι’ αυτό και στις 7 Μαΐου 2012 η Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών εγκατέστησαν δύο 
κυψέλες στην οροφή του κτιρίου Jacques Delors, στις Βρυξέλλες. Πρόκειται για την ολοκλή-
ρωση ενός σχεδίου που είχαν εγκαινιάσει οι δύο Επιτροπές πριν από ένα χρόνο περίπου με τη 
βοήθεια της ένωσης Apis Bruoc Sella, στόχος της οποίας είναι η διάδοση της εγκατάστασης 
κυψελών στις στέγες των σπιτιών της πόλης. Σκοπός του προγράμματος είναι να καταδειχθεί 
ότι και οι πόλεις επίσης μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο στη διατήρηση της βιοποικιλό-
τητας και ότι ο καθένας μας μπορεί να συμβάλει με ένα μικρό λιθαράκι στην προστασία των 
επαπειλούμενων οικοσυστημάτων μας.

Στις 31 Μαΐου 2012, πολλοί από εκείνους που είχαν την τύχη να παραστούν στον επί-
σημο εγκαινιασμό της πρωτοβουλίας «Αστικό σχέδιο για τις μέλισσες», είχαν την ευκαιρία 
να δοκιμάσουν το πρώτο μέλι των δύο Επιτροπών (για την παραγωγή του οποίου δεν χρει-
άσθηκαν παρά κάτι παραπάνω από 20 ημέρες «εργασίας»). Αναμένεται ότι οι δύο κυψέλες 
θα αποφέρουν περί τα 40 κιλά μέλι το χρόνο. (rdr) ●

Open Day 2012
Ημέρα ελεύθερης εισόδου
Η ΕΟΚΕ ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό

Πάνω από 3.000 άτομα επισκέφτηκαν την 
ΕΟΚΕ στις 12 Μαΐου 2012, κατά την 20ή επα-
νάληψη της πρωτοβουλίας Open Day (ημέρα 
ελεύθερης εισόδου) των θεσμικών οργάνων 
της ΕΕ. Φέτος, το θέμα της εκδήλωσης ήταν 
η αειφορία και η πράσινη οικονομία, έτσι ώστε 
να συμβάλει στην ευρύτερη ευαισθητοποίηση 
γύρω από τη συναφή θεματολογία της διάσκε-
ψης των Ηνωμένων Εθνών ΡΙΟ+20 για τη 

βιώσιμη ανάπτυξη. Κρίσιμα ζητήματα, όπως η δημιουργία πράσινων θέσεων απασχόλησης, 
οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι βιώσιμες πόλεις και η κατανάλωση νερού, εκτέθηκαν με 
δημιουργικό και διαδραστικό τρόπο. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με 
μέλη της ΕΟΚΕ και το προσωπικό, να κατατοπισθούν γύρω από το έργο της ΕΟΚΕ και να 
απολαύσουν διασκεδαστικές δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Ο Πρόεδρος, κ. Staff an 
Nilsson, η Αντιπρόεδρος, κ. Anna Maria Darmanin, και ο Γενικός Γραμματέας, κ. Martin 
Westlake, ήταν παρόντες όλη την ημέρα και συμμετείχαν ενεργά στην υποδοχή των επισκε-
πτών και στην ευαισθητοποίηση γύρω από τα περιβαλλοντικά θέματα. Εφέτος, το εξαίρετο 
(και εθελοντικό) έργο πολλών μελών της ΕΟΚΕ και του προσωπικού της συνέβαλε και πάλι 
στην επιτυχία της πρωτοβουλίας και προέβαλε τον δυναμικό και σφίζοντα χαρακτήρα του 
θεσμικού μας οργάνου. (rdr) ●

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

Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν:
Maciej Bury (mb) 
Raff aele De Rose (rdr) 
Alejandro Izquierdo Lopez (ail) 
Nadja Kačičnik (nk) 
Chloé Lahousse (cl) 
Peter Lindvald-Nielsen (pln) 

Makeda Peter (mp) 
Antonio Santamaria Pargada (asp) 

Γενικός συντονισμός:
Nadja Kačičnik

Διεύθυνση:
European Economic and Social Committee
Jacques Delors Building, 99 Rue Belliard, B-1040 
Brussels, Belgium
Tel. (+32 2) 546.93.96 or 546.95.86
Fax (+32 2) 546.97.64
Email: 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 στην αρχισυντάκτρια.

Κυκλοφορία: 15.500 αντίτυπα.

Το επόμενο τεύχος θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο του 2012.

Από το 2008, η οικονομική κρίση, που ξεκί-
νησε στις ΗΠΑ, κυριαρχεί στα μέσα ενη-
μέρωσης και κατέχει την κορυφαία θέση 
στις πολιτικές ατζέντες των παγκόσμιων 
πολιτικών ηγεσιών. Η  κρίση έχει πλέον 
εξαπλωθεί στην Ευρώπη και οι συγκρίσεις 
μεταξύ της Federal Reserve και της Ευρωπα-
ϊκής Κεντρικής Τράπεζας γίνονται ολοένα 
και πιο δημοφιλείς. Στο τεύχος της 16ης 
Ιουνίου, ο «Economist» συγκρίνει τη δημο-
σιονομική κατάσταση της Καλιφόρνιας με 
εκείνη της Ελλάδας. Το άρθρο, γραμμένο 
από τον ανταποκριτή του περιοδικού στο 
Λος Άντζελες, αναφέρει ότι, πέρα από τα 

ευρωπαϊκά σύνορα, επικρατεί η εντύπωση 
ότι η οικονομία της ΕΕ είναι πιο ολοκλη-
ρωμένη από ό,τι πιστεύεται στην Ευρώπη: 
διαφορετικά, γιατί να γίνεται σύγκριση 
μεταξύ ενός ομοσπονδιακού κράτους των 
ΗΠΑ με ένα κράτος μέλος της ΕΕ; Η Ευρω-
παϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
είναι πεπεισμένη ότι περισσότερη Ευρώπη 
σημαίνει περισσότερα και καλύτερα μέσα 

καταπολέμησης και αποφυγής μιας παγκό-
σμιας κρίσης.

Η συζήτηση για τη μελλοντική διαμόρ-
φωση της ΕΕ όσον αφορά την οικονομική 
ολοκλήρωση βρίσκεται στο επίκεντρο των 
ανησυχιών της ΕΟΚΕ διότι το διακύβευμα 
είναι εξαιρετικά σημαντικό: πρόκειται για 
το ίδιο το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο. 
Επομένως, είναι λογικό το τμήμα ECO της 
ΕΟΚΕ, που είναι αρμόδιο για τις οικονο-
μικές και τις δημοσιονομικές υποθέσεις, 
να ασχοληθεί με θέματα όπως η θέσπιση 
ευρωομολόγων, η δημιουργία ευρωπαϊκού 

οργανισμού αξιολόγησης της πιστοληπτικής 
ικανότητας, η χρηματοοικονομική εκπαί-
δευση των πολιτών μας και η ρύθμιση των 
χρηματοπιστωτικών αγορών.

Στο πλαίσιο αυτό, στις 7 Ιουνίου 2012 
πραγματοποιήθηκε στην ΕΟΚΕ μια υψη-
λού επιπέδου διάσκεψη, με θέμα την τρέ-
χουσα κρίση του δημόσιου χρέους. Μεταξύ 

Η Κύπρος για μια καλύτερη Ευρώπη

Αναγνωρίζοντας ότι η  Ευρώπη πρέπει να 
αναδυθεί δυνατότερη από την τρέχουσα οικο-
νομική κρίση, η Κυπριακή Δημοκρατία σκο-
πεύει να εργαστεί για μια καλύτερη Ευρώπη, 
συμβάλλοντας στην αειφόρο ανάπτυξη, στην 
κοινωνική συνοχή και στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας. Οι σημερινές κοινωνικοοικονομικές 
εξελίξεις μας ωθούν να θέσουμε ως στόχο τη 
διαμόρφωση μιας ΕΕ που θα έχει μεγαλύτερη 
επαφή με τους πολίτες της και το παγκόσμιο 
γίγνεσθαι, με γνώμονα την αρχή της αλλη-
λεγγύης.

Είναι επιτακτική ανάγκη να προκρίνουμε 
μια πιο αποτελεσματική και βιώσιμη Ευρώπη. 
Προς τούτο, το σημαντικότερο σημείο στην 
ημερήσια διάταξη είναι οι διαπραγματεύσεις 
με θέμα το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
για την περίοδο 2014-2020· οι διαπραγματεύ-
σεις αυτές αποτελούν ευκαιρία να επιτευχθεί 
συμφωνία επί του προϋπολογισμού και των 
γραμμών πολιτικής που θα συντελέσουν 
στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση της αντα-
γωνιστικότητας. Η Κυπριακή Προεδρία θα 
προσπαθήσει να οριστικοποιήσει τις εν λόγω 
διαπραγματεύσεις και να επιτύχει όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερη πρόοδο στις διαπραγμα-
τεύσεις για τις κοινές πολιτικές, συμπεριλαμ-
βανομένης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, 
της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και της 
πολιτικής για τη συνοχή. Η Κυπριακή Προε-
δρία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην πολιτική 
συνοχής και γι’ αυτόν τον λόγο έχει ζητήσει 
από την ΕΟΚΕ να εκπονήσει μια γνωμοδότηση 
με θέμα την ανάπτυξη μακροπεριφερειακής 
στρατηγικής για τη Μεσόγειο και τα οφέλη 
που απορρέουν από αυτήν για τα νησιωτικά 
κράτη μέλη. Η οικολογική τροπή, η ενεργειακή 
απόδοση, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα και 
η αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής 
αλλαγής αποτελούν επίσης ζητήματα μεγάλης 
σημασίας για την Προεδρία μας.

Η οικοδόμηση μιας Ευρώπης με λειτουρ-
γικότερη οικονομία και βάση την ανάπτυξη 

συνιστά επίσης καίριο αίτημα για την ανά-
καμψη από την τρέχουσα οικονομική κρίση 
και την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότη-
τας της ΕΕ. Επομένως, θα δοθεί έμφαση στην 
ενίσχυση της εποπτείας των δημοσιονομικών 
και των μακροοικονομικών πολιτικών και στη 
διασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότη-
τας. Παράλληλα, προβάλλει αδήριτη η ανά-
γκη προαγωγής της ανάπτυξης και γι’ αυτό 
η Κυπριακή Προεδρία θα επικεντρωθεί στην 
ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς, στη δημιουρ-
γία νέων θέσεων εργασίας και στην προώθηση 
της έρευνας και της καινοτομίας με έμφαση 
στις ΜΜΕ, προκειμένου να συμβάλει στην ενί-
σχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. 

Ο στόχος της προσέγγισης της Ευρώπης 
με τους πολίτες της σε πνεύμα αλληλεγγύης 
και κοινωνικής συνοχής σημαίνει ότι θα 
δοθεί έμφαση στην απασχόληση των νέων, 
με δεδομένους τους υψηλούς δείκτες ανερ-
γίας εντός της ΕΕ. Η καθιέρωση του κοινού 
ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου πριν από το 
τέλος του 2012 αποτελεί άλλη μία προτεραιό-
τητα. Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, ζητήσαμε 
από την ΕΟΚΕ να εκπονήσει διερευνητική 
γνωμοδότηση με θέμα την εφαρμογή ενός 
συστήματος (Eurodac) αντιπαραβολής των 
δακτυλικών αποτυπωμάτων των αιτούντων 
άσυλο, καθώς και ορισμένων κατηγοριών 
παράνομων μεταναστών. Η Κυπριακή Προ-
εδρία υπέβαλε επίσης στην ΕΟΚΕ αίτημα να 
καταρτίσει γνωμοδότηση σχετικά με την ενί-
σχυση των συμμετοχικών διαδικασιών και τη 
δραστηριοποίηση των τοπικών και των περι-
φερειακών αρχών, της κοινωνίας των πολιτών 
και των κοινωνικών εταίρων στην εφαρμογή 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 

Ένας άλλος στόχος της Κυπριακής Προ-
εδρίας είναι να φέρει την Ευρώπη εγγύτερα 
στις γειτονικές της χώρες, προάγοντας το 
θεματολόγιο της διεύρυνσης και αναδεικνύο-
ντας τη νότια διάσταση της ευρωπαϊκής πολι-
τικής γειτονίας· παράλληλα, επιδιώκουμε την 
περαιτέρω ενδυνάμωση της ΕΕ στην παγκό-
σμια σκηνή με έμφαση στην υλοποίηση των 
στόχων της και στην ενίσχυση της εξωτερικής 
εμπορικής της πολιτικής.

Η ΕΕ πρέπει να βρίσκεται πλησιέστερα 
στους πολίτες της. Επιδίωξή μας είναι να προ-
βάλουμε την εικόνα της Ευρώπης ως «φιλόξε-
νου τόπου» για τις επιχειρήσεις, τις ιδέες, τις 
υπηρεσίες, την καινοτομία και τον πολιτισμό. 
Η έννοια του φιλόξενου τόπου εκφράζει εν 
μέρει το όραμά μας για μια καλύτερη Ευρώπη, 
μια ΕΕ που θα γεννά ελπίδες στους πολίτες της 
και δη στις νεότερες γενιές.  ●

* Ανδρέας Μαυρογιάννης, Υφυπουργός Προεδρίας αρμόδιος για Ευρωπαϊκά Θέματα, Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Τα μέλη της ΕΟΚΕ από την Κύπρο και οι προσδοκίες 
τους από την κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης*

Μιχάλης Αντωνίου
Ομάδα των Εργοδοτών

Η περιοχή της Μεσογείου χρειάζεται ένα νέο όραμα

Βοηθός Γενικός Διευθυντής της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) 
Η Κυπριακή Προεδρία συμπίπτει με την πιο ταραγμένη περίοδο της μεταπολεμικής Iστορίας της Ευρώπης. Εντούτοις, μια περίοδος 
αναταραχών αποτελεί επίσης περίοδο ευκαιριών και αλλαγής. Σε αυτή την περίοδο, η ΕΟΚΕ θα πρέπει, σε στενή συνεργασία με τα 
άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, να ενθαρρύνει και να προωθήσει τις πολιτικές που είναι αναγκαίες για την αποκατάσταση της ανά-
πτυξης, τη μείωση της ανεργίας και την επαναφορά στην Ευρώπη μιας προοπτικής ευημερίας για όλους τους πολίτες της.

Δημήτρης Κιττένης
Ομάδα των Εργαζομένων
τέως Γενικός Γραμματέας της Συνομοσπονδίας Εργατών Κύπρου (ΣΕΚ) 
Η Κύπρος, μια χώρα που βρίσκεται στο σταυροδρόμι της Ευρώπης με τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, αναλαμβάνει την Προε-
δρία της Ένωσης σε μια στιγμή που η ΕΕ βρίσκεται και αυτή σε ένα σταυροδρόμι. Η Κυπριακή Προεδρία καλείται να συμβάλει στην 
επίλυση των προβλημάτων της ανισότητας, της αλληλεγγύης και στη λήψη έγκαιρων αποφάσεων για την αντιμετώπιση της κρίσης, 
προκειμένου να επιτευχθεί η μείωση της ανεργίας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Κωστάκης Κωνσταντινίδης
Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων
Πρόεδρος της Ένωσης Κυπρίων Αγροτών (ΕΚΑ) 
Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας, στόχος και επιδίωξή μας είναι η αναβάθμιση της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των 
κρατών μελών, καθώς και η ανανέωση των προσπαθειών για ειρήνη, όχι μόνο στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, αλλά γενικότερα 
στην Ευρώπη και την υφήλιο. Τέλος, προσβλέπουμε σε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης του κάθε πολίτη και στην ανάπτυξη όχι μόνο 
των ευρωπαϊκών κρατών, αλλά και των τρίτων χωρών.

Μιχάλης Λύτρας
Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων
Η Κυπριακή Προεδρία θα συμβάλει στην επίτευξη της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα εργαστεί  
για την ανάπτυξη της οικονομίας και την έξοδο από την οικονομική κρίση, για την ολοκλήρωση και την έγκριση της Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής 2014-2020, την καταπολέμηση της ανεργίας και την εδραίωση της ειρήνης στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Πιστεύω 
ότι θα είναι μια πετυχημένη και παραγωγική Προεδρία.

Ανδρέας Παυλικκάς
Ομάδα των Εργαζομένων
Υπεύθυνος του Γραφείου Ερευνών και Μελετών της Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας
Θέλω να πιστεύω ότι η ανάληψη της Προεδρίας από την Κυπριακή Δημοκρατία θα στεφθεί με επιτυχία σε όλα τα επίπεδα –τόσο στο 
πολιτικό όσο και στο οργανωτικό σκέλος. Η χώρα μας, στο μέτρο του δυνατού, θα πρέπει να συνεισφέρει στις αποφάσεις σχετικά με 
την αλληλεγγύη μεγάλων και μικρών κρατών, την ενδυνάμωση και διεύρυνση της κοινωνικής ατζέντας, τη σύσφιξη των σχέσεων 
της ΕΕ με τις χώρες της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Επιπλέον, η Κύπρος θα έχει τη δυνατότητα να προβάλει, τόσο στην 
Ευρώπη όσο και παγκοσμίως,  την ίδια τη χώρα και τα ισχυρά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα που διαθέτει και να προσελκύσει 
επενδύσεις και τουρισμό. ●

* Μετά την παραίτηση ενός μέλους της ΕΟΚΕ από την Κύπρο, κινήθηκε η διαδικασία ορισμού νέου μέλους. Η διαδικασία δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμη, όταν εκτυπώθηκε το παρόν δελτίο. Μπορείτε να συμβουλευτείτε τον πλήρη 
κατάλογο των μελών της ΕΟΚΕ στον δικτυακό μας ιστότοπο: eesc.europa.eu.

μέλος της ΕΟΚΕ και Πρόεδρος της Επι-
τροπής Παρακολούθησης της Euromed. 

ΕΟΚΕ Info: Για ποιο λόγο χρειάζεται 
η ΕΕ μια νέα μακροπεριφερειακή 
στρατηγική για τη Μεσόγειο;

Δημήτρης Δημητριάδης: Όλες οι προσπά-
θειες που έχει καταβάλει μέχρι σήμερα η ΕΕ 
για την αντιμετώπιση των ζητημάτων της 
συνολικής περιοχής της Μεσογείου έχουν 
αποτύχει. Η διαδικασία της Βαρκελώνης, 
η οποία δρομολογήθηκε το 1995 με σκοπό 
τη δόμηση των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και 
των χωρών εταίρων της στη Μεσόγειο, είναι 
νεκρή. 

Εν τω μεταξύ, η γεωπολιτική κατάσταση 
στην περιοχή έχει αλλάξει ριζικά, μετά τις 
επαναστάσεις στις χώρες της Βόρειας Αφρι-
κής. 

Γι’ αυτό και πρέπει να ξαναρχίσουμε από 
την αρχή. Πρέπει να παρουσιάσουμε ένα 

Δημήτρης Δημητριάδης, μέλος της ΕΟΚΕ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Σε μία νέα σειρά συνεντεύξεων, ο  κ. 
Tomasz Jasiński, μέλος της Ομάδας των 
Εργαζομένων της ΕΟΚΕ από την Πολωνία 
και εκπρόσωπος των μελών της ΕΟΚΕ στη 
συντακτική ομάδα του ενημερωτικού δελ-
τίου ΕΟΚΕ info, θα συζητήσει με συναδέλ-
φους του από την ΕΟΚΕ για να ανακαλύψει 
τα πράγματα που αυτοί θεωρούν σημα-
ντικά στη ζωή. Ο πρώτος που του έδωσε 
συνέντευξη είναι ο κ. Martin Siecker, μέλος 
της Ομάδας των Εργαζομένων της ΕΟΚΕ 
από τις Κάτω Χώρες, ο οποίος εκπροσωπεί 
την Ομοσπονδία Συνδικαλιστικών Ενώ-
σεων των Κάτω Χωρών.

Tomasz Jasiński: Ποιο είναι το 
επαγγελματικό σας ιστορικό;

Martin Siecker: Είμαι επαγγελματίας δημο-
σιογράφος. Άρχισα τη σταδιοδρομία μου τη 
δεκαετία του 1970 δουλεύοντας ως ανταπο-
κριτής για μία αριστερή ημερήσια εφημερίδα. 
Μετά από 10 χρόνια μετακινήθηκα στο εργα-
τικό κίνημα, όπου έγινα υπεύθυνος σύνταξης 
του ενημερωτικού δελτίου για τα μέλη. 

TJ: Τι σας ώθησε να αναζητήσετε 
επαγγελματική σταδιοδρομία 
στο συνδικαλιστικό κίνημα; 

MS: Όσο περισσότερο μετέδιδα πληροφο-
ρίες για τις εργασιακές σχέσεις, τόσο περισ-
σότερο εμπλεκόμουν στα ζητήματα αυτά. 
Μία μέρα ανακάλυψα ότι νέοι ανταποκρι-
τές της εφημερίδας δεν λάμβαναν τον μισθό 
που δικαιούνται. Μαζί με συναδέλφους μου, 
δημιούργησα μία επιτροπή δράσης για να 
τους υποστηρίξω. Διαπραγματευτήκαμε με 
τον υπεύθυνο σύνταξης και τελικά νικήσαμε. 
Τότε αποφάσισα να εργαστώ για μία οργά-
νωση που υπερασπίζεται τα δικαιώματα των 
εργαζομένων. 

TJ: Πόσο καιρό είσαστε μέλος σε 
συνδικαλιστική οργάνωση; 

MS: Εντάχθηκα σε συνδικαλιστική οργά-
νωση μόλις εισήλθα στην αγορά εργασίας, 
το 1967. Πριν γίνω δημοσιογράφος έκανα 
κάθε είδους προσωρινή δουλειά. Αυτό ήταν 
επιλογή μου. Εκείνη την εποχή δεν ήθελα 
να έχω μόνιμη δουλειά ή καθορισμένες ώρες 
εργασίας. Μου άρεσε η ελευθερία· όταν είχε 
ήλιο, μπορούσα να πάω να κολυμπήσω αντί 
να εργάζομαι. 

TJ: Με ποια πράγματα 
παθιάζεστε; 

MS: Με τη μουσική. Ακούω πολλή μουσική. 
Παίζω λίγο ντραμς, αλλά δεν είμαι αρκετά 
καλός, ώστε να ενταχθώ σε συγκρότημα. 
Όμως ακόμη κι αν ήμουν καλύτερος, δεν 
θα είχα αρκετό χρόνο να παίζω ντραμς σε 
συγκρότημα. Επίσης μου αρέσει πολύ η ανά-
γνωση, δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα καλύτερο 
από μία καλή αστυνομική ιστορία. 

TJ: Νόμιζα ότι όλοι στην 
Ολλανδία είναι φίλοι του 
ποδοσφαίρου.

MS: Είμαι φίλος του ποδοσφαίρου. Υπο-
στηρίζω τον Ajax Amsterdam. Ζούσα δίπλα 
στο Ολυμπιακό Στάδιο του Άμστερνταμ 
όταν ο Ajax ήταν στις δόξες του. Παρακο-
λουθούσα όλα τα ευρωπαϊκά εντός έδρας 
παιχνίδια του στις αρχές της δεκαετίας του 
1970 όταν κέρδισε το ευρωπαϊκό κύπελλο 
πρωταθλητριών τρεις φορές συνεχόμενες. 

TJ: Πότε γίνατε μέλος της ΕΟΚΕ;

MS: Πριν από δέκα χρόνια. Το 2010 διο-
ρίστηκα μέλος της ΕΟΚΕ για τρίτη φορά.

TJ: Κατά την άποψή σας, ποια 
είναι η μεγαλύτερη πρόκληση 
που πρέπει να αντιμετωπίσει 
η ΕΕ;

MS: Ο  αυξανόμενος ευρωσκεπτικισμός. 
Αυτό αποτελεί πραγματική απειλή. Εάν δεν 
την αντιμετωπίσουμε, υπάρχει κίνδυνος να 
απομείνει από την ενωμένη Ευρώπη μόνο 
ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο τσιμέντου, 
γυαλιού και ατσαλιού δίπλα στο κέντρο της 
πόλης των Βρυξελλών, το οποίο θα αποτελεί 
μνημείο ενός ιδανικού που κάποτε θεωρού-
νταν σπουδαίο και επιβλητικό, αλλά κατέ-
ληξε δυστυχώς στον κάλαθο των αχρήστων 
της Ιστορίας ως η μεγαλύτερη και ακριβό-
τερη πολιτική αποτυχία. ●

Προσεχώς στην ΕΟΚΕ 
Βηματα προς μια ισχυροτερη ευρωπη!

Η κοινωνία των πολιτών: πλήρης εταίρος 
στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί 
στις 25 Σεπτεμβρίου 2012 αναμένεται να 
εξεταστούν οι μοχλοί που θα δώσουν ώθηση 
στην ανάπτυξη και θα συμβάλουν στην 
διαμόρφωση ενός ευρωπαϊκού αναπτυξι-
ακού συμφώνου. Σε τέσσερα παράλληλα 
εργαστήρια θα εξεταστούν α) η θέσπιση 
συνεκτικού πλαισίου για μια αναπτυξιακή 
στρατηγική της ΕΕ, β) η αναζωογόνηση της 

ενιαίας αγοράς, γ) η ανάκαμψη και η δημι-
ουργία θέσεων απασχόλησης και δ) η καινο-
τομία στο πλαίσιο της έξυπνης και βιώσιμης 
ανάπτυξης.

Οι Πρόεδροι των Ομάδων της ΕΟΚΕ θα 
παρουσιάσουν τις συγκεκριμένες απόψεις 
τους προκειμένου να επανέλθει η Ευρώπη 
σε αναπτυξιακή τροχιά. Στη συνέχεια, μια 
συντονιστική επιτροπή υψηλού επιπέδου θα 
εξετάσει τρόπους μεγιστοποίησης των ανα-
πτυξιακών ευκαιριών που παρέχει η στρατη-
γική Ευρώπη 2020.

Την διάσκεψη θα παρακολουθήσουν 
ενδιαφερόμενα μέρη από τα κράτη μέλη και 
την ΕΕ, αρμόδιοι λήψης αποφάσεων σε επί-

πεδο ΕΕ, ευρωβουλευτές και βουλευτές των 
εθνικών κοινοβουλίων, μέλη των εθνικών 
κυβερνήσεων και διοικήσεων, εκπρόσωποι 
της κοινωνίας των πολιτών από το εθνικό 
και το ευρωπαϊκό επίπεδο, τοπικές και περι-
φερειακές αρχές, ομάδες προβληματισμού 
και διαμορφωτές κοινής γνώμης.

Στη διάσκεψη, η ΕΟΚΕ και οι εθνικές 
ΟΚΕ θα υποβάλουν και θα μοιραστούν 
εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές με σκοπό 
την αξιοποίηση των προαναφερθέντων 
μοχλών για μια βιώσιμη και ανταγωνιστική 
Ευρώπη. (kf) ●

Περισσότερες πληροφορίες για το 
πρόγραμμα της διάσκεψης παρέχονται 
στη διεύθυνση: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.home

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: 
europe2020-eesc@eesc.europa.eu

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

νέο όραμα και μια εντελώς νέα προσέγγιση. 
Σύντομα θα έχω την πρώτη μου συνάντηση 
με Υπουργό της κυπριακής κυβέρνησης για 
να συζητήσω μαζί του πώς θα μπορούσε 
η ΕΟΚΕ να ανταποκριθεί με τον καλύτερο 
τρόπο στο αίτημα της Κύπρου για συμβου-
λές. 

ΕΟΚΕ Info: Πολλές από τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
οι χώρες της ΕΕ στην περιοχή 
της Μεσογείου θα μπορούσαν 
να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο 
της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη 
συνοχή…

ΔΔ: Δεν αρκεί η πολιτική συνοχής. Για 
τα επόμενα 15-20 χρόνια, χρειαζόμαστε ένα 
ευρύτερο όραμα και μια μακρόπνοη προ-
οπτική, που να καλύπτουν ολόκληρη την 
περιοχή και όχι μόνο τα κράτη μέλη της ΕΕ. 
Πρώτα πρέπει να ορίσουμε συγκεκριμένους, 
μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους για 
την περιοχή και στη συνέχεια πρέπει να φρο-

ντίσουμε για την υποστήριξη των στόχων 
αυτών μέσω της πολιτικής για τη συνοχή. 

ΕΟΚΕ Info: Μόλις επιστρέψατε 
από τη διάσκεψη με θέμα τη 
στρατηγική για την περιοχή της 
Βαλτικής Θάλασσας. Πιστεύετε 
ότι οι λύσεις που αναπτύχθηκαν 
στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσαν 
να αποτελέσουν για σας πηγή 
έμπνευσης; 

ΔΔ: Η  στρατηγική για την περιοχή της 
Βαλτικής Θάλασσας αποτελεί οπωσδήποτε 
υπόδειγμα για τις παρεμφερείς στρατηγικές. 
Κατέδειξε πόσο επιτυχής μπορεί να είναι μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση θεμάτων κοινού 
ενδιαφέροντος με τη συμμετοχή πολλών 
χωρών και αρχών. Είναι προφανώς αδύνατο 
να αναπαραχθούν ακέραιες οι λύσεις της 
στρατηγικής για την περιοχή της Βαλτι-
κής Θάλασσας, αλλά ορισμένες από αυτές 
αποτελούν χρήσιμη πηγή έμπνευσης. Από 
γεωπολιτική άποψη, η στρατηγική για την 

περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας μας παρέχει 
ένα χρήσιμο δίδαγμα: παρότι η στρατηγική 
καλύπτει μόνο κράτη μέλη της ΕΕ, το στοι-
χείο που έχει καθοριστική σημασία για την 
επιτυχία της είναι οι σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας. 

Κατά συνέπεια, προκειμένου να αποβεί 
επιτυχής η μεσογειακή στρατηγική της ΕΕ, 
πρέπει να συσπειρώσει όλους τους ενδι-
αφερόμενους παράγοντες από τη λεκάνη 
της Μεσογείου: από τις χώρες της ΕΕ, τις 
νήσους, τις χώρες της Βόρειας Αφρικής, την 
Τουρκία, το Ισραήλ και τα παλαιστινιακά 
εδάφη. (mb)    ●

Ο ιστότοπος της Κυπριακής Προεδρίας 
έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία.

Μπορείτε να αναζητήσετε τις τελευταίες 
ειδήσεις για την Κυπριακή Προεδρία στη 
διεύθυνση: www.cy2012.eu 

Η Κυπριακή Προεδρία κάλεσε την ΕΟΚΕ 
να εκπονήσει γνωμοδότηση με θέμα 
«Μακροπεριφερειακή στρατηγική για τη 
Μεσόγειο – τα οφέλη που απορρέουν για 
τα νησιωτικά κράτη μέλη». 

Εισηγητής της γνωμοδότησης ορίστηκε 
ο κ. Δημήτρης Δημητριάδης, εξ Ελλάδος 

Ανδρέας Μαυρογιάννης, Υφυπουργός Προεδρίας 
για Ευρωπαϊκά Θέματα,  Κυπριακή Προεδρία του 
Συμβουλίου της ΕΕ

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΟΚΕ

 ■ Η προστασία των καταναλωτών

 ■ Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή κατά 
την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στη διεύθυνση: 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.publications ●
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άλλων, συμμετείχαν ο  κ. Jean-Claude 
Juncker, Πρωθυπουργός του Λουξεμβούρ-
γου και Πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Enzo 
Moavero Milanesi, Υπουργός Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων της Ιταλίας, και υψηλόβαθμοι 
εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κ. Staff an 
Nilsson, Πρόεδρος της ΕΟΚΕ, κηρύσσοντας 
την έναρξη της διάσκεψης, τάχθηκε τόσο 
υπέρ μιας ένωσης δημοσιονομικής σταθε-
ρότητας όσο και υπέρ της θέσπισης ευρω-
ομολόγων. Ακόμη, τόνισε την ανάγκη για 
ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών 
όσον αφορά τον καταμερισμό των δημοσι-
ονομικών ευθυνών, έτσι ώστε να επιτευχθεί 
μείωση των επιτοκίων για το δημόσιο χρέος 
των χωρών που καταβάλλουν προσπάθειες 
δημοσιονομικής εξυγίανσης. Ο κ. Michael 
Smyth, πρόεδρος του τμήματος ECO, 
προεδρεύοντας στη συζήτηση, κατέστησε 
σαφές ότι, κατά τη γνώμη του, βρισκόμα-
στε σήμερα αντιμέτωποι με μια κρίση ζήτη-
σης παρόμοια με εκείνη της δεκαετίας του 
1930 και ότι η ορθοδοξία της λιτότητας το 
μόνο που θα καταφέρει είναι να μας οδηγή-
σει σε ύφεση, η οποία αποτελεί γόνιμο έδα-
φος για λαϊκισμό και ριζοσπαστικά κόμματα. 
Οι κκ. Carmelo Cedrone και Gerard Dantin, 
εισηγητές δύο γνωμοδοτήσεων της ΕΟΚΕ 
με θέμα τα ευρωομόλογα και τα διάφορα 
μέσα για τον επιμερισμό των βαρών του 
δημόσιου χρέους, και ο κ. Pedro Augusto 
Almeida Freire, πρόεδρος της μόνιμης 
ομάδας μελέτης της ΕΟΚΕ «Συντονισμός 
των οικονομικών πολιτικών», υποστήριξαν 
την ολοκλήρωση ως τη μόνη δυνατή λύση 
στην παρούσα κατάσταση. Η συγκεκριμένη 
πρόταση που διατυπώνεται στην ήδη υιο-
θετηθείσα γνωμοδότηση του κ. Cedrone, 
είναι να υποστηριχθεί η θέσπιση δύο ειδών 
ομολόγων: των ομολόγων σταθερότητας, 
για τον επιμερισμό του δημόσιου χρέους με 
κοινές ευθύνες, και των επενδυτικών ομο-
λόγων, για την προσέλκυση κεφαλαίων 
από τις αναδυόμενες οικονομικές υπερδυ-
νάμεις όπως η Βραζιλία, η Ρωσία, η Ινδία και 
η Κίνα. Ο κ. Dantin καταρτίζει επί του παρό-
ντος μία γνωμοδότηση, η οποία θα τεθεί σε 
ψηφοφορία κατά τη σύνοδο ολομέλειας του 
Ιουλίου. Στη γνωμοδότηση αυτή, εξετάζεται 
ο επιμερισμός του χρέους μεταξύ των κρα-
τών μελών. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής 
τόνισε τη σημασία τόσο της δημιουργίας 
ενός ευρωπαϊκού «προστατευτικού διχτιού» 
για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, όσο και 
της προόδου προς μια καλύτερη δημοσιο-
νομική ολοκλήρωση. Από την πλευρά της, 
η κ. Sylvie Goulard, μέλος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, επεσήμανε ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο δεν πρέπει να αποτελεί το μόνο 
πολιτικό βήμα για την αντιμετώπιση της 
τρέχουσας κρίσης και θεωρεί ότι απαιτείται 
ευρύτερη προσέγγιση. Ο κ. Juncker έκλεισε 
τις εργασίες της διάσκεψης με μια νότα αισι-

Απουσία πολιτικής βούλησης για την έξοδο από την κρίση

Κύριε Cedrone, στην πρόσφατη γνωμοδότησή σας 
αναφέρατε ότι η παρούσα ευρωπαϊκή κρίση είναι 
περισσότερο πολιτική παρά οικονομική…

Η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να αντέξει την ύπαρξη μιας ενιαίας 
νομισματικής πολιτικής σε συνδυασμό με 17 οικονομικές και δημο-
σιονομικές πολιτικές. Η ΕΕ πρέπει να στραφεί προς μια δημοσιονο-
μική ένωση και το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση θα ήταν 
η έκδοση δύο συμπληρωματικών, αλλά διαφορετικών ομολόγων: 
μη εμπορεύσιμων ενωσιακών ομολόγων (union bonds) για τη στα-
θεροποίηση του δημοσίου χρέους και ευρωομολόγων (Eurobonds) 
για την ανάκαμψη και την οικονομική ανάπτυξη.

Πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό;

Τα ομόλογα αυτά θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των 
επενδυτών και στην αντικατάσταση της λιτότητας από το κράτος πρόνοιας. Επιπλέον, το 
σχέδιό μας δεν απαιτεί αναθεώρηση των Συνθηκών, ούτε προϋποθέτει τη δημιουργία νέων 
θεσμικών οργάνων, διότι θα βασιστεί στη χρήση ήδη υφιστάμενων μηχανισμών της ΕΕ, όπως 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ). Το μόνο στοιχείο που απουσιάζει είναι η πολιτική 
βούληση. (rdr) ●

Martin Siecker: λάτρης της μουσικής και της αστυνομικής λογοτεχνίας
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Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ
Μια ψηφιακή αγορά υπέρ της ανάπτυξης

Προκειμένου να συμβάλει στο έργο της Δανικής Προεδρίας όσον αφορά 
την ψηφιακή πορεία προς το μέλλον, η ΕΟΚΕ υιοθέτησε τον Μάιο γνω-
μοδότηση με θέμα την προώθηση της ανάπτυξης μέσω της ψηφιακής ενι-
αίας αγοράς. Το διακύβευμα είναι υψηλό για την ΕΕ διότι, όπως δείχνουν 
οι μελέτες, μια ψηφιακή ενιαία αγορά θα αυξήσει κατά 4% το ευρωπαϊκό 
ΑΕγχΠ μέχρι το 2020.

Στη γνωμοδότηση διατυπώνεται έκκληση υπέρ της ταχείας ανάπτυξης 
των υποδομών σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια, συμπεριλαμβανομένων 
των απομακρυσμένων περιοχών, προκειμένου να διασφαλίζεται καθολική 
πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Μέχρι το 2015, το 95% των θέσεων 
εργασίας θα απαιτεί προσόντα που θα 
σχετίζονται με το διαδίκτυο και, επομέ-
νως, «η κατάρτιση είναι ζωτικής σημα-
σίας», σύμφωνα με την κ. Laure BATUT 
(Γαλλία, Ομάδα των Εργαζομένων), 
εισηγήτρια της γνωμοδότησης. Επίσης, 
η εισηγήτρια θεωρεί ότι η προσβασιμό-

τητα όλων, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων πολιτών, στο υλικό 
και το λογισμικό, καθώς και στην κατάρτιση σχετικά με τον τρόπο χρήσης 
τους, αποτελούν προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης.

Όσον αφορά την ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου, η ΕΟΚΕ ζητεί 
την εναρμόνιση της νομοθεσίας για το εμπόριο και της νομοθεσίας για την 
έμμεση φορολογία. Προειδοποιεί, ωστόσο, ότι τούτο δεν πρέπει να αποτε-
λέσει πρόσχημα για την αύξηση των φορολογικών συντελεστών. (mb) ●

Η Ευρώπη υστερεί στην εκπλήρωση των ενεργειακών 
στόχων

Η πρόοδος προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα στην ΕΕ 
και σε ορισμένα κράτη μέλη της είναι ανεπαρκής για την εκπλήρωση των 

υφιστάμενων στόχων. Η Ευρω-
παϊκή Οικονομική και Κοινω-
νική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) σήμανε 
τον κώδωνα του κινδύνου με 
τη γνωμοδότησή της για τον 
ενεργειακό χάρτη πορείας για 
το 2050, που υιοθετήθηκε στη 
σύνοδο ολομέλειας του Μαΐου.

Σύμφωνα με την ΕΟΚΕ, η ΕΕ αρνείται να αποδεχθεί σε ποιο βαθμό 
υπολείπεται των στόχων που η ίδια έχει θέσει. «Η μείωση των ρυπογό-
νων διαδικασιών παραγωγής στην ΕΕ, η ανάπτυξή τους σε άλλα μέρη του 
κόσμου και οι συνεπόμενες εισαγωγές στην ΕΕ συγκαλύπτουν το μέγεθος 
της υστέρησης», αναφέρει ο κ. Pierre Jean Coulon (Ομάδα των Εργαζομέ-
νων, Γαλλία), εισηγητής της γνωμοδότησης.

Στη γνωμοδότηση επικρίνεται η περιορισμένη πρόοδος που έχει επιτευ-
χθεί στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και υποστηρίζεται ότι η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας ανακόπτεται από την ασταθή κυβερνητική στήριξη και, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, από τις τοπικές αντιδράσεις.

Η ΕΟΚΕ επαναλαμβάνει την έκκλησή της υπέρ της δημιουργίας ενός 
ευρωπαϊκού φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών για την ενίσχυση της ροής 
των πληροφοριών εντός της ΕΕ, μέσω τακτικών συναντήσεων όλων των 
ενδιαφερομένων μερών, προκειμένου να συζητήσουν το θέμα της ενεργει-
ακής μετάβασης μέχρι το 2050.

«Η δημόσια αποδοχή των ενεργειακών επιλογών αποτελεί πρόκληση 
για τις δημοκρατίες της Ευρώπης σήμερα», αναφέρει ο κ. Richard Adams 
(Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων, Ηνωμένο Βασίλειο), συνεισηγητής 
της γνωμοδότησης, και προσθέτει ότι ο «ενεργειακός χάρτης πορείας για 
το 2050 δεν πρέπει να χρησιμεύει μόνο για να δρομολογηθεί η ευρύτερη 
δυνατή συζήτηση μεταξύ των Ευρωπαίων, αλλά πρέπει και να προάγει τη 
συμμετοχή σε κάθε επίπεδο —προσωπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρω-
παϊκό». (mb) ●

Ευρωπαϊκές κοινωνικές επιχειρήσεις και ταμεία κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας

Σε δύο γνωμοδοτήσεις της –μία με θέμα τα Ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας (εισηγήτρια η κ. Ariane Rodert, Ομάδα Διαφόρων 
Δραστηριοτήτων) και μία με θέμα την Πρωτοβουλία για την κοινωνική 
επιχειρηματικότητα (εισηγητής ο κ. Giuseppe Guerini, Ομάδα Διαφόρων 
Δραστηριοτήτων) – η ΕΟΚΕ ενεθάρρυνε την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να βελτιώσουν την πρόσβαση των κοινωνικών επιχειρήσεων στις δημόσιες 
συμβάσεις και στους χρηματοδοτικούς πόρους, να διαμορφώσουν εθνικά 
πλαίσια για την ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων και να εφαρμό-
σουν κατάλληλα όσα προβλέπονται για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας. 

Ο τομέας της κοινωνικής οικονομίας 
απασχολεί ήδη περισσότερα από 11 εκα-
τομμύρια άτομα στην ΕΕ, ήτοι το 6% του 
εργατικού δυναμικού. Μία στις τέσσερις, 
περίπου, επιχειρήσεις στην Ευρώπη είναι 
κοινωνική επιχείρηση. Στις τρέχουσες συν-
θήκες κρίσης, όπου ο αριθμός των ανέργων 
και των απόρων αυξάνεται συστηματικά, 
η ΕΟΚΕ επιθυμεί την ενίσχυση της ανά-

πτυξης, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας, καθώς και τη 
δημιουργία, παράλληλα, μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, όπως ορίζει 
η στρατηγική «Ευρώπη 2020».

Κατά την ΕΟΚΕ, το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ταμείο Κοινωνικής Επι-
χειρηματικότητας θα πρέπει να συνοδευτεί με άλλα χρηματοδοτικά μέσα 
που θα στηρίζουν την ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων. Από μόνο 
του, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας δεν θα είναι 
αρκετό για την εξασφάλιση της πρόσβασης των εν λόγω επιχειρήσεων στα 
απαιτούμενα κεφάλαια. (ail) ●

Πριν από πέντε χρόνια, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο ανέθεσε σε δώδεκα εξέχουσες 
ευρωπαϊκές προσωπικότητες τη σύνταξη 
μιας έκθεσης με θέμα τις προκλήσεις που 
θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη κατά την επό-
μενη εικοσαετία. Τον Μάιο του 2010, η εν 
λόγω ομάδα των «σοφών», προεδρευόμενη 
από τον κ. Felipe Gonzalez Mario και αριθ-
μώντας μεταξύ των μελών της τους κκ. Μ. 
Monti και L.Walesa, εξέδωσε το πόρισμα 
ότι η  Ευρώπη πρέπει να ανασυνταχθεί. 
Μεταξύ των προτεραιοτήτων που επιση-
μαίνονται στην έκθεση είναι: οικονομική 
ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα, δημοκρα-
τική νομιμοποίηση και προεξάρχουσα θέση 
της ΕΕ στην καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής. Πρόκειται, δηλαδή, ακριβώς για 
τη βασική θεματολογία των καθημερινών 
εργασιών της οργανωμένης κοινωνίας των 
πολιτών που επιτελούνται στους κόλπους 
της ΕΟΚΕ μέσω των δημόσιων ακροάσεων, 
των συνεδριάσεων, των ομάδων μελέτης και 
των γνωμοδοτήσεων του οργάνου. Δεν είναι 
ασφαλώς απλή σύμπτωση το γεγονός ότι το 
πόρισμα των ανθρώπων αυτών συμφωνεί με 
μία από τις βασικές αρχές της ΕΟΚΕ, δηλαδή 
ότι «χρειαζόμαστε περισσότερη και όχι λιγό-
τερη Ευρώπη!».

Για την ΕΟΚΕ, το πρόταγμα «περισσό-
τερη Ευρώπη» πρέπει να είναι η κατευθυντή-
ρια γραμμή του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο 2014-2020, 
βάσει του οποίου θα καθοριστεί ο προϋπο-
λογισμός της ΕΕ για την επόμενη εξαετία. 
Όταν εγκρίθηκε το προηγούμενο ΠΔΠ, οι 
περισσότερες ευρωπαϊκές οικονομίες βρί-
σκονταν σε τροχιά ανάπτυξης και η οικο-
νομική σταθερότητα θεωρείτο δεδομένη. 
Λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας 
αστάθειας και του κύματος λιτότητας που 
σαρώνει την Ευρώπη, υπάρχει κίνδυνος 
ο επόμενος προϋπολογισμός που θα εγκριθεί 
να είναι ιδιαίτερα περιορισμένος. Η Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή έχει εισηγηθεί τη διατήρηση 
του συνολικού ενωσιακού προϋπολογισμού 
στο σημερινό 1% του ΑΕγχΠ της ΕΕ, ενώ 
ορισμένα κράτη μέλη ζητούν να επιβληθούν 
περαιτέρω περικοπές. Η ΕΟΚΕ, από την 
πλευρά της, κατά τη σύνοδο ολομέλειας του 
Μαίου 2012, υιοθέτησε γνωμοδότηση με την 

οποία ζητά αύξηση του προϋπολογισμού σε 
1,11%. Καλό θα ήταν να υπενθυμισθεί εδώ 
ο ορισμός του προϋπολογισμού: προϋπολο-
γισμός είναι η εκτίμηση των δαπανών, εσόδων 
και οικονομικών πόρων για μια συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο ως συγκεκριμένη απεικόνιση 
των μελλοντικών οικονομικών συνθηκών 
και στόχων. Η εφαρμογή αυτού του ορι-
σμού στην κατάσταση που αντιμετωπίζει 
σήμερα η ΕΕ μεταφράζεται ως εξής: τώρα 
που οι στόχοι είναι υψηλότεροι, θα πρέπει 
να αναθεωρηθούν τόσο οι δαπάνες όσο και 
τα έσοδα. Εφόσον η ΕΕ επιθυμεί πραγμα-
τικά να κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς 
την ολοκλήρωση με μεγαλύτερη υπευθυνό-
τητα, πρέπει να αναλάβει επίσης τα ηνία της 
ανάπτυξης προκειμένου να προασπίσει το 
κοινωνικό μοντέλο της Ευρώπης· και αυτό 
είναι εφικτό μόνο εάν ο προϋπολογισμός –το 
μέσο δηλαδή που μετέρχεται η ΕΕ για την 
επίτευξη των στόχων της– είναι επαρκώς 
φιλόδοξος.

Παρ’ όλα αυτά, η πρόταση της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής για το ΠΔΠ βελτιώνει και 
απλοποιεί τη δομή του προϋπολογισμού. 
Ένα άλλο θετικό βήμα είναι η κριτική που 
ασκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έναντι της 
προσέγγισης που τηρούν ορισμένα κράτη 
μέλη στις διαπραγματεύσεις, προβάλλο-
ντας τις αρχές της δίκαιης ανταπόδοσης και 
της οριζόντιας ισότητας. Ως προς τα έσοδα, 
η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ της θέσπισης ενός 
νέου συστήματος ιδίων πόρων, το οποίο 
θα περιλαμβάνει έσοδα προερχόμενα από 
έναν τροποποιημένο ΦΠΑ και έναν φόρο 
επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. 
Ως προς τις δαπάνες, τα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ και τα κράτη μέλη δεν πρέπει να 
παραγνωρίζουν την αρχή της ευρωπαϊκής 
προστιθέμενης αξίας, την άποψη, δηλαδή, 
ότι ένα ευρώ που δαπανάται σε ενωσιακό 
επίπεδο αξιοποιείται περισσότερο απ’ ό,τι 
ένα ευρώ που δαπανάται σε επίπεδο κρά-
τους μέλους. Η δομή δύο κύριων πτυχών 
των δαπανών στον προϋπολογισμό, της 
ΚΓΠ και της πολιτικής συνοχής, εμφανίζε-
ται επίσης βελτιωμένη στην πρόταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω της έμφασης 
που δίνεται στην αποτελεσματικότητα και 
στην αποδοτική γεωργία, καθώς και μέσω 

της προσπάθειας περιορισμού των αποτε-
λεσμάτων διασποράς των κονδυλίων χάρη 
στην προαγωγή έργων μεγάλης εμβέλειας. 
Εντούτοις, η ΕΟΚΕ προειδοποιεί ότι υφίστα-
ται ο κίνδυνος η τρέχουσα πολιτική συνοχής 
να αποβεί εις βάρος των λιγότερων ανεπτυγ-
μένων περιοχών της ΕΕ, όταν εφαρμοστεί 
η μακροοικονομική προϋποθετότητα στην 
εκταμίευση των κονδυλίων.

Μια συμπληρωματική έννοια προς το 
πρόταγμα «χρειαζόμαστε περισσότερη και 
όχι λιγότερη Ευρώπη!», που ακούγεται όλο 
και περισσότερο στους κόλπους της ΕΟΚΕ 
και εδραιώνεται στις συνειδήσεις, είναι 
η έννοια του «κόστους της μη Ευρώπης». Εάν 
το μέγεθος, η αποτελεσματικότητα και η δια-
φάνεια του ενωσιακού προϋπολογισμού είναι 
δυσανάλογα προς τη βαρύτητα των διακυ-
βευόμενων θεμάτων, θα είμαστε αναγκα-
σμένοι να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις 
του 21ου αιώνα με μια ΕΕ αποδυναμωμένη, 
πράγμα που έρχεται σε αντίθεση με τις προ-
τάσεις της ομάδας των σοφών. (asp) ●

Το 1989  το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμέ-
νων Εθνών ανακήρυξε την 11η Ιουλίου σε 
Παγκόσμια Ημέρα Πληθυσμού και έκτοτε 
εορτάζεται κάθε χρόνο με σκοπό την ευαι-
σθητοποίηση του πληθυσμού όλου του πλα-
νήτη σε θέματα δημογραφίας και αειφορίας. 
Δεδομένου του αλληλένδετου χαρακτήρα 
τους και επ’ ευκαιρία της εν λόγω ημέρας, ο κ. 
Hans-Joachim Wilms, πρόεδρος του Παρα-
τηρητηρίου Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΟΚΕ, 
παραχώρησε συνέντευξη στο ΕΟΚΕ Info.

11 Ιουλίου: Παγκόσμια Ημέρα Πληθυσμού

ΕΟΚΕ Info: Έχει ακόμα νόημα 
να εορτάζουμε την Παγκόσμια 
Ημέρα Πληθυσμού; 

Hans-Joachim Wilms: Βεβαίως. Είναι 
σημαντικό διότι πρέπει να αναλογιστούμε 
πώς θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τα δημο-
γραφικά ζητήματα και κυρίως το θέμα 
της επισιτιστικής ασφάλειας. Είναι σαφές, 
ακόμα και στην ΕΟΚΕ, ότι υπάρχουν δύο 
τύποι αγροτών: οι μεν παραδοσιακοί αγρό-
τες ισχυρίζονται ότι η παραγωγή μπορεί να 

αυξηθεί μέσω της επέκτασης των γεωργικών 
εκτάσεων· οι δε υπόλοιποι αγρότες – στους 
οποίους ανήκω και εγώ – θεωρούν ότι ο πλα-
νήτης μπορεί να θρέψει τους πάντες, αρκεί να 
εφαρμοστεί μια δικαιότερη κατανομή. 

ΕΟΚΕ Info: Τι σημαίνει αυτό;

HJW: Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που 
δημοσίευσε ο Οργανισμός Επισιτισμού και 
Γεωργίας (FAO) των Ηνωμένων Εθνών, 
ο πλανήτης μπορεί να παράγει αρκετά τρό-
φιμα για όλους· το πρόβλημα είναι ότι τα 
τρόφιμα αυτά δεν παράγονται εκεί που χρει-
άζονται ούτε στην απαιτούμενη ποιότητα 
ή ποσότητα. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται 
είναι πώς μπορούμε να το αλλάξουμε αυτήν 
την κατάσταση. Οι συνέπειές της είναι κατα-
στροφικές –για παράδειγμα, αποψίλωση των 
δασών στη Βραζιλία και στην Αργεντινή. Το 
γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να 
παράγουν αρκετά τρόφιμα φανερώνει ότι 
πρέπει να αλλάξει κάτι στις συνήθειές μας, 
τόσο από τη δική μας πλευρά όσο και στη 
συμπεριφορά των παραγωγών στις ανα-
πτυσσόμενες χώρες. Ένα άλλο σημείο που 
θα πρέπει να τονιστεί είναι ο βαθμός στον 
οποίο έχουν μεταλλαχθεί οι διατροφικές 
συνήθειες κατά τον τελευταίο αιώνα, π.χ. 
με την αύξηση της κατανάλωσης κρέατος.

ΕΟΚΕ Info: Τι θα πρέπει να 
αλλάξει;

HJW: Ουκ ολίγα πράγματα, ώστε να υπάρ-
ξει ένα συνολικό αποτέλεσμα. Το αίτημα 
της επέκτασης της αγροτικής γης παραεί-
ναι απλοϊκό· πρέπει να ληφθεί μέριμνα για 
την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία 
της κάθε χώρας. Για παράδειγμα, δεν είναι 
λογικό να φέρνουμε ζωοτροφές από την 
άλλη άκρη του κόσμου, ούτε είναι σωστό 
να μετατρέπονται φυσικά καταφύγια στη 
Γερμανία σε εκτάσεις καλλιέργειας για την 
παραγωγή βιομάζας –και αυτά δεν είναι 
παρά δύο ενδεικτικά παραδείγματα. 

ΕΟΚΕ Info: Η ΕΟΚΕ έχει 
καταστήσει επανειλημμένα 
σαφές ότι πρέπει να 
αναθεωρήσουμε τις 
παραγωγικές και τις 
καταναλωτικές μας συνήθειες. 
Πιστεύετε ότι μπορούμε με 
αυτόν τον τρόπο και μόνο να 
εξασφαλίσουμε την αειφορία 
στο μέλλον;

HJW: Πριν από δέκα χρόνια κανείς δεν 
έπαιρνε στα σοβαρά το θέμα της αειφο-
ρίας. Σήμερα είναι ευρέως παραδεκτό 

Οικοδομώντας γέφυρες πάνω από την τρικυμία
Συνέντευξη με τον κ. Nicolai Wammen, Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Δανίας

ΕΟΚΕ Info: Ποιες ήταν οι 
φιλοδοξίες της Δανικής 
Προεδρίας;

Nicolai Wammen: Ήταν σαφές εξ αρχής 
ότι η Δανία αναλάμβανε την προεδρία 
του Συμβουλίου σε μία εποχή σοβαρής 
οικονομικής κρίσης. Ο σαφής στόχος της 
Δανικής Προεδρίας ήταν να βοηθήσει 

την Ευρώπη να επιστρέψει σε ορθή πορεία 
και να εξέλθει από την κρίση –χωρίς να 
καταστεί πρώτο θέμα της επικαιρότητας 
στην Ευρώπη, αλλά με σκληρή δουλειά και 
επιτυγχάνοντας τα αποτελέσματα που χρει-
άζεται η Ευρώπη. Κατά τους τελευταίους 
έξι μήνες εργαστήκαμε σκληρά για να το 
επιτύχουμε αυτό «οικοδομώντας γέφυρες 
πάνω από την τρικυμία» και προωθώντας 
τις διαπραγματεύσεις. 

Η Δανική Προεδρία βοήθησε να δια-
μορφωθεί μία οικονομική πολιτική η οποία 
αντιμετωπίζει την κρίση από δύο οπτικές 
γωνίες: για την εξασφάλιση της ανάκαμ-
ψης, κατέστη απαραίτητο να αποκαταστα-
θεί η εμπιστοσύνη με την εξυγίανση των 
δημόσιων οικονομικών, ενώ παράλληλα 
χρειάστηκε να προωθηθεί η ανάπτυξη και 
η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω 
μεταρρυθμίσεων και νέων πρωτοβουλιών. 

Μετά το τέλος της Προεδρίας, θεωρώ 
πως μπορεί πλέον δικαίως να ειπωθεί ότι 
κατορθώσαμε να κάνουμε ένα σημαντικό 
βήμα για την Ευρώπη. 

ΕΟΚΕ info: Ποια θεωρείτε 
ότι είναι τα μεγαλύτερά σας 
επιτεύγματα; 

NW: Εξ αρχής η  Δανική Προεδρία επι-
κεντρώθηκε στη σκληρή δουλειά που θα 
βοηθούσε την Ευρώπη να προοδεύσει. Κατά 
τους τελευταίους έξι μήνες αγωνιστήκαμε 
για να επιτύχουμε απτά αποτελέσματα 
σε όλους τους τομείς. Το σημαντικότερο 
επίτευγμα δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο 
πρωτοσέλιδο στον Τύπο, αλλά μάλλον το 
γεγονός ότι καταδείξαμε πως η ΕΕ εργάζε-
ται και επιτυγχάνει αποτελέσματα παρά την 
κρίση. Είμαι περήφανος που η Δανική Προ-
εδρία, σε συνεργασία με τα άλλα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ, συνέβαλε σημαντικά στην 
έξοδο της Ευρώπης από την κρίση. 

Επίσης, εάν μπορώ απλώς να υπογραμ-
μίσω τρία επιτεύγματα πέραν της οικο-
νομικής ατζέντας, θα πρέπει σίγουρα να 
αναφερθεί η συμφωνία σχετικά με την οδη-
γία για την ενεργειακή απόδοση. Δεν έχει 
μόνο θετική επίδραση στο κλίμα και στην 
εξάρτησή μας από την ενέργεια, αλλά συμ-

βάλλει και στη δημιουργία 400.000 θέσεων 
εργασίας στην Ευρώπη. Ξεχωρίζει, επίσης, 
ο κανονισμός για την περιαγωγή. Χάρη 
στον κανονισμό αυτό, θα εξασφαλιστούν 
χαμηλότερες τιμές για την κινητή τηλεφω-
νία όταν χρησιμοποιούμε τα «έξυπνα τηλέ-
φωνά» μας στο εξωτερικό. Τέλος, με την 
αναγνώριση του καθεστώτος υποψήφιας 
χώρας για τη Σερβία πραγματοποιήσαμε 
ένα σημαντικό βήμα για να διασφαλιστεί 
η δημοκρατία στην Ευρώπη. 

ΕΟΚΕ info: Η σχέση κόστους/
αποτελεσματικότητας αποτέλεσε 
σημαντικό χαρακτηριστικό της 
Δανικής Προεδρίας. Λόγω του 
γεγονότος ότι στις συνεδριάσεις 
προσφερόταν μόνο νερό της 
βρύσης, σας αποκάλεσαν «Tap 
water presidency» (Προεδρία 
νερού της βρύσης)…

NW: Για να είμαι ειλικρινής, είμαι πολύ 
περήφανος για το εν λόγω παρωνύμιο. 
Θέλετε να μάθετε τον λόγο; Διότι καταδει-
κνύει την πραγματικότητα: η Δανία διαθέ-

τει καταπληκτικό νερό βρύσης και επιπλέον 
αποδίδουμε εξαιρετική βαρύτητα στην πρά-
σινη σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας. 
Ενδιαφερόμαστε για τους πόρους μας και 
τις εκπομπές CO

2
. Ακριβώς αυτό αποτέλεσε 

θεμελιώδη κατευθυντήρια γραμμή κατά τον 
συνολικό σχεδιασμό της Προεδρίας μας. 

Ως εκ τούτου, όλοι οι τόποι συνεδρίασης 
και τα δωμάτια των ξενοδοχείων διέθεταν 
οικολογικό σήμα. Τα μενού βασίζονταν σε 
συστατικά εποχής, εκ των οποίων το 50% 
προήλθε από τοπικούς προμηθευτές. Επι-
πλέον, εφαρμόσαμε προγράμματα περιο-
ρισμού των απορριμμάτων τροφίμων και 
όλα τα εν λόγω απορρίμματα μεταφέρονταν 
απευθείας στο τοπικό εργοστάσιο βιοαερίου 
και μετατρέπονταν σε ενέργεια για τα νοι-
κοκυριά της Δανίας. 

Γνωρίζω ότι πολλοί συνάδελφοί μου 
εμπνεύστηκαν από την πράσινη προσέγγιση 
της Δανίας και, επομένως, εύχομαι να ακο-
λουθήσουν το παράδειγμα αυτό και άλλες 
Προεδρίες. (pln/mb) ●

Nicolai Wammen, Υπουργός Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων της Δανίας

Benedicte Federspiel, μέλος της ΕΟΚΕ, 
Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων

Marie-Louise Knuppert, μέλος της ΕΟΚΕ, 
Ομάδα των Εργαζομένων

Nils Juhl Andreasen, μέλος της ΕΟΚΕ, 
Ομάδα των Εργοδοτών
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Πώς είδαν τη Δανική Προεδρία τα μέλη 
της ΕΟΚΕ από τη Δανία
Η αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών μας είναι μονόδρομος
Συνέντευξη με την κ. Benedicte FEDERSPIEL, μέλος της ΕΟΚΕ και επικεφαλής σύμβουλο στο 

Συμβούλιο Καταναλωτών της Δανίας

Μία Προεδρία με «πυροσβεστικά» καθήκοντα
Συνέντευξη με τον κ. Nils Juhl Andreasen, μέλος της Ομάδας 

των Εργοδοτών της ΕΟΚΕ και Διευθυντή του Δανικού 

Συμβουλίου Γεωργίας και Τροφίμων

ΕΟΚΕ Info: Για τον εορτασμό 
της Ευρωπαϊκής Ημέρας 
του Καταναλωτή στις 
15 Μαρτίου 2012, η Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή διοργάνωσε, μαζί με 
το Συμβούλιο Καταναλωτών 
της Δανίας, τη διάσκεψη για 
την βιώσιμη κατανάλωση σε 

ΕΟΚΕ info: Λίγο πριν από την 
έναρξη της Δανικής Προεδρίας, 
είχατε επιμείνει ότι θα έπρεπε να 
επικεντρωθεί στην προώθηση 
της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, 
ιδίως στον τομέα των τροφίμων. 
Πώς κρίνετε τα επιτεύγματα της 
Προεδρίας στον εν λόγω τομέα;

Nils Juhl Andreasen: Είναι δύσκολο να 
κρίνει κανείς, διότι χρειάστηκε να κατα-
βληθούν πολύ μεγάλες προσπάθειες για 
τη χρηματοπιστωτική κρίση στην ΕΕ και 
εν τέλει για την εξασφάλιση του ευρώ. 
Το ζήτημα ήταν μάλλον πώς θα περιο-
ρισθεί η ζημία και όχι τόσο να ληφθούν 
τα κατάλληλα μέτρα για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων. Παρ’ όλα αυτά, θεωρώ ότι 
μακροπρόθεσμα αυτό θα αποτελέσει αντα-
γωνιστικό πλεονέκτημα για τον τομέα των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβα-
νομένης της γεωργίας και του τομέα των 
τροφίμων.

ΕΟΚΕ info: Η Δανική Προεδρία 
ηγήθηκε των συζητήσεων για 
τη μεταρρύθμιση της Κοινής 
Γεωργικής Πολιτικής, τις οποίες 
θα αναλάβει πλέον η Κυπριακή 
Προεδρία. Θεωρείτε ότι οι 

μια εποχή κρίσης. Πιστεύετε 
ότι η Δανική Προεδρία της 
ΕΕ ανταποκρίθηκε στην 
έκκλησή μας για επανεξέταση 
των σημερινών πρακτικών 
κατανάλωσης;

Benedicte Federspiel: Το έδαφος ήταν 
ήδη πρόσφορο επειδή οι έννοιες «οικολο-
γία» και «βιωσιμότητα» ήταν εμβληματικές 
λέξεις και στόχοι της δανικής κυβέρνησης 
γενικότερα, αλλά και της Προεδρίας. Οι 
υπουργοί και άλλοι διακεκριμένοι ομιλητές 
στη διάσκεψη κατέστησαν σαφές ότι είναι 
αδύνατο να μην τροποποιηθούν τα σημε-
ρινά καταναλωτικά πρότυπα.

ΕΟΚΕ info: Πιστεύετε ότι η κρίση 
δρα αρνητικά για τη βιώσιμη 
κατανάλωση;

BF: Δεν έχουμε την πολυτέλεια να μην 
συμπεριλάβουμε τη βιωσιμότητα σε όλες τις 
πολιτικές μας. Η εξεύρεση διεξόδου από την 
κρίση αποτελεί και ευκαιρία ανάδειξης νέων 

διαπραγματεύσεις βαίνουν προς 
τη σωστή κατεύθυνση;

NJA: Κατά την άποψή μου, οι διαπραγ-
ματεύσεις δεν βαίνουν προς καμία κατεύ-
θυνση, επομένως δεν μπορεί να πει κανείς 
αν βαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. 
Δαπανήθηκε πολύς χρόνος για να υπάρ-
ξει σαφήνεια τόσο για την πρόταση που 
υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και 
τις συνέπειές της. Μόλις πρόσφατα κατέ-
θεσαν τα κράτη μέλη και οι ΜΚΟ σαφείς 
απόψεις και θέσεις.

Παράλληλα, το πλαίσιο μεταβάλλεται 
ταχέως, διότι διογκώνεται η χρηματοπι-
στωτική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
μεταβάλλονται τα πρότυπα προσφοράς 
και ζήτησης των τροφίμων στην παγκό-
σμια αγορά και αποδίδεται περισσότερη 
προσοχή στη βιώσιμη παραγωγή και 
κατανάλωση. Ο συνδυασμός των εν λόγω 
στοιχείων μπορεί να επηρεάσει έντονα 
πολιτικές συμπεριφορές όσον αφορά τη 
σημασία της γεωργίας και του τομέα των 
τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς 
και το ευρωπαϊκό μοντέλο γεωργικής 
παραγωγής.

ΕΟΚΕ info: Υπήρξε η Δανική 
Προεδρία κεντρικό θέμα της 
επικαιρότητας στη Δανία ή δεν 
έτυχε μεγάλης προσοχής;

NJA: Πραγματοποιήθηκαν πολλές και 
διάφορες εκδηλώσεις στη Δανία και στις 
Βρυξέλλες και η δανική κυβέρνηση είχε 
καλή επίδοση στον τομέα αυτόν. Δυστυ-
χώς όμως κυριάρχησαν στην επικαιρότητα 
διάφορα εσωτερικά θέματα καθώς και 
η χρηματοπιστωτική κρίση της ΕΕ με απο-
τέλεσμα να αποσπασθεί η προσοχή από τα 
ζητήματα της ΕΕ και τις προσπάθειες της 
Δανικής Προεδρίας. (pln/mb)  ●

προσιτών και βιώσιμων λύσεων. Ένα παρά-
δειγμα είναι η οδηγία για την ενεργειακή 
απόδοση που μόλις υιοθετήθηκε. Η δανική 
βιομηχανία επιβεβαίωσε πρόσφατα ότι 
είναι δυνατή η επίτευξη των οικονομικών 
και περιβαλλοντικών στόχων έως το 2020.

ΕΟΚΕ info: Πώς η βιώσιμη 
κατανάλωση μπορεί να είναι 
και εύκολη επιλογή για τους 
καταναλωτές;

Οφείλουμε όλοι να αναλάβουμε την 
ευθύνη και να στηρίξουμε την ανάδειξη 
της βιώσιμης κατανάλωσης. Στο πλαίσιο 
αυτό, η Προεδρία ζήτησε από την ΕΟΚΕ 
να καταρτίσει γνωμοδότηση για τον τρόπο 
προώθησης της βιώσιμης παραγωγής και 
κατανάλωσης. Ωστόσο, δεν υπάρχουν 
εύκολες λύσεις και η προσφορά προσιτών 
και ταυτόχρονα βιώσιμων προϊόντων και 
υπηρεσιών θα αποτελέσει αντικείμενο συνε-
χών προσπαθειών τα προσεχή έτη. (pln/mb)    
 ●

Η δανική εκδοχή της ενεργειακής απόδοσης
Συνέντευξη με την κ. Marie-Louise Knuppert, μέλος της Ομάδας των Εργαζομένων της ΕΟΚΕ και 

Συνομοσπονδιακή Γραμματέα της Συνομοσπονδίας Συνδικαλιστικών Ενώσεων της Δανίας

ΕΟΚΕ Info: Πέρυσι τον Δεκέμβριο 
είχατε δηλώσει ότι η Προεδρία 
θα πρέπει να δώσει έμφαση στη 
δημιουργία πράσινων θέσεων 
εργασίας και στην ένταξη των 
νέων στην αγορά εργασίας. Ήταν 
ικανοποιητικές οι ενέργειες της 
Προεδρίας για αυτά τα θέματα;

Marie-Louise Knuppert: Η Προεδρία κατέ-
βαλε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου 
να αναδείξει την ανάπτυξη και την απασχό-
ληση ως τα κύρια ζητήματα της ημερήσιας 

διάταξης, κάτι διόλου εύκολο σε ένα περι-
βάλλον οικονομικής κρίσης. Είμαι ευτυχής 
που η  Προεδρία κατάφερε να επιτευχθεί 
συμφωνία σχετικά με την οδηγία για την 
ενεργειακή απόδοση.

Αν είχαμε αποτύχει, θα είχε χαθεί μια 
πολύτιμη ευκαιρία να βοηθήσουμε τις 
χώρες της ΕΕ να δράσουν αποτελεσματικά 
όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας και 
να προωθήσουμε τη δημιουργία χιλιάδων 

θέσεων εργασίας σε μια στιγμή που είναι 
τόσο αναγκαίες.

Η Δανική Προεδρία διατηρεί αμείωτη 
την έμφαση στην ανεργία των νέων. Είναι 
πλέον ώρα για δράση. Τούτο σημαίνει ότι 
η ΕΕ πρέπει να προσανατολίσει την πολιτική 
της έτσι ώστε να δημιουργηθεί περισσότερος 
χώρος για τους νέους. Αυτό θα μπορούσε να 
επιτευχθεί μέσω εντατικότερης χρήσης του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Στο πλαί-
σιο αυτό, η Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών 
Ενώσεων της Δανίας και οι Δανοί εργοδό-
τες έχουν προτείνει να χρησιμοποιούνται οι 
πόροι του ΕΚΤ για να στηριχθεί η θέσπιση 
προγραμμάτων απόκτησης επαγγελματικής 
πείρας στα κράτη μέλη.

Η ίδια έμφαση θα μπορούσε να αντικατο-
πτριστεί και στις διαπραγματεύσεις σχετικά 
με τις οδηγίες περί δημοσίων συμβάσεων, οι 
οποίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την 
απόλυτα θεμιτή απαίτηση ότι οι ανάδοχοι 
των δημόσιων συμβάσεων οφείλουν να παρέ-
χουν και ορισμένες δυνατότητες πρακτικής 
άσκησης. Πρόκειται για δύο μόνο πρακτικά 
παραδείγματα.

ΕΟΚΕ Info: Πρόσφατα, 
συμμετείχατε σε συνάντηση στην 
Κοπεγχάγη όπου εξετάστηκαν οι 
τρόποι συμμετοχής των πολιτών 
στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Είναι 

δύσκολο να ευαισθητοποιηθούν 
οι Δανοί να συμμετάσχουν στην 
ευρωπαϊκή συζήτηση;

MLK: Η εμπιστοσύνη στην ΕΕ και η υπο-
στήριξη του κοινού μπορούν να επιτευχθούν 
μόνο εάν γίνει σαφές ότι οι πολιτικοί της ΕΕ 
επιλύουν τα προβλήματα των απλών πολι-
τών. Οι πολίτες πρέπει να μπορούν να δια-
κρίνουν τη συμβολή της ΕΕ στην καθημερινή 
ζωή. Υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις για 
το πώς μπορεί τούτο να επιτευχθεί, όπως στα 
ανωτέρω παραδείγματα.

EOKE Info: Γνωρίζετε κάποιες 
επικοινωνιακές δραστηριότητες 
που έχουν πραγματοποιηθεί 
στη Δανία, από τις οποίες θα 
μπορούσε να διδαχθεί και η ΕΕ;

MLK: Η ΕΕ πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 
πιο συγκεκριμένη στην επικοινωνία της, αν 
και τούτο αποτελεί πρωτίστως καθήκον των 
αρμοδίων στα κράτη μέλη. Η «Πλατφόρμα 
των πολιτών» (Folkemødet), που συστάθηκε 
στη νήσο Bornholm με βάση μια σουηδική 
ιδέα, αποτελεί ένα μόνο παράδειγμα του άμε-
σου διαλόγου μεταξύ των πολιτικών και του 
κοινού. Η επικοινωνιακή πολιτική της ΕΕ θα 
πρέπει να βασίζεται στους μηχανισμούς ανοι-
χτού συντονισμού και ανταλλαγής εμπειριών 
που χρησιμοποιούνται σήμερα σε πολλούς 
άλλους τομείς. (pln/mb) ●

Παγκοσμιοποίηση και μετεγκαταστάσεις: 
υπάρχει μέλλον για τη βιομηχανία της ΕΕ;
Ο Πέπε είχε εργαστεί επί χρόνια σε ένα 
εργοστάσιο κατασκευής συλλεκτών ηλι-
ακής ενέργειας ενός κράτους μέλους της 
ΕΕ. Είχε μια πολύ ωραία δουλειά με σύμ-
βαση αορίστου χρόνου και καλές συν-
θήκες εργασίας. Η εταιρεία είχε πολλά 
κέρδη και συνεχώς επεκτεινόταν, διότι 
μπορούσε να επωφελείται από τους ειδι-
κούς όρους που προβλέπονταν από τις 
τοπικές αρχές και τις εθνικές επιχορη-
γήσεις για τις ανανεώσιμες πηγές στον 
τομέα της ενέργειας. Όλα φαίνονταν να 
είναι τέλεια ... μέχρι την κρίση. Και τότε 
το πάρτι τέλειωσε.

Λόγω των περικοπών του προϋπο-
λογισμού, η  εθνική κυβέρνηση ήταν 
υποχρεωμένη να μειώσει τις επιδοτή-
σεις, πράγμα που ελάττωσε δραματικά 
τη ζήτηση για ηλιακούς συλλέκτες. 
Έτσι, η εταιρεία αποφάσισε να κλείσει 
το εργοστάσιο και να μεταφέρει την 
παραγωγή στο Μεξικό. Τελικά, το 
σύνολο του προσωπικού έχασε τη δου-
λειά του και εντάχθηκε στις τάξεις των 
ανέργων, που ανέρχονται ήδη στο 40% 
του εθνικού εργατικού δυναμικού.

Η ζωή του Πέπε είχε γίνει ξαφνικά 
δραματική. Δέχθηκε τελικώς ένα βρα-
χυπρόθεσμο συμβόλαιο για την εκπαί-
δευση των ντόπιων εργαζομένων στο 
νέο εργοστάσιο κατασκευής ηλιακών 
συλλεκτών στο Μεξικό, οι οποίοι και 
θα έπαιρναν τη θέση του. Μετά από 
μάταιες υποσχέσεις, τελικά βρέθηκε να 
είναι άνεργος.

Όπως ο  Πέπε, έτσι και χιλιάδες 
εργαζόμενοι στην Ευρώπη επηρεάζο-
νται από τη βιομηχανική αλλαγή και 
την παγκοσμιοποίηση, γεγονός που 
αποτελεί πρόκληση για μια ολοένα και 
πιο ολοκληρωμένη εσωτερική αγορά. 
Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, 
η ΕΕ και η ΕΟΚΕ συνέστησαν, το 2002, 
τη Συμβουλευτική Επιτροπή Βιομηχανι-
κών Μεταλλαγών (CCMI). Στην εντολή 
της CCMI προβλέπονται καθήκοντα 
πρόβλεψης, διερεύνησης και ανάλυσης 

των εξελίξεων, ώστε να διασφαλίζονται 
θετικές και κοινές προσεγγίσεις ως προς τη 
διαχείριση των βιομηχανικών αλλαγών, από 
οικονομική, κοινωνική, εδαφική και περι-
βαλλοντική άποψη. Τα μέλη της, που προ-
έρχονται από διάφορους κλάδους οι οποίοι 
επηρεάζονται από τον εκσυγχρονισμό της 
οικονομίας, διασφαλίζουν στη CCMI το 
ηθικό κύρος που απαιτείται για να απευ-
θύνεται άμεσα προς τους λοιπούς φορείς 

χάραξης πολιτικής της ΕΕ. Ο στόχος της 
είναι σαφής: να διατηρήσει ανταγωνιστικές 
τις βιομηχανίες της ΕΕ και ταυτοχρόνως να 
εξασφαλίσει ότι οι εξελίξεις είναι κοινωνικά 
επωφελείς. Ο κ. Jorge Pegado Liz, Πρόε-
δρος της CCMI, έχει προσδιορίσει ως εξής 
τις τρεις βασικές λειτουργίες του οργάνου: 
«προώθηση των αρχών των ιδρυτών της ΕΕ 
μέσω γνωμοδοτήσεων, αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που συνεπάγονται οι εξελί-
ξεις, όπως η παγκοσμιοποίηση, η κοινωνική 
δικτύωση και οι νέες μέθοδοι εργασίας και, 
τέλος, προπαρασκευή ενόψει των βιομη-
χανικών αλλαγών και της αναδιάρθρωσης 
[...] Αξιοποίηση των διδαγμάτων του παρελ-
θόντος, προληπτική παρακολούθηση του 
παρόντος και πρόβλεψη για το μέλλον».

Από τότε που άρχισε η  οικονομική, 
χρηματοπιστωτική και γενικότερη κρίση, 
η CCMI έδωσε τον λόγο σε όλους τους 
συναφείς παράγοντες της βιομηχανίας, 
τόσο των εργαζομένων όσο και των 
εργοδοτών. Τον Μάιο του 2011, η CCMI 
εξέδωσε τρεις γνωμοδοτήσεις, που ασχο-
λούνται με το πώς η βιομηχανική πολιτική 

της ΕΕ σήμερα πλήττεται από την παγκο-
σμιοποίηση. Η θέση της CCMI είναι σαφής 
και κατηγορηματική. Η παγκοσμιοποίηση 
δημιούργησε μία δυναμική που κάνει τις 
επιχειρήσεις να μετακινούνται στο εξωτε-
ρικό και/ή να προχωρούν σε αναδιάρθρωση. 
Ωστόσο, μπροστά στην απειλή ότι το φθηνό 
εργατικό δυναμικό και οι ανεπαρκείς συνθή-
κες εργασίας εκτός της Ευρώπης μπορούν 
να υπονομεύσουν και καταστρέψουν θέσεις 
εργασίας στις χώρες της ΕΕ, η διοίκηση και 
οι εργαζόμενοι πρέπει να κατανοήσουν 
πλέον ότι είναι απαραίτητο να αντιμετω-
πίσουν μαζί την πρόκληση της μετεγκατά-
στασης. Ένας είναι ο δρόμος: μόνο μέσω 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της 
καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης 
θα διατηρήσει τη θέση της η Ευρώπη ως 
οικονομική δύναμη πρώτου μεγέθους.

Καθώς η τεχνολογία και η έρευνα απο-
κτούσαν ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα, 
η CCMI επικέντρωνε την προσοχή της σε 
τομείς όπως οι ΤΠΕ και οι υπηρεσίες, στους 
οποίους η Ευρώπη υστερεί. «Αυτό είναι το 
νέο πεδίο μάχης, όπου θα πρέπει να κρα-
τηθούμε μπροστά από την Κίνα και την 
Ινδία», προσθέτει ο κ. Joost P. van Iersel, 
μέλος της ΕΟΚΕ και εισηγητής της σχετικής 
γνωμοδότησης με τίτλο «Μία ολοκληρω-
μένη βιομηχανική πολιτική για την εποχή της 
παγκοσμιοποίησης».

Στις 12 Ιουνίου 2012, η CCMI εόρτασε 
τη δέκατη επέτειό της με τη διοργάνωση 
συνεδρίου με θέμα «Για μια συνεχή βιώσιμη 
βιομηχανική αλλαγή». Συγκέντρωσε εκπρο-
σώπους των ευρωπαϊκών ενώσεων της 
βιομηχανίας, των συνδικαλιστικών οργα-
νώσεων και των φορέων χάραξης πολιτικής, 
προκειμένου να αναλύσουν την κατάσταση 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, τις προκλή-
σεις του παρελθόντος και τις μελλοντικές 
κατευθύνσεις.

Η ιστορία του Πέπε επαναλαμβάνε-
ται συνεχώς σε όλη την Ευρώπη: η CCMI 
είναι αποφασισμένη να αλλάξει τα πράγ-
ματα. (Ail) ●

Γιατί η ΕΕ χρειάζεται διαφορετικό προϋπολογισμό 
και ποια πρέπει να είναι η μορφή του;

ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτόν 
τον τρόπο ζωής. Βεβαίως, τον τελευταίο 
καιρό η κρίση προβληματίζει τους πάντες 
και απαιτείται η λήψη βραχυπρόθεσμων 
λύσεων. Ωστόσο, η αειφορία και η βραχυ-
πρόθεσμη οπτική είναι έννοιες ασύμβατες. 
Ευτυχώς, όμως. η αειφορία εξελίσσεται σε 
μέρος της καθημερινότητάς μας και η τάση 
αυτή αναμένεται να έχει συνέχεια.

ΕΟΚΕ Info: Τι χρειάζεται για 
να υπάρξει πρόοδος στο 
θεματολόγιο της αειφορίας; 

HJW: Χρειάζεται να έχουμε ξεκάθαρη 
εικόνα του δρόμου που πρέπει να ακολου-
θήσουμε, με ορισμένο χρονοδιάγραμμα και 
κοινές βλέψεις ως προς τα πεδία δράσης 
και της συνέχειας που θα πρέπει να δοθεί 
σε αυτή τη δράση. Θεωρώ ότι το σημαντι-
κότερο ζητούμενο είναι να ανταποκριθεί 
η πολιτική μας ηγεσία στις ευθύνες της, να 
επιδείξει προσήλωση στον στόχο της αλλα-
γής στρατηγικής και να υπάρξει συμφωνία 
ως προς συγκεκριμένους χάρτες πορείας και 
σχέδια δράσης που θα πρέπει να ακολουθη-
θούν. (kf) ●

οδοξίας, καλώντας τους συμμετέχοντες να 
φανταστούν πόσο δύσκολο θα ήταν για τα 
περισσότερα κράτη μέλη να επιβιώσουν σε 
μια τέτοια παγκόσμια οικονομική κρίση εάν 
ήταν μόνα τους.

Γενικά, στόχος της ΕΟΚΕ με τη διοργά-
νωση αυτής της διάσκεψης, η οποία καλύ-
φθηκε ευρέως από τα μέσα ενημέρωσης, 
ήταν να συμβάλει στη συζήτηση με θέμα 
την μορφή που πρέπει να λάβει η οικονομική 
διακυβέρνηση της ΕΕ. Υπάρχει ο κίνδυνος 
τέτοιου είδους συζητήσεις να επικεντρώ-
νονται αποκλειστικά στη μακροπρόθεσμη 
πολιτική, αλλά, στην προκειμένη περί-
πτωση, οι ομιλητές έδειξαν να κατανοούν 
ότι οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν 
κατά τους προσεχείς μήνες θα είναι υψίστης 
σημασίας για το μέλλον της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Η απόφαση αυτή θα έχει άμεσο 
αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών, με άμεσες 
επιπτώσεις σε θέματα όπως η απασχόληση, 
η αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων και 
η χορήγηση πιστώσεων στις ΜΜΕ. Συνε-
πώς, η ΕΟΚΕ θα συνεχίσει να αποτελεί ένα 
μοναδικό στο είδος του φόρουμ συζήτησης, 
που θα διατυπώνει συγκεκριμένες προτάσεις 
μέσω των γνωμοδοτήσεών της και μέσω του 
διαλόγου με τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς 
φορείς. Η διάσκεψη της 7ης Ιουνίου αποτε-
λούσε μέρος αυτής της προσέγγισης, η οποία 
επιδιώκει επίσης να καταδείξει ότι η ΕΕ ίσως 
να βρίσκεται πιο κοντά στην ενότητα που 
προβάλλει εκτός των συνόρων της παρά 
στην τελμάτωση και την παράλυση. (asp)
 ●

Η ΔΑΝΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Ενεργός πολίτης
Για μια καλύτερη ευρωπαϊκή κοινωνία

Η ενεργός συμμετοχή του πολίτη στα κοινά είναι 
καίρια για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής. Σε αυτό το βιβλίο, 24 μέλη 
της ΕΟΚΕ μιλούν για την προσωπική συμβολή τους 
ως επιχειρηματίες, συνδικαλιστές, ακτιβιστές και εθε-
λοντές και αποκαλύπτουν ένα ευρύ και συναρπαστικό 
φάσμα ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων. Το κοινό 
χαρακτηριστικό τους είναι το συναίσθημα της αλλη-
λεγγύης με τους συνανθρώπους και το ενδιαφέρον για 
την ευημερία τους. (cl) ●

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Pierre Jean Coulon, μέλος της ΕΟΚΕ, 
Ομάδα των Εργαζομένων

Σ υ ν έ χ ε ι α  α π ό  τ η  σ ε λ ί δ α  4
Η δανική εκδοχή της ενεργειακής απόδοσης

>>>  Σ ε λ ί δ α  5

Σ υ ν έ χ ε ι α  α π ό  τ η  σ ε λ ί δ α  1
Staatsverschuldungskrise und Fiskalpakt: Zwei Seiten 

der gleichen Medaille?

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

Κρίση του δημόσιου χρέους και δημοσιονομική 
ένωση: δύο όψεις του ίδιου νομίσματος

Αγαπητοί αναγνώστες,
Η Διάσκεψη του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη «Ρίο+20», 
η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 20 έως τις 22 Ιουνίου στο 
Ρίο ντε Τζανέιρο ως συνέχεια της Διάσκεψης Κορυφής για τη 
Γη του 1992, υπήρξε ασφαλώς σημαντική ευκαιρία για τη συζή-
τηση της μετάβασης προς ένα πραγματικά βιώσιμο μέλλον για 

όλους μας, πλην όμως τα αποτελέσματα ήταν σαφώς λιγότερο εποικοδομητικά από αυτά που 
προσδοκούσε η αντιπροσωπεία της ΕΟΚΕ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του περασμένου έτους, η ΕΟΚΕ εργαζόταν για τη διαμόρφωση ενός 
σφαιρικού και περιεκτικού θεματολογίου, το οποίο θα έθετε επί ίσοις όροις και τους τρεις πυλώνες 
της βιωσιμότητας – τον οικονομικό, τον κοινωνικό και τον περιβαλλοντικό. Ειδικότερα, η ΕΟΚΕ 
ζητούσε να καταρτιστεί ένας χάρτης πορείας για τη βιωσιμότητα με συγκεκριμένους σκοπούς, 
στόχους, δράσεις και μηχανισμούς. Κατά συνέπεια, η ΕΟΚΕ δεν μπορεί παρά να εκφράσει τη λύπη 
της που δεν κατέστη δυνατό να ληφθούν υπόψη οι πολυάριθμες προσδοκίες της ευρωπαϊκής και 
της παγκόσμιας κοινωνίας των πολιτών· ευελπιστεί όμως ότι, κατά το στάδιο της υλοποίησης, 
θα υπάρξουν περιθώρια βελτίωσης και υπερκάλυψης των όρων της τελικής διακήρυξης που 
εγκρίθηκε στο Ρίο.

Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων που συνήλθαν στο Ρίο έχασαν μια μοναδική 
ευκαιρία να πραγματοποιήσουν ένα αποφασιστικό βήμα προς την επίτευξη μεγαλύτερης 
κοινωνικής και περιβαλλοντικής δικαιοσύνης. Αυτό που με λυπεί περισσότερο είναι 
η απουσία συγκεκριμένου σχεδίου δράσης για τα επόμενα χρόνια, αλλά και δεσμευ-
τικών συμφωνιών για την υιοθέτηση βιώσιμων αναπτυξιακών πρακτικών. Δυστυχώς, 
ελάχιστη ήταν η έμφαση που δόθηκε στην κοινωνική διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης, 
ενώ στόχοι όπως η εξάλειψη της φτώχειας και η εξασφάλιση της πρόσβασης σε τροφή, 
πόσιμο νερό και βιώσιμη ενέργεια δεν έτυχαν της προσδοκώμενης προσοχής και επι-
πλέον δεν επιτεύχθηκε η αναβάθμιση του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για 
το Περιβάλλον σε εξειδικευμένη υπηρεσία.

Τελευταία πηγή απογοήτευσης αποτελεί η αδυναμία θεσμοθέτησης ενός διαμε-
σολαβητή για τις μελλοντικές γενεές· η αναγνώριση της ανάγκης θεσμοθέτησης μιας 
διεθνούς αρχής, επιφορτισμένης με την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των μελλοντικών 
γενεών υπεράνω των βραχυπρόθεσμων οικονομικών συμφερόντων, θα είχε ιδιαίτερη 
συμβολική αξία.

Εντούτοις, ορισμένα από τα αποτελέσματα της Διάσκεψης μπορούν να εκληφθούν ως επιτυ-
χίες. Διαπιστώσαμε με ικανοποίηση ότι η έννοια της «πράσινης οικονομίας» τέθηκε στο επίκεντρο 
της τελικής δήλωσης, ως κινητήρια δύναμη της βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ συγχρόνως επικρο-
τήσαμε την εισαγωγή της έννοιας των «στόχων βιώσιμης ανάπτυξης», τους οποίους οφείλουμε 
τώρα να διαμορφώσουμε και να υλοποιήσουμε το ταχύτερο δυνατό, προκειμένου η πρόσφατη 
Διάσκεψη Κορυφής να μετατραπεί σε εφαλτήριο μιας διαδικασίας παγκόσμιας μεταστροφής 
που θα οδηγήσει στην εδραίωση πιο βιώσιμων κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς. Τελευταίο, αλλά 
εξίσου σημαντικό επίτευγμα αποτελεί η αναγνώριση του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών για 
την προαγωγή και την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης.

Όπως έχω ξαναπεί: ο δρόμος που ξεκινά από το Ρίο είναι εξίσου σημαντικός με τον δρόμο 
που φτάνει στο Ρίο. Η συνέχεια που θα δοθεί στη Διάσκεψη Ρίο+20 πρέπει να συμπεριληφθεί 
από ’δω και πέρα μεταξύ των προτεραιοτήτων της κοινωνίας των πολιτών και θα παραμείνει 
ασφαλώς μία από τις πρώτιστες επιδιώξεις μου έως το τέλος της θητείας μου στο αξίωμα του 
Προέδρου της ΕΟΚΕ.

Staff an Nilsson

Πρόεδρος

13 Ιουλίου 2012
Ρέικιαβικ, Ισλανδία: 
1η συνεδρίαση της Μικτής 
Συμβουλευτικής Επιτροπής 
ΕΕ-Ισλανδίας

6 Σεπτεμβρίου 2012
Κύπρος: Δημόσια ακρόαση 
με θέμα τις «Βιομηχανίες 
προσωπικών κοινωνικών, 
υγειονομικών και 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών»

25 Σεπτεμβρίου 2012
ΕΟΚΕ, Βρυξέλλες: ΒΗΜΑΤΑ 
ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗ 
ΕΥΡΩΠΗ! Η κοινωνία των 
πολιτών πλήρης εταίρος στη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020» 

28 Σεπτεμβρίου 2012
Λισαβόνα, Πορτογαλία: 
Διάσκεψη με θέμα τις 
«Μεταρρυθμίσεις της αγοράς 
εργασίας ως αντίδραση στην 
κρίση»

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

2 Γιατί η ΕΕ χρειάζεται 
διαφορετικό προϋπολογισμό 
και ποια πρέπει να είναι η μορφή 
του;

3 Η Κύπρος για μια καλύτερη 
Ευρώπη, συνέντευξη με τον 
κ. Ανδρέα Μαυρογιάννη, 
Υφυπουργό Προεδρίας για 
Ευρωπαϊκά Θέματα

4 Οικοδομώντας γέφυρες πάνω 
από την τρικυμία, συνέντευξη 
με τον κ. Nicolai Wammen, 
Υπουργό Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων της Δανίας

5 Παγκοσμιοποίηση και 
μετεγκαταστάσεις: υπάρχει 
μέλλον για τη βιομηχανία της ΕΕ;

6 Η κοινωνία των πολιτών: 
πλήρης εταίρος στη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020»

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Ευρωπαϊκές μέλισσες!

Οι μέλισσες παίζουν σημαντικότατο ρόλο 
στο φυσικό περιβάλλον από την αρχαιότητα. 
Μέσω της επικονίασης, αποτελούν ζωτικό 
μέρος των γεωργικών πρακτικών μας. Τα 
τελευταία χρόνια, οι μέλισσες εξαφανίζονται 
με ανησυχητικό ρυθμό. Ο λόγος είναι ακόμη 
άγνωστος, αλλά η ρύπανση, η μονοκαλλιέρ-
γεια και η υπερβολική χρήση των φυτοφαρ-
μάκων είναι οπωσδήποτε μεταξύ των πιθανών 
αιτίων.

Η ΕΟΚΕ έχει επίγνωση του προβλήματος και των συνεπειών του για τη βιοποικιλότητα, 
την ποιότητα των τροφίμων και της ασφάλειας. Γι’ αυτό και στις 7 Μαΐου 2012 η Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών εγκατέστησαν δύο 
κυψέλες στην οροφή του κτιρίου Jacques Delors, στις Βρυξέλλες. Πρόκειται για την ολοκλή-
ρωση ενός σχεδίου που είχαν εγκαινιάσει οι δύο Επιτροπές πριν από ένα χρόνο περίπου με τη 
βοήθεια της ένωσης Apis Bruoc Sella, στόχος της οποίας είναι η διάδοση της εγκατάστασης 
κυψελών στις στέγες των σπιτιών της πόλης. Σκοπός του προγράμματος είναι να καταδειχθεί 
ότι και οι πόλεις επίσης μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο στη διατήρηση της βιοποικιλό-
τητας και ότι ο καθένας μας μπορεί να συμβάλει με ένα μικρό λιθαράκι στην προστασία των 
επαπειλούμενων οικοσυστημάτων μας.

Στις 31 Μαΐου 2012, πολλοί από εκείνους που είχαν την τύχη να παραστούν στον επί-
σημο εγκαινιασμό της πρωτοβουλίας «Αστικό σχέδιο για τις μέλισσες», είχαν την ευκαιρία 
να δοκιμάσουν το πρώτο μέλι των δύο Επιτροπών (για την παραγωγή του οποίου δεν χρει-
άσθηκαν παρά κάτι παραπάνω από 20 ημέρες «εργασίας»). Αναμένεται ότι οι δύο κυψέλες 
θα αποφέρουν περί τα 40 κιλά μέλι το χρόνο. (rdr) ●

Open Day 2012
Ημέρα ελεύθερης εισόδου
Η ΕΟΚΕ ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό

Πάνω από 3.000 άτομα επισκέφτηκαν την 
ΕΟΚΕ στις 12 Μαΐου 2012, κατά την 20ή επα-
νάληψη της πρωτοβουλίας Open Day (ημέρα 
ελεύθερης εισόδου) των θεσμικών οργάνων 
της ΕΕ. Φέτος, το θέμα της εκδήλωσης ήταν 
η αειφορία και η πράσινη οικονομία, έτσι ώστε 
να συμβάλει στην ευρύτερη ευαισθητοποίηση 
γύρω από τη συναφή θεματολογία της διάσκε-
ψης των Ηνωμένων Εθνών ΡΙΟ+20 για τη 

βιώσιμη ανάπτυξη. Κρίσιμα ζητήματα, όπως η δημιουργία πράσινων θέσεων απασχόλησης, 
οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι βιώσιμες πόλεις και η κατανάλωση νερού, εκτέθηκαν με 
δημιουργικό και διαδραστικό τρόπο. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με 
μέλη της ΕΟΚΕ και το προσωπικό, να κατατοπισθούν γύρω από το έργο της ΕΟΚΕ και να 
απολαύσουν διασκεδαστικές δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Ο Πρόεδρος, κ. Staff an 
Nilsson, η Αντιπρόεδρος, κ. Anna Maria Darmanin, και ο Γενικός Γραμματέας, κ. Martin 
Westlake, ήταν παρόντες όλη την ημέρα και συμμετείχαν ενεργά στην υποδοχή των επισκε-
πτών και στην ευαισθητοποίηση γύρω από τα περιβαλλοντικά θέματα. Εφέτος, το εξαίρετο 
(και εθελοντικό) έργο πολλών μελών της ΕΟΚΕ και του προσωπικού της συνέβαλε και πάλι 
στην επιτυχία της πρωτοβουλίας και προέβαλε τον δυναμικό και σφίζοντα χαρακτήρα του 
θεσμικού μας οργάνου. (rdr) ●

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

Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν:
Maciej Bury (mb) 
Raff aele De Rose (rdr) 
Alejandro Izquierdo Lopez (ail) 
Nadja Kačičnik (nk) 
Chloé Lahousse (cl) 
Peter Lindvald-Nielsen (pln) 

Makeda Peter (mp) 
Antonio Santamaria Pargada (asp) 

Γενικός συντονισμός:
Nadja Kačičnik

Διεύθυνση:
European Economic and Social Committee
Jacques Delors Building, 99 Rue Belliard, B-1040 
Brussels, Belgium
Tel. (+32 2) 546.93.96 or 546.95.86
Fax (+32 2) 546.97.64
Email: 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 στην αρχισυντάκτρια.

Κυκλοφορία: 15.500 αντίτυπα.

Το επόμενο τεύχος θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο του 2012.

Από το 2008, η οικονομική κρίση, που ξεκί-
νησε στις ΗΠΑ, κυριαρχεί στα μέσα ενη-
μέρωσης και κατέχει την κορυφαία θέση 
στις πολιτικές ατζέντες των παγκόσμιων 
πολιτικών ηγεσιών. Η  κρίση έχει πλέον 
εξαπλωθεί στην Ευρώπη και οι συγκρίσεις 
μεταξύ της Federal Reserve και της Ευρωπα-
ϊκής Κεντρικής Τράπεζας γίνονται ολοένα 
και πιο δημοφιλείς. Στο τεύχος της 16ης 
Ιουνίου, ο «Economist» συγκρίνει τη δημο-
σιονομική κατάσταση της Καλιφόρνιας με 
εκείνη της Ελλάδας. Το άρθρο, γραμμένο 
από τον ανταποκριτή του περιοδικού στο 
Λος Άντζελες, αναφέρει ότι, πέρα από τα 

ευρωπαϊκά σύνορα, επικρατεί η εντύπωση 
ότι η οικονομία της ΕΕ είναι πιο ολοκλη-
ρωμένη από ό,τι πιστεύεται στην Ευρώπη: 
διαφορετικά, γιατί να γίνεται σύγκριση 
μεταξύ ενός ομοσπονδιακού κράτους των 
ΗΠΑ με ένα κράτος μέλος της ΕΕ; Η Ευρω-
παϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
είναι πεπεισμένη ότι περισσότερη Ευρώπη 
σημαίνει περισσότερα και καλύτερα μέσα 

καταπολέμησης και αποφυγής μιας παγκό-
σμιας κρίσης.

Η συζήτηση για τη μελλοντική διαμόρ-
φωση της ΕΕ όσον αφορά την οικονομική 
ολοκλήρωση βρίσκεται στο επίκεντρο των 
ανησυχιών της ΕΟΚΕ διότι το διακύβευμα 
είναι εξαιρετικά σημαντικό: πρόκειται για 
το ίδιο το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο. 
Επομένως, είναι λογικό το τμήμα ECO της 
ΕΟΚΕ, που είναι αρμόδιο για τις οικονο-
μικές και τις δημοσιονομικές υποθέσεις, 
να ασχοληθεί με θέματα όπως η θέσπιση 
ευρωομολόγων, η δημιουργία ευρωπαϊκού 

οργανισμού αξιολόγησης της πιστοληπτικής 
ικανότητας, η χρηματοοικονομική εκπαί-
δευση των πολιτών μας και η ρύθμιση των 
χρηματοπιστωτικών αγορών.

Στο πλαίσιο αυτό, στις 7 Ιουνίου 2012 
πραγματοποιήθηκε στην ΕΟΚΕ μια υψη-
λού επιπέδου διάσκεψη, με θέμα την τρέ-
χουσα κρίση του δημόσιου χρέους. Μεταξύ 

Η Κύπρος για μια καλύτερη Ευρώπη

Αναγνωρίζοντας ότι η  Ευρώπη πρέπει να 
αναδυθεί δυνατότερη από την τρέχουσα οικο-
νομική κρίση, η Κυπριακή Δημοκρατία σκο-
πεύει να εργαστεί για μια καλύτερη Ευρώπη, 
συμβάλλοντας στην αειφόρο ανάπτυξη, στην 
κοινωνική συνοχή και στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας. Οι σημερινές κοινωνικοοικονομικές 
εξελίξεις μας ωθούν να θέσουμε ως στόχο τη 
διαμόρφωση μιας ΕΕ που θα έχει μεγαλύτερη 
επαφή με τους πολίτες της και το παγκόσμιο 
γίγνεσθαι, με γνώμονα την αρχή της αλλη-
λεγγύης.

Είναι επιτακτική ανάγκη να προκρίνουμε 
μια πιο αποτελεσματική και βιώσιμη Ευρώπη. 
Προς τούτο, το σημαντικότερο σημείο στην 
ημερήσια διάταξη είναι οι διαπραγματεύσεις 
με θέμα το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
για την περίοδο 2014-2020· οι διαπραγματεύ-
σεις αυτές αποτελούν ευκαιρία να επιτευχθεί 
συμφωνία επί του προϋπολογισμού και των 
γραμμών πολιτικής που θα συντελέσουν 
στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση της αντα-
γωνιστικότητας. Η Κυπριακή Προεδρία θα 
προσπαθήσει να οριστικοποιήσει τις εν λόγω 
διαπραγματεύσεις και να επιτύχει όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερη πρόοδο στις διαπραγμα-
τεύσεις για τις κοινές πολιτικές, συμπεριλαμ-
βανομένης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, 
της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και της 
πολιτικής για τη συνοχή. Η Κυπριακή Προε-
δρία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην πολιτική 
συνοχής και γι’ αυτόν τον λόγο έχει ζητήσει 
από την ΕΟΚΕ να εκπονήσει μια γνωμοδότηση 
με θέμα την ανάπτυξη μακροπεριφερειακής 
στρατηγικής για τη Μεσόγειο και τα οφέλη 
που απορρέουν από αυτήν για τα νησιωτικά 
κράτη μέλη. Η οικολογική τροπή, η ενεργειακή 
απόδοση, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα και 
η αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής 
αλλαγής αποτελούν επίσης ζητήματα μεγάλης 
σημασίας για την Προεδρία μας.

Η οικοδόμηση μιας Ευρώπης με λειτουρ-
γικότερη οικονομία και βάση την ανάπτυξη 

συνιστά επίσης καίριο αίτημα για την ανά-
καμψη από την τρέχουσα οικονομική κρίση 
και την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότη-
τας της ΕΕ. Επομένως, θα δοθεί έμφαση στην 
ενίσχυση της εποπτείας των δημοσιονομικών 
και των μακροοικονομικών πολιτικών και στη 
διασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότη-
τας. Παράλληλα, προβάλλει αδήριτη η ανά-
γκη προαγωγής της ανάπτυξης και γι’ αυτό 
η Κυπριακή Προεδρία θα επικεντρωθεί στην 
ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς, στη δημιουρ-
γία νέων θέσεων εργασίας και στην προώθηση 
της έρευνας και της καινοτομίας με έμφαση 
στις ΜΜΕ, προκειμένου να συμβάλει στην ενί-
σχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. 

Ο στόχος της προσέγγισης της Ευρώπης 
με τους πολίτες της σε πνεύμα αλληλεγγύης 
και κοινωνικής συνοχής σημαίνει ότι θα 
δοθεί έμφαση στην απασχόληση των νέων, 
με δεδομένους τους υψηλούς δείκτες ανερ-
γίας εντός της ΕΕ. Η καθιέρωση του κοινού 
ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου πριν από το 
τέλος του 2012 αποτελεί άλλη μία προτεραιό-
τητα. Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, ζητήσαμε 
από την ΕΟΚΕ να εκπονήσει διερευνητική 
γνωμοδότηση με θέμα την εφαρμογή ενός 
συστήματος (Eurodac) αντιπαραβολής των 
δακτυλικών αποτυπωμάτων των αιτούντων 
άσυλο, καθώς και ορισμένων κατηγοριών 
παράνομων μεταναστών. Η Κυπριακή Προ-
εδρία υπέβαλε επίσης στην ΕΟΚΕ αίτημα να 
καταρτίσει γνωμοδότηση σχετικά με την ενί-
σχυση των συμμετοχικών διαδικασιών και τη 
δραστηριοποίηση των τοπικών και των περι-
φερειακών αρχών, της κοινωνίας των πολιτών 
και των κοινωνικών εταίρων στην εφαρμογή 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 

Ένας άλλος στόχος της Κυπριακής Προ-
εδρίας είναι να φέρει την Ευρώπη εγγύτερα 
στις γειτονικές της χώρες, προάγοντας το 
θεματολόγιο της διεύρυνσης και αναδεικνύο-
ντας τη νότια διάσταση της ευρωπαϊκής πολι-
τικής γειτονίας· παράλληλα, επιδιώκουμε την 
περαιτέρω ενδυνάμωση της ΕΕ στην παγκό-
σμια σκηνή με έμφαση στην υλοποίηση των 
στόχων της και στην ενίσχυση της εξωτερικής 
εμπορικής της πολιτικής.

Η ΕΕ πρέπει να βρίσκεται πλησιέστερα 
στους πολίτες της. Επιδίωξή μας είναι να προ-
βάλουμε την εικόνα της Ευρώπης ως «φιλόξε-
νου τόπου» για τις επιχειρήσεις, τις ιδέες, τις 
υπηρεσίες, την καινοτομία και τον πολιτισμό. 
Η έννοια του φιλόξενου τόπου εκφράζει εν 
μέρει το όραμά μας για μια καλύτερη Ευρώπη, 
μια ΕΕ που θα γεννά ελπίδες στους πολίτες της 
και δη στις νεότερες γενιές.  ●

* Ανδρέας Μαυρογιάννης, Υφυπουργός Προεδρίας αρμόδιος για Ευρωπαϊκά Θέματα, Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Τα μέλη της ΕΟΚΕ από την Κύπρο και οι προσδοκίες 
τους από την κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης*

Μιχάλης Αντωνίου
Ομάδα των Εργοδοτών

Η περιοχή της Μεσογείου χρειάζεται ένα νέο όραμα

Βοηθός Γενικός Διευθυντής της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) 
Η Κυπριακή Προεδρία συμπίπτει με την πιο ταραγμένη περίοδο της μεταπολεμικής Iστορίας της Ευρώπης. Εντούτοις, μια περίοδος 
αναταραχών αποτελεί επίσης περίοδο ευκαιριών και αλλαγής. Σε αυτή την περίοδο, η ΕΟΚΕ θα πρέπει, σε στενή συνεργασία με τα 
άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, να ενθαρρύνει και να προωθήσει τις πολιτικές που είναι αναγκαίες για την αποκατάσταση της ανά-
πτυξης, τη μείωση της ανεργίας και την επαναφορά στην Ευρώπη μιας προοπτικής ευημερίας για όλους τους πολίτες της.

Δημήτρης Κιττένης
Ομάδα των Εργαζομένων
τέως Γενικός Γραμματέας της Συνομοσπονδίας Εργατών Κύπρου (ΣΕΚ) 
Η Κύπρος, μια χώρα που βρίσκεται στο σταυροδρόμι της Ευρώπης με τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, αναλαμβάνει την Προε-
δρία της Ένωσης σε μια στιγμή που η ΕΕ βρίσκεται και αυτή σε ένα σταυροδρόμι. Η Κυπριακή Προεδρία καλείται να συμβάλει στην 
επίλυση των προβλημάτων της ανισότητας, της αλληλεγγύης και στη λήψη έγκαιρων αποφάσεων για την αντιμετώπιση της κρίσης, 
προκειμένου να επιτευχθεί η μείωση της ανεργίας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Κωστάκης Κωνσταντινίδης
Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων
Πρόεδρος της Ένωσης Κυπρίων Αγροτών (ΕΚΑ) 
Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας, στόχος και επιδίωξή μας είναι η αναβάθμιση της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των 
κρατών μελών, καθώς και η ανανέωση των προσπαθειών για ειρήνη, όχι μόνο στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, αλλά γενικότερα 
στην Ευρώπη και την υφήλιο. Τέλος, προσβλέπουμε σε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης του κάθε πολίτη και στην ανάπτυξη όχι μόνο 
των ευρωπαϊκών κρατών, αλλά και των τρίτων χωρών.

Μιχάλης Λύτρας
Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων
Η Κυπριακή Προεδρία θα συμβάλει στην επίτευξη της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα εργαστεί  
για την ανάπτυξη της οικονομίας και την έξοδο από την οικονομική κρίση, για την ολοκλήρωση και την έγκριση της Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής 2014-2020, την καταπολέμηση της ανεργίας και την εδραίωση της ειρήνης στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Πιστεύω 
ότι θα είναι μια πετυχημένη και παραγωγική Προεδρία.

Ανδρέας Παυλικκάς
Ομάδα των Εργαζομένων
Υπεύθυνος του Γραφείου Ερευνών και Μελετών της Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας
Θέλω να πιστεύω ότι η ανάληψη της Προεδρίας από την Κυπριακή Δημοκρατία θα στεφθεί με επιτυχία σε όλα τα επίπεδα –τόσο στο 
πολιτικό όσο και στο οργανωτικό σκέλος. Η χώρα μας, στο μέτρο του δυνατού, θα πρέπει να συνεισφέρει στις αποφάσεις σχετικά με 
την αλληλεγγύη μεγάλων και μικρών κρατών, την ενδυνάμωση και διεύρυνση της κοινωνικής ατζέντας, τη σύσφιξη των σχέσεων 
της ΕΕ με τις χώρες της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Επιπλέον, η Κύπρος θα έχει τη δυνατότητα να προβάλει, τόσο στην 
Ευρώπη όσο και παγκοσμίως,  την ίδια τη χώρα και τα ισχυρά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα που διαθέτει και να προσελκύσει 
επενδύσεις και τουρισμό. ●

* Μετά την παραίτηση ενός μέλους της ΕΟΚΕ από την Κύπρο, κινήθηκε η διαδικασία ορισμού νέου μέλους. Η διαδικασία δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμη, όταν εκτυπώθηκε το παρόν δελτίο. Μπορείτε να συμβουλευτείτε τον πλήρη 
κατάλογο των μελών της ΕΟΚΕ στον δικτυακό μας ιστότοπο: eesc.europa.eu.

μέλος της ΕΟΚΕ και Πρόεδρος της Επι-
τροπής Παρακολούθησης της Euromed. 

ΕΟΚΕ Info: Για ποιο λόγο χρειάζεται 
η ΕΕ μια νέα μακροπεριφερειακή 
στρατηγική για τη Μεσόγειο;

Δημήτρης Δημητριάδης: Όλες οι προσπά-
θειες που έχει καταβάλει μέχρι σήμερα η ΕΕ 
για την αντιμετώπιση των ζητημάτων της 
συνολικής περιοχής της Μεσογείου έχουν 
αποτύχει. Η διαδικασία της Βαρκελώνης, 
η οποία δρομολογήθηκε το 1995 με σκοπό 
τη δόμηση των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και 
των χωρών εταίρων της στη Μεσόγειο, είναι 
νεκρή. 

Εν τω μεταξύ, η γεωπολιτική κατάσταση 
στην περιοχή έχει αλλάξει ριζικά, μετά τις 
επαναστάσεις στις χώρες της Βόρειας Αφρι-
κής. 

Γι’ αυτό και πρέπει να ξαναρχίσουμε από 
την αρχή. Πρέπει να παρουσιάσουμε ένα 

Δημήτρης Δημητριάδης, μέλος της ΕΟΚΕ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Σε μία νέα σειρά συνεντεύξεων, ο  κ. 
Tomasz Jasiński, μέλος της Ομάδας των 
Εργαζομένων της ΕΟΚΕ από την Πολωνία 
και εκπρόσωπος των μελών της ΕΟΚΕ στη 
συντακτική ομάδα του ενημερωτικού δελ-
τίου ΕΟΚΕ info, θα συζητήσει με συναδέλ-
φους του από την ΕΟΚΕ για να ανακαλύψει 
τα πράγματα που αυτοί θεωρούν σημα-
ντικά στη ζωή. Ο πρώτος που του έδωσε 
συνέντευξη είναι ο κ. Martin Siecker, μέλος 
της Ομάδας των Εργαζομένων της ΕΟΚΕ 
από τις Κάτω Χώρες, ο οποίος εκπροσωπεί 
την Ομοσπονδία Συνδικαλιστικών Ενώ-
σεων των Κάτω Χωρών.

Tomasz Jasiński: Ποιο είναι το 
επαγγελματικό σας ιστορικό;

Martin Siecker: Είμαι επαγγελματίας δημο-
σιογράφος. Άρχισα τη σταδιοδρομία μου τη 
δεκαετία του 1970 δουλεύοντας ως ανταπο-
κριτής για μία αριστερή ημερήσια εφημερίδα. 
Μετά από 10 χρόνια μετακινήθηκα στο εργα-
τικό κίνημα, όπου έγινα υπεύθυνος σύνταξης 
του ενημερωτικού δελτίου για τα μέλη. 

TJ: Τι σας ώθησε να αναζητήσετε 
επαγγελματική σταδιοδρομία 
στο συνδικαλιστικό κίνημα; 

MS: Όσο περισσότερο μετέδιδα πληροφο-
ρίες για τις εργασιακές σχέσεις, τόσο περισ-
σότερο εμπλεκόμουν στα ζητήματα αυτά. 
Μία μέρα ανακάλυψα ότι νέοι ανταποκρι-
τές της εφημερίδας δεν λάμβαναν τον μισθό 
που δικαιούνται. Μαζί με συναδέλφους μου, 
δημιούργησα μία επιτροπή δράσης για να 
τους υποστηρίξω. Διαπραγματευτήκαμε με 
τον υπεύθυνο σύνταξης και τελικά νικήσαμε. 
Τότε αποφάσισα να εργαστώ για μία οργά-
νωση που υπερασπίζεται τα δικαιώματα των 
εργαζομένων. 

TJ: Πόσο καιρό είσαστε μέλος σε 
συνδικαλιστική οργάνωση; 

MS: Εντάχθηκα σε συνδικαλιστική οργά-
νωση μόλις εισήλθα στην αγορά εργασίας, 
το 1967. Πριν γίνω δημοσιογράφος έκανα 
κάθε είδους προσωρινή δουλειά. Αυτό ήταν 
επιλογή μου. Εκείνη την εποχή δεν ήθελα 
να έχω μόνιμη δουλειά ή καθορισμένες ώρες 
εργασίας. Μου άρεσε η ελευθερία· όταν είχε 
ήλιο, μπορούσα να πάω να κολυμπήσω αντί 
να εργάζομαι. 

TJ: Με ποια πράγματα 
παθιάζεστε; 

MS: Με τη μουσική. Ακούω πολλή μουσική. 
Παίζω λίγο ντραμς, αλλά δεν είμαι αρκετά 
καλός, ώστε να ενταχθώ σε συγκρότημα. 
Όμως ακόμη κι αν ήμουν καλύτερος, δεν 
θα είχα αρκετό χρόνο να παίζω ντραμς σε 
συγκρότημα. Επίσης μου αρέσει πολύ η ανά-
γνωση, δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα καλύτερο 
από μία καλή αστυνομική ιστορία. 

TJ: Νόμιζα ότι όλοι στην 
Ολλανδία είναι φίλοι του 
ποδοσφαίρου.

MS: Είμαι φίλος του ποδοσφαίρου. Υπο-
στηρίζω τον Ajax Amsterdam. Ζούσα δίπλα 
στο Ολυμπιακό Στάδιο του Άμστερνταμ 
όταν ο Ajax ήταν στις δόξες του. Παρακο-
λουθούσα όλα τα ευρωπαϊκά εντός έδρας 
παιχνίδια του στις αρχές της δεκαετίας του 
1970 όταν κέρδισε το ευρωπαϊκό κύπελλο 
πρωταθλητριών τρεις φορές συνεχόμενες. 

TJ: Πότε γίνατε μέλος της ΕΟΚΕ;

MS: Πριν από δέκα χρόνια. Το 2010 διο-
ρίστηκα μέλος της ΕΟΚΕ για τρίτη φορά.

TJ: Κατά την άποψή σας, ποια 
είναι η μεγαλύτερη πρόκληση 
που πρέπει να αντιμετωπίσει 
η ΕΕ;

MS: Ο  αυξανόμενος ευρωσκεπτικισμός. 
Αυτό αποτελεί πραγματική απειλή. Εάν δεν 
την αντιμετωπίσουμε, υπάρχει κίνδυνος να 
απομείνει από την ενωμένη Ευρώπη μόνο 
ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο τσιμέντου, 
γυαλιού και ατσαλιού δίπλα στο κέντρο της 
πόλης των Βρυξελλών, το οποίο θα αποτελεί 
μνημείο ενός ιδανικού που κάποτε θεωρού-
νταν σπουδαίο και επιβλητικό, αλλά κατέ-
ληξε δυστυχώς στον κάλαθο των αχρήστων 
της Ιστορίας ως η μεγαλύτερη και ακριβό-
τερη πολιτική αποτυχία. ●

Προσεχώς στην ΕΟΚΕ 
Βηματα προς μια ισχυροτερη ευρωπη!

Η κοινωνία των πολιτών: πλήρης εταίρος 
στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί 
στις 25 Σεπτεμβρίου 2012 αναμένεται να 
εξεταστούν οι μοχλοί που θα δώσουν ώθηση 
στην ανάπτυξη και θα συμβάλουν στην 
διαμόρφωση ενός ευρωπαϊκού αναπτυξι-
ακού συμφώνου. Σε τέσσερα παράλληλα 
εργαστήρια θα εξεταστούν α) η θέσπιση 
συνεκτικού πλαισίου για μια αναπτυξιακή 
στρατηγική της ΕΕ, β) η αναζωογόνηση της 

ενιαίας αγοράς, γ) η ανάκαμψη και η δημι-
ουργία θέσεων απασχόλησης και δ) η καινο-
τομία στο πλαίσιο της έξυπνης και βιώσιμης 
ανάπτυξης.

Οι Πρόεδροι των Ομάδων της ΕΟΚΕ θα 
παρουσιάσουν τις συγκεκριμένες απόψεις 
τους προκειμένου να επανέλθει η Ευρώπη 
σε αναπτυξιακή τροχιά. Στη συνέχεια, μια 
συντονιστική επιτροπή υψηλού επιπέδου θα 
εξετάσει τρόπους μεγιστοποίησης των ανα-
πτυξιακών ευκαιριών που παρέχει η στρατη-
γική Ευρώπη 2020.

Την διάσκεψη θα παρακολουθήσουν 
ενδιαφερόμενα μέρη από τα κράτη μέλη και 
την ΕΕ, αρμόδιοι λήψης αποφάσεων σε επί-

πεδο ΕΕ, ευρωβουλευτές και βουλευτές των 
εθνικών κοινοβουλίων, μέλη των εθνικών 
κυβερνήσεων και διοικήσεων, εκπρόσωποι 
της κοινωνίας των πολιτών από το εθνικό 
και το ευρωπαϊκό επίπεδο, τοπικές και περι-
φερειακές αρχές, ομάδες προβληματισμού 
και διαμορφωτές κοινής γνώμης.

Στη διάσκεψη, η ΕΟΚΕ και οι εθνικές 
ΟΚΕ θα υποβάλουν και θα μοιραστούν 
εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές με σκοπό 
την αξιοποίηση των προαναφερθέντων 
μοχλών για μια βιώσιμη και ανταγωνιστική 
Ευρώπη. (kf) ●

Περισσότερες πληροφορίες για το 
πρόγραμμα της διάσκεψης παρέχονται 
στη διεύθυνση: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.home

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: 
europe2020-eesc@eesc.europa.eu

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

νέο όραμα και μια εντελώς νέα προσέγγιση. 
Σύντομα θα έχω την πρώτη μου συνάντηση 
με Υπουργό της κυπριακής κυβέρνησης για 
να συζητήσω μαζί του πώς θα μπορούσε 
η ΕΟΚΕ να ανταποκριθεί με τον καλύτερο 
τρόπο στο αίτημα της Κύπρου για συμβου-
λές. 

ΕΟΚΕ Info: Πολλές από τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
οι χώρες της ΕΕ στην περιοχή 
της Μεσογείου θα μπορούσαν 
να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο 
της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη 
συνοχή…

ΔΔ: Δεν αρκεί η πολιτική συνοχής. Για 
τα επόμενα 15-20 χρόνια, χρειαζόμαστε ένα 
ευρύτερο όραμα και μια μακρόπνοη προ-
οπτική, που να καλύπτουν ολόκληρη την 
περιοχή και όχι μόνο τα κράτη μέλη της ΕΕ. 
Πρώτα πρέπει να ορίσουμε συγκεκριμένους, 
μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους για 
την περιοχή και στη συνέχεια πρέπει να φρο-

ντίσουμε για την υποστήριξη των στόχων 
αυτών μέσω της πολιτικής για τη συνοχή. 

ΕΟΚΕ Info: Μόλις επιστρέψατε 
από τη διάσκεψη με θέμα τη 
στρατηγική για την περιοχή της 
Βαλτικής Θάλασσας. Πιστεύετε 
ότι οι λύσεις που αναπτύχθηκαν 
στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσαν 
να αποτελέσουν για σας πηγή 
έμπνευσης; 

ΔΔ: Η  στρατηγική για την περιοχή της 
Βαλτικής Θάλασσας αποτελεί οπωσδήποτε 
υπόδειγμα για τις παρεμφερείς στρατηγικές. 
Κατέδειξε πόσο επιτυχής μπορεί να είναι μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση θεμάτων κοινού 
ενδιαφέροντος με τη συμμετοχή πολλών 
χωρών και αρχών. Είναι προφανώς αδύνατο 
να αναπαραχθούν ακέραιες οι λύσεις της 
στρατηγικής για την περιοχή της Βαλτι-
κής Θάλασσας, αλλά ορισμένες από αυτές 
αποτελούν χρήσιμη πηγή έμπνευσης. Από 
γεωπολιτική άποψη, η στρατηγική για την 

περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας μας παρέχει 
ένα χρήσιμο δίδαγμα: παρότι η στρατηγική 
καλύπτει μόνο κράτη μέλη της ΕΕ, το στοι-
χείο που έχει καθοριστική σημασία για την 
επιτυχία της είναι οι σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας. 

Κατά συνέπεια, προκειμένου να αποβεί 
επιτυχής η μεσογειακή στρατηγική της ΕΕ, 
πρέπει να συσπειρώσει όλους τους ενδι-
αφερόμενους παράγοντες από τη λεκάνη 
της Μεσογείου: από τις χώρες της ΕΕ, τις 
νήσους, τις χώρες της Βόρειας Αφρικής, την 
Τουρκία, το Ισραήλ και τα παλαιστινιακά 
εδάφη. (mb)    ●

Ο ιστότοπος της Κυπριακής Προεδρίας 
έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία.

Μπορείτε να αναζητήσετε τις τελευταίες 
ειδήσεις για την Κυπριακή Προεδρία στη 
διεύθυνση: www.cy2012.eu 

Η Κυπριακή Προεδρία κάλεσε την ΕΟΚΕ 
να εκπονήσει γνωμοδότηση με θέμα 
«Μακροπεριφερειακή στρατηγική για τη 
Μεσόγειο – τα οφέλη που απορρέουν για 
τα νησιωτικά κράτη μέλη». 

Εισηγητής της γνωμοδότησης ορίστηκε 
ο κ. Δημήτρης Δημητριάδης, εξ Ελλάδος 

Ανδρέας Μαυρογιάννης, Υφυπουργός Προεδρίας 
για Ευρωπαϊκά Θέματα,  Κυπριακή Προεδρία του 
Συμβουλίου της ΕΕ

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΟΚΕ

 ■ Η προστασία των καταναλωτών

 ■ Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή κατά 
την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στη διεύθυνση: 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.publications ●

ρ
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άλλων, συμμετείχαν ο  κ. Jean-Claude 
Juncker, Πρωθυπουργός του Λουξεμβούρ-
γου και Πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Enzo 
Moavero Milanesi, Υπουργός Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων της Ιταλίας, και υψηλόβαθμοι 
εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κ. Staff an 
Nilsson, Πρόεδρος της ΕΟΚΕ, κηρύσσοντας 
την έναρξη της διάσκεψης, τάχθηκε τόσο 
υπέρ μιας ένωσης δημοσιονομικής σταθε-
ρότητας όσο και υπέρ της θέσπισης ευρω-
ομολόγων. Ακόμη, τόνισε την ανάγκη για 
ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών 
όσον αφορά τον καταμερισμό των δημοσι-
ονομικών ευθυνών, έτσι ώστε να επιτευχθεί 
μείωση των επιτοκίων για το δημόσιο χρέος 
των χωρών που καταβάλλουν προσπάθειες 
δημοσιονομικής εξυγίανσης. Ο κ. Michael 
Smyth, πρόεδρος του τμήματος ECO, 
προεδρεύοντας στη συζήτηση, κατέστησε 
σαφές ότι, κατά τη γνώμη του, βρισκόμα-
στε σήμερα αντιμέτωποι με μια κρίση ζήτη-
σης παρόμοια με εκείνη της δεκαετίας του 
1930 και ότι η ορθοδοξία της λιτότητας το 
μόνο που θα καταφέρει είναι να μας οδηγή-
σει σε ύφεση, η οποία αποτελεί γόνιμο έδα-
φος για λαϊκισμό και ριζοσπαστικά κόμματα. 
Οι κκ. Carmelo Cedrone και Gerard Dantin, 
εισηγητές δύο γνωμοδοτήσεων της ΕΟΚΕ 
με θέμα τα ευρωομόλογα και τα διάφορα 
μέσα για τον επιμερισμό των βαρών του 
δημόσιου χρέους, και ο κ. Pedro Augusto 
Almeida Freire, πρόεδρος της μόνιμης 
ομάδας μελέτης της ΕΟΚΕ «Συντονισμός 
των οικονομικών πολιτικών», υποστήριξαν 
την ολοκλήρωση ως τη μόνη δυνατή λύση 
στην παρούσα κατάσταση. Η συγκεκριμένη 
πρόταση που διατυπώνεται στην ήδη υιο-
θετηθείσα γνωμοδότηση του κ. Cedrone, 
είναι να υποστηριχθεί η θέσπιση δύο ειδών 
ομολόγων: των ομολόγων σταθερότητας, 
για τον επιμερισμό του δημόσιου χρέους με 
κοινές ευθύνες, και των επενδυτικών ομο-
λόγων, για την προσέλκυση κεφαλαίων 
από τις αναδυόμενες οικονομικές υπερδυ-
νάμεις όπως η Βραζιλία, η Ρωσία, η Ινδία και 
η Κίνα. Ο κ. Dantin καταρτίζει επί του παρό-
ντος μία γνωμοδότηση, η οποία θα τεθεί σε 
ψηφοφορία κατά τη σύνοδο ολομέλειας του 
Ιουλίου. Στη γνωμοδότηση αυτή, εξετάζεται 
ο επιμερισμός του χρέους μεταξύ των κρα-
τών μελών. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής 
τόνισε τη σημασία τόσο της δημιουργίας 
ενός ευρωπαϊκού «προστατευτικού διχτιού» 
για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, όσο και 
της προόδου προς μια καλύτερη δημοσιο-
νομική ολοκλήρωση. Από την πλευρά της, 
η κ. Sylvie Goulard, μέλος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, επεσήμανε ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο δεν πρέπει να αποτελεί το μόνο 
πολιτικό βήμα για την αντιμετώπιση της 
τρέχουσας κρίσης και θεωρεί ότι απαιτείται 
ευρύτερη προσέγγιση. Ο κ. Juncker έκλεισε 
τις εργασίες της διάσκεψης με μια νότα αισι-

Απουσία πολιτικής βούλησης για την έξοδο από την κρίση

Κύριε Cedrone, στην πρόσφατη γνωμοδότησή σας 
αναφέρατε ότι η παρούσα ευρωπαϊκή κρίση είναι 
περισσότερο πολιτική παρά οικονομική…

Η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να αντέξει την ύπαρξη μιας ενιαίας 
νομισματικής πολιτικής σε συνδυασμό με 17 οικονομικές και δημο-
σιονομικές πολιτικές. Η ΕΕ πρέπει να στραφεί προς μια δημοσιονο-
μική ένωση και το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση θα ήταν 
η έκδοση δύο συμπληρωματικών, αλλά διαφορετικών ομολόγων: 
μη εμπορεύσιμων ενωσιακών ομολόγων (union bonds) για τη στα-
θεροποίηση του δημοσίου χρέους και ευρωομολόγων (Eurobonds) 
για την ανάκαμψη και την οικονομική ανάπτυξη.

Πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό;

Τα ομόλογα αυτά θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των 
επενδυτών και στην αντικατάσταση της λιτότητας από το κράτος πρόνοιας. Επιπλέον, το 
σχέδιό μας δεν απαιτεί αναθεώρηση των Συνθηκών, ούτε προϋποθέτει τη δημιουργία νέων 
θεσμικών οργάνων, διότι θα βασιστεί στη χρήση ήδη υφιστάμενων μηχανισμών της ΕΕ, όπως 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ). Το μόνο στοιχείο που απουσιάζει είναι η πολιτική 
βούληση. (rdr) ●

Martin Siecker: λάτρης της μουσικής και της αστυνομικής λογοτεχνίας
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Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ
Μια ψηφιακή αγορά υπέρ της ανάπτυξης

Προκειμένου να συμβάλει στο έργο της Δανικής Προεδρίας όσον αφορά 
την ψηφιακή πορεία προς το μέλλον, η ΕΟΚΕ υιοθέτησε τον Μάιο γνω-
μοδότηση με θέμα την προώθηση της ανάπτυξης μέσω της ψηφιακής ενι-
αίας αγοράς. Το διακύβευμα είναι υψηλό για την ΕΕ διότι, όπως δείχνουν 
οι μελέτες, μια ψηφιακή ενιαία αγορά θα αυξήσει κατά 4% το ευρωπαϊκό 
ΑΕγχΠ μέχρι το 2020.

Στη γνωμοδότηση διατυπώνεται έκκληση υπέρ της ταχείας ανάπτυξης 
των υποδομών σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια, συμπεριλαμβανομένων 
των απομακρυσμένων περιοχών, προκειμένου να διασφαλίζεται καθολική 
πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Μέχρι το 2015, το 95% των θέσεων 
εργασίας θα απαιτεί προσόντα που θα 
σχετίζονται με το διαδίκτυο και, επομέ-
νως, «η κατάρτιση είναι ζωτικής σημα-
σίας», σύμφωνα με την κ. Laure BATUT 
(Γαλλία, Ομάδα των Εργαζομένων), 
εισηγήτρια της γνωμοδότησης. Επίσης, 
η εισηγήτρια θεωρεί ότι η προσβασιμό-

τητα όλων, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων πολιτών, στο υλικό 
και το λογισμικό, καθώς και στην κατάρτιση σχετικά με τον τρόπο χρήσης 
τους, αποτελούν προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης.

Όσον αφορά την ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου, η ΕΟΚΕ ζητεί 
την εναρμόνιση της νομοθεσίας για το εμπόριο και της νομοθεσίας για την 
έμμεση φορολογία. Προειδοποιεί, ωστόσο, ότι τούτο δεν πρέπει να αποτε-
λέσει πρόσχημα για την αύξηση των φορολογικών συντελεστών. (mb) ●

Η Ευρώπη υστερεί στην εκπλήρωση των ενεργειακών 
στόχων

Η πρόοδος προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα στην ΕΕ 
και σε ορισμένα κράτη μέλη της είναι ανεπαρκής για την εκπλήρωση των 

υφιστάμενων στόχων. Η Ευρω-
παϊκή Οικονομική και Κοινω-
νική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) σήμανε 
τον κώδωνα του κινδύνου με 
τη γνωμοδότησή της για τον 
ενεργειακό χάρτη πορείας για 
το 2050, που υιοθετήθηκε στη 
σύνοδο ολομέλειας του Μαΐου.

Σύμφωνα με την ΕΟΚΕ, η ΕΕ αρνείται να αποδεχθεί σε ποιο βαθμό 
υπολείπεται των στόχων που η ίδια έχει θέσει. «Η μείωση των ρυπογό-
νων διαδικασιών παραγωγής στην ΕΕ, η ανάπτυξή τους σε άλλα μέρη του 
κόσμου και οι συνεπόμενες εισαγωγές στην ΕΕ συγκαλύπτουν το μέγεθος 
της υστέρησης», αναφέρει ο κ. Pierre Jean Coulon (Ομάδα των Εργαζομέ-
νων, Γαλλία), εισηγητής της γνωμοδότησης.

Στη γνωμοδότηση επικρίνεται η περιορισμένη πρόοδος που έχει επιτευ-
χθεί στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και υποστηρίζεται ότι η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας ανακόπτεται από την ασταθή κυβερνητική στήριξη και, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, από τις τοπικές αντιδράσεις.

Η ΕΟΚΕ επαναλαμβάνει την έκκλησή της υπέρ της δημιουργίας ενός 
ευρωπαϊκού φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών για την ενίσχυση της ροής 
των πληροφοριών εντός της ΕΕ, μέσω τακτικών συναντήσεων όλων των 
ενδιαφερομένων μερών, προκειμένου να συζητήσουν το θέμα της ενεργει-
ακής μετάβασης μέχρι το 2050.

«Η δημόσια αποδοχή των ενεργειακών επιλογών αποτελεί πρόκληση 
για τις δημοκρατίες της Ευρώπης σήμερα», αναφέρει ο κ. Richard Adams 
(Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων, Ηνωμένο Βασίλειο), συνεισηγητής 
της γνωμοδότησης, και προσθέτει ότι ο «ενεργειακός χάρτης πορείας για 
το 2050 δεν πρέπει να χρησιμεύει μόνο για να δρομολογηθεί η ευρύτερη 
δυνατή συζήτηση μεταξύ των Ευρωπαίων, αλλά πρέπει και να προάγει τη 
συμμετοχή σε κάθε επίπεδο —προσωπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρω-
παϊκό». (mb) ●

Ευρωπαϊκές κοινωνικές επιχειρήσεις και ταμεία κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας

Σε δύο γνωμοδοτήσεις της –μία με θέμα τα Ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας (εισηγήτρια η κ. Ariane Rodert, Ομάδα Διαφόρων 
Δραστηριοτήτων) και μία με θέμα την Πρωτοβουλία για την κοινωνική 
επιχειρηματικότητα (εισηγητής ο κ. Giuseppe Guerini, Ομάδα Διαφόρων 
Δραστηριοτήτων) – η ΕΟΚΕ ενεθάρρυνε την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να βελτιώσουν την πρόσβαση των κοινωνικών επιχειρήσεων στις δημόσιες 
συμβάσεις και στους χρηματοδοτικούς πόρους, να διαμορφώσουν εθνικά 
πλαίσια για την ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων και να εφαρμό-
σουν κατάλληλα όσα προβλέπονται για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας. 

Ο τομέας της κοινωνικής οικονομίας 
απασχολεί ήδη περισσότερα από 11 εκα-
τομμύρια άτομα στην ΕΕ, ήτοι το 6% του 
εργατικού δυναμικού. Μία στις τέσσερις, 
περίπου, επιχειρήσεις στην Ευρώπη είναι 
κοινωνική επιχείρηση. Στις τρέχουσες συν-
θήκες κρίσης, όπου ο αριθμός των ανέργων 
και των απόρων αυξάνεται συστηματικά, 
η ΕΟΚΕ επιθυμεί την ενίσχυση της ανά-

πτυξης, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας, καθώς και τη 
δημιουργία, παράλληλα, μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, όπως ορίζει 
η στρατηγική «Ευρώπη 2020».

Κατά την ΕΟΚΕ, το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ταμείο Κοινωνικής Επι-
χειρηματικότητας θα πρέπει να συνοδευτεί με άλλα χρηματοδοτικά μέσα 
που θα στηρίζουν την ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων. Από μόνο 
του, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας δεν θα είναι 
αρκετό για την εξασφάλιση της πρόσβασης των εν λόγω επιχειρήσεων στα 
απαιτούμενα κεφάλαια. (ail) ●

Πριν από πέντε χρόνια, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο ανέθεσε σε δώδεκα εξέχουσες 
ευρωπαϊκές προσωπικότητες τη σύνταξη 
μιας έκθεσης με θέμα τις προκλήσεις που 
θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη κατά την επό-
μενη εικοσαετία. Τον Μάιο του 2010, η εν 
λόγω ομάδα των «σοφών», προεδρευόμενη 
από τον κ. Felipe Gonzalez Mario και αριθ-
μώντας μεταξύ των μελών της τους κκ. Μ. 
Monti και L.Walesa, εξέδωσε το πόρισμα 
ότι η  Ευρώπη πρέπει να ανασυνταχθεί. 
Μεταξύ των προτεραιοτήτων που επιση-
μαίνονται στην έκθεση είναι: οικονομική 
ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα, δημοκρα-
τική νομιμοποίηση και προεξάρχουσα θέση 
της ΕΕ στην καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής. Πρόκειται, δηλαδή, ακριβώς για 
τη βασική θεματολογία των καθημερινών 
εργασιών της οργανωμένης κοινωνίας των 
πολιτών που επιτελούνται στους κόλπους 
της ΕΟΚΕ μέσω των δημόσιων ακροάσεων, 
των συνεδριάσεων, των ομάδων μελέτης και 
των γνωμοδοτήσεων του οργάνου. Δεν είναι 
ασφαλώς απλή σύμπτωση το γεγονός ότι το 
πόρισμα των ανθρώπων αυτών συμφωνεί με 
μία από τις βασικές αρχές της ΕΟΚΕ, δηλαδή 
ότι «χρειαζόμαστε περισσότερη και όχι λιγό-
τερη Ευρώπη!».

Για την ΕΟΚΕ, το πρόταγμα «περισσό-
τερη Ευρώπη» πρέπει να είναι η κατευθυντή-
ρια γραμμή του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο 2014-2020, 
βάσει του οποίου θα καθοριστεί ο προϋπο-
λογισμός της ΕΕ για την επόμενη εξαετία. 
Όταν εγκρίθηκε το προηγούμενο ΠΔΠ, οι 
περισσότερες ευρωπαϊκές οικονομίες βρί-
σκονταν σε τροχιά ανάπτυξης και η οικο-
νομική σταθερότητα θεωρείτο δεδομένη. 
Λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας 
αστάθειας και του κύματος λιτότητας που 
σαρώνει την Ευρώπη, υπάρχει κίνδυνος 
ο επόμενος προϋπολογισμός που θα εγκριθεί 
να είναι ιδιαίτερα περιορισμένος. Η Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή έχει εισηγηθεί τη διατήρηση 
του συνολικού ενωσιακού προϋπολογισμού 
στο σημερινό 1% του ΑΕγχΠ της ΕΕ, ενώ 
ορισμένα κράτη μέλη ζητούν να επιβληθούν 
περαιτέρω περικοπές. Η ΕΟΚΕ, από την 
πλευρά της, κατά τη σύνοδο ολομέλειας του 
Μαίου 2012, υιοθέτησε γνωμοδότηση με την 

οποία ζητά αύξηση του προϋπολογισμού σε 
1,11%. Καλό θα ήταν να υπενθυμισθεί εδώ 
ο ορισμός του προϋπολογισμού: προϋπολο-
γισμός είναι η εκτίμηση των δαπανών, εσόδων 
και οικονομικών πόρων για μια συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο ως συγκεκριμένη απεικόνιση 
των μελλοντικών οικονομικών συνθηκών 
και στόχων. Η εφαρμογή αυτού του ορι-
σμού στην κατάσταση που αντιμετωπίζει 
σήμερα η ΕΕ μεταφράζεται ως εξής: τώρα 
που οι στόχοι είναι υψηλότεροι, θα πρέπει 
να αναθεωρηθούν τόσο οι δαπάνες όσο και 
τα έσοδα. Εφόσον η ΕΕ επιθυμεί πραγμα-
τικά να κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς 
την ολοκλήρωση με μεγαλύτερη υπευθυνό-
τητα, πρέπει να αναλάβει επίσης τα ηνία της 
ανάπτυξης προκειμένου να προασπίσει το 
κοινωνικό μοντέλο της Ευρώπης· και αυτό 
είναι εφικτό μόνο εάν ο προϋπολογισμός –το 
μέσο δηλαδή που μετέρχεται η ΕΕ για την 
επίτευξη των στόχων της– είναι επαρκώς 
φιλόδοξος.

Παρ’ όλα αυτά, η πρόταση της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής για το ΠΔΠ βελτιώνει και 
απλοποιεί τη δομή του προϋπολογισμού. 
Ένα άλλο θετικό βήμα είναι η κριτική που 
ασκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έναντι της 
προσέγγισης που τηρούν ορισμένα κράτη 
μέλη στις διαπραγματεύσεις, προβάλλο-
ντας τις αρχές της δίκαιης ανταπόδοσης και 
της οριζόντιας ισότητας. Ως προς τα έσοδα, 
η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ της θέσπισης ενός 
νέου συστήματος ιδίων πόρων, το οποίο 
θα περιλαμβάνει έσοδα προερχόμενα από 
έναν τροποποιημένο ΦΠΑ και έναν φόρο 
επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. 
Ως προς τις δαπάνες, τα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ και τα κράτη μέλη δεν πρέπει να 
παραγνωρίζουν την αρχή της ευρωπαϊκής 
προστιθέμενης αξίας, την άποψη, δηλαδή, 
ότι ένα ευρώ που δαπανάται σε ενωσιακό 
επίπεδο αξιοποιείται περισσότερο απ’ ό,τι 
ένα ευρώ που δαπανάται σε επίπεδο κρά-
τους μέλους. Η δομή δύο κύριων πτυχών 
των δαπανών στον προϋπολογισμό, της 
ΚΓΠ και της πολιτικής συνοχής, εμφανίζε-
ται επίσης βελτιωμένη στην πρόταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω της έμφασης 
που δίνεται στην αποτελεσματικότητα και 
στην αποδοτική γεωργία, καθώς και μέσω 

της προσπάθειας περιορισμού των αποτε-
λεσμάτων διασποράς των κονδυλίων χάρη 
στην προαγωγή έργων μεγάλης εμβέλειας. 
Εντούτοις, η ΕΟΚΕ προειδοποιεί ότι υφίστα-
ται ο κίνδυνος η τρέχουσα πολιτική συνοχής 
να αποβεί εις βάρος των λιγότερων ανεπτυγ-
μένων περιοχών της ΕΕ, όταν εφαρμοστεί 
η μακροοικονομική προϋποθετότητα στην 
εκταμίευση των κονδυλίων.

Μια συμπληρωματική έννοια προς το 
πρόταγμα «χρειαζόμαστε περισσότερη και 
όχι λιγότερη Ευρώπη!», που ακούγεται όλο 
και περισσότερο στους κόλπους της ΕΟΚΕ 
και εδραιώνεται στις συνειδήσεις, είναι 
η έννοια του «κόστους της μη Ευρώπης». Εάν 
το μέγεθος, η αποτελεσματικότητα και η δια-
φάνεια του ενωσιακού προϋπολογισμού είναι 
δυσανάλογα προς τη βαρύτητα των διακυ-
βευόμενων θεμάτων, θα είμαστε αναγκα-
σμένοι να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις 
του 21ου αιώνα με μια ΕΕ αποδυναμωμένη, 
πράγμα που έρχεται σε αντίθεση με τις προ-
τάσεις της ομάδας των σοφών. (asp) ●

Το 1989  το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμέ-
νων Εθνών ανακήρυξε την 11η Ιουλίου σε 
Παγκόσμια Ημέρα Πληθυσμού και έκτοτε 
εορτάζεται κάθε χρόνο με σκοπό την ευαι-
σθητοποίηση του πληθυσμού όλου του πλα-
νήτη σε θέματα δημογραφίας και αειφορίας. 
Δεδομένου του αλληλένδετου χαρακτήρα 
τους και επ’ ευκαιρία της εν λόγω ημέρας, ο κ. 
Hans-Joachim Wilms, πρόεδρος του Παρα-
τηρητηρίου Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΟΚΕ, 
παραχώρησε συνέντευξη στο ΕΟΚΕ Info.

11 Ιουλίου: Παγκόσμια Ημέρα Πληθυσμού

ΕΟΚΕ Info: Έχει ακόμα νόημα 
να εορτάζουμε την Παγκόσμια 
Ημέρα Πληθυσμού; 

Hans-Joachim Wilms: Βεβαίως. Είναι 
σημαντικό διότι πρέπει να αναλογιστούμε 
πώς θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τα δημο-
γραφικά ζητήματα και κυρίως το θέμα 
της επισιτιστικής ασφάλειας. Είναι σαφές, 
ακόμα και στην ΕΟΚΕ, ότι υπάρχουν δύο 
τύποι αγροτών: οι μεν παραδοσιακοί αγρό-
τες ισχυρίζονται ότι η παραγωγή μπορεί να 

αυξηθεί μέσω της επέκτασης των γεωργικών 
εκτάσεων· οι δε υπόλοιποι αγρότες – στους 
οποίους ανήκω και εγώ – θεωρούν ότι ο πλα-
νήτης μπορεί να θρέψει τους πάντες, αρκεί να 
εφαρμοστεί μια δικαιότερη κατανομή. 

ΕΟΚΕ Info: Τι σημαίνει αυτό;

HJW: Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που 
δημοσίευσε ο Οργανισμός Επισιτισμού και 
Γεωργίας (FAO) των Ηνωμένων Εθνών, 
ο πλανήτης μπορεί να παράγει αρκετά τρό-
φιμα για όλους· το πρόβλημα είναι ότι τα 
τρόφιμα αυτά δεν παράγονται εκεί που χρει-
άζονται ούτε στην απαιτούμενη ποιότητα 
ή ποσότητα. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται 
είναι πώς μπορούμε να το αλλάξουμε αυτήν 
την κατάσταση. Οι συνέπειές της είναι κατα-
στροφικές –για παράδειγμα, αποψίλωση των 
δασών στη Βραζιλία και στην Αργεντινή. Το 
γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να 
παράγουν αρκετά τρόφιμα φανερώνει ότι 
πρέπει να αλλάξει κάτι στις συνήθειές μας, 
τόσο από τη δική μας πλευρά όσο και στη 
συμπεριφορά των παραγωγών στις ανα-
πτυσσόμενες χώρες. Ένα άλλο σημείο που 
θα πρέπει να τονιστεί είναι ο βαθμός στον 
οποίο έχουν μεταλλαχθεί οι διατροφικές 
συνήθειες κατά τον τελευταίο αιώνα, π.χ. 
με την αύξηση της κατανάλωσης κρέατος.

ΕΟΚΕ Info: Τι θα πρέπει να 
αλλάξει;

HJW: Ουκ ολίγα πράγματα, ώστε να υπάρ-
ξει ένα συνολικό αποτέλεσμα. Το αίτημα 
της επέκτασης της αγροτικής γης παραεί-
ναι απλοϊκό· πρέπει να ληφθεί μέριμνα για 
την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία 
της κάθε χώρας. Για παράδειγμα, δεν είναι 
λογικό να φέρνουμε ζωοτροφές από την 
άλλη άκρη του κόσμου, ούτε είναι σωστό 
να μετατρέπονται φυσικά καταφύγια στη 
Γερμανία σε εκτάσεις καλλιέργειας για την 
παραγωγή βιομάζας –και αυτά δεν είναι 
παρά δύο ενδεικτικά παραδείγματα. 

ΕΟΚΕ Info: Η ΕΟΚΕ έχει 
καταστήσει επανειλημμένα 
σαφές ότι πρέπει να 
αναθεωρήσουμε τις 
παραγωγικές και τις 
καταναλωτικές μας συνήθειες. 
Πιστεύετε ότι μπορούμε με 
αυτόν τον τρόπο και μόνο να 
εξασφαλίσουμε την αειφορία 
στο μέλλον;

HJW: Πριν από δέκα χρόνια κανείς δεν 
έπαιρνε στα σοβαρά το θέμα της αειφο-
ρίας. Σήμερα είναι ευρέως παραδεκτό 

Οικοδομώντας γέφυρες πάνω από την τρικυμία
Συνέντευξη με τον κ. Nicolai Wammen, Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Δανίας

ΕΟΚΕ Info: Ποιες ήταν οι 
φιλοδοξίες της Δανικής 
Προεδρίας;

Nicolai Wammen: Ήταν σαφές εξ αρχής 
ότι η Δανία αναλάμβανε την προεδρία 
του Συμβουλίου σε μία εποχή σοβαρής 
οικονομικής κρίσης. Ο σαφής στόχος της 
Δανικής Προεδρίας ήταν να βοηθήσει 

την Ευρώπη να επιστρέψει σε ορθή πορεία 
και να εξέλθει από την κρίση –χωρίς να 
καταστεί πρώτο θέμα της επικαιρότητας 
στην Ευρώπη, αλλά με σκληρή δουλειά και 
επιτυγχάνοντας τα αποτελέσματα που χρει-
άζεται η Ευρώπη. Κατά τους τελευταίους 
έξι μήνες εργαστήκαμε σκληρά για να το 
επιτύχουμε αυτό «οικοδομώντας γέφυρες 
πάνω από την τρικυμία» και προωθώντας 
τις διαπραγματεύσεις. 

Η Δανική Προεδρία βοήθησε να δια-
μορφωθεί μία οικονομική πολιτική η οποία 
αντιμετωπίζει την κρίση από δύο οπτικές 
γωνίες: για την εξασφάλιση της ανάκαμ-
ψης, κατέστη απαραίτητο να αποκαταστα-
θεί η εμπιστοσύνη με την εξυγίανση των 
δημόσιων οικονομικών, ενώ παράλληλα 
χρειάστηκε να προωθηθεί η ανάπτυξη και 
η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω 
μεταρρυθμίσεων και νέων πρωτοβουλιών. 

Μετά το τέλος της Προεδρίας, θεωρώ 
πως μπορεί πλέον δικαίως να ειπωθεί ότι 
κατορθώσαμε να κάνουμε ένα σημαντικό 
βήμα για την Ευρώπη. 

ΕΟΚΕ info: Ποια θεωρείτε 
ότι είναι τα μεγαλύτερά σας 
επιτεύγματα; 

NW: Εξ αρχής η  Δανική Προεδρία επι-
κεντρώθηκε στη σκληρή δουλειά που θα 
βοηθούσε την Ευρώπη να προοδεύσει. Κατά 
τους τελευταίους έξι μήνες αγωνιστήκαμε 
για να επιτύχουμε απτά αποτελέσματα 
σε όλους τους τομείς. Το σημαντικότερο 
επίτευγμα δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο 
πρωτοσέλιδο στον Τύπο, αλλά μάλλον το 
γεγονός ότι καταδείξαμε πως η ΕΕ εργάζε-
ται και επιτυγχάνει αποτελέσματα παρά την 
κρίση. Είμαι περήφανος που η Δανική Προ-
εδρία, σε συνεργασία με τα άλλα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ, συνέβαλε σημαντικά στην 
έξοδο της Ευρώπης από την κρίση. 

Επίσης, εάν μπορώ απλώς να υπογραμ-
μίσω τρία επιτεύγματα πέραν της οικο-
νομικής ατζέντας, θα πρέπει σίγουρα να 
αναφερθεί η συμφωνία σχετικά με την οδη-
γία για την ενεργειακή απόδοση. Δεν έχει 
μόνο θετική επίδραση στο κλίμα και στην 
εξάρτησή μας από την ενέργεια, αλλά συμ-

βάλλει και στη δημιουργία 400.000 θέσεων 
εργασίας στην Ευρώπη. Ξεχωρίζει, επίσης, 
ο κανονισμός για την περιαγωγή. Χάρη 
στον κανονισμό αυτό, θα εξασφαλιστούν 
χαμηλότερες τιμές για την κινητή τηλεφω-
νία όταν χρησιμοποιούμε τα «έξυπνα τηλέ-
φωνά» μας στο εξωτερικό. Τέλος, με την 
αναγνώριση του καθεστώτος υποψήφιας 
χώρας για τη Σερβία πραγματοποιήσαμε 
ένα σημαντικό βήμα για να διασφαλιστεί 
η δημοκρατία στην Ευρώπη. 

ΕΟΚΕ info: Η σχέση κόστους/
αποτελεσματικότητας αποτέλεσε 
σημαντικό χαρακτηριστικό της 
Δανικής Προεδρίας. Λόγω του 
γεγονότος ότι στις συνεδριάσεις 
προσφερόταν μόνο νερό της 
βρύσης, σας αποκάλεσαν «Tap 
water presidency» (Προεδρία 
νερού της βρύσης)…

NW: Για να είμαι ειλικρινής, είμαι πολύ 
περήφανος για το εν λόγω παρωνύμιο. 
Θέλετε να μάθετε τον λόγο; Διότι καταδει-
κνύει την πραγματικότητα: η Δανία διαθέ-

τει καταπληκτικό νερό βρύσης και επιπλέον 
αποδίδουμε εξαιρετική βαρύτητα στην πρά-
σινη σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας. 
Ενδιαφερόμαστε για τους πόρους μας και 
τις εκπομπές CO

2
. Ακριβώς αυτό αποτέλεσε 

θεμελιώδη κατευθυντήρια γραμμή κατά τον 
συνολικό σχεδιασμό της Προεδρίας μας. 

Ως εκ τούτου, όλοι οι τόποι συνεδρίασης 
και τα δωμάτια των ξενοδοχείων διέθεταν 
οικολογικό σήμα. Τα μενού βασίζονταν σε 
συστατικά εποχής, εκ των οποίων το 50% 
προήλθε από τοπικούς προμηθευτές. Επι-
πλέον, εφαρμόσαμε προγράμματα περιο-
ρισμού των απορριμμάτων τροφίμων και 
όλα τα εν λόγω απορρίμματα μεταφέρονταν 
απευθείας στο τοπικό εργοστάσιο βιοαερίου 
και μετατρέπονταν σε ενέργεια για τα νοι-
κοκυριά της Δανίας. 

Γνωρίζω ότι πολλοί συνάδελφοί μου 
εμπνεύστηκαν από την πράσινη προσέγγιση 
της Δανίας και, επομένως, εύχομαι να ακο-
λουθήσουν το παράδειγμα αυτό και άλλες 
Προεδρίες. (pln/mb) ●

Nicolai Wammen, Υπουργός Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων της Δανίας

Benedicte Federspiel, μέλος της ΕΟΚΕ, 
Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων

Marie-Louise Knuppert, μέλος της ΕΟΚΕ, 
Ομάδα των Εργαζομένων

Nils Juhl Andreasen, μέλος της ΕΟΚΕ, 
Ομάδα των Εργοδοτών
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Πώς είδαν τη Δανική Προεδρία τα μέλη 
της ΕΟΚΕ από τη Δανία
Η αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών μας είναι μονόδρομος
Συνέντευξη με την κ. Benedicte FEDERSPIEL, μέλος της ΕΟΚΕ και επικεφαλής σύμβουλο στο 

Συμβούλιο Καταναλωτών της Δανίας

Μία Προεδρία με «πυροσβεστικά» καθήκοντα
Συνέντευξη με τον κ. Nils Juhl Andreasen, μέλος της Ομάδας 

των Εργοδοτών της ΕΟΚΕ και Διευθυντή του Δανικού 

Συμβουλίου Γεωργίας και Τροφίμων

ΕΟΚΕ Info: Για τον εορτασμό 
της Ευρωπαϊκής Ημέρας 
του Καταναλωτή στις 
15 Μαρτίου 2012, η Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή διοργάνωσε, μαζί με 
το Συμβούλιο Καταναλωτών 
της Δανίας, τη διάσκεψη για 
την βιώσιμη κατανάλωση σε 

ΕΟΚΕ info: Λίγο πριν από την 
έναρξη της Δανικής Προεδρίας, 
είχατε επιμείνει ότι θα έπρεπε να 
επικεντρωθεί στην προώθηση 
της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, 
ιδίως στον τομέα των τροφίμων. 
Πώς κρίνετε τα επιτεύγματα της 
Προεδρίας στον εν λόγω τομέα;

Nils Juhl Andreasen: Είναι δύσκολο να 
κρίνει κανείς, διότι χρειάστηκε να κατα-
βληθούν πολύ μεγάλες προσπάθειες για 
τη χρηματοπιστωτική κρίση στην ΕΕ και 
εν τέλει για την εξασφάλιση του ευρώ. 
Το ζήτημα ήταν μάλλον πώς θα περιο-
ρισθεί η ζημία και όχι τόσο να ληφθούν 
τα κατάλληλα μέτρα για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων. Παρ’ όλα αυτά, θεωρώ ότι 
μακροπρόθεσμα αυτό θα αποτελέσει αντα-
γωνιστικό πλεονέκτημα για τον τομέα των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβα-
νομένης της γεωργίας και του τομέα των 
τροφίμων.

ΕΟΚΕ info: Η Δανική Προεδρία 
ηγήθηκε των συζητήσεων για 
τη μεταρρύθμιση της Κοινής 
Γεωργικής Πολιτικής, τις οποίες 
θα αναλάβει πλέον η Κυπριακή 
Προεδρία. Θεωρείτε ότι οι 

μια εποχή κρίσης. Πιστεύετε 
ότι η Δανική Προεδρία της 
ΕΕ ανταποκρίθηκε στην 
έκκλησή μας για επανεξέταση 
των σημερινών πρακτικών 
κατανάλωσης;

Benedicte Federspiel: Το έδαφος ήταν 
ήδη πρόσφορο επειδή οι έννοιες «οικολο-
γία» και «βιωσιμότητα» ήταν εμβληματικές 
λέξεις και στόχοι της δανικής κυβέρνησης 
γενικότερα, αλλά και της Προεδρίας. Οι 
υπουργοί και άλλοι διακεκριμένοι ομιλητές 
στη διάσκεψη κατέστησαν σαφές ότι είναι 
αδύνατο να μην τροποποιηθούν τα σημε-
ρινά καταναλωτικά πρότυπα.

ΕΟΚΕ info: Πιστεύετε ότι η κρίση 
δρα αρνητικά για τη βιώσιμη 
κατανάλωση;

BF: Δεν έχουμε την πολυτέλεια να μην 
συμπεριλάβουμε τη βιωσιμότητα σε όλες τις 
πολιτικές μας. Η εξεύρεση διεξόδου από την 
κρίση αποτελεί και ευκαιρία ανάδειξης νέων 

διαπραγματεύσεις βαίνουν προς 
τη σωστή κατεύθυνση;

NJA: Κατά την άποψή μου, οι διαπραγ-
ματεύσεις δεν βαίνουν προς καμία κατεύ-
θυνση, επομένως δεν μπορεί να πει κανείς 
αν βαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. 
Δαπανήθηκε πολύς χρόνος για να υπάρ-
ξει σαφήνεια τόσο για την πρόταση που 
υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και 
τις συνέπειές της. Μόλις πρόσφατα κατέ-
θεσαν τα κράτη μέλη και οι ΜΚΟ σαφείς 
απόψεις και θέσεις.

Παράλληλα, το πλαίσιο μεταβάλλεται 
ταχέως, διότι διογκώνεται η χρηματοπι-
στωτική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
μεταβάλλονται τα πρότυπα προσφοράς 
και ζήτησης των τροφίμων στην παγκό-
σμια αγορά και αποδίδεται περισσότερη 
προσοχή στη βιώσιμη παραγωγή και 
κατανάλωση. Ο συνδυασμός των εν λόγω 
στοιχείων μπορεί να επηρεάσει έντονα 
πολιτικές συμπεριφορές όσον αφορά τη 
σημασία της γεωργίας και του τομέα των 
τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς 
και το ευρωπαϊκό μοντέλο γεωργικής 
παραγωγής.

ΕΟΚΕ info: Υπήρξε η Δανική 
Προεδρία κεντρικό θέμα της 
επικαιρότητας στη Δανία ή δεν 
έτυχε μεγάλης προσοχής;

NJA: Πραγματοποιήθηκαν πολλές και 
διάφορες εκδηλώσεις στη Δανία και στις 
Βρυξέλλες και η δανική κυβέρνηση είχε 
καλή επίδοση στον τομέα αυτόν. Δυστυ-
χώς όμως κυριάρχησαν στην επικαιρότητα 
διάφορα εσωτερικά θέματα καθώς και 
η χρηματοπιστωτική κρίση της ΕΕ με απο-
τέλεσμα να αποσπασθεί η προσοχή από τα 
ζητήματα της ΕΕ και τις προσπάθειες της 
Δανικής Προεδρίας. (pln/mb)  ●

προσιτών και βιώσιμων λύσεων. Ένα παρά-
δειγμα είναι η οδηγία για την ενεργειακή 
απόδοση που μόλις υιοθετήθηκε. Η δανική 
βιομηχανία επιβεβαίωσε πρόσφατα ότι 
είναι δυνατή η επίτευξη των οικονομικών 
και περιβαλλοντικών στόχων έως το 2020.

ΕΟΚΕ info: Πώς η βιώσιμη 
κατανάλωση μπορεί να είναι 
και εύκολη επιλογή για τους 
καταναλωτές;

Οφείλουμε όλοι να αναλάβουμε την 
ευθύνη και να στηρίξουμε την ανάδειξη 
της βιώσιμης κατανάλωσης. Στο πλαίσιο 
αυτό, η Προεδρία ζήτησε από την ΕΟΚΕ 
να καταρτίσει γνωμοδότηση για τον τρόπο 
προώθησης της βιώσιμης παραγωγής και 
κατανάλωσης. Ωστόσο, δεν υπάρχουν 
εύκολες λύσεις και η προσφορά προσιτών 
και ταυτόχρονα βιώσιμων προϊόντων και 
υπηρεσιών θα αποτελέσει αντικείμενο συνε-
χών προσπαθειών τα προσεχή έτη. (pln/mb)    
 ●

Η δανική εκδοχή της ενεργειακής απόδοσης
Συνέντευξη με την κ. Marie-Louise Knuppert, μέλος της Ομάδας των Εργαζομένων της ΕΟΚΕ και 

Συνομοσπονδιακή Γραμματέα της Συνομοσπονδίας Συνδικαλιστικών Ενώσεων της Δανίας

ΕΟΚΕ Info: Πέρυσι τον Δεκέμβριο 
είχατε δηλώσει ότι η Προεδρία 
θα πρέπει να δώσει έμφαση στη 
δημιουργία πράσινων θέσεων 
εργασίας και στην ένταξη των 
νέων στην αγορά εργασίας. Ήταν 
ικανοποιητικές οι ενέργειες της 
Προεδρίας για αυτά τα θέματα;

Marie-Louise Knuppert: Η Προεδρία κατέ-
βαλε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου 
να αναδείξει την ανάπτυξη και την απασχό-
ληση ως τα κύρια ζητήματα της ημερήσιας 

διάταξης, κάτι διόλου εύκολο σε ένα περι-
βάλλον οικονομικής κρίσης. Είμαι ευτυχής 
που η  Προεδρία κατάφερε να επιτευχθεί 
συμφωνία σχετικά με την οδηγία για την 
ενεργειακή απόδοση.

Αν είχαμε αποτύχει, θα είχε χαθεί μια 
πολύτιμη ευκαιρία να βοηθήσουμε τις 
χώρες της ΕΕ να δράσουν αποτελεσματικά 
όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας και 
να προωθήσουμε τη δημιουργία χιλιάδων 

θέσεων εργασίας σε μια στιγμή που είναι 
τόσο αναγκαίες.

Η Δανική Προεδρία διατηρεί αμείωτη 
την έμφαση στην ανεργία των νέων. Είναι 
πλέον ώρα για δράση. Τούτο σημαίνει ότι 
η ΕΕ πρέπει να προσανατολίσει την πολιτική 
της έτσι ώστε να δημιουργηθεί περισσότερος 
χώρος για τους νέους. Αυτό θα μπορούσε να 
επιτευχθεί μέσω εντατικότερης χρήσης του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Στο πλαί-
σιο αυτό, η Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών 
Ενώσεων της Δανίας και οι Δανοί εργοδό-
τες έχουν προτείνει να χρησιμοποιούνται οι 
πόροι του ΕΚΤ για να στηριχθεί η θέσπιση 
προγραμμάτων απόκτησης επαγγελματικής 
πείρας στα κράτη μέλη.

Η ίδια έμφαση θα μπορούσε να αντικατο-
πτριστεί και στις διαπραγματεύσεις σχετικά 
με τις οδηγίες περί δημοσίων συμβάσεων, οι 
οποίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την 
απόλυτα θεμιτή απαίτηση ότι οι ανάδοχοι 
των δημόσιων συμβάσεων οφείλουν να παρέ-
χουν και ορισμένες δυνατότητες πρακτικής 
άσκησης. Πρόκειται για δύο μόνο πρακτικά 
παραδείγματα.

ΕΟΚΕ Info: Πρόσφατα, 
συμμετείχατε σε συνάντηση στην 
Κοπεγχάγη όπου εξετάστηκαν οι 
τρόποι συμμετοχής των πολιτών 
στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Είναι 

δύσκολο να ευαισθητοποιηθούν 
οι Δανοί να συμμετάσχουν στην 
ευρωπαϊκή συζήτηση;

MLK: Η εμπιστοσύνη στην ΕΕ και η υπο-
στήριξη του κοινού μπορούν να επιτευχθούν 
μόνο εάν γίνει σαφές ότι οι πολιτικοί της ΕΕ 
επιλύουν τα προβλήματα των απλών πολι-
τών. Οι πολίτες πρέπει να μπορούν να δια-
κρίνουν τη συμβολή της ΕΕ στην καθημερινή 
ζωή. Υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις για 
το πώς μπορεί τούτο να επιτευχθεί, όπως στα 
ανωτέρω παραδείγματα.

EOKE Info: Γνωρίζετε κάποιες 
επικοινωνιακές δραστηριότητες 
που έχουν πραγματοποιηθεί 
στη Δανία, από τις οποίες θα 
μπορούσε να διδαχθεί και η ΕΕ;

MLK: Η ΕΕ πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 
πιο συγκεκριμένη στην επικοινωνία της, αν 
και τούτο αποτελεί πρωτίστως καθήκον των 
αρμοδίων στα κράτη μέλη. Η «Πλατφόρμα 
των πολιτών» (Folkemødet), που συστάθηκε 
στη νήσο Bornholm με βάση μια σουηδική 
ιδέα, αποτελεί ένα μόνο παράδειγμα του άμε-
σου διαλόγου μεταξύ των πολιτικών και του 
κοινού. Η επικοινωνιακή πολιτική της ΕΕ θα 
πρέπει να βασίζεται στους μηχανισμούς ανοι-
χτού συντονισμού και ανταλλαγής εμπειριών 
που χρησιμοποιούνται σήμερα σε πολλούς 
άλλους τομείς. (pln/mb) ●

Παγκοσμιοποίηση και μετεγκαταστάσεις: 
υπάρχει μέλλον για τη βιομηχανία της ΕΕ;
Ο Πέπε είχε εργαστεί επί χρόνια σε ένα 
εργοστάσιο κατασκευής συλλεκτών ηλι-
ακής ενέργειας ενός κράτους μέλους της 
ΕΕ. Είχε μια πολύ ωραία δουλειά με σύμ-
βαση αορίστου χρόνου και καλές συν-
θήκες εργασίας. Η εταιρεία είχε πολλά 
κέρδη και συνεχώς επεκτεινόταν, διότι 
μπορούσε να επωφελείται από τους ειδι-
κούς όρους που προβλέπονταν από τις 
τοπικές αρχές και τις εθνικές επιχορη-
γήσεις για τις ανανεώσιμες πηγές στον 
τομέα της ενέργειας. Όλα φαίνονταν να 
είναι τέλεια ... μέχρι την κρίση. Και τότε 
το πάρτι τέλειωσε.

Λόγω των περικοπών του προϋπο-
λογισμού, η  εθνική κυβέρνηση ήταν 
υποχρεωμένη να μειώσει τις επιδοτή-
σεις, πράγμα που ελάττωσε δραματικά 
τη ζήτηση για ηλιακούς συλλέκτες. 
Έτσι, η εταιρεία αποφάσισε να κλείσει 
το εργοστάσιο και να μεταφέρει την 
παραγωγή στο Μεξικό. Τελικά, το 
σύνολο του προσωπικού έχασε τη δου-
λειά του και εντάχθηκε στις τάξεις των 
ανέργων, που ανέρχονται ήδη στο 40% 
του εθνικού εργατικού δυναμικού.

Η ζωή του Πέπε είχε γίνει ξαφνικά 
δραματική. Δέχθηκε τελικώς ένα βρα-
χυπρόθεσμο συμβόλαιο για την εκπαί-
δευση των ντόπιων εργαζομένων στο 
νέο εργοστάσιο κατασκευής ηλιακών 
συλλεκτών στο Μεξικό, οι οποίοι και 
θα έπαιρναν τη θέση του. Μετά από 
μάταιες υποσχέσεις, τελικά βρέθηκε να 
είναι άνεργος.

Όπως ο  Πέπε, έτσι και χιλιάδες 
εργαζόμενοι στην Ευρώπη επηρεάζο-
νται από τη βιομηχανική αλλαγή και 
την παγκοσμιοποίηση, γεγονός που 
αποτελεί πρόκληση για μια ολοένα και 
πιο ολοκληρωμένη εσωτερική αγορά. 
Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, 
η ΕΕ και η ΕΟΚΕ συνέστησαν, το 2002, 
τη Συμβουλευτική Επιτροπή Βιομηχανι-
κών Μεταλλαγών (CCMI). Στην εντολή 
της CCMI προβλέπονται καθήκοντα 
πρόβλεψης, διερεύνησης και ανάλυσης 

των εξελίξεων, ώστε να διασφαλίζονται 
θετικές και κοινές προσεγγίσεις ως προς τη 
διαχείριση των βιομηχανικών αλλαγών, από 
οικονομική, κοινωνική, εδαφική και περι-
βαλλοντική άποψη. Τα μέλη της, που προ-
έρχονται από διάφορους κλάδους οι οποίοι 
επηρεάζονται από τον εκσυγχρονισμό της 
οικονομίας, διασφαλίζουν στη CCMI το 
ηθικό κύρος που απαιτείται για να απευ-
θύνεται άμεσα προς τους λοιπούς φορείς 

χάραξης πολιτικής της ΕΕ. Ο στόχος της 
είναι σαφής: να διατηρήσει ανταγωνιστικές 
τις βιομηχανίες της ΕΕ και ταυτοχρόνως να 
εξασφαλίσει ότι οι εξελίξεις είναι κοινωνικά 
επωφελείς. Ο κ. Jorge Pegado Liz, Πρόε-
δρος της CCMI, έχει προσδιορίσει ως εξής 
τις τρεις βασικές λειτουργίες του οργάνου: 
«προώθηση των αρχών των ιδρυτών της ΕΕ 
μέσω γνωμοδοτήσεων, αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που συνεπάγονται οι εξελί-
ξεις, όπως η παγκοσμιοποίηση, η κοινωνική 
δικτύωση και οι νέες μέθοδοι εργασίας και, 
τέλος, προπαρασκευή ενόψει των βιομη-
χανικών αλλαγών και της αναδιάρθρωσης 
[...] Αξιοποίηση των διδαγμάτων του παρελ-
θόντος, προληπτική παρακολούθηση του 
παρόντος και πρόβλεψη για το μέλλον».

Από τότε που άρχισε η  οικονομική, 
χρηματοπιστωτική και γενικότερη κρίση, 
η CCMI έδωσε τον λόγο σε όλους τους 
συναφείς παράγοντες της βιομηχανίας, 
τόσο των εργαζομένων όσο και των 
εργοδοτών. Τον Μάιο του 2011, η CCMI 
εξέδωσε τρεις γνωμοδοτήσεις, που ασχο-
λούνται με το πώς η βιομηχανική πολιτική 

της ΕΕ σήμερα πλήττεται από την παγκο-
σμιοποίηση. Η θέση της CCMI είναι σαφής 
και κατηγορηματική. Η παγκοσμιοποίηση 
δημιούργησε μία δυναμική που κάνει τις 
επιχειρήσεις να μετακινούνται στο εξωτε-
ρικό και/ή να προχωρούν σε αναδιάρθρωση. 
Ωστόσο, μπροστά στην απειλή ότι το φθηνό 
εργατικό δυναμικό και οι ανεπαρκείς συνθή-
κες εργασίας εκτός της Ευρώπης μπορούν 
να υπονομεύσουν και καταστρέψουν θέσεις 
εργασίας στις χώρες της ΕΕ, η διοίκηση και 
οι εργαζόμενοι πρέπει να κατανοήσουν 
πλέον ότι είναι απαραίτητο να αντιμετω-
πίσουν μαζί την πρόκληση της μετεγκατά-
στασης. Ένας είναι ο δρόμος: μόνο μέσω 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της 
καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης 
θα διατηρήσει τη θέση της η Ευρώπη ως 
οικονομική δύναμη πρώτου μεγέθους.

Καθώς η τεχνολογία και η έρευνα απο-
κτούσαν ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα, 
η CCMI επικέντρωνε την προσοχή της σε 
τομείς όπως οι ΤΠΕ και οι υπηρεσίες, στους 
οποίους η Ευρώπη υστερεί. «Αυτό είναι το 
νέο πεδίο μάχης, όπου θα πρέπει να κρα-
τηθούμε μπροστά από την Κίνα και την 
Ινδία», προσθέτει ο κ. Joost P. van Iersel, 
μέλος της ΕΟΚΕ και εισηγητής της σχετικής 
γνωμοδότησης με τίτλο «Μία ολοκληρω-
μένη βιομηχανική πολιτική για την εποχή της 
παγκοσμιοποίησης».

Στις 12 Ιουνίου 2012, η CCMI εόρτασε 
τη δέκατη επέτειό της με τη διοργάνωση 
συνεδρίου με θέμα «Για μια συνεχή βιώσιμη 
βιομηχανική αλλαγή». Συγκέντρωσε εκπρο-
σώπους των ευρωπαϊκών ενώσεων της 
βιομηχανίας, των συνδικαλιστικών οργα-
νώσεων και των φορέων χάραξης πολιτικής, 
προκειμένου να αναλύσουν την κατάσταση 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, τις προκλή-
σεις του παρελθόντος και τις μελλοντικές 
κατευθύνσεις.

Η ιστορία του Πέπε επαναλαμβάνε-
ται συνεχώς σε όλη την Ευρώπη: η CCMI 
είναι αποφασισμένη να αλλάξει τα πράγ-
ματα. (Ail) ●

Γιατί η ΕΕ χρειάζεται διαφορετικό προϋπολογισμό 
και ποια πρέπει να είναι η μορφή του;

ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτόν 
τον τρόπο ζωής. Βεβαίως, τον τελευταίο 
καιρό η κρίση προβληματίζει τους πάντες 
και απαιτείται η λήψη βραχυπρόθεσμων 
λύσεων. Ωστόσο, η αειφορία και η βραχυ-
πρόθεσμη οπτική είναι έννοιες ασύμβατες. 
Ευτυχώς, όμως. η αειφορία εξελίσσεται σε 
μέρος της καθημερινότητάς μας και η τάση 
αυτή αναμένεται να έχει συνέχεια.

ΕΟΚΕ Info: Τι χρειάζεται για 
να υπάρξει πρόοδος στο 
θεματολόγιο της αειφορίας; 

HJW: Χρειάζεται να έχουμε ξεκάθαρη 
εικόνα του δρόμου που πρέπει να ακολου-
θήσουμε, με ορισμένο χρονοδιάγραμμα και 
κοινές βλέψεις ως προς τα πεδία δράσης 
και της συνέχειας που θα πρέπει να δοθεί 
σε αυτή τη δράση. Θεωρώ ότι το σημαντι-
κότερο ζητούμενο είναι να ανταποκριθεί 
η πολιτική μας ηγεσία στις ευθύνες της, να 
επιδείξει προσήλωση στον στόχο της αλλα-
γής στρατηγικής και να υπάρξει συμφωνία 
ως προς συγκεκριμένους χάρτες πορείας και 
σχέδια δράσης που θα πρέπει να ακολουθη-
θούν. (kf) ●

οδοξίας, καλώντας τους συμμετέχοντες να 
φανταστούν πόσο δύσκολο θα ήταν για τα 
περισσότερα κράτη μέλη να επιβιώσουν σε 
μια τέτοια παγκόσμια οικονομική κρίση εάν 
ήταν μόνα τους.

Γενικά, στόχος της ΕΟΚΕ με τη διοργά-
νωση αυτής της διάσκεψης, η οποία καλύ-
φθηκε ευρέως από τα μέσα ενημέρωσης, 
ήταν να συμβάλει στη συζήτηση με θέμα 
την μορφή που πρέπει να λάβει η οικονομική 
διακυβέρνηση της ΕΕ. Υπάρχει ο κίνδυνος 
τέτοιου είδους συζητήσεις να επικεντρώ-
νονται αποκλειστικά στη μακροπρόθεσμη 
πολιτική, αλλά, στην προκειμένη περί-
πτωση, οι ομιλητές έδειξαν να κατανοούν 
ότι οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν 
κατά τους προσεχείς μήνες θα είναι υψίστης 
σημασίας για το μέλλον της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Η απόφαση αυτή θα έχει άμεσο 
αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών, με άμεσες 
επιπτώσεις σε θέματα όπως η απασχόληση, 
η αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων και 
η χορήγηση πιστώσεων στις ΜΜΕ. Συνε-
πώς, η ΕΟΚΕ θα συνεχίσει να αποτελεί ένα 
μοναδικό στο είδος του φόρουμ συζήτησης, 
που θα διατυπώνει συγκεκριμένες προτάσεις 
μέσω των γνωμοδοτήσεών της και μέσω του 
διαλόγου με τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς 
φορείς. Η διάσκεψη της 7ης Ιουνίου αποτε-
λούσε μέρος αυτής της προσέγγισης, η οποία 
επιδιώκει επίσης να καταδείξει ότι η ΕΕ ίσως 
να βρίσκεται πιο κοντά στην ενότητα που 
προβάλλει εκτός των συνόρων της παρά 
στην τελμάτωση και την παράλυση. (asp)
 ●

Η ΔΑΝΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Ενεργός πολίτης
Για μια καλύτερη ευρωπαϊκή κοινωνία

Η ενεργός συμμετοχή του πολίτη στα κοινά είναι 
καίρια για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής. Σε αυτό το βιβλίο, 24 μέλη 
της ΕΟΚΕ μιλούν για την προσωπική συμβολή τους 
ως επιχειρηματίες, συνδικαλιστές, ακτιβιστές και εθε-
λοντές και αποκαλύπτουν ένα ευρύ και συναρπαστικό 
φάσμα ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων. Το κοινό 
χαρακτηριστικό τους είναι το συναίσθημα της αλλη-
λεγγύης με τους συνανθρώπους και το ενδιαφέρον για 
την ευημερία τους. (cl) ●

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Pierre Jean Coulon, μέλος της ΕΟΚΕ, 
Ομάδα των Εργαζομένων

Σ υ ν έ χ ε ι α  α π ό  τ η  σ ε λ ί δ α  4
Η δανική εκδοχή της ενεργειακής απόδοσης

>>>  Σ ε λ ί δ α  5

Σ υ ν έ χ ε ι α  α π ό  τ η  σ ε λ ί δ α  1
Staatsverschuldungskrise und Fiskalpakt: Zwei Seiten 

der gleichen Medaille?

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinionsp
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Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ
Μια ψηφιακή αγορά υπέρ της ανάπτυξης

Προκειμένου να συμβάλει στο έργο της Δανικής Προεδρίας όσον αφορά 
την ψηφιακή πορεία προς το μέλλον, η ΕΟΚΕ υιοθέτησε τον Μάιο γνω-
μοδότηση με θέμα την προώθηση της ανάπτυξης μέσω της ψηφιακής ενι-
αίας αγοράς. Το διακύβευμα είναι υψηλό για την ΕΕ διότι, όπως δείχνουν 
οι μελέτες, μια ψηφιακή ενιαία αγορά θα αυξήσει κατά 4% το ευρωπαϊκό 
ΑΕγχΠ μέχρι το 2020.

Στη γνωμοδότηση διατυπώνεται έκκληση υπέρ της ταχείας ανάπτυξης 
των υποδομών σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια, συμπεριλαμβανομένων 
των απομακρυσμένων περιοχών, προκειμένου να διασφαλίζεται καθολική 
πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Μέχρι το 2015, το 95% των θέσεων 
εργασίας θα απαιτεί προσόντα που θα 
σχετίζονται με το διαδίκτυο και, επομέ-
νως, «η κατάρτιση είναι ζωτικής σημα-
σίας», σύμφωνα με την κ. Laure BATUT 
(Γαλλία, Ομάδα των Εργαζομένων), 
εισηγήτρια της γνωμοδότησης. Επίσης, 
η εισηγήτρια θεωρεί ότι η προσβασιμό-

τητα όλων, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων πολιτών, στο υλικό 
και το λογισμικό, καθώς και στην κατάρτιση σχετικά με τον τρόπο χρήσης 
τους, αποτελούν προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης.

Όσον αφορά την ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου, η ΕΟΚΕ ζητεί 
την εναρμόνιση της νομοθεσίας για το εμπόριο και της νομοθεσίας για την 
έμμεση φορολογία. Προειδοποιεί, ωστόσο, ότι τούτο δεν πρέπει να αποτε-
λέσει πρόσχημα για την αύξηση των φορολογικών συντελεστών. (mb) ●

Η Ευρώπη υστερεί στην εκπλήρωση των ενεργειακών 
στόχων

Η πρόοδος προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα στην ΕΕ 
και σε ορισμένα κράτη μέλη της είναι ανεπαρκής για την εκπλήρωση των 

υφιστάμενων στόχων. Η Ευρω-
παϊκή Οικονομική και Κοινω-
νική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) σήμανε 
τον κώδωνα του κινδύνου με 
τη γνωμοδότησή της για τον 
ενεργειακό χάρτη πορείας για 
το 2050, που υιοθετήθηκε στη 
σύνοδο ολομέλειας του Μαΐου.

Σύμφωνα με την ΕΟΚΕ, η ΕΕ αρνείται να αποδεχθεί σε ποιο βαθμό 
υπολείπεται των στόχων που η ίδια έχει θέσει. «Η μείωση των ρυπογό-
νων διαδικασιών παραγωγής στην ΕΕ, η ανάπτυξή τους σε άλλα μέρη του 
κόσμου και οι συνεπόμενες εισαγωγές στην ΕΕ συγκαλύπτουν το μέγεθος 
της υστέρησης», αναφέρει ο κ. Pierre Jean Coulon (Ομάδα των Εργαζομέ-
νων, Γαλλία), εισηγητής της γνωμοδότησης.

Στη γνωμοδότηση επικρίνεται η περιορισμένη πρόοδος που έχει επιτευ-
χθεί στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και υποστηρίζεται ότι η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας ανακόπτεται από την ασταθή κυβερνητική στήριξη και, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, από τις τοπικές αντιδράσεις.

Η ΕΟΚΕ επαναλαμβάνει την έκκλησή της υπέρ της δημιουργίας ενός 
ευρωπαϊκού φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών για την ενίσχυση της ροής 
των πληροφοριών εντός της ΕΕ, μέσω τακτικών συναντήσεων όλων των 
ενδιαφερομένων μερών, προκειμένου να συζητήσουν το θέμα της ενεργει-
ακής μετάβασης μέχρι το 2050.

«Η δημόσια αποδοχή των ενεργειακών επιλογών αποτελεί πρόκληση 
για τις δημοκρατίες της Ευρώπης σήμερα», αναφέρει ο κ. Richard Adams 
(Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων, Ηνωμένο Βασίλειο), συνεισηγητής 
της γνωμοδότησης, και προσθέτει ότι ο «ενεργειακός χάρτης πορείας για 
το 2050 δεν πρέπει να χρησιμεύει μόνο για να δρομολογηθεί η ευρύτερη 
δυνατή συζήτηση μεταξύ των Ευρωπαίων, αλλά πρέπει και να προάγει τη 
συμμετοχή σε κάθε επίπεδο —προσωπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρω-
παϊκό». (mb) ●

Ευρωπαϊκές κοινωνικές επιχειρήσεις και ταμεία κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας

Σε δύο γνωμοδοτήσεις της –μία με θέμα τα Ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας (εισηγήτρια η κ. Ariane Rodert, Ομάδα Διαφόρων 
Δραστηριοτήτων) και μία με θέμα την Πρωτοβουλία για την κοινωνική 
επιχειρηματικότητα (εισηγητής ο κ. Giuseppe Guerini, Ομάδα Διαφόρων 
Δραστηριοτήτων) – η ΕΟΚΕ ενεθάρρυνε την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να βελτιώσουν την πρόσβαση των κοινωνικών επιχειρήσεων στις δημόσιες 
συμβάσεις και στους χρηματοδοτικούς πόρους, να διαμορφώσουν εθνικά 
πλαίσια για την ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων και να εφαρμό-
σουν κατάλληλα όσα προβλέπονται για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας. 

Ο τομέας της κοινωνικής οικονομίας 
απασχολεί ήδη περισσότερα από 11 εκα-
τομμύρια άτομα στην ΕΕ, ήτοι το 6% του 
εργατικού δυναμικού. Μία στις τέσσερις, 
περίπου, επιχειρήσεις στην Ευρώπη είναι 
κοινωνική επιχείρηση. Στις τρέχουσες συν-
θήκες κρίσης, όπου ο αριθμός των ανέργων 
και των απόρων αυξάνεται συστηματικά, 
η ΕΟΚΕ επιθυμεί την ενίσχυση της ανά-

πτυξης, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας, καθώς και τη 
δημιουργία, παράλληλα, μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, όπως ορίζει 
η στρατηγική «Ευρώπη 2020».

Κατά την ΕΟΚΕ, το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ταμείο Κοινωνικής Επι-
χειρηματικότητας θα πρέπει να συνοδευτεί με άλλα χρηματοδοτικά μέσα 
που θα στηρίζουν την ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων. Από μόνο 
του, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας δεν θα είναι 
αρκετό για την εξασφάλιση της πρόσβασης των εν λόγω επιχειρήσεων στα 
απαιτούμενα κεφάλαια. (ail) ●

Πριν από πέντε χρόνια, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο ανέθεσε σε δώδεκα εξέχουσες 
ευρωπαϊκές προσωπικότητες τη σύνταξη 
μιας έκθεσης με θέμα τις προκλήσεις που 
θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη κατά την επό-
μενη εικοσαετία. Τον Μάιο του 2010, η εν 
λόγω ομάδα των «σοφών», προεδρευόμενη 
από τον κ. Felipe Gonzalez Mario και αριθ-
μώντας μεταξύ των μελών της τους κκ. Μ. 
Monti και L.Walesa, εξέδωσε το πόρισμα 
ότι η  Ευρώπη πρέπει να ανασυνταχθεί. 
Μεταξύ των προτεραιοτήτων που επιση-
μαίνονται στην έκθεση είναι: οικονομική 
ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα, δημοκρα-
τική νομιμοποίηση και προεξάρχουσα θέση 
της ΕΕ στην καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής. Πρόκειται, δηλαδή, ακριβώς για 
τη βασική θεματολογία των καθημερινών 
εργασιών της οργανωμένης κοινωνίας των 
πολιτών που επιτελούνται στους κόλπους 
της ΕΟΚΕ μέσω των δημόσιων ακροάσεων, 
των συνεδριάσεων, των ομάδων μελέτης και 
των γνωμοδοτήσεων του οργάνου. Δεν είναι 
ασφαλώς απλή σύμπτωση το γεγονός ότι το 
πόρισμα των ανθρώπων αυτών συμφωνεί με 
μία από τις βασικές αρχές της ΕΟΚΕ, δηλαδή 
ότι «χρειαζόμαστε περισσότερη και όχι λιγό-
τερη Ευρώπη!».

Για την ΕΟΚΕ, το πρόταγμα «περισσό-
τερη Ευρώπη» πρέπει να είναι η κατευθυντή-
ρια γραμμή του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο 2014-2020, 
βάσει του οποίου θα καθοριστεί ο προϋπο-
λογισμός της ΕΕ για την επόμενη εξαετία. 
Όταν εγκρίθηκε το προηγούμενο ΠΔΠ, οι 
περισσότερες ευρωπαϊκές οικονομίες βρί-
σκονταν σε τροχιά ανάπτυξης και η οικο-
νομική σταθερότητα θεωρείτο δεδομένη. 
Λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας 
αστάθειας και του κύματος λιτότητας που 
σαρώνει την Ευρώπη, υπάρχει κίνδυνος 
ο επόμενος προϋπολογισμός που θα εγκριθεί 
να είναι ιδιαίτερα περιορισμένος. Η Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή έχει εισηγηθεί τη διατήρηση 
του συνολικού ενωσιακού προϋπολογισμού 
στο σημερινό 1% του ΑΕγχΠ της ΕΕ, ενώ 
ορισμένα κράτη μέλη ζητούν να επιβληθούν 
περαιτέρω περικοπές. Η ΕΟΚΕ, από την 
πλευρά της, κατά τη σύνοδο ολομέλειας του 
Μαίου 2012, υιοθέτησε γνωμοδότηση με την 

οποία ζητά αύξηση του προϋπολογισμού σε 
1,11%. Καλό θα ήταν να υπενθυμισθεί εδώ 
ο ορισμός του προϋπολογισμού: προϋπολο-
γισμός είναι η εκτίμηση των δαπανών, εσόδων 
και οικονομικών πόρων για μια συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο ως συγκεκριμένη απεικόνιση 
των μελλοντικών οικονομικών συνθηκών 
και στόχων. Η εφαρμογή αυτού του ορι-
σμού στην κατάσταση που αντιμετωπίζει 
σήμερα η ΕΕ μεταφράζεται ως εξής: τώρα 
που οι στόχοι είναι υψηλότεροι, θα πρέπει 
να αναθεωρηθούν τόσο οι δαπάνες όσο και 
τα έσοδα. Εφόσον η ΕΕ επιθυμεί πραγμα-
τικά να κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς 
την ολοκλήρωση με μεγαλύτερη υπευθυνό-
τητα, πρέπει να αναλάβει επίσης τα ηνία της 
ανάπτυξης προκειμένου να προασπίσει το 
κοινωνικό μοντέλο της Ευρώπης· και αυτό 
είναι εφικτό μόνο εάν ο προϋπολογισμός –το 
μέσο δηλαδή που μετέρχεται η ΕΕ για την 
επίτευξη των στόχων της– είναι επαρκώς 
φιλόδοξος.

Παρ’ όλα αυτά, η πρόταση της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής για το ΠΔΠ βελτιώνει και 
απλοποιεί τη δομή του προϋπολογισμού. 
Ένα άλλο θετικό βήμα είναι η κριτική που 
ασκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έναντι της 
προσέγγισης που τηρούν ορισμένα κράτη 
μέλη στις διαπραγματεύσεις, προβάλλο-
ντας τις αρχές της δίκαιης ανταπόδοσης και 
της οριζόντιας ισότητας. Ως προς τα έσοδα, 
η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ της θέσπισης ενός 
νέου συστήματος ιδίων πόρων, το οποίο 
θα περιλαμβάνει έσοδα προερχόμενα από 
έναν τροποποιημένο ΦΠΑ και έναν φόρο 
επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. 
Ως προς τις δαπάνες, τα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ και τα κράτη μέλη δεν πρέπει να 
παραγνωρίζουν την αρχή της ευρωπαϊκής 
προστιθέμενης αξίας, την άποψη, δηλαδή, 
ότι ένα ευρώ που δαπανάται σε ενωσιακό 
επίπεδο αξιοποιείται περισσότερο απ’ ό,τι 
ένα ευρώ που δαπανάται σε επίπεδο κρά-
τους μέλους. Η δομή δύο κύριων πτυχών 
των δαπανών στον προϋπολογισμό, της 
ΚΓΠ και της πολιτικής συνοχής, εμφανίζε-
ται επίσης βελτιωμένη στην πρόταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω της έμφασης 
που δίνεται στην αποτελεσματικότητα και 
στην αποδοτική γεωργία, καθώς και μέσω 

της προσπάθειας περιορισμού των αποτε-
λεσμάτων διασποράς των κονδυλίων χάρη 
στην προαγωγή έργων μεγάλης εμβέλειας. 
Εντούτοις, η ΕΟΚΕ προειδοποιεί ότι υφίστα-
ται ο κίνδυνος η τρέχουσα πολιτική συνοχής 
να αποβεί εις βάρος των λιγότερων ανεπτυγ-
μένων περιοχών της ΕΕ, όταν εφαρμοστεί 
η μακροοικονομική προϋποθετότητα στην 
εκταμίευση των κονδυλίων.

Μια συμπληρωματική έννοια προς το 
πρόταγμα «χρειαζόμαστε περισσότερη και 
όχι λιγότερη Ευρώπη!», που ακούγεται όλο 
και περισσότερο στους κόλπους της ΕΟΚΕ 
και εδραιώνεται στις συνειδήσεις, είναι 
η έννοια του «κόστους της μη Ευρώπης». Εάν 
το μέγεθος, η αποτελεσματικότητα και η δια-
φάνεια του ενωσιακού προϋπολογισμού είναι 
δυσανάλογα προς τη βαρύτητα των διακυ-
βευόμενων θεμάτων, θα είμαστε αναγκα-
σμένοι να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις 
του 21ου αιώνα με μια ΕΕ αποδυναμωμένη, 
πράγμα που έρχεται σε αντίθεση με τις προ-
τάσεις της ομάδας των σοφών. (asp) ●

Το 1989  το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμέ-
νων Εθνών ανακήρυξε την 11η Ιουλίου σε 
Παγκόσμια Ημέρα Πληθυσμού και έκτοτε 
εορτάζεται κάθε χρόνο με σκοπό την ευαι-
σθητοποίηση του πληθυσμού όλου του πλα-
νήτη σε θέματα δημογραφίας και αειφορίας. 
Δεδομένου του αλληλένδετου χαρακτήρα 
τους και επ’ ευκαιρία της εν λόγω ημέρας, ο κ. 
Hans-Joachim Wilms, πρόεδρος του Παρα-
τηρητηρίου Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΟΚΕ, 
παραχώρησε συνέντευξη στο ΕΟΚΕ Info.

11 Ιουλίου: Παγκόσμια Ημέρα Πληθυσμού

ΕΟΚΕ Info: Έχει ακόμα νόημα 
να εορτάζουμε την Παγκόσμια 
Ημέρα Πληθυσμού; 

Hans-Joachim Wilms: Βεβαίως. Είναι 
σημαντικό διότι πρέπει να αναλογιστούμε 
πώς θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τα δημο-
γραφικά ζητήματα και κυρίως το θέμα 
της επισιτιστικής ασφάλειας. Είναι σαφές, 
ακόμα και στην ΕΟΚΕ, ότι υπάρχουν δύο 
τύποι αγροτών: οι μεν παραδοσιακοί αγρό-
τες ισχυρίζονται ότι η παραγωγή μπορεί να 

αυξηθεί μέσω της επέκτασης των γεωργικών 
εκτάσεων· οι δε υπόλοιποι αγρότες – στους 
οποίους ανήκω και εγώ – θεωρούν ότι ο πλα-
νήτης μπορεί να θρέψει τους πάντες, αρκεί να 
εφαρμοστεί μια δικαιότερη κατανομή. 

ΕΟΚΕ Info: Τι σημαίνει αυτό;

HJW: Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που 
δημοσίευσε ο Οργανισμός Επισιτισμού και 
Γεωργίας (FAO) των Ηνωμένων Εθνών, 
ο πλανήτης μπορεί να παράγει αρκετά τρό-
φιμα για όλους· το πρόβλημα είναι ότι τα 
τρόφιμα αυτά δεν παράγονται εκεί που χρει-
άζονται ούτε στην απαιτούμενη ποιότητα 
ή ποσότητα. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται 
είναι πώς μπορούμε να το αλλάξουμε αυτήν 
την κατάσταση. Οι συνέπειές της είναι κατα-
στροφικές –για παράδειγμα, αποψίλωση των 
δασών στη Βραζιλία και στην Αργεντινή. Το 
γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να 
παράγουν αρκετά τρόφιμα φανερώνει ότι 
πρέπει να αλλάξει κάτι στις συνήθειές μας, 
τόσο από τη δική μας πλευρά όσο και στη 
συμπεριφορά των παραγωγών στις ανα-
πτυσσόμενες χώρες. Ένα άλλο σημείο που 
θα πρέπει να τονιστεί είναι ο βαθμός στον 
οποίο έχουν μεταλλαχθεί οι διατροφικές 
συνήθειες κατά τον τελευταίο αιώνα, π.χ. 
με την αύξηση της κατανάλωσης κρέατος.

ΕΟΚΕ Info: Τι θα πρέπει να 
αλλάξει;

HJW: Ουκ ολίγα πράγματα, ώστε να υπάρ-
ξει ένα συνολικό αποτέλεσμα. Το αίτημα 
της επέκτασης της αγροτικής γης παραεί-
ναι απλοϊκό· πρέπει να ληφθεί μέριμνα για 
την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία 
της κάθε χώρας. Για παράδειγμα, δεν είναι 
λογικό να φέρνουμε ζωοτροφές από την 
άλλη άκρη του κόσμου, ούτε είναι σωστό 
να μετατρέπονται φυσικά καταφύγια στη 
Γερμανία σε εκτάσεις καλλιέργειας για την 
παραγωγή βιομάζας –και αυτά δεν είναι 
παρά δύο ενδεικτικά παραδείγματα. 

ΕΟΚΕ Info: Η ΕΟΚΕ έχει 
καταστήσει επανειλημμένα 
σαφές ότι πρέπει να 
αναθεωρήσουμε τις 
παραγωγικές και τις 
καταναλωτικές μας συνήθειες. 
Πιστεύετε ότι μπορούμε με 
αυτόν τον τρόπο και μόνο να 
εξασφαλίσουμε την αειφορία 
στο μέλλον;

HJW: Πριν από δέκα χρόνια κανείς δεν 
έπαιρνε στα σοβαρά το θέμα της αειφο-
ρίας. Σήμερα είναι ευρέως παραδεκτό 

Οικοδομώντας γέφυρες πάνω από την τρικυμία
Συνέντευξη με τον κ. Nicolai Wammen, Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Δανίας

ΕΟΚΕ Info: Ποιες ήταν οι 
φιλοδοξίες της Δανικής 
Προεδρίας;

Nicolai Wammen: Ήταν σαφές εξ αρχής 
ότι η Δανία αναλάμβανε την προεδρία 
του Συμβουλίου σε μία εποχή σοβαρής 
οικονομικής κρίσης. Ο σαφής στόχος της 
Δανικής Προεδρίας ήταν να βοηθήσει 

την Ευρώπη να επιστρέψει σε ορθή πορεία 
και να εξέλθει από την κρίση –χωρίς να 
καταστεί πρώτο θέμα της επικαιρότητας 
στην Ευρώπη, αλλά με σκληρή δουλειά και 
επιτυγχάνοντας τα αποτελέσματα που χρει-
άζεται η Ευρώπη. Κατά τους τελευταίους 
έξι μήνες εργαστήκαμε σκληρά για να το 
επιτύχουμε αυτό «οικοδομώντας γέφυρες 
πάνω από την τρικυμία» και προωθώντας 
τις διαπραγματεύσεις. 

Η Δανική Προεδρία βοήθησε να δια-
μορφωθεί μία οικονομική πολιτική η οποία 
αντιμετωπίζει την κρίση από δύο οπτικές 
γωνίες: για την εξασφάλιση της ανάκαμ-
ψης, κατέστη απαραίτητο να αποκαταστα-
θεί η εμπιστοσύνη με την εξυγίανση των 
δημόσιων οικονομικών, ενώ παράλληλα 
χρειάστηκε να προωθηθεί η ανάπτυξη και 
η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω 
μεταρρυθμίσεων και νέων πρωτοβουλιών. 

Μετά το τέλος της Προεδρίας, θεωρώ 
πως μπορεί πλέον δικαίως να ειπωθεί ότι 
κατορθώσαμε να κάνουμε ένα σημαντικό 
βήμα για την Ευρώπη. 

ΕΟΚΕ info: Ποια θεωρείτε 
ότι είναι τα μεγαλύτερά σας 
επιτεύγματα; 

NW: Εξ αρχής η  Δανική Προεδρία επι-
κεντρώθηκε στη σκληρή δουλειά που θα 
βοηθούσε την Ευρώπη να προοδεύσει. Κατά 
τους τελευταίους έξι μήνες αγωνιστήκαμε 
για να επιτύχουμε απτά αποτελέσματα 
σε όλους τους τομείς. Το σημαντικότερο 
επίτευγμα δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο 
πρωτοσέλιδο στον Τύπο, αλλά μάλλον το 
γεγονός ότι καταδείξαμε πως η ΕΕ εργάζε-
ται και επιτυγχάνει αποτελέσματα παρά την 
κρίση. Είμαι περήφανος που η Δανική Προ-
εδρία, σε συνεργασία με τα άλλα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ, συνέβαλε σημαντικά στην 
έξοδο της Ευρώπης από την κρίση. 

Επίσης, εάν μπορώ απλώς να υπογραμ-
μίσω τρία επιτεύγματα πέραν της οικο-
νομικής ατζέντας, θα πρέπει σίγουρα να 
αναφερθεί η συμφωνία σχετικά με την οδη-
γία για την ενεργειακή απόδοση. Δεν έχει 
μόνο θετική επίδραση στο κλίμα και στην 
εξάρτησή μας από την ενέργεια, αλλά συμ-

βάλλει και στη δημιουργία 400.000 θέσεων 
εργασίας στην Ευρώπη. Ξεχωρίζει, επίσης, 
ο κανονισμός για την περιαγωγή. Χάρη 
στον κανονισμό αυτό, θα εξασφαλιστούν 
χαμηλότερες τιμές για την κινητή τηλεφω-
νία όταν χρησιμοποιούμε τα «έξυπνα τηλέ-
φωνά» μας στο εξωτερικό. Τέλος, με την 
αναγνώριση του καθεστώτος υποψήφιας 
χώρας για τη Σερβία πραγματοποιήσαμε 
ένα σημαντικό βήμα για να διασφαλιστεί 
η δημοκρατία στην Ευρώπη. 

ΕΟΚΕ info: Η σχέση κόστους/
αποτελεσματικότητας αποτέλεσε 
σημαντικό χαρακτηριστικό της 
Δανικής Προεδρίας. Λόγω του 
γεγονότος ότι στις συνεδριάσεις 
προσφερόταν μόνο νερό της 
βρύσης, σας αποκάλεσαν «Tap 
water presidency» (Προεδρία 
νερού της βρύσης)…

NW: Για να είμαι ειλικρινής, είμαι πολύ 
περήφανος για το εν λόγω παρωνύμιο. 
Θέλετε να μάθετε τον λόγο; Διότι καταδει-
κνύει την πραγματικότητα: η Δανία διαθέ-

τει καταπληκτικό νερό βρύσης και επιπλέον 
αποδίδουμε εξαιρετική βαρύτητα στην πρά-
σινη σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας. 
Ενδιαφερόμαστε για τους πόρους μας και 
τις εκπομπές CO

2
. Ακριβώς αυτό αποτέλεσε 

θεμελιώδη κατευθυντήρια γραμμή κατά τον 
συνολικό σχεδιασμό της Προεδρίας μας. 

Ως εκ τούτου, όλοι οι τόποι συνεδρίασης 
και τα δωμάτια των ξενοδοχείων διέθεταν 
οικολογικό σήμα. Τα μενού βασίζονταν σε 
συστατικά εποχής, εκ των οποίων το 50% 
προήλθε από τοπικούς προμηθευτές. Επι-
πλέον, εφαρμόσαμε προγράμματα περιο-
ρισμού των απορριμμάτων τροφίμων και 
όλα τα εν λόγω απορρίμματα μεταφέρονταν 
απευθείας στο τοπικό εργοστάσιο βιοαερίου 
και μετατρέπονταν σε ενέργεια για τα νοι-
κοκυριά της Δανίας. 

Γνωρίζω ότι πολλοί συνάδελφοί μου 
εμπνεύστηκαν από την πράσινη προσέγγιση 
της Δανίας και, επομένως, εύχομαι να ακο-
λουθήσουν το παράδειγμα αυτό και άλλες 
Προεδρίες. (pln/mb) ●

Nicolai Wammen, Υπουργός Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων της Δανίας

Benedicte Federspiel, μέλος της ΕΟΚΕ, 
Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων

Marie-Louise Knuppert, μέλος της ΕΟΚΕ, 
Ομάδα των Εργαζομένων

Nils Juhl Andreasen, μέλος της ΕΟΚΕ, 
Ομάδα των Εργοδοτών
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Πώς είδαν τη Δανική Προεδρία τα μέλη 
της ΕΟΚΕ από τη Δανία
Η αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών μας είναι μονόδρομος
Συνέντευξη με την κ. Benedicte FEDERSPIEL, μέλος της ΕΟΚΕ και επικεφαλής σύμβουλο στο 

Συμβούλιο Καταναλωτών της Δανίας

Μία Προεδρία με «πυροσβεστικά» καθήκοντα
Συνέντευξη με τον κ. Nils Juhl Andreasen, μέλος της Ομάδας 

των Εργοδοτών της ΕΟΚΕ και Διευθυντή του Δανικού 

Συμβουλίου Γεωργίας και Τροφίμων

ΕΟΚΕ Info: Για τον εορτασμό 
της Ευρωπαϊκής Ημέρας 
του Καταναλωτή στις 
15 Μαρτίου 2012, η Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή διοργάνωσε, μαζί με 
το Συμβούλιο Καταναλωτών 
της Δανίας, τη διάσκεψη για 
την βιώσιμη κατανάλωση σε 

ΕΟΚΕ info: Λίγο πριν από την 
έναρξη της Δανικής Προεδρίας, 
είχατε επιμείνει ότι θα έπρεπε να 
επικεντρωθεί στην προώθηση 
της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, 
ιδίως στον τομέα των τροφίμων. 
Πώς κρίνετε τα επιτεύγματα της 
Προεδρίας στον εν λόγω τομέα;

Nils Juhl Andreasen: Είναι δύσκολο να 
κρίνει κανείς, διότι χρειάστηκε να κατα-
βληθούν πολύ μεγάλες προσπάθειες για 
τη χρηματοπιστωτική κρίση στην ΕΕ και 
εν τέλει για την εξασφάλιση του ευρώ. 
Το ζήτημα ήταν μάλλον πώς θα περιο-
ρισθεί η ζημία και όχι τόσο να ληφθούν 
τα κατάλληλα μέτρα για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων. Παρ’ όλα αυτά, θεωρώ ότι 
μακροπρόθεσμα αυτό θα αποτελέσει αντα-
γωνιστικό πλεονέκτημα για τον τομέα των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβα-
νομένης της γεωργίας και του τομέα των 
τροφίμων.

ΕΟΚΕ info: Η Δανική Προεδρία 
ηγήθηκε των συζητήσεων για 
τη μεταρρύθμιση της Κοινής 
Γεωργικής Πολιτικής, τις οποίες 
θα αναλάβει πλέον η Κυπριακή 
Προεδρία. Θεωρείτε ότι οι 

μια εποχή κρίσης. Πιστεύετε 
ότι η Δανική Προεδρία της 
ΕΕ ανταποκρίθηκε στην 
έκκλησή μας για επανεξέταση 
των σημερινών πρακτικών 
κατανάλωσης;

Benedicte Federspiel: Το έδαφος ήταν 
ήδη πρόσφορο επειδή οι έννοιες «οικολο-
γία» και «βιωσιμότητα» ήταν εμβληματικές 
λέξεις και στόχοι της δανικής κυβέρνησης 
γενικότερα, αλλά και της Προεδρίας. Οι 
υπουργοί και άλλοι διακεκριμένοι ομιλητές 
στη διάσκεψη κατέστησαν σαφές ότι είναι 
αδύνατο να μην τροποποιηθούν τα σημε-
ρινά καταναλωτικά πρότυπα.

ΕΟΚΕ info: Πιστεύετε ότι η κρίση 
δρα αρνητικά για τη βιώσιμη 
κατανάλωση;

BF: Δεν έχουμε την πολυτέλεια να μην 
συμπεριλάβουμε τη βιωσιμότητα σε όλες τις 
πολιτικές μας. Η εξεύρεση διεξόδου από την 
κρίση αποτελεί και ευκαιρία ανάδειξης νέων 

διαπραγματεύσεις βαίνουν προς 
τη σωστή κατεύθυνση;

NJA: Κατά την άποψή μου, οι διαπραγ-
ματεύσεις δεν βαίνουν προς καμία κατεύ-
θυνση, επομένως δεν μπορεί να πει κανείς 
αν βαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. 
Δαπανήθηκε πολύς χρόνος για να υπάρ-
ξει σαφήνεια τόσο για την πρόταση που 
υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και 
τις συνέπειές της. Μόλις πρόσφατα κατέ-
θεσαν τα κράτη μέλη και οι ΜΚΟ σαφείς 
απόψεις και θέσεις.

Παράλληλα, το πλαίσιο μεταβάλλεται 
ταχέως, διότι διογκώνεται η χρηματοπι-
στωτική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
μεταβάλλονται τα πρότυπα προσφοράς 
και ζήτησης των τροφίμων στην παγκό-
σμια αγορά και αποδίδεται περισσότερη 
προσοχή στη βιώσιμη παραγωγή και 
κατανάλωση. Ο συνδυασμός των εν λόγω 
στοιχείων μπορεί να επηρεάσει έντονα 
πολιτικές συμπεριφορές όσον αφορά τη 
σημασία της γεωργίας και του τομέα των 
τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς 
και το ευρωπαϊκό μοντέλο γεωργικής 
παραγωγής.

ΕΟΚΕ info: Υπήρξε η Δανική 
Προεδρία κεντρικό θέμα της 
επικαιρότητας στη Δανία ή δεν 
έτυχε μεγάλης προσοχής;

NJA: Πραγματοποιήθηκαν πολλές και 
διάφορες εκδηλώσεις στη Δανία και στις 
Βρυξέλλες και η δανική κυβέρνηση είχε 
καλή επίδοση στον τομέα αυτόν. Δυστυ-
χώς όμως κυριάρχησαν στην επικαιρότητα 
διάφορα εσωτερικά θέματα καθώς και 
η χρηματοπιστωτική κρίση της ΕΕ με απο-
τέλεσμα να αποσπασθεί η προσοχή από τα 
ζητήματα της ΕΕ και τις προσπάθειες της 
Δανικής Προεδρίας. (pln/mb)  ●

προσιτών και βιώσιμων λύσεων. Ένα παρά-
δειγμα είναι η οδηγία για την ενεργειακή 
απόδοση που μόλις υιοθετήθηκε. Η δανική 
βιομηχανία επιβεβαίωσε πρόσφατα ότι 
είναι δυνατή η επίτευξη των οικονομικών 
και περιβαλλοντικών στόχων έως το 2020.

ΕΟΚΕ info: Πώς η βιώσιμη 
κατανάλωση μπορεί να είναι 
και εύκολη επιλογή για τους 
καταναλωτές;

Οφείλουμε όλοι να αναλάβουμε την 
ευθύνη και να στηρίξουμε την ανάδειξη 
της βιώσιμης κατανάλωσης. Στο πλαίσιο 
αυτό, η Προεδρία ζήτησε από την ΕΟΚΕ 
να καταρτίσει γνωμοδότηση για τον τρόπο 
προώθησης της βιώσιμης παραγωγής και 
κατανάλωσης. Ωστόσο, δεν υπάρχουν 
εύκολες λύσεις και η προσφορά προσιτών 
και ταυτόχρονα βιώσιμων προϊόντων και 
υπηρεσιών θα αποτελέσει αντικείμενο συνε-
χών προσπαθειών τα προσεχή έτη. (pln/mb)    
 ●

Η δανική εκδοχή της ενεργειακής απόδοσης
Συνέντευξη με την κ. Marie-Louise Knuppert, μέλος της Ομάδας των Εργαζομένων της ΕΟΚΕ και 

Συνομοσπονδιακή Γραμματέα της Συνομοσπονδίας Συνδικαλιστικών Ενώσεων της Δανίας

ΕΟΚΕ Info: Πέρυσι τον Δεκέμβριο 
είχατε δηλώσει ότι η Προεδρία 
θα πρέπει να δώσει έμφαση στη 
δημιουργία πράσινων θέσεων 
εργασίας και στην ένταξη των 
νέων στην αγορά εργασίας. Ήταν 
ικανοποιητικές οι ενέργειες της 
Προεδρίας για αυτά τα θέματα;

Marie-Louise Knuppert: Η Προεδρία κατέ-
βαλε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου 
να αναδείξει την ανάπτυξη και την απασχό-
ληση ως τα κύρια ζητήματα της ημερήσιας 

διάταξης, κάτι διόλου εύκολο σε ένα περι-
βάλλον οικονομικής κρίσης. Είμαι ευτυχής 
που η  Προεδρία κατάφερε να επιτευχθεί 
συμφωνία σχετικά με την οδηγία για την 
ενεργειακή απόδοση.

Αν είχαμε αποτύχει, θα είχε χαθεί μια 
πολύτιμη ευκαιρία να βοηθήσουμε τις 
χώρες της ΕΕ να δράσουν αποτελεσματικά 
όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας και 
να προωθήσουμε τη δημιουργία χιλιάδων 

θέσεων εργασίας σε μια στιγμή που είναι 
τόσο αναγκαίες.

Η Δανική Προεδρία διατηρεί αμείωτη 
την έμφαση στην ανεργία των νέων. Είναι 
πλέον ώρα για δράση. Τούτο σημαίνει ότι 
η ΕΕ πρέπει να προσανατολίσει την πολιτική 
της έτσι ώστε να δημιουργηθεί περισσότερος 
χώρος για τους νέους. Αυτό θα μπορούσε να 
επιτευχθεί μέσω εντατικότερης χρήσης του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Στο πλαί-
σιο αυτό, η Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών 
Ενώσεων της Δανίας και οι Δανοί εργοδό-
τες έχουν προτείνει να χρησιμοποιούνται οι 
πόροι του ΕΚΤ για να στηριχθεί η θέσπιση 
προγραμμάτων απόκτησης επαγγελματικής 
πείρας στα κράτη μέλη.

Η ίδια έμφαση θα μπορούσε να αντικατο-
πτριστεί και στις διαπραγματεύσεις σχετικά 
με τις οδηγίες περί δημοσίων συμβάσεων, οι 
οποίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την 
απόλυτα θεμιτή απαίτηση ότι οι ανάδοχοι 
των δημόσιων συμβάσεων οφείλουν να παρέ-
χουν και ορισμένες δυνατότητες πρακτικής 
άσκησης. Πρόκειται για δύο μόνο πρακτικά 
παραδείγματα.

ΕΟΚΕ Info: Πρόσφατα, 
συμμετείχατε σε συνάντηση στην 
Κοπεγχάγη όπου εξετάστηκαν οι 
τρόποι συμμετοχής των πολιτών 
στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Είναι 

δύσκολο να ευαισθητοποιηθούν 
οι Δανοί να συμμετάσχουν στην 
ευρωπαϊκή συζήτηση;

MLK: Η εμπιστοσύνη στην ΕΕ και η υπο-
στήριξη του κοινού μπορούν να επιτευχθούν 
μόνο εάν γίνει σαφές ότι οι πολιτικοί της ΕΕ 
επιλύουν τα προβλήματα των απλών πολι-
τών. Οι πολίτες πρέπει να μπορούν να δια-
κρίνουν τη συμβολή της ΕΕ στην καθημερινή 
ζωή. Υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις για 
το πώς μπορεί τούτο να επιτευχθεί, όπως στα 
ανωτέρω παραδείγματα.

EOKE Info: Γνωρίζετε κάποιες 
επικοινωνιακές δραστηριότητες 
που έχουν πραγματοποιηθεί 
στη Δανία, από τις οποίες θα 
μπορούσε να διδαχθεί και η ΕΕ;

MLK: Η ΕΕ πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 
πιο συγκεκριμένη στην επικοινωνία της, αν 
και τούτο αποτελεί πρωτίστως καθήκον των 
αρμοδίων στα κράτη μέλη. Η «Πλατφόρμα 
των πολιτών» (Folkemødet), που συστάθηκε 
στη νήσο Bornholm με βάση μια σουηδική 
ιδέα, αποτελεί ένα μόνο παράδειγμα του άμε-
σου διαλόγου μεταξύ των πολιτικών και του 
κοινού. Η επικοινωνιακή πολιτική της ΕΕ θα 
πρέπει να βασίζεται στους μηχανισμούς ανοι-
χτού συντονισμού και ανταλλαγής εμπειριών 
που χρησιμοποιούνται σήμερα σε πολλούς 
άλλους τομείς. (pln/mb) ●

Παγκοσμιοποίηση και μετεγκαταστάσεις: 
υπάρχει μέλλον για τη βιομηχανία της ΕΕ;
Ο Πέπε είχε εργαστεί επί χρόνια σε ένα 
εργοστάσιο κατασκευής συλλεκτών ηλι-
ακής ενέργειας ενός κράτους μέλους της 
ΕΕ. Είχε μια πολύ ωραία δουλειά με σύμ-
βαση αορίστου χρόνου και καλές συν-
θήκες εργασίας. Η εταιρεία είχε πολλά 
κέρδη και συνεχώς επεκτεινόταν, διότι 
μπορούσε να επωφελείται από τους ειδι-
κούς όρους που προβλέπονταν από τις 
τοπικές αρχές και τις εθνικές επιχορη-
γήσεις για τις ανανεώσιμες πηγές στον 
τομέα της ενέργειας. Όλα φαίνονταν να 
είναι τέλεια ... μέχρι την κρίση. Και τότε 
το πάρτι τέλειωσε.

Λόγω των περικοπών του προϋπο-
λογισμού, η  εθνική κυβέρνηση ήταν 
υποχρεωμένη να μειώσει τις επιδοτή-
σεις, πράγμα που ελάττωσε δραματικά 
τη ζήτηση για ηλιακούς συλλέκτες. 
Έτσι, η εταιρεία αποφάσισε να κλείσει 
το εργοστάσιο και να μεταφέρει την 
παραγωγή στο Μεξικό. Τελικά, το 
σύνολο του προσωπικού έχασε τη δου-
λειά του και εντάχθηκε στις τάξεις των 
ανέργων, που ανέρχονται ήδη στο 40% 
του εθνικού εργατικού δυναμικού.

Η ζωή του Πέπε είχε γίνει ξαφνικά 
δραματική. Δέχθηκε τελικώς ένα βρα-
χυπρόθεσμο συμβόλαιο για την εκπαί-
δευση των ντόπιων εργαζομένων στο 
νέο εργοστάσιο κατασκευής ηλιακών 
συλλεκτών στο Μεξικό, οι οποίοι και 
θα έπαιρναν τη θέση του. Μετά από 
μάταιες υποσχέσεις, τελικά βρέθηκε να 
είναι άνεργος.

Όπως ο  Πέπε, έτσι και χιλιάδες 
εργαζόμενοι στην Ευρώπη επηρεάζο-
νται από τη βιομηχανική αλλαγή και 
την παγκοσμιοποίηση, γεγονός που 
αποτελεί πρόκληση για μια ολοένα και 
πιο ολοκληρωμένη εσωτερική αγορά. 
Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, 
η ΕΕ και η ΕΟΚΕ συνέστησαν, το 2002, 
τη Συμβουλευτική Επιτροπή Βιομηχανι-
κών Μεταλλαγών (CCMI). Στην εντολή 
της CCMI προβλέπονται καθήκοντα 
πρόβλεψης, διερεύνησης και ανάλυσης 

των εξελίξεων, ώστε να διασφαλίζονται 
θετικές και κοινές προσεγγίσεις ως προς τη 
διαχείριση των βιομηχανικών αλλαγών, από 
οικονομική, κοινωνική, εδαφική και περι-
βαλλοντική άποψη. Τα μέλη της, που προ-
έρχονται από διάφορους κλάδους οι οποίοι 
επηρεάζονται από τον εκσυγχρονισμό της 
οικονομίας, διασφαλίζουν στη CCMI το 
ηθικό κύρος που απαιτείται για να απευ-
θύνεται άμεσα προς τους λοιπούς φορείς 

χάραξης πολιτικής της ΕΕ. Ο στόχος της 
είναι σαφής: να διατηρήσει ανταγωνιστικές 
τις βιομηχανίες της ΕΕ και ταυτοχρόνως να 
εξασφαλίσει ότι οι εξελίξεις είναι κοινωνικά 
επωφελείς. Ο κ. Jorge Pegado Liz, Πρόε-
δρος της CCMI, έχει προσδιορίσει ως εξής 
τις τρεις βασικές λειτουργίες του οργάνου: 
«προώθηση των αρχών των ιδρυτών της ΕΕ 
μέσω γνωμοδοτήσεων, αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που συνεπάγονται οι εξελί-
ξεις, όπως η παγκοσμιοποίηση, η κοινωνική 
δικτύωση και οι νέες μέθοδοι εργασίας και, 
τέλος, προπαρασκευή ενόψει των βιομη-
χανικών αλλαγών και της αναδιάρθρωσης 
[...] Αξιοποίηση των διδαγμάτων του παρελ-
θόντος, προληπτική παρακολούθηση του 
παρόντος και πρόβλεψη για το μέλλον».

Από τότε που άρχισε η  οικονομική, 
χρηματοπιστωτική και γενικότερη κρίση, 
η CCMI έδωσε τον λόγο σε όλους τους 
συναφείς παράγοντες της βιομηχανίας, 
τόσο των εργαζομένων όσο και των 
εργοδοτών. Τον Μάιο του 2011, η CCMI 
εξέδωσε τρεις γνωμοδοτήσεις, που ασχο-
λούνται με το πώς η βιομηχανική πολιτική 

της ΕΕ σήμερα πλήττεται από την παγκο-
σμιοποίηση. Η θέση της CCMI είναι σαφής 
και κατηγορηματική. Η παγκοσμιοποίηση 
δημιούργησε μία δυναμική που κάνει τις 
επιχειρήσεις να μετακινούνται στο εξωτε-
ρικό και/ή να προχωρούν σε αναδιάρθρωση. 
Ωστόσο, μπροστά στην απειλή ότι το φθηνό 
εργατικό δυναμικό και οι ανεπαρκείς συνθή-
κες εργασίας εκτός της Ευρώπης μπορούν 
να υπονομεύσουν και καταστρέψουν θέσεις 
εργασίας στις χώρες της ΕΕ, η διοίκηση και 
οι εργαζόμενοι πρέπει να κατανοήσουν 
πλέον ότι είναι απαραίτητο να αντιμετω-
πίσουν μαζί την πρόκληση της μετεγκατά-
στασης. Ένας είναι ο δρόμος: μόνο μέσω 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της 
καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης 
θα διατηρήσει τη θέση της η Ευρώπη ως 
οικονομική δύναμη πρώτου μεγέθους.

Καθώς η τεχνολογία και η έρευνα απο-
κτούσαν ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα, 
η CCMI επικέντρωνε την προσοχή της σε 
τομείς όπως οι ΤΠΕ και οι υπηρεσίες, στους 
οποίους η Ευρώπη υστερεί. «Αυτό είναι το 
νέο πεδίο μάχης, όπου θα πρέπει να κρα-
τηθούμε μπροστά από την Κίνα και την 
Ινδία», προσθέτει ο κ. Joost P. van Iersel, 
μέλος της ΕΟΚΕ και εισηγητής της σχετικής 
γνωμοδότησης με τίτλο «Μία ολοκληρω-
μένη βιομηχανική πολιτική για την εποχή της 
παγκοσμιοποίησης».

Στις 12 Ιουνίου 2012, η CCMI εόρτασε 
τη δέκατη επέτειό της με τη διοργάνωση 
συνεδρίου με θέμα «Για μια συνεχή βιώσιμη 
βιομηχανική αλλαγή». Συγκέντρωσε εκπρο-
σώπους των ευρωπαϊκών ενώσεων της 
βιομηχανίας, των συνδικαλιστικών οργα-
νώσεων και των φορέων χάραξης πολιτικής, 
προκειμένου να αναλύσουν την κατάσταση 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, τις προκλή-
σεις του παρελθόντος και τις μελλοντικές 
κατευθύνσεις.

Η ιστορία του Πέπε επαναλαμβάνε-
ται συνεχώς σε όλη την Ευρώπη: η CCMI 
είναι αποφασισμένη να αλλάξει τα πράγ-
ματα. (Ail) ●

Γιατί η ΕΕ χρειάζεται διαφορετικό προϋπολογισμό 
και ποια πρέπει να είναι η μορφή του;

ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτόν 
τον τρόπο ζωής. Βεβαίως, τον τελευταίο 
καιρό η κρίση προβληματίζει τους πάντες 
και απαιτείται η λήψη βραχυπρόθεσμων 
λύσεων. Ωστόσο, η αειφορία και η βραχυ-
πρόθεσμη οπτική είναι έννοιες ασύμβατες. 
Ευτυχώς, όμως. η αειφορία εξελίσσεται σε 
μέρος της καθημερινότητάς μας και η τάση 
αυτή αναμένεται να έχει συνέχεια.

ΕΟΚΕ Info: Τι χρειάζεται για 
να υπάρξει πρόοδος στο 
θεματολόγιο της αειφορίας; 

HJW: Χρειάζεται να έχουμε ξεκάθαρη 
εικόνα του δρόμου που πρέπει να ακολου-
θήσουμε, με ορισμένο χρονοδιάγραμμα και 
κοινές βλέψεις ως προς τα πεδία δράσης 
και της συνέχειας που θα πρέπει να δοθεί 
σε αυτή τη δράση. Θεωρώ ότι το σημαντι-
κότερο ζητούμενο είναι να ανταποκριθεί 
η πολιτική μας ηγεσία στις ευθύνες της, να 
επιδείξει προσήλωση στον στόχο της αλλα-
γής στρατηγικής και να υπάρξει συμφωνία 
ως προς συγκεκριμένους χάρτες πορείας και 
σχέδια δράσης που θα πρέπει να ακολουθη-
θούν. (kf) ●

οδοξίας, καλώντας τους συμμετέχοντες να 
φανταστούν πόσο δύσκολο θα ήταν για τα 
περισσότερα κράτη μέλη να επιβιώσουν σε 
μια τέτοια παγκόσμια οικονομική κρίση εάν 
ήταν μόνα τους.

Γενικά, στόχος της ΕΟΚΕ με τη διοργά-
νωση αυτής της διάσκεψης, η οποία καλύ-
φθηκε ευρέως από τα μέσα ενημέρωσης, 
ήταν να συμβάλει στη συζήτηση με θέμα 
την μορφή που πρέπει να λάβει η οικονομική 
διακυβέρνηση της ΕΕ. Υπάρχει ο κίνδυνος 
τέτοιου είδους συζητήσεις να επικεντρώ-
νονται αποκλειστικά στη μακροπρόθεσμη 
πολιτική, αλλά, στην προκειμένη περί-
πτωση, οι ομιλητές έδειξαν να κατανοούν 
ότι οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν 
κατά τους προσεχείς μήνες θα είναι υψίστης 
σημασίας για το μέλλον της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Η απόφαση αυτή θα έχει άμεσο 
αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών, με άμεσες 
επιπτώσεις σε θέματα όπως η απασχόληση, 
η αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων και 
η χορήγηση πιστώσεων στις ΜΜΕ. Συνε-
πώς, η ΕΟΚΕ θα συνεχίσει να αποτελεί ένα 
μοναδικό στο είδος του φόρουμ συζήτησης, 
που θα διατυπώνει συγκεκριμένες προτάσεις 
μέσω των γνωμοδοτήσεών της και μέσω του 
διαλόγου με τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς 
φορείς. Η διάσκεψη της 7ης Ιουνίου αποτε-
λούσε μέρος αυτής της προσέγγισης, η οποία 
επιδιώκει επίσης να καταδείξει ότι η ΕΕ ίσως 
να βρίσκεται πιο κοντά στην ενότητα που 
προβάλλει εκτός των συνόρων της παρά 
στην τελμάτωση και την παράλυση. (asp)
 ●

Η ΔΑΝΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Ενεργός πολίτης
Για μια καλύτερη ευρωπαϊκή κοινωνία

Η ενεργός συμμετοχή του πολίτη στα κοινά είναι 
καίρια για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής. Σε αυτό το βιβλίο, 24 μέλη 
της ΕΟΚΕ μιλούν για την προσωπική συμβολή τους 
ως επιχειρηματίες, συνδικαλιστές, ακτιβιστές και εθε-
λοντές και αποκαλύπτουν ένα ευρύ και συναρπαστικό 
φάσμα ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων. Το κοινό 
χαρακτηριστικό τους είναι το συναίσθημα της αλλη-
λεγγύης με τους συνανθρώπους και το ενδιαφέρον για 
την ευημερία τους. (cl) ●

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Pierre Jean Coulon, μέλος της ΕΟΚΕ, 
Ομάδα των Εργαζομένων

Σ υ ν έ χ ε ι α  α π ό  τ η  σ ε λ ί δ α  4
Η δανική εκδοχή της ενεργειακής απόδοσης

>>>  Σ ε λ ί δ α  5

Σ υ ν έ χ ε ι α  α π ό  τ η  σ ε λ ί δ α  1
Staatsverschuldungskrise und Fiskalpakt: Zwei Seiten 

der gleichen Medaille?

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

Κρίση του δημόσιου χρέους και δημοσιονομική 
ένωση: δύο όψεις του ίδιου νομίσματος

Αγαπητοί αναγνώστες,
Η Διάσκεψη του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη «Ρίο+20», 
η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 20 έως τις 22 Ιουνίου στο 
Ρίο ντε Τζανέιρο ως συνέχεια της Διάσκεψης Κορυφής για τη 
Γη του 1992, υπήρξε ασφαλώς σημαντική ευκαιρία για τη συζή-
τηση της μετάβασης προς ένα πραγματικά βιώσιμο μέλλον για 

όλους μας, πλην όμως τα αποτελέσματα ήταν σαφώς λιγότερο εποικοδομητικά από αυτά που 
προσδοκούσε η αντιπροσωπεία της ΕΟΚΕ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του περασμένου έτους, η ΕΟΚΕ εργαζόταν για τη διαμόρφωση ενός 
σφαιρικού και περιεκτικού θεματολογίου, το οποίο θα έθετε επί ίσοις όροις και τους τρεις πυλώνες 
της βιωσιμότητας – τον οικονομικό, τον κοινωνικό και τον περιβαλλοντικό. Ειδικότερα, η ΕΟΚΕ 
ζητούσε να καταρτιστεί ένας χάρτης πορείας για τη βιωσιμότητα με συγκεκριμένους σκοπούς, 
στόχους, δράσεις και μηχανισμούς. Κατά συνέπεια, η ΕΟΚΕ δεν μπορεί παρά να εκφράσει τη λύπη 
της που δεν κατέστη δυνατό να ληφθούν υπόψη οι πολυάριθμες προσδοκίες της ευρωπαϊκής και 
της παγκόσμιας κοινωνίας των πολιτών· ευελπιστεί όμως ότι, κατά το στάδιο της υλοποίησης, 
θα υπάρξουν περιθώρια βελτίωσης και υπερκάλυψης των όρων της τελικής διακήρυξης που 
εγκρίθηκε στο Ρίο.

Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων που συνήλθαν στο Ρίο έχασαν μια μοναδική 
ευκαιρία να πραγματοποιήσουν ένα αποφασιστικό βήμα προς την επίτευξη μεγαλύτερης 
κοινωνικής και περιβαλλοντικής δικαιοσύνης. Αυτό που με λυπεί περισσότερο είναι 
η απουσία συγκεκριμένου σχεδίου δράσης για τα επόμενα χρόνια, αλλά και δεσμευ-
τικών συμφωνιών για την υιοθέτηση βιώσιμων αναπτυξιακών πρακτικών. Δυστυχώς, 
ελάχιστη ήταν η έμφαση που δόθηκε στην κοινωνική διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης, 
ενώ στόχοι όπως η εξάλειψη της φτώχειας και η εξασφάλιση της πρόσβασης σε τροφή, 
πόσιμο νερό και βιώσιμη ενέργεια δεν έτυχαν της προσδοκώμενης προσοχής και επι-
πλέον δεν επιτεύχθηκε η αναβάθμιση του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για 
το Περιβάλλον σε εξειδικευμένη υπηρεσία.

Τελευταία πηγή απογοήτευσης αποτελεί η αδυναμία θεσμοθέτησης ενός διαμε-
σολαβητή για τις μελλοντικές γενεές· η αναγνώριση της ανάγκης θεσμοθέτησης μιας 
διεθνούς αρχής, επιφορτισμένης με την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των μελλοντικών 
γενεών υπεράνω των βραχυπρόθεσμων οικονομικών συμφερόντων, θα είχε ιδιαίτερη 
συμβολική αξία.

Εντούτοις, ορισμένα από τα αποτελέσματα της Διάσκεψης μπορούν να εκληφθούν ως επιτυ-
χίες. Διαπιστώσαμε με ικανοποίηση ότι η έννοια της «πράσινης οικονομίας» τέθηκε στο επίκεντρο 
της τελικής δήλωσης, ως κινητήρια δύναμη της βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ συγχρόνως επικρο-
τήσαμε την εισαγωγή της έννοιας των «στόχων βιώσιμης ανάπτυξης», τους οποίους οφείλουμε 
τώρα να διαμορφώσουμε και να υλοποιήσουμε το ταχύτερο δυνατό, προκειμένου η πρόσφατη 
Διάσκεψη Κορυφής να μετατραπεί σε εφαλτήριο μιας διαδικασίας παγκόσμιας μεταστροφής 
που θα οδηγήσει στην εδραίωση πιο βιώσιμων κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς. Τελευταίο, αλλά 
εξίσου σημαντικό επίτευγμα αποτελεί η αναγνώριση του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών για 
την προαγωγή και την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης.

Όπως έχω ξαναπεί: ο δρόμος που ξεκινά από το Ρίο είναι εξίσου σημαντικός με τον δρόμο 
που φτάνει στο Ρίο. Η συνέχεια που θα δοθεί στη Διάσκεψη Ρίο+20 πρέπει να συμπεριληφθεί 
από ’δω και πέρα μεταξύ των προτεραιοτήτων της κοινωνίας των πολιτών και θα παραμείνει 
ασφαλώς μία από τις πρώτιστες επιδιώξεις μου έως το τέλος της θητείας μου στο αξίωμα του 
Προέδρου της ΕΟΚΕ.

Staff an Nilsson

Πρόεδρος

13 Ιουλίου 2012
Ρέικιαβικ, Ισλανδία: 
1η συνεδρίαση της Μικτής 
Συμβουλευτικής Επιτροπής 
ΕΕ-Ισλανδίας

6 Σεπτεμβρίου 2012
Κύπρος: Δημόσια ακρόαση 
με θέμα τις «Βιομηχανίες 
προσωπικών κοινωνικών, 
υγειονομικών και 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών»

25 Σεπτεμβρίου 2012
ΕΟΚΕ, Βρυξέλλες: ΒΗΜΑΤΑ 
ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗ 
ΕΥΡΩΠΗ! Η κοινωνία των 
πολιτών πλήρης εταίρος στη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020» 

28 Σεπτεμβρίου 2012
Λισαβόνα, Πορτογαλία: 
Διάσκεψη με θέμα τις 
«Μεταρρυθμίσεις της αγοράς 
εργασίας ως αντίδραση στην 
κρίση»

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

2 Γιατί η ΕΕ χρειάζεται 
διαφορετικό προϋπολογισμό 
και ποια πρέπει να είναι η μορφή 
του;

3 Η Κύπρος για μια καλύτερη 
Ευρώπη, συνέντευξη με τον 
κ. Ανδρέα Μαυρογιάννη, 
Υφυπουργό Προεδρίας για 
Ευρωπαϊκά Θέματα

4 Οικοδομώντας γέφυρες πάνω 
από την τρικυμία, συνέντευξη 
με τον κ. Nicolai Wammen, 
Υπουργό Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων της Δανίας

5 Παγκοσμιοποίηση και 
μετεγκαταστάσεις: υπάρχει 
μέλλον για τη βιομηχανία της ΕΕ;

6 Η κοινωνία των πολιτών: 
πλήρης εταίρος στη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020»

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Ευρωπαϊκές μέλισσες!

Οι μέλισσες παίζουν σημαντικότατο ρόλο 
στο φυσικό περιβάλλον από την αρχαιότητα. 
Μέσω της επικονίασης, αποτελούν ζωτικό 
μέρος των γεωργικών πρακτικών μας. Τα 
τελευταία χρόνια, οι μέλισσες εξαφανίζονται 
με ανησυχητικό ρυθμό. Ο λόγος είναι ακόμη 
άγνωστος, αλλά η ρύπανση, η μονοκαλλιέρ-
γεια και η υπερβολική χρήση των φυτοφαρ-
μάκων είναι οπωσδήποτε μεταξύ των πιθανών 
αιτίων.

Η ΕΟΚΕ έχει επίγνωση του προβλήματος και των συνεπειών του για τη βιοποικιλότητα, 
την ποιότητα των τροφίμων και της ασφάλειας. Γι’ αυτό και στις 7 Μαΐου 2012 η Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών εγκατέστησαν δύο 
κυψέλες στην οροφή του κτιρίου Jacques Delors, στις Βρυξέλλες. Πρόκειται για την ολοκλή-
ρωση ενός σχεδίου που είχαν εγκαινιάσει οι δύο Επιτροπές πριν από ένα χρόνο περίπου με τη 
βοήθεια της ένωσης Apis Bruoc Sella, στόχος της οποίας είναι η διάδοση της εγκατάστασης 
κυψελών στις στέγες των σπιτιών της πόλης. Σκοπός του προγράμματος είναι να καταδειχθεί 
ότι και οι πόλεις επίσης μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο στη διατήρηση της βιοποικιλό-
τητας και ότι ο καθένας μας μπορεί να συμβάλει με ένα μικρό λιθαράκι στην προστασία των 
επαπειλούμενων οικοσυστημάτων μας.

Στις 31 Μαΐου 2012, πολλοί από εκείνους που είχαν την τύχη να παραστούν στον επί-
σημο εγκαινιασμό της πρωτοβουλίας «Αστικό σχέδιο για τις μέλισσες», είχαν την ευκαιρία 
να δοκιμάσουν το πρώτο μέλι των δύο Επιτροπών (για την παραγωγή του οποίου δεν χρει-
άσθηκαν παρά κάτι παραπάνω από 20 ημέρες «εργασίας»). Αναμένεται ότι οι δύο κυψέλες 
θα αποφέρουν περί τα 40 κιλά μέλι το χρόνο. (rdr) ●

Open Day 2012
Ημέρα ελεύθερης εισόδου
Η ΕΟΚΕ ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό

Πάνω από 3.000 άτομα επισκέφτηκαν την 
ΕΟΚΕ στις 12 Μαΐου 2012, κατά την 20ή επα-
νάληψη της πρωτοβουλίας Open Day (ημέρα 
ελεύθερης εισόδου) των θεσμικών οργάνων 
της ΕΕ. Φέτος, το θέμα της εκδήλωσης ήταν 
η αειφορία και η πράσινη οικονομία, έτσι ώστε 
να συμβάλει στην ευρύτερη ευαισθητοποίηση 
γύρω από τη συναφή θεματολογία της διάσκε-
ψης των Ηνωμένων Εθνών ΡΙΟ+20 για τη 

βιώσιμη ανάπτυξη. Κρίσιμα ζητήματα, όπως η δημιουργία πράσινων θέσεων απασχόλησης, 
οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι βιώσιμες πόλεις και η κατανάλωση νερού, εκτέθηκαν με 
δημιουργικό και διαδραστικό τρόπο. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με 
μέλη της ΕΟΚΕ και το προσωπικό, να κατατοπισθούν γύρω από το έργο της ΕΟΚΕ και να 
απολαύσουν διασκεδαστικές δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Ο Πρόεδρος, κ. Staff an 
Nilsson, η Αντιπρόεδρος, κ. Anna Maria Darmanin, και ο Γενικός Γραμματέας, κ. Martin 
Westlake, ήταν παρόντες όλη την ημέρα και συμμετείχαν ενεργά στην υποδοχή των επισκε-
πτών και στην ευαισθητοποίηση γύρω από τα περιβαλλοντικά θέματα. Εφέτος, το εξαίρετο 
(και εθελοντικό) έργο πολλών μελών της ΕΟΚΕ και του προσωπικού της συνέβαλε και πάλι 
στην επιτυχία της πρωτοβουλίας και προέβαλε τον δυναμικό και σφίζοντα χαρακτήρα του 
θεσμικού μας οργάνου. (rdr) ●

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

Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν:
Maciej Bury (mb) 
Raff aele De Rose (rdr) 
Alejandro Izquierdo Lopez (ail) 
Nadja Kačičnik (nk) 
Chloé Lahousse (cl) 
Peter Lindvald-Nielsen (pln) 

Makeda Peter (mp) 
Antonio Santamaria Pargada (asp) 

Γενικός συντονισμός:
Nadja Kačičnik

Διεύθυνση:
European Economic and Social Committee
Jacques Delors Building, 99 Rue Belliard, B-1040 
Brussels, Belgium
Tel. (+32 2) 546.93.96 or 546.95.86
Fax (+32 2) 546.97.64
Email: 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 στην αρχισυντάκτρια.

Κυκλοφορία: 15.500 αντίτυπα.

Το επόμενο τεύχος θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο του 2012.

Από το 2008, η οικονομική κρίση, που ξεκί-
νησε στις ΗΠΑ, κυριαρχεί στα μέσα ενη-
μέρωσης και κατέχει την κορυφαία θέση 
στις πολιτικές ατζέντες των παγκόσμιων 
πολιτικών ηγεσιών. Η  κρίση έχει πλέον 
εξαπλωθεί στην Ευρώπη και οι συγκρίσεις 
μεταξύ της Federal Reserve και της Ευρωπα-
ϊκής Κεντρικής Τράπεζας γίνονται ολοένα 
και πιο δημοφιλείς. Στο τεύχος της 16ης 
Ιουνίου, ο «Economist» συγκρίνει τη δημο-
σιονομική κατάσταση της Καλιφόρνιας με 
εκείνη της Ελλάδας. Το άρθρο, γραμμένο 
από τον ανταποκριτή του περιοδικού στο 
Λος Άντζελες, αναφέρει ότι, πέρα από τα 

ευρωπαϊκά σύνορα, επικρατεί η εντύπωση 
ότι η οικονομία της ΕΕ είναι πιο ολοκλη-
ρωμένη από ό,τι πιστεύεται στην Ευρώπη: 
διαφορετικά, γιατί να γίνεται σύγκριση 
μεταξύ ενός ομοσπονδιακού κράτους των 
ΗΠΑ με ένα κράτος μέλος της ΕΕ; Η Ευρω-
παϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
είναι πεπεισμένη ότι περισσότερη Ευρώπη 
σημαίνει περισσότερα και καλύτερα μέσα 

καταπολέμησης και αποφυγής μιας παγκό-
σμιας κρίσης.

Η συζήτηση για τη μελλοντική διαμόρ-
φωση της ΕΕ όσον αφορά την οικονομική 
ολοκλήρωση βρίσκεται στο επίκεντρο των 
ανησυχιών της ΕΟΚΕ διότι το διακύβευμα 
είναι εξαιρετικά σημαντικό: πρόκειται για 
το ίδιο το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο. 
Επομένως, είναι λογικό το τμήμα ECO της 
ΕΟΚΕ, που είναι αρμόδιο για τις οικονο-
μικές και τις δημοσιονομικές υποθέσεις, 
να ασχοληθεί με θέματα όπως η θέσπιση 
ευρωομολόγων, η δημιουργία ευρωπαϊκού 

οργανισμού αξιολόγησης της πιστοληπτικής 
ικανότητας, η χρηματοοικονομική εκπαί-
δευση των πολιτών μας και η ρύθμιση των 
χρηματοπιστωτικών αγορών.

Στο πλαίσιο αυτό, στις 7 Ιουνίου 2012 
πραγματοποιήθηκε στην ΕΟΚΕ μια υψη-
λού επιπέδου διάσκεψη, με θέμα την τρέ-
χουσα κρίση του δημόσιου χρέους. Μεταξύ 

Η Κύπρος για μια καλύτερη Ευρώπη

Αναγνωρίζοντας ότι η  Ευρώπη πρέπει να 
αναδυθεί δυνατότερη από την τρέχουσα οικο-
νομική κρίση, η Κυπριακή Δημοκρατία σκο-
πεύει να εργαστεί για μια καλύτερη Ευρώπη, 
συμβάλλοντας στην αειφόρο ανάπτυξη, στην 
κοινωνική συνοχή και στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας. Οι σημερινές κοινωνικοοικονομικές 
εξελίξεις μας ωθούν να θέσουμε ως στόχο τη 
διαμόρφωση μιας ΕΕ που θα έχει μεγαλύτερη 
επαφή με τους πολίτες της και το παγκόσμιο 
γίγνεσθαι, με γνώμονα την αρχή της αλλη-
λεγγύης.

Είναι επιτακτική ανάγκη να προκρίνουμε 
μια πιο αποτελεσματική και βιώσιμη Ευρώπη. 
Προς τούτο, το σημαντικότερο σημείο στην 
ημερήσια διάταξη είναι οι διαπραγματεύσεις 
με θέμα το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
για την περίοδο 2014-2020· οι διαπραγματεύ-
σεις αυτές αποτελούν ευκαιρία να επιτευχθεί 
συμφωνία επί του προϋπολογισμού και των 
γραμμών πολιτικής που θα συντελέσουν 
στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση της αντα-
γωνιστικότητας. Η Κυπριακή Προεδρία θα 
προσπαθήσει να οριστικοποιήσει τις εν λόγω 
διαπραγματεύσεις και να επιτύχει όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερη πρόοδο στις διαπραγμα-
τεύσεις για τις κοινές πολιτικές, συμπεριλαμ-
βανομένης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, 
της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και της 
πολιτικής για τη συνοχή. Η Κυπριακή Προε-
δρία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην πολιτική 
συνοχής και γι’ αυτόν τον λόγο έχει ζητήσει 
από την ΕΟΚΕ να εκπονήσει μια γνωμοδότηση 
με θέμα την ανάπτυξη μακροπεριφερειακής 
στρατηγικής για τη Μεσόγειο και τα οφέλη 
που απορρέουν από αυτήν για τα νησιωτικά 
κράτη μέλη. Η οικολογική τροπή, η ενεργειακή 
απόδοση, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα και 
η αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής 
αλλαγής αποτελούν επίσης ζητήματα μεγάλης 
σημασίας για την Προεδρία μας.

Η οικοδόμηση μιας Ευρώπης με λειτουρ-
γικότερη οικονομία και βάση την ανάπτυξη 

συνιστά επίσης καίριο αίτημα για την ανά-
καμψη από την τρέχουσα οικονομική κρίση 
και την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότη-
τας της ΕΕ. Επομένως, θα δοθεί έμφαση στην 
ενίσχυση της εποπτείας των δημοσιονομικών 
και των μακροοικονομικών πολιτικών και στη 
διασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότη-
τας. Παράλληλα, προβάλλει αδήριτη η ανά-
γκη προαγωγής της ανάπτυξης και γι’ αυτό 
η Κυπριακή Προεδρία θα επικεντρωθεί στην 
ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς, στη δημιουρ-
γία νέων θέσεων εργασίας και στην προώθηση 
της έρευνας και της καινοτομίας με έμφαση 
στις ΜΜΕ, προκειμένου να συμβάλει στην ενί-
σχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. 

Ο στόχος της προσέγγισης της Ευρώπης 
με τους πολίτες της σε πνεύμα αλληλεγγύης 
και κοινωνικής συνοχής σημαίνει ότι θα 
δοθεί έμφαση στην απασχόληση των νέων, 
με δεδομένους τους υψηλούς δείκτες ανερ-
γίας εντός της ΕΕ. Η καθιέρωση του κοινού 
ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου πριν από το 
τέλος του 2012 αποτελεί άλλη μία προτεραιό-
τητα. Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, ζητήσαμε 
από την ΕΟΚΕ να εκπονήσει διερευνητική 
γνωμοδότηση με θέμα την εφαρμογή ενός 
συστήματος (Eurodac) αντιπαραβολής των 
δακτυλικών αποτυπωμάτων των αιτούντων 
άσυλο, καθώς και ορισμένων κατηγοριών 
παράνομων μεταναστών. Η Κυπριακή Προ-
εδρία υπέβαλε επίσης στην ΕΟΚΕ αίτημα να 
καταρτίσει γνωμοδότηση σχετικά με την ενί-
σχυση των συμμετοχικών διαδικασιών και τη 
δραστηριοποίηση των τοπικών και των περι-
φερειακών αρχών, της κοινωνίας των πολιτών 
και των κοινωνικών εταίρων στην εφαρμογή 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 

Ένας άλλος στόχος της Κυπριακής Προ-
εδρίας είναι να φέρει την Ευρώπη εγγύτερα 
στις γειτονικές της χώρες, προάγοντας το 
θεματολόγιο της διεύρυνσης και αναδεικνύο-
ντας τη νότια διάσταση της ευρωπαϊκής πολι-
τικής γειτονίας· παράλληλα, επιδιώκουμε την 
περαιτέρω ενδυνάμωση της ΕΕ στην παγκό-
σμια σκηνή με έμφαση στην υλοποίηση των 
στόχων της και στην ενίσχυση της εξωτερικής 
εμπορικής της πολιτικής.

Η ΕΕ πρέπει να βρίσκεται πλησιέστερα 
στους πολίτες της. Επιδίωξή μας είναι να προ-
βάλουμε την εικόνα της Ευρώπης ως «φιλόξε-
νου τόπου» για τις επιχειρήσεις, τις ιδέες, τις 
υπηρεσίες, την καινοτομία και τον πολιτισμό. 
Η έννοια του φιλόξενου τόπου εκφράζει εν 
μέρει το όραμά μας για μια καλύτερη Ευρώπη, 
μια ΕΕ που θα γεννά ελπίδες στους πολίτες της 
και δη στις νεότερες γενιές.  ●

* Ανδρέας Μαυρογιάννης, Υφυπουργός Προεδρίας αρμόδιος για Ευρωπαϊκά Θέματα, Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Τα μέλη της ΕΟΚΕ από την Κύπρο και οι προσδοκίες 
τους από την κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης*

Μιχάλης Αντωνίου
Ομάδα των Εργοδοτών

Η περιοχή της Μεσογείου χρειάζεται ένα νέο όραμα

Βοηθός Γενικός Διευθυντής της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) 
Η Κυπριακή Προεδρία συμπίπτει με την πιο ταραγμένη περίοδο της μεταπολεμικής Iστορίας της Ευρώπης. Εντούτοις, μια περίοδος 
αναταραχών αποτελεί επίσης περίοδο ευκαιριών και αλλαγής. Σε αυτή την περίοδο, η ΕΟΚΕ θα πρέπει, σε στενή συνεργασία με τα 
άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, να ενθαρρύνει και να προωθήσει τις πολιτικές που είναι αναγκαίες για την αποκατάσταση της ανά-
πτυξης, τη μείωση της ανεργίας και την επαναφορά στην Ευρώπη μιας προοπτικής ευημερίας για όλους τους πολίτες της.

Δημήτρης Κιττένης
Ομάδα των Εργαζομένων
τέως Γενικός Γραμματέας της Συνομοσπονδίας Εργατών Κύπρου (ΣΕΚ) 
Η Κύπρος, μια χώρα που βρίσκεται στο σταυροδρόμι της Ευρώπης με τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, αναλαμβάνει την Προε-
δρία της Ένωσης σε μια στιγμή που η ΕΕ βρίσκεται και αυτή σε ένα σταυροδρόμι. Η Κυπριακή Προεδρία καλείται να συμβάλει στην 
επίλυση των προβλημάτων της ανισότητας, της αλληλεγγύης και στη λήψη έγκαιρων αποφάσεων για την αντιμετώπιση της κρίσης, 
προκειμένου να επιτευχθεί η μείωση της ανεργίας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Κωστάκης Κωνσταντινίδης
Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων
Πρόεδρος της Ένωσης Κυπρίων Αγροτών (ΕΚΑ) 
Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας, στόχος και επιδίωξή μας είναι η αναβάθμιση της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των 
κρατών μελών, καθώς και η ανανέωση των προσπαθειών για ειρήνη, όχι μόνο στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, αλλά γενικότερα 
στην Ευρώπη και την υφήλιο. Τέλος, προσβλέπουμε σε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης του κάθε πολίτη και στην ανάπτυξη όχι μόνο 
των ευρωπαϊκών κρατών, αλλά και των τρίτων χωρών.

Μιχάλης Λύτρας
Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων
Η Κυπριακή Προεδρία θα συμβάλει στην επίτευξη της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα εργαστεί  
για την ανάπτυξη της οικονομίας και την έξοδο από την οικονομική κρίση, για την ολοκλήρωση και την έγκριση της Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής 2014-2020, την καταπολέμηση της ανεργίας και την εδραίωση της ειρήνης στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Πιστεύω 
ότι θα είναι μια πετυχημένη και παραγωγική Προεδρία.

Ανδρέας Παυλικκάς
Ομάδα των Εργαζομένων
Υπεύθυνος του Γραφείου Ερευνών και Μελετών της Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας
Θέλω να πιστεύω ότι η ανάληψη της Προεδρίας από την Κυπριακή Δημοκρατία θα στεφθεί με επιτυχία σε όλα τα επίπεδα –τόσο στο 
πολιτικό όσο και στο οργανωτικό σκέλος. Η χώρα μας, στο μέτρο του δυνατού, θα πρέπει να συνεισφέρει στις αποφάσεις σχετικά με 
την αλληλεγγύη μεγάλων και μικρών κρατών, την ενδυνάμωση και διεύρυνση της κοινωνικής ατζέντας, τη σύσφιξη των σχέσεων 
της ΕΕ με τις χώρες της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Επιπλέον, η Κύπρος θα έχει τη δυνατότητα να προβάλει, τόσο στην 
Ευρώπη όσο και παγκοσμίως,  την ίδια τη χώρα και τα ισχυρά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα που διαθέτει και να προσελκύσει 
επενδύσεις και τουρισμό. ●

* Μετά την παραίτηση ενός μέλους της ΕΟΚΕ από την Κύπρο, κινήθηκε η διαδικασία ορισμού νέου μέλους. Η διαδικασία δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμη, όταν εκτυπώθηκε το παρόν δελτίο. Μπορείτε να συμβουλευτείτε τον πλήρη 
κατάλογο των μελών της ΕΟΚΕ στον δικτυακό μας ιστότοπο: eesc.europa.eu.

μέλος της ΕΟΚΕ και Πρόεδρος της Επι-
τροπής Παρακολούθησης της Euromed. 

ΕΟΚΕ Info: Για ποιο λόγο χρειάζεται 
η ΕΕ μια νέα μακροπεριφερειακή 
στρατηγική για τη Μεσόγειο;

Δημήτρης Δημητριάδης: Όλες οι προσπά-
θειες που έχει καταβάλει μέχρι σήμερα η ΕΕ 
για την αντιμετώπιση των ζητημάτων της 
συνολικής περιοχής της Μεσογείου έχουν 
αποτύχει. Η διαδικασία της Βαρκελώνης, 
η οποία δρομολογήθηκε το 1995 με σκοπό 
τη δόμηση των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και 
των χωρών εταίρων της στη Μεσόγειο, είναι 
νεκρή. 

Εν τω μεταξύ, η γεωπολιτική κατάσταση 
στην περιοχή έχει αλλάξει ριζικά, μετά τις 
επαναστάσεις στις χώρες της Βόρειας Αφρι-
κής. 

Γι’ αυτό και πρέπει να ξαναρχίσουμε από 
την αρχή. Πρέπει να παρουσιάσουμε ένα 

Δημήτρης Δημητριάδης, μέλος της ΕΟΚΕ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Σε μία νέα σειρά συνεντεύξεων, ο  κ. 
Tomasz Jasiński, μέλος της Ομάδας των 
Εργαζομένων της ΕΟΚΕ από την Πολωνία 
και εκπρόσωπος των μελών της ΕΟΚΕ στη 
συντακτική ομάδα του ενημερωτικού δελ-
τίου ΕΟΚΕ info, θα συζητήσει με συναδέλ-
φους του από την ΕΟΚΕ για να ανακαλύψει 
τα πράγματα που αυτοί θεωρούν σημα-
ντικά στη ζωή. Ο πρώτος που του έδωσε 
συνέντευξη είναι ο κ. Martin Siecker, μέλος 
της Ομάδας των Εργαζομένων της ΕΟΚΕ 
από τις Κάτω Χώρες, ο οποίος εκπροσωπεί 
την Ομοσπονδία Συνδικαλιστικών Ενώ-
σεων των Κάτω Χωρών.

Tomasz Jasiński: Ποιο είναι το 
επαγγελματικό σας ιστορικό;

Martin Siecker: Είμαι επαγγελματίας δημο-
σιογράφος. Άρχισα τη σταδιοδρομία μου τη 
δεκαετία του 1970 δουλεύοντας ως ανταπο-
κριτής για μία αριστερή ημερήσια εφημερίδα. 
Μετά από 10 χρόνια μετακινήθηκα στο εργα-
τικό κίνημα, όπου έγινα υπεύθυνος σύνταξης 
του ενημερωτικού δελτίου για τα μέλη. 

TJ: Τι σας ώθησε να αναζητήσετε 
επαγγελματική σταδιοδρομία 
στο συνδικαλιστικό κίνημα; 

MS: Όσο περισσότερο μετέδιδα πληροφο-
ρίες για τις εργασιακές σχέσεις, τόσο περισ-
σότερο εμπλεκόμουν στα ζητήματα αυτά. 
Μία μέρα ανακάλυψα ότι νέοι ανταποκρι-
τές της εφημερίδας δεν λάμβαναν τον μισθό 
που δικαιούνται. Μαζί με συναδέλφους μου, 
δημιούργησα μία επιτροπή δράσης για να 
τους υποστηρίξω. Διαπραγματευτήκαμε με 
τον υπεύθυνο σύνταξης και τελικά νικήσαμε. 
Τότε αποφάσισα να εργαστώ για μία οργά-
νωση που υπερασπίζεται τα δικαιώματα των 
εργαζομένων. 

TJ: Πόσο καιρό είσαστε μέλος σε 
συνδικαλιστική οργάνωση; 

MS: Εντάχθηκα σε συνδικαλιστική οργά-
νωση μόλις εισήλθα στην αγορά εργασίας, 
το 1967. Πριν γίνω δημοσιογράφος έκανα 
κάθε είδους προσωρινή δουλειά. Αυτό ήταν 
επιλογή μου. Εκείνη την εποχή δεν ήθελα 
να έχω μόνιμη δουλειά ή καθορισμένες ώρες 
εργασίας. Μου άρεσε η ελευθερία· όταν είχε 
ήλιο, μπορούσα να πάω να κολυμπήσω αντί 
να εργάζομαι. 

TJ: Με ποια πράγματα 
παθιάζεστε; 

MS: Με τη μουσική. Ακούω πολλή μουσική. 
Παίζω λίγο ντραμς, αλλά δεν είμαι αρκετά 
καλός, ώστε να ενταχθώ σε συγκρότημα. 
Όμως ακόμη κι αν ήμουν καλύτερος, δεν 
θα είχα αρκετό χρόνο να παίζω ντραμς σε 
συγκρότημα. Επίσης μου αρέσει πολύ η ανά-
γνωση, δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα καλύτερο 
από μία καλή αστυνομική ιστορία. 

TJ: Νόμιζα ότι όλοι στην 
Ολλανδία είναι φίλοι του 
ποδοσφαίρου.

MS: Είμαι φίλος του ποδοσφαίρου. Υπο-
στηρίζω τον Ajax Amsterdam. Ζούσα δίπλα 
στο Ολυμπιακό Στάδιο του Άμστερνταμ 
όταν ο Ajax ήταν στις δόξες του. Παρακο-
λουθούσα όλα τα ευρωπαϊκά εντός έδρας 
παιχνίδια του στις αρχές της δεκαετίας του 
1970 όταν κέρδισε το ευρωπαϊκό κύπελλο 
πρωταθλητριών τρεις φορές συνεχόμενες. 

TJ: Πότε γίνατε μέλος της ΕΟΚΕ;

MS: Πριν από δέκα χρόνια. Το 2010 διο-
ρίστηκα μέλος της ΕΟΚΕ για τρίτη φορά.

TJ: Κατά την άποψή σας, ποια 
είναι η μεγαλύτερη πρόκληση 
που πρέπει να αντιμετωπίσει 
η ΕΕ;

MS: Ο  αυξανόμενος ευρωσκεπτικισμός. 
Αυτό αποτελεί πραγματική απειλή. Εάν δεν 
την αντιμετωπίσουμε, υπάρχει κίνδυνος να 
απομείνει από την ενωμένη Ευρώπη μόνο 
ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο τσιμέντου, 
γυαλιού και ατσαλιού δίπλα στο κέντρο της 
πόλης των Βρυξελλών, το οποίο θα αποτελεί 
μνημείο ενός ιδανικού που κάποτε θεωρού-
νταν σπουδαίο και επιβλητικό, αλλά κατέ-
ληξε δυστυχώς στον κάλαθο των αχρήστων 
της Ιστορίας ως η μεγαλύτερη και ακριβό-
τερη πολιτική αποτυχία. ●

Προσεχώς στην ΕΟΚΕ 
Βηματα προς μια ισχυροτερη ευρωπη!

Η κοινωνία των πολιτών: πλήρης εταίρος 
στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί 
στις 25 Σεπτεμβρίου 2012 αναμένεται να 
εξεταστούν οι μοχλοί που θα δώσουν ώθηση 
στην ανάπτυξη και θα συμβάλουν στην 
διαμόρφωση ενός ευρωπαϊκού αναπτυξι-
ακού συμφώνου. Σε τέσσερα παράλληλα 
εργαστήρια θα εξεταστούν α) η θέσπιση 
συνεκτικού πλαισίου για μια αναπτυξιακή 
στρατηγική της ΕΕ, β) η αναζωογόνηση της 

ενιαίας αγοράς, γ) η ανάκαμψη και η δημι-
ουργία θέσεων απασχόλησης και δ) η καινο-
τομία στο πλαίσιο της έξυπνης και βιώσιμης 
ανάπτυξης.

Οι Πρόεδροι των Ομάδων της ΕΟΚΕ θα 
παρουσιάσουν τις συγκεκριμένες απόψεις 
τους προκειμένου να επανέλθει η Ευρώπη 
σε αναπτυξιακή τροχιά. Στη συνέχεια, μια 
συντονιστική επιτροπή υψηλού επιπέδου θα 
εξετάσει τρόπους μεγιστοποίησης των ανα-
πτυξιακών ευκαιριών που παρέχει η στρατη-
γική Ευρώπη 2020.

Την διάσκεψη θα παρακολουθήσουν 
ενδιαφερόμενα μέρη από τα κράτη μέλη και 
την ΕΕ, αρμόδιοι λήψης αποφάσεων σε επί-

πεδο ΕΕ, ευρωβουλευτές και βουλευτές των 
εθνικών κοινοβουλίων, μέλη των εθνικών 
κυβερνήσεων και διοικήσεων, εκπρόσωποι 
της κοινωνίας των πολιτών από το εθνικό 
και το ευρωπαϊκό επίπεδο, τοπικές και περι-
φερειακές αρχές, ομάδες προβληματισμού 
και διαμορφωτές κοινής γνώμης.

Στη διάσκεψη, η ΕΟΚΕ και οι εθνικές 
ΟΚΕ θα υποβάλουν και θα μοιραστούν 
εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές με σκοπό 
την αξιοποίηση των προαναφερθέντων 
μοχλών για μια βιώσιμη και ανταγωνιστική 
Ευρώπη. (kf) ●

Περισσότερες πληροφορίες για το 
πρόγραμμα της διάσκεψης παρέχονται 
στη διεύθυνση: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.home

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: 
europe2020-eesc@eesc.europa.eu

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

νέο όραμα και μια εντελώς νέα προσέγγιση. 
Σύντομα θα έχω την πρώτη μου συνάντηση 
με Υπουργό της κυπριακής κυβέρνησης για 
να συζητήσω μαζί του πώς θα μπορούσε 
η ΕΟΚΕ να ανταποκριθεί με τον καλύτερο 
τρόπο στο αίτημα της Κύπρου για συμβου-
λές. 

ΕΟΚΕ Info: Πολλές από τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν 
οι χώρες της ΕΕ στην περιοχή 
της Μεσογείου θα μπορούσαν 
να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο 
της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη 
συνοχή…

ΔΔ: Δεν αρκεί η πολιτική συνοχής. Για 
τα επόμενα 15-20 χρόνια, χρειαζόμαστε ένα 
ευρύτερο όραμα και μια μακρόπνοη προ-
οπτική, που να καλύπτουν ολόκληρη την 
περιοχή και όχι μόνο τα κράτη μέλη της ΕΕ. 
Πρώτα πρέπει να ορίσουμε συγκεκριμένους, 
μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους για 
την περιοχή και στη συνέχεια πρέπει να φρο-

ντίσουμε για την υποστήριξη των στόχων 
αυτών μέσω της πολιτικής για τη συνοχή. 

ΕΟΚΕ Info: Μόλις επιστρέψατε 
από τη διάσκεψη με θέμα τη 
στρατηγική για την περιοχή της 
Βαλτικής Θάλασσας. Πιστεύετε 
ότι οι λύσεις που αναπτύχθηκαν 
στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσαν 
να αποτελέσουν για σας πηγή 
έμπνευσης; 

ΔΔ: Η  στρατηγική για την περιοχή της 
Βαλτικής Θάλασσας αποτελεί οπωσδήποτε 
υπόδειγμα για τις παρεμφερείς στρατηγικές. 
Κατέδειξε πόσο επιτυχής μπορεί να είναι μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση θεμάτων κοινού 
ενδιαφέροντος με τη συμμετοχή πολλών 
χωρών και αρχών. Είναι προφανώς αδύνατο 
να αναπαραχθούν ακέραιες οι λύσεις της 
στρατηγικής για την περιοχή της Βαλτι-
κής Θάλασσας, αλλά ορισμένες από αυτές 
αποτελούν χρήσιμη πηγή έμπνευσης. Από 
γεωπολιτική άποψη, η στρατηγική για την 

περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας μας παρέχει 
ένα χρήσιμο δίδαγμα: παρότι η στρατηγική 
καλύπτει μόνο κράτη μέλη της ΕΕ, το στοι-
χείο που έχει καθοριστική σημασία για την 
επιτυχία της είναι οι σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας. 

Κατά συνέπεια, προκειμένου να αποβεί 
επιτυχής η μεσογειακή στρατηγική της ΕΕ, 
πρέπει να συσπειρώσει όλους τους ενδι-
αφερόμενους παράγοντες από τη λεκάνη 
της Μεσογείου: από τις χώρες της ΕΕ, τις 
νήσους, τις χώρες της Βόρειας Αφρικής, την 
Τουρκία, το Ισραήλ και τα παλαιστινιακά 
εδάφη. (mb)    ●

Ο ιστότοπος της Κυπριακής Προεδρίας 
έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία.

Μπορείτε να αναζητήσετε τις τελευταίες 
ειδήσεις για την Κυπριακή Προεδρία στη 
διεύθυνση: www.cy2012.eu 

Η Κυπριακή Προεδρία κάλεσε την ΕΟΚΕ 
να εκπονήσει γνωμοδότηση με θέμα 
«Μακροπεριφερειακή στρατηγική για τη 
Μεσόγειο – τα οφέλη που απορρέουν για 
τα νησιωτικά κράτη μέλη». 

Εισηγητής της γνωμοδότησης ορίστηκε 
ο κ. Δημήτρης Δημητριάδης, εξ Ελλάδος 

Ανδρέας Μαυρογιάννης, Υφυπουργός Προεδρίας 
για Ευρωπαϊκά Θέματα,  Κυπριακή Προεδρία του 
Συμβουλίου της ΕΕ

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΟΚΕ

 ■ Η προστασία των καταναλωτών

 ■ Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή κατά 
την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στη διεύθυνση: 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.publications ●

ρ
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άλλων, συμμετείχαν ο  κ. Jean-Claude 
Juncker, Πρωθυπουργός του Λουξεμβούρ-
γου και Πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Enzo 
Moavero Milanesi, Υπουργός Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων της Ιταλίας, και υψηλόβαθμοι 
εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κ. Staff an 
Nilsson, Πρόεδρος της ΕΟΚΕ, κηρύσσοντας 
την έναρξη της διάσκεψης, τάχθηκε τόσο 
υπέρ μιας ένωσης δημοσιονομικής σταθε-
ρότητας όσο και υπέρ της θέσπισης ευρω-
ομολόγων. Ακόμη, τόνισε την ανάγκη για 
ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών 
όσον αφορά τον καταμερισμό των δημοσι-
ονομικών ευθυνών, έτσι ώστε να επιτευχθεί 
μείωση των επιτοκίων για το δημόσιο χρέος 
των χωρών που καταβάλλουν προσπάθειες 
δημοσιονομικής εξυγίανσης. Ο κ. Michael 
Smyth, πρόεδρος του τμήματος ECO, 
προεδρεύοντας στη συζήτηση, κατέστησε 
σαφές ότι, κατά τη γνώμη του, βρισκόμα-
στε σήμερα αντιμέτωποι με μια κρίση ζήτη-
σης παρόμοια με εκείνη της δεκαετίας του 
1930 και ότι η ορθοδοξία της λιτότητας το 
μόνο που θα καταφέρει είναι να μας οδηγή-
σει σε ύφεση, η οποία αποτελεί γόνιμο έδα-
φος για λαϊκισμό και ριζοσπαστικά κόμματα. 
Οι κκ. Carmelo Cedrone και Gerard Dantin, 
εισηγητές δύο γνωμοδοτήσεων της ΕΟΚΕ 
με θέμα τα ευρωομόλογα και τα διάφορα 
μέσα για τον επιμερισμό των βαρών του 
δημόσιου χρέους, και ο κ. Pedro Augusto 
Almeida Freire, πρόεδρος της μόνιμης 
ομάδας μελέτης της ΕΟΚΕ «Συντονισμός 
των οικονομικών πολιτικών», υποστήριξαν 
την ολοκλήρωση ως τη μόνη δυνατή λύση 
στην παρούσα κατάσταση. Η συγκεκριμένη 
πρόταση που διατυπώνεται στην ήδη υιο-
θετηθείσα γνωμοδότηση του κ. Cedrone, 
είναι να υποστηριχθεί η θέσπιση δύο ειδών 
ομολόγων: των ομολόγων σταθερότητας, 
για τον επιμερισμό του δημόσιου χρέους με 
κοινές ευθύνες, και των επενδυτικών ομο-
λόγων, για την προσέλκυση κεφαλαίων 
από τις αναδυόμενες οικονομικές υπερδυ-
νάμεις όπως η Βραζιλία, η Ρωσία, η Ινδία και 
η Κίνα. Ο κ. Dantin καταρτίζει επί του παρό-
ντος μία γνωμοδότηση, η οποία θα τεθεί σε 
ψηφοφορία κατά τη σύνοδο ολομέλειας του 
Ιουλίου. Στη γνωμοδότηση αυτή, εξετάζεται 
ο επιμερισμός του χρέους μεταξύ των κρα-
τών μελών. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής 
τόνισε τη σημασία τόσο της δημιουργίας 
ενός ευρωπαϊκού «προστατευτικού διχτιού» 
για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, όσο και 
της προόδου προς μια καλύτερη δημοσιο-
νομική ολοκλήρωση. Από την πλευρά της, 
η κ. Sylvie Goulard, μέλος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, επεσήμανε ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο δεν πρέπει να αποτελεί το μόνο 
πολιτικό βήμα για την αντιμετώπιση της 
τρέχουσας κρίσης και θεωρεί ότι απαιτείται 
ευρύτερη προσέγγιση. Ο κ. Juncker έκλεισε 
τις εργασίες της διάσκεψης με μια νότα αισι-

Απουσία πολιτικής βούλησης για την έξοδο από την κρίση

Κύριε Cedrone, στην πρόσφατη γνωμοδότησή σας 
αναφέρατε ότι η παρούσα ευρωπαϊκή κρίση είναι 
περισσότερο πολιτική παρά οικονομική…

Η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να αντέξει την ύπαρξη μιας ενιαίας 
νομισματικής πολιτικής σε συνδυασμό με 17 οικονομικές και δημο-
σιονομικές πολιτικές. Η ΕΕ πρέπει να στραφεί προς μια δημοσιονο-
μική ένωση και το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση θα ήταν 
η έκδοση δύο συμπληρωματικών, αλλά διαφορετικών ομολόγων: 
μη εμπορεύσιμων ενωσιακών ομολόγων (union bonds) για τη στα-
θεροποίηση του δημοσίου χρέους και ευρωομολόγων (Eurobonds) 
για την ανάκαμψη και την οικονομική ανάπτυξη.

Πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό;

Τα ομόλογα αυτά θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των 
επενδυτών και στην αντικατάσταση της λιτότητας από το κράτος πρόνοιας. Επιπλέον, το 
σχέδιό μας δεν απαιτεί αναθεώρηση των Συνθηκών, ούτε προϋποθέτει τη δημιουργία νέων 
θεσμικών οργάνων, διότι θα βασιστεί στη χρήση ήδη υφιστάμενων μηχανισμών της ΕΕ, όπως 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ). Το μόνο στοιχείο που απουσιάζει είναι η πολιτική 
βούληση. (rdr) ●

Martin Siecker: λάτρης της μουσικής και της αστυνομικής λογοτεχνίας
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