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Η παράνομη διέλευση δεν θα σταματήσει — 
Έκθεση της ΕΟΚΕ για τους πρόσφυγες στην Τουρκία

Στο πλαίσιο των διερευνητικών αποστολών 
της σχετικά με τους μετανάστες και τους πρό-
σφυγες (βλ. έκδοση του Απριλίου του ΕΟΚΕ 
Info), η  ΕΟΚΕ, εκπροσωπούμενη από τον κ. 
Μάνθο Μαυρομμάτη (Ομάδα των Εργοδοτών), 
τον κ. Jose Antonio Moreno Díaz (Ομάδα Εργα-
ζομένων) και τον κ. Παναγιώτη Γκόφα (Ομάδα 
Διάφορες δραστηριότητες), πραγματοποίησε 
τριήμερη αποστολή στην Τουρκία (9 έως 11 
Μαρτίου), προκειμένου να συναντήσει τις αρχές 
και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
(ΟΚΠ) που ασχολούνται με τους μετανάστες. 
Η  έκθεση της αποστολής της ΕΟΚΕ περιείχε 
13 πρακτικές συστάσεις για την αντιμετώπιση 
της τρέχουσας κατάστασης. Σύμφωνα με την 
έκθεση, η παράνομη διέλευση δεν θα σταμα-
τήσει εφόσον συνεχίζεται ο πόλεμος στη Συρία. 
Η προστασία ατόμων που ζητούν προστασία 
αποτελεί βασικό μέλημα και απαιτεί μια προσέγ-
γιση της ΕΕ βασιζόμενη στα δικαιώματα, για τη 
σύναψη συμφωνιών με την Τουρκία ή οποιαδή-
ποτε τρίτη χώρα. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης 
τα ακόλουθα συμπεράσματα:

●● Καθεστώς της Τουρκίας ως ασφαλούς 
τρίτης χώρας: αρκετές ΟΚΠ αμφιβάλ-
λουν κατά πόσον η  Τουρκία μπορεί 
να θεωρείται ασφαλής, δεδομένου ότι 
πολλά άτομα που χρήζουν διεθνούς 
προστασίας έχουν απελαθεί στη χώρα 
καταγωγής τους, παρά τους κινδύνους 
που αυτό συνεπάγεται για τη ζωή τους.

●● Λίγες δυνατότητες ένταξης. Ο γεωγρα-
φικός περιορισμός της Τουρκίας στη Σύμ-
βαση της Γενεύης σημαίνει ότι οι Σύριοι 
μπορούν να λάβουν μόνο προσωρινή 
προστασία και οι άλλες εθνικότητες επι-
κουρική προστασία, για ανθρωπιστικούς 
λόγους. Η ένταξη στην αγορά εργασίας και 
η επανένωση των οικογενειών εξακολου-
θεί να αποτελεί πρόβλημα.

●● Περιορισμένα κοινωνικά δικαιώματα 
για τους πρόσφυγες. Οι πρόσφυγες δεν 
μπορούν να υποβάλουν αίτηση για άδεια 
εργασίας και πρέπει να επαφίενται στους 
εργοδότες, οι οποίοι δεν έχουν κανένα 
κίνητρο να τους παράσχουν απασχόληση, 

δεδομένου ότι η  τουρκική νομοθεσία 
τους αναγκάζει για κάθε αλλοδαπό που 
προσλαμβάνουν, να προσλαμβάνουν και 
συγκεκριμένο αριθμό Τούρκων. Οι μη 
Σύριοι αναγκάζονται να ζουν σε «πόλεις 
δορυφόρους», πράγμα που περιορίζει 
την ελεύθερη κυκλοφορία τους και τις 
ευκαιρίες απασχόλησης. Τα περισσότερα 
παιδιά πρόσφυγες που ζουν εκτός των 
καταυλισμών εγκαταλείπουν το σχολείο 
για να εργαστούν.

●● Η καταπολέμηση της παράνομης διακί-
νησης έχει περιορισμένο χαρακτήρα. Αν 
και έχει αυξηθεί ο αριθμός των υπαλλή-
λων, των πλοίων καθώς και ο εξοπλισμός 
καταπολέμησης της παράνομης διακίνη-
σης, το ποσοστό καταδικαστικών αποφά-
σεων είναι πολύ χαμηλό.

Η πλήρης έκθεση είναι διαθέσιμη στη διεύ-
θυνση: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.refugee-crisis-mission-reports. (mm)● ●

 ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Θα τα καταφέρουμε!

Καταρχάς, θα ήθελα να εκφράσω τη συμπάθεια και την αμέ-
ριστη συμπαράστασή μου στα εκατομμύρια Βρετανών πολι-
τών που επιθυμούσαν η χώρα τους να παραμείνει μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· συμμερίζομαι τη βαθύτατη ανησυχία που 
θεωρώ ότι τους διακατέχει. Με μεγάλη μου πικρία φαντάζομαι 

ότι οι σχέσεις μας με το Ηνωμένο Βασίλειο θα υπάγονται πλέον στις αρμοδιότητες του τμήματος 
«Εξωτερικές σχέσεις» και ότι σε ένα αβέβαιο μέλλον, δεν θα μπορούμε να έχουμε ανάμεσά μας 
όλους τους Βρετανούς συναδέλφους μας.

Σκέφτομαι, βεβαίως, τους φίλους μου, τους συνδικαλιστές, που έλαβαν ενεργά μέρος στην 
εκστρατεία του δημοψηφίσματος, αλλά είμαι πεπεισμένος ότι αυτό ήταν μια κοινή δέσμευση ενός 
πολύ μεγάλου μέρους της οργανωμένης κοινωνίας πολιτών· και τούτο ακριβώς επειδή αφ’ ενός 
είναι οργανωμένη, δεν παρασύρεται από αβάσιμα επιχειρήματα —αν όχι αναίσχυντα ψεύδη— και 
αφ’ ετέρου επειδή διαθέτει κριτικό, οργανωτικό, αλληλέγγυο και συλλογικό πνεύμα.

Αυτοί είναι που έχουν δίκιο: το μέλλον της Ευρώπης βρίσκεται στην ειρήνη, τη δικαιοσύνη, 
την αλληλεγγύη και την αδελφότητα· απ’ άκρου εις άκρον! Στο σύνολο της ηπείρου και σε όλα 
της τα νησιά, και με την προσμονή ότι θα εξαπλωθεί σε ολόκληρο τον κόσμο. Αργά ή γρήγορα, 
θα επανέλθει η ενότητα όλων μας και θα εξαπλωθεί ακόμη παραπέρα.

Όσον αφορά δε τα ψεύδη, δηλώνω βαθύτατα εξοργισμένος από την ανεντιμότητα με την 
οποία οι κάθε τύπου λαϊκιστές διέδωσαν τα χειρίστου είδους μυθεύματα για να υποδαυλίσουν 
την αγανάκτηση των λιγότερο μορφωμένων πολιτών, φθάνοντας στο σημείο να τους υποσχεθούν 
κοινωνικά μέτρα τη λήψη των οποίων υποτίθεται ότι θα καθιστούσε εφικτή η έξοδος από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση· τούτο δε ενώ ήξεραν ότι οι υποσχέσεις τους αυτές είναι ανυπόστατες και ότι 
δεν θα μπορούσαν ούτε οι ίδιοι να τις τηρήσουν. Μου προκαλεί βαθύτατη θλίψη το γεγονός ότι 
ακριβώς αυτή η κοινωνική δυσφορία είναι που λειτουργεί σαν το υπ’ αριθμόν ένα κίνητρο για να 
οδηγηθούν οι πολίτες σε ό,τι πιο αντικοινωνικό υφίσταται, δηλαδή την ξενοφοβία και την άρνηση 
της αλληλεγγύης κι αυτό είναι κάτι που πρέπει να σταματήσει. Και φυσικά, ό,τι ισχυρίζομαι εν 
προκειμένω, συμβαίνει στις χώρες όλων μας, και όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ελπίζω ότι το αρχαίο γνωμικό «οὐδὲν κακὸν ἀμιγὲς καλοῦ», όσο σκληρό κι αν ηχεί, θα επα-
ληθευτεί για άλλη μία φορά κι αυτό γιατί εμπερικλείει την ελπίδα, μια ελπίδα που όλοι χρειαζόμαστε. 
Αλίμονο, ίσως έπρεπε να διέλθει η Ευρώπη από αυτήν την στενωπό για να καταφέρει αυτό που 
μάταια τόσο χρόνια προσδοκώ από αυτήν: να γίνει πραγματικά κοινωνική, να ασχοληθεί πρωτίστως 
με τους πολίτες της και να τους περάσει αυτό το μήνυμα με τρόπο ηχηρό και καθόλου άτολμο. Είθε 
να μην χρειαστεί μια δεύτερη παρόμοια δοκιμασία πριν αποφασίσει να το πράξει και είθε να υποστεί 
στον μικρότερο δυνατό βαθμό, και για όσο το δυνατό λιγότερο χρονικό διάστημα, τις συνέπειες!

Έχω επανειλημμένα πει ότι το ευρωπαϊκό εγχείρημα είναι ένα γενναιόδωρο, ευφυές και ευγε-
νές εγχείρημα. Όπως επανειλημμένα έχω επισημάνει ότι πρέπει να επιδοκιμαστεί το θάρρος των 
εμπνευστών του την επαύριο ενός αποτρόπαιου πολέμου, ο οποίος σημαδεύτηκε από ειδεχθή 
εγκλήματα με ρίζες στον εγωισμό, τον ρατσισμό, το μίσος, τη σκαιότητα και τον εξτρεμισμό. Οι 
άνθρωποι αυτοί είχαν τη φαεινή ιδέα να ενεργοποιήσουν αυτή τη διεργασία μέσω του άνθρακα 
και του χάλυβα, μέσω δηλαδή του οικονομικού στοιχείου, βλέποντας πολύ πιο μακριά και θέτοντας 
τις βάσεις μιας οντότητας κοινωνικής διαβούλευσης, του προδρόμου, δηλαδή, της ΕΟΚΕ. Είμαι 
πεπεισμένος ότι προέχει, πλέον, να επανέλθουμε στις θεμελιώδεις αρχές αυτού του εγχειρήματος, 
αρχές που χαρακτηρίζουν τις Συνθήκες μας. Επ’ ουδενί δεν πρόκειται για νοσταλγία ή παρελθοντο-
λογία, αλλά για τις θεμελιακές αρχές του μέλλοντος, τις μόνες που μπορούν να μας βγάλουν από 
την κατάσταση μαρασμού. Το μόνο πράγμα που θα άλλαζα τώρα είναι πώς θα διακηρύξουμε τις 
προτεραιότητες μας. Η καταπολέμηση του λαϊκισμού και η ακύρωση του αισθήματος της απογοή-
τευσης των ασθενέστερων στρωμάτων του πληθυσμού προϋποθέτουν την ανάδειξη της κοινωνικής 
παραμέτρου σε πρωταρχικό μέλημα. Σπεύδω βεβαίως να σας διαβεβαιώσω ότι αυτό δεν σημαίνει 
ότι πρέπει να αδιαφορήσουμε για την οικονομική παράμετρο· η ίδια η ΕΟΚΕ πρέπει να παραμείνει 
τόσο οικονομική όσο και κοινωνική επιτροπή.

Έχω δηλώσει χωρίς περιστροφές ότι το δημοψήφισμα δεν ήταν ούτε σκόπιμο ούτε διεξήχθη 
την κατάλληλη στιγμή, και ότι αναπόφευκτα θα αναδείκνυε με τρόπο σκληρό το σοβαρό κοινωνικό 
χάσμα που υφίσταται σε μία από τις χώρες μας. Μάλιστα, τη θέση αυτή είχε τύχει να τη διατυ-
πώσω στα αγγλικά διότι είχε γίνει με αφορμή το τεύχος που εκδίδει μια βρετανική οργάνωση που 
εκπροσωπείται στην ΕΟΚΕ. Θα ήταν εκατό φορές πιο έντιμο —και πιθανώς πιο επιδέξιο— εάν οι 
Βρετανοί ιθύνοντες, αντί να παίξουν αυτό το χαρτί συνεχίζοντας να παρεμποδίζουν την πρόοδο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαπραγματεύονται κάθε είδους εξαίρεση, είχαν οι ίδιοι προσπαθήσει 
να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο αλληλέγγυα και πιο κοινωνική.

Πλέον, επαφίεται σε αυτούς τους Βρετανούς ιθύνοντες να εκτελέσουν την εντολή που τους 
έδωσε ο λαός και πρέπει να το πράξουν γρήγορα. Ειδάλλως, όχι μόνο όλος ο κόσμος θα βρίσκεται 
σε μια επικίνδυνη αβεβαιότητα, αλλά θα επωφεληθούν της ευκαιρίας όλοι οι καιροσκόποι, οι οποίοι 
στις δικές μας χώρες θα αποδώσουν τη μη τήρηση του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος 
στην ύπουλη συμπαιγνία της εκάστοτε εγχώριας «πολιτικής τάξης» με την «ευρωκρατική ελίτ», 
ανεξαρτήτως των όσων λένε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, ένα πράγμα πρέπει να καταστεί σαφές: είτε εν αναμονή της εκτέ-
λεσης της εντολής αυτής, είτε κατά την απουσία ή μετά την επιστροφή του Ηνωμένου Βασιλείου 
στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί· δεν πρέπει να ξανα-
γίνουμε μάρτυρες κανενός είδους εκβιασμού των υπολοίπων κρατών από οποιοδήποτε κράτος, 
ενός εκβιασμού που θα έχει ως συνέπεια την υπονόμευση της προόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προς την επίτευξη της κοινωνικής και περιφερειακής αλληλεγγύης ή προς την οικονομική και 
χρηματοπιστωτική αποτελεσματικότητα.

Θα τα καταφέρουμε!

Γεώργιος Ντάσης
Πρόεδρος της ΕΟΚΕ

Ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή: δικαίωμα παρέμβασης και 
ανάγκη απόδοσης προτεραιότητας στην προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων

Η βελτίωση της διαχείρισης των εξωτε-
ρικών συνόρων της ΕΕ δεν αποτελεί πλέον 
μόνον σκοπό, αλλά και επείγουσα, επιτα-
κτική ανάγκη, σύμφωνα με γνωμοδότηση 
της ΕΟΚΕ, η  οποία υιοθετήθηκε κατά τη 
σύνοδο ολομέλειας του Μαΐου (εισηγητής: 
ο κ. Giuseppe Iuliano, και συνεισηγητής: ο κ. 
Cristian Pîrvulescu). Αυτό όμως δεν θα πρέπει 
να αποβεί εις βάρος των θεμελιωδών ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων, ιδίως του δικαιώματος 
ασύλου και του δικαιώματος ελεύθερης 
κυκλοφορίας των πολιτών στην ΕΕ.

Πρέπει να διαμορφωθεί ένας νέος τρόπος 
διαχείρισης των συνόρων, ο οποίος να συνδυ-
αστεί με τον μετασχηματισμό του οργανισμού 

Frontex σε «Ευρωπαϊκό σώμα συνοριοφυλα-
κής» με αστυνομικό χαρακτήρα. Ο οργανισμός 
αυτός θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να παρεμ-
βαίνει, μετά από σχετική απόφαση της Επιτρο-
πής, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Κατά 
την άποψη της ΕΟΚΕ, μια τέτοια παρέμβαση 
θα πρέπει να περιορίζεται αυστηρά σε σαφώς 
καθορισμένες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης 
και να συνεπάγεται την υποχρέωση υποβολής 
εκθέσεων και παροχής ενημέρωσης στο Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ.

ΕΟΚΕ: Θα πρέπει να αξιολογηθεί πλήρως ο αντίκτυπος των 
νέων εργασιακών σχέσεων

Οι νέες μορφές συμβάσεων και σχέσεων 
εργασίας  —συμπεριλαμβανομένων των 
συμβάσεων μηδενικών ωρών εργασίας, της 
μικροαπασχόλησης και της εργασίας μέσω δια-
δικτυακών μεσαζόντων— έχουν πολλαπλασι-
αστεί μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση. Ενώ 
η καινοτομία και η δημιουργικότητα πρέπει 
να ενθαρρυνθούν, οι νέες μορφές εργασιακών 
σχέσεων αυξάνουν την αβεβαιότητα πολλών 
εργαζομένων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια 
άνιση αγορά εργασίας, υποστηρίζει η ΕΟΚΕ 
στη γνωμοδότησή της που υιοθετήθηκε κατά 
τη σύνοδο ολομέλειας του Μαΐου (εισηγήτρια 
η κ. Kathleen Walker Shaw).

Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, θα πρέπει να αξιολο-
γηθεί σωστά και να αντιμετωπιστεί ο πραγμα-
τικός αντίκτυπος αυτών των νέων συμβάσεων 
εργασίας στα πρότυπα εργασίας, στα συστή-
ματα κοινωνικής ασφάλισης και στις ελάχιστες 

αποδοχές διαβίωσης. Τα πρότυπα κοινωνικής 
πρόνοιας πρέπει επίσης να προσαρμοστούν 
ώστε να καλύπτουν τις άτυπες μορφές απασχό-
λησης. Τα θέματα αυτά θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη κατά την ανάπτυξη του πυλώνα κοινω-
νικών δικαιωμάτων της ΕΕ.

Η καλύτερη κατανόηση της μεταβαλλόμε-
νης φύσης της εργασίας και των εργασια-
κών σχέσεων θα πρέπει να οδηγήσει σε μια 
αποτελεσματικότερη πολιτική της ΕΕ για την 
απασχόληση. Για παράδειγμα, η ΕΟΚΕ φρονεί 
ότι η δια βίου εκπαίδευση, η επανεκπαίδευση 
και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων —ιδίως 
των ψηφιακών— θα πρέπει να αποτελούν 
προτεραιότητα, προκειμένου να εξασφαλι-
στεί ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν τα εφό-
δια να αποκτήσουν θέσεις εργασίας στον 
παγκοσμιοποιημένο χώρο εργασίας υψηλής 
τεχνολογίας.

Απαιτείται επίσης περαιτέρω έρευνα για τον 
εντοπισμό των ευάλωτων ομάδων και για 
την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν 
την ευθύνη για ατύχημα, ζημίες και δυσλει-
τουργίες όσον αφορά τις διαδικτυακές πλατ-
φόρμες, τον πληθοπορισμό και άλλες νέες 
μορφές αυτοαπασχόλησης.

Η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και 
των κοινωνικών εταίρων είναι ζωτικής σημα-
σίας, εάν θέλουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
διατυπώνει κατάλληλες διατάξεις για την 
προστασία τόσο των εργαζομένων όσο και 
των εργοδοτών. (cad)● ●
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Η συνεργατική οικονομία υπόσχεται πολλαπλά 
οφέλη, αλλά πρέπει να ρυθμίζεται για να 
διασφαλίζεται η εμπιστοσύνη

Ο όγκος των συναλλαγών στη συνεργατική οικονομία 
εκτιμάται ότι ανέρχεται διεθνώς σε περίπου 17,8 δισεκ. 
ευρώ, προβλέπεται δε ότι θα σημειώνει ταχεία ετήσια 
αύξηση μέχρι το 2025. Σε απάντηση αιτήματος της Προ-
εδρίας των Κάτω Χωρών, η ΕΟΚΕ πραγματοποίησε ψηφο-
φορία ως προς μια γνωμοδότηση με θέμα την οικονομία 
του διαμοιρασμού και την αυτορρύθμιση, στην οποία 
αναφέρεται ότι η ΕΕ «οφείλει να προσδιορίσει επειγόντως 
ένα σαφές και διαφανές νομικό πλαίσιο εντός του οποίου 
πρέπει να αναπτύσσονται αυτές οι δραστηριότητες στον 
ευρωπαϊκό χώρο».

Νέα επιχειρηματικά μοντέλα, όπως η συνεργατική οικο-
νομία, θέτουν κανονιστικά ζητήματα που θα πρέπει να 
αντιμετωπιστούν, για να μπορέσουν να προκύψουν κοι-
νωνικά οφέλη. Ειδικότερα, αυτά τα νέα επιχειρηματικά 
μοντέλα πρέπει να συμμορφώνονται με την νομοθεσία 
των κρατών μελών και της ΕΕ. Στα κυριότερα ζητήματα 

που εξετάστηκαν περιλαμβάνονται τα δικαιώματα των 
εργαζομένων, η φορολογία, η προστασία των δεδομέ-
νων και θέματα που συνδέονται με την ιδιωτικότητα, 
τα κοινωνικά δικαιώματα, ο θεμιτός ανταγωνισμός και 
η καταπολέμηση των μονοπωλίων, καθώς και οι αντί-
θετες προς τον ανταγωνισμό πρακτικές. Το φάσμα των 
συναλλαγών που αναπτύσσονται σε πλατφόρμες που 
δημιουργήθηκαν για τη διευκόλυνση της συνεργατικής 
οικονομίας πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά.

Στη γνωμοδότηση ζητείται, επίσης, να προστατεύονται 
τα δικαιώματα όλων των εταίρων που αναπτύσσουν δρα-
στηριότητα στην οικονομία του διαμοιρασμού, μεταξύ 
άλλων των παραγωγών-καταναλωτών. Η ΕΟΚΕ ζητεί από 
την Επιτροπή να δημοσιεύσει, χωρίς άλλη καθυστέρηση, 
την αναμενόμενη από καιρό Ευρωπαϊκή ατζέντα για τη 
συνεργατική οικονομία. (sg)● ●

ΣΥΝΤΟΜΑ ΣΤΗΝ ΕΟΚΕ

Yaro M. Kupčo: Ανταύγειες από τη Σλοβακία
13.7 - 16.9 2016, κτίριο JDE, φουαγιέ 6

Με την ευκαιρία της έναρξης της σλοβακικής προε-
δρίας της ΕΕ, η ΕΟΚΕ διοργανώνει, κατά τη σύνοδο ολο-
μέλειας του Ιουλίου, έκθεση φωτογραφίας του Σλοβάκου 
φωτογράφου κ. Yaro M. Kupčo. Ο κ. Kupčo δουλεύει 
αποκλειστικά με παραδοσιακές φωτογραφικές μηχανές· 
φωτογραφίζει νεκρές φύσεις και πανοράματα, τα οποία 
χρωματίζει κατόπιν με μελάνι σουπιάς και διακοσμεί με 
καθαρό χρυσάφι.

Η έκθεση διοργανώνεται σε συνεργασία με τη μόνιμη αντι-
προσωπεία της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην ΕΕ και με 
τη μη κερδοσκοπική οργάνωση «Σλοβάκοι στο Λουξεμ-
βούργο». Τα εγκαίνια θα γίνουν στις 13 Ιουλίου 2016 και 
ώρα 19.00 από τον κ. Ivan Korčok, Υφυπουργό Εξωτερικών 
και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Σλοβακικής Δημοκρατίας. 
Το ντουέτο Róbert Ragan Jr και Martin Uherek θα αναλά-
βει τη μουσική υπόκρουση της εκδήλωσης. (jp)● ●

ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ 2016: 
Ο διάλογος και η αλληλεγγύη σε επίπεδο ΕΕ 
είναι καθοριστικής σημασίας παράγοντες για μια 
ειρηνική και ευημερούσα Ευρώπη

Εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών οργανώσεων/δικτύων 
της κοινωνίας των πολιτών συγκεντρώθηκαν στις Βρυ-
ξέλλες στις 31 Μαΐου και την 1η Ιουνίου για τις Ημέρες 
της Κοινωνίας των Πολιτών του 2016, που διοργάνωσε 
η ΕΟΚΕ. Στο επίκεντρο των συζητήσεων ήταν η μετανά-
στευση, με τις προκλήσεις/αλλαγές που αυτή συνεπάγεται 
για την ευρωπαϊκή κοινωνία.

«Η κινητοποίηση των πολιτών έχει τη δύναμη να αλλάξει 
τον ρου της ιστορίας. Ο ζωτικός ρόλος που διαδραμάτισαν 
οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην πρόσφατη 
μεταναστευτική κρίση δείχνει το τι μπορεί να επιτευχθεί 
με την υποστήριξη των πολιτών», δήλωσε ο κ. Γιώργος 
Ντάσης.

Η κ. Gesine Schwan συμφώνησε με την άποψη αυτή: «Οι 
λαοί και οι πολίτες της Ευρώπης είναι πολύ πιο ανοικτοί και 
δίκαιοι από ό,τι προσπαθούν να μας πείσουν οι ευρωπαϊκές 
κυβερνήσεις. Για να αποφευχθεί η οπισθοδρόμηση υπό την 
πίεση των δεξιών δυνάμεων και να σταματήσει η διάβρωση 
της αλληλεγγύης στην Ευρώπη πρέπει να συμμετέχουμε στον 
κοινωνικό διάλογο και χρειαζόμαστε ένα δημοκρατικό κίνημα 
που να περιλαμβάνει τόσο τις τοπικές κοινότητες όσο και τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών».

Οι συμμετέχοντες συζήτησαν διάφορες πτυχές της μετα-
νάστευσης, όπως νεολαία και εκπαίδευση, κοινωνική 
ένταξη, εξάλειψη των αιτίων της μετανάστευσης, ελευ-
θερία της έκφρασης, κοινωνική ή παράλληλη συμβίωση 
και ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ. (sma)● ●

Βραβείο της κοινωνίας των πολιτών για το 2016
Η ΕΟΚΕ ανταμείβει τις αξιοσημείωτες πρωτοβουλίες σχετικά με τη 
μετανάστευση

Το βραβείο της κοινωνίας των πολιτών για το 2016 
που απονέμει η ΕΟΚΕ θα επιβραβεύσει πρωτοβουλίες 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και/ή μεμονω-
μένων ατόμων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ζωής 
των μεταναστών και στην προαγωγή της ενσωμάτωσής 
τους στην κοινωνία και, κατ’ επέκταση, στην προώθηση 
των ευρωπαϊκών αξιών και της συνοχής.

Πιο συγκεκριμένα, το βραβείο της κοινωνίας των πολιτών 
για το 2016 θα ανταμείψει πρωτοβουλίες που έχουν ήδη 
υλοποιηθεί ή βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και οι οποίες 
πληρούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια:
●● κάλυψη των πρώτων βασικών αναγκών και άμεση αρωγή των μεταναστών/προσφύγων·
●● παροχή κοινωνικής στήριξης, στέγασης και υπηρεσιών υγείας·
●● προσφορά πρακτικής υποστήριξης και συμβουλών·
●● πάταξη της ξενοφοβίας, του ρατσισμού και των διακρίσεων·
●● καταπολέμηση της εκμετάλλευσης και προώθηση του αμοιβαίου σεβασμού·
●● ευαισθητοποίηση ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις·
●● εξασφάλιση κατάρτισης σε υπηκόους τρίτων χωρών και στις κοινότητες υποδοχής.

Ο πλήρης κατάλογος με τις προϋποθέσεις και το έντυπο αίτησης είναι διαθέσιμα στη σχετική ιστοσελίδα της ΕΟΚΕ: Βρα-
βείο της κοινωνίας των πολιτών για το 2016. Οι αιτήσεις των υποψηφίων πρέπει να αποστέλλονται απευθείας στην ΕΟΚΕ.

Το βραβείο, η συνολική αξία του οποίου ανέρχεται σε 50 000 ευρώ και θα απονεμηθεί στις 15 Δεκεμβρίου 
2016, είναι ανοικτό σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που είναι επίσημα εγγεγραμμένες στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Υποψηφιότητα μπορούν, 
επίσης, να υποβάλουν και απλοί ιδιώτες.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 9 Σεπτεμβρίου 2016.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής, Κοινωνικής και 
Περιβαλλοντικής Επιτροπής της Γαλλίας στη 
σύνοδο ολομέλειας της ΕΟΚΕ

Στις 26 Μαΐου, ο κ. Patrick Bernasconi, Πρόεδρος της 
Οικονομικής, Κοινωνικής και Περιβαλλοντικής Επιτρο-
πής της Γαλλίας, εκφώνησε ομιλία στην ΕΟΚΕ με τίτλο Οι 

Οικονομικές και Κοινωνικές Επιτροπές και οι προσδοκίες της 
ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών, και συμμετείχε στις 
συζητήσεις των μελών της ΕΟΚΕ σχετικά με το ζήτημα 
αυτό, που έχει καίρια σημασία για τους Ευρωπαίους πολί-
τες και για όσους εκπροσωπούν τις οργανώσεις τους σε 
όλα τα επίπεδα.

Ο κ. Ντάσης, που επίσης έλαβε το λόγο κατά τη σύνοδο 
ολομέλειας, δήλωσε: «Μέσα σε ένα περιβάλλον κρίσης στην 
Ευρώπη, που χαρακτηρίζεται από μεγάλη έλλειψη εμπιστο-
σύνης των πολιτών στο πολιτικό κατεστημένο, οι Οικονομι-
κές, Κοινωνικές και Περιβαλλοντικές Επιτροπές καλούνται 
να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο, στην καρδιά του 
διαλόγου των πολιτών και του δημοκρατικού διαλόγου, 
είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Ο κ. Patrick Bernasconi επεσήμανε από την πλευρά του: 
«Είναι σημαντικό να ενισχυθεί ο διάλογος και η συνεργα-
σία μεταξύ των δύο Επιτροπών μας, εφόσον τα κοινωνικά, 
οικονομικά και περιβαλλοντικά ζητήματα που μας απασχο-
λούν —και που βρίσκονται στο επίκεντρο της ζωής των 
πολιτών— έχουν πολύ συχνά ευρωπαϊκή ή ακόμη και διεθνή 
απήχηση». (cad)● ●

Η συνεργασία ΕΟΚΕ-ΟΚΠΣ επεκτείνεται
Στις 15 Ιουνίου 2016, η ΕΟΚΕ υποδέχθηκε αντιπροσωπεία του Οικονομικού, Κοινωνικού και Περιβαλλοντικού 

Συμβουλίου (ΟΚΠΣ) της Γαλλίας, στα πλαίσια ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις μεταφορές και την ενέργεια, 
τις εξωτερικές υποθέσεις και το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020».

Η συνάντηση εγγράφεται στο γενικότερο πλαίσιο της σύσφιγξης των σχέσεων εργασίας των δύο φορέων, που 
επιδιώκουν ο κ. Γιώργος Ντάσης, Πρόεδρος της ΕΟΚΕ, και ο κ. Patrick Bernasconi, Πρόεδρος του Οικονομικού, 
Κοινωνικού και Περιβαλλοντικού Συμβουλίου της Γαλλίας.

Από την πλευρά της ΕΟΚΕ, παρέστησαν τα μέλη της μονάδας «Διοργανικές σχέσεις και σχέσεις με τις εθνικές ΟΚΕ» 
(REL), ο κ. Pierre-Jean Coulon, πρόεδρος του τμήματος TEN, ο κ. José-María Zufiaur Narvaiza και ο κ. Jonathan Peel, 
αντιπρόεδροι του τμήματος REX, καθώς και ο κ. Etele Baráth, πρόεδρος της συντονιστικής επιτροπής «Ευρώπη 
2020». Πραγματοποιήθηκε μακρά συζήτηση με τα μέλη της γαλλικής αντιπροσωπείας, με επικεφαλής τον Jean-
Marie Cambacérès, πρόεδρο του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων της ΟΚΕ Γαλλίας. (cc)● ●

H EOKE επηρεάζει σημαντικά τη 
διαμόρφωση της μελλοντικής αστικής 
πολιτικής της ΕΕ

Οι αρμόδιοι για αστικά θέματα υπουργοί της ΕΕ συνε-
δρίασαν στο Άμστερνταμ, στις 30 Μαΐου 2016, για να 
εγκρίνουν το νέο αστικό θεματολόγιο της ΕΕ. Την ΕΟΚΕ 
εκπροσώπησε ο κ. Joost van Iersel, πρόεδρος του ειδι-
κευμένου τμήματος ECO της ΕΟΚΕ, και ο κ. Roman Haken, 
εισηγητής της γνωμοδότησης με θέμα Το μέλλον του 
αστικού θεματολογίου της ΕΕ από την άποψη της κοινω-
νίας πολιτών. Η συμμετοχή τους αποτέλεσε συνέχεια του 
κομβικού ρόλου της ΕΟΚΕ στη διαμόρφωση του αστικού 
θεματολογίου της ΕΕ.

Με το αστικό θεματολόγιο της ΕΕ επιδιώκεται η καθι-
έρωση μιας νέας μορφής πολυεπίπεδης συνεργασίας 
μεταξύ κρατών μελών, περιφερειών, εκπροσώπων δημο-
τικών αρχών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου, συμβουλευτικών οργάνων της ΕΕ 
(ΕΟΚΕ και ΕτΠ), της ΕΤΕπ και άλλων σχετικών φορέων, 
προκειμένου να ενισχυθεί η αστική διάσταση της πολιτι-
κής της ΕΕ. Σχεδιασμένο για την τόνωση της καινοτομίας 
και της ανάπτυξης, το θεματολόγιο θα επηρεάσει άμεσα 
τη ζωή των πολιτών της ΕΕ, το 80% των οποίων θα ζει το 
2050 σε πόλεις, σύμφωνα με τις προβλέψεις.

Η ΕΟΚΕ κατάφερε να αναγνωριστούν οι πόλεις ως σημα-
ντικοί εταίροι της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, οι οργανώ-
σεις της κοινωνίας των πολιτών να συμμετέχουν ισότιμα 
στην εφαρμογή του νέου αστικού θεματολογίου και οι 
συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα να αποτελούν 
πρότυπα για τη χρηματοδότηση σχεδίων αστικής ανάπτυ-
ξης. (cad)● ●

Ο κ. Γιώργος Ντάσης, Πρόεδρος της ΕΟΚΕ, και ο κ. Patrick 
Bernasconi, Πρόεδρος του Οικονομικού, Κοινωνικού και 
Περιβαλλοντικού Συμβουλίου της Γαλλίας
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Ωστόσο, η ΕΟΚΕ  δεν υποστηρίζει την πρόταση της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής να θεσπιστούν συστηματικοί έλεγχοι των 
πολιτών της ΕΕ στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, δεδομένου ότι αυτό θα επηρέαζε δραστικά το θεμελι-
ώδες δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών.

Η ΕΟΚΕ ανησυχεί ιδιαίτερα για το δράμα των χιλιάδων ασυνό-
δευτων ανηλίκων που έχουν εγκαταλειφθεί χωρίς προστασία. 
Καλεί την Επιτροπή να λάβει επειγόντως μέτρα προστασίας 
και τις υφιστάμενες συνοριακές αρχές να ανταποκριθούν 
στην υποχρέωσή να παρέχουν βοήθεια. (cad)● ●
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ΝΕΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Μια ΕΕ υπέρ των 
εργαζομένων: 
η εναλλακτική 
μας απέναντι στον 
ευρωσκεπτικισμό και 
στον εθνικισμό
από την Ομάδα των Εργαζομένων

Στις 31 Μαΐου 2016, η ομάδα των εργαζομένων διορ-
γάνωσε έκτακτη συνεδρίαση στη Χάγη, στις εγκαταστά-
σεις της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής των Κάτω 
Χωρών (SER). Αποτέλεσε, μεταξύ άλλων μια ευκαιρία, να 
αξιολογηθεί η Ολλανδική Προεδρία της ΕΕ, η οποία πλη-
σίαζε στο τέλος της.

Μετά τις εισαγωγικές ομιλίες της Προέδρου της SER, κ. 
Mariëtte Hamer, και της προέδρου της Ομάδας των Εργα-
ζομένων, κ. Gabriele Bischoff, ένα από τα βασικά θέματα 
που συζητήθηκαν ήταν το μέλλον του ευρωπαϊκού πυλώνα 

κοινωνικών δικαιωμάτων, μια πρωτοβουλία για την οποία 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε πρόσφατα δημόσια 
διαβούλευση. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις θεωρούν 
την πρωτοβουλία αυτή ζωτικής σημασίας για την ανά-
πτυξη της ΕΕ, ενόψει των ευρωσκεπτικιστών τάσεων που 
θέτουν υπό αμφισβήτηση την ίδια την ύπαρξή της.

Η απογευματινή συνεδρίαση επικεντρώθηκε στον κίνδυνο 
της ανόδου του ευρωσκεπτικισμού και του εθνικισμού, 
τάσεις που διαπιστώθηκαν από το ίδιο το Βασίλειο των 
Κάτω Χωρών, κατά το δημοψήφισμα για τη συμφωνία 
σύνδεσης Ουκρανίας-ΕΕ. Δημοσιογράφοι, συνδικαλιστές 
και πανεπιστημιακοί από διάφορες χώρες της Ευρώπης 

συζήτησαν τις συνέπειες των φαινομένων αυτών —που 
ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο το κοινωνικό κεκτημένο σε 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο— για τα συνδικαλιστικά και 
εργασιακά δικαιώματα. Οι επιπτώσεις τους είναι ήδη αισθη-
τές σε πολλές χώρες, όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου 
η κυβέρνηση προωθεί μια έντονα αντεργατική νομοθεσία.

Κηρύσσοντας τη λήξη της συνεδρίασης, η κ. Gabriele 
Bischoff τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να παραδώσει ένα 
θετικό έργο στους εργαζόμενους και στους πολίτες, και 
κάλεσε τα συνδικάτα να προσεγγίσουν τους εργαζόμε-
νους που νιώθουν περιθωριοποιημένοι και αγνοούνται 
από τις παραδοσιακές πολιτικές ομάδες. (mg)● ●

Προτεραιότητες της ΕΟΚΕ κατά 
τη διάρκεια της Προεδρίας της 
Σλοβακίας
Την 1η Ιουλίου η Σλο-
βακία θα αναλάβει την 
Προεδρία του Συμβου-
λίου για πρώτη φορά 
μετά την προσχώρησή 
της. Στο φυλλάδιο 
που εξέδωσε η ΕΟΚΕ, 
με την ευκαιρία αυτή, 
παρουσιάζονται οι 
προτεραιότητες της 
Σλοβακικής Προε-
δρίας, της ευρωπαϊκής 
κοινωνίας πολιτών και 
των μελών της ΕΟΚΕ 
από τη Σλοβακία, 
καθώς και ορισμένες 
σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη χώρα.

Φυλλάδιο 16 σελίδων, EN, FR, DE, SK: http://www.eesc.
europa.eu/?i=portal.fr.publications.39747.● ●
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European Economic and Social Committee

Μια ελπίδα για την 
Ευρώπη! Πολιτισμός, 
πόλεις και νέες 
αφηγήσεις:
ο πολιτισμός ως ο 4ος πυλώνας της 
βιώσιμης ανάπτυξης

από την Ομάδα Διαφόρων 
Δραστηριοτήτων

Στις 20-21 Ιουνίου, η Ομάδα «Διάφορες δραστηριότη-
τες» διοργάνωσε διάσκεψη με τίτλο: Μια ελπίδα για την 
Ευρώπη! Πολιτισμός, πόλεις και νέες αφηγήσεις, η οποία 
διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Bozar και 
την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος περισσότερα από 200 
άτομα και τονίστηκε το τεράστιο δυναμικό που διαθέ-
τει ο πολιτισμός ως μέσο ενοποίησης και κινητοποίησης 
στην Ευρώπη. Σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία 
ο εξτρεμισμός αυξάνεται με αμείωτη ένταση, κατά την 
οποία οι πολίτες αμφισβητούν περισσότερο από ποτέ, 
από το 1945 και εξής, την κοινή τους ταυτότητα, ήρθε 
η ώρα ο πολιτισμός και οι πολιτικές για τον πολιτισμό να 
τεθούν στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής ατζέντας, 
να πραγματοποιηθούν επενδύσεις στον τομέα και να υπο-
στηριχθεί μια πληθώρα φορέων που συμμετέχουν στην 
πολιτιστική διακυβέρνηση. Ήρθε η ώρα να συμπεριληφθεί 
ο πολιτισμός, ως μέσο ήπιας δύναμης, στις εξωτερικές 
σχέσεις της ΕΕ και να προωθηθεί ως 4ος πυλώνας της 
βιώσιμης ανάπτυξης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ομάδα «Διάφορες δραστηριότητες» 
ανέθεσε την εκπόνηση μελέτης, η οποία παρουσιάστηκε 
κατά τη διάρκεια της διάσκεψης. Η μελέτη επικεντρώνεται 
στα εξής ερωτήματα: μπορεί ο πολιτισμός να μας βοηθή-
σει να ξεπεράσουμε τη συστημική και πολιτική κρίση και 
την κρίση ταυτότητας που συγκλονίζει σήμερα την Ευρω-
παϊκή Ένωση; Τι ρόλο θα μπορούσαν να διαδραματίσουν 
ο πολιτισμός και οι πόλεις στην ενίσχυση της κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής, στην ανάπτυξη του διαλόγου και 
στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις περίπλοκες κοι-
νωνίες μας; Μπορεί ο πολιτισμός να φέρει ελπίδα, νέες 
αφηγήσεις και μια δεύτερη αναγέννηση στην Ευρώπη;

Όπως συμπέρανε ο κ. Luca Jahier, πρόεδρος της Ομάδας 
«Διάφορες δραστηριότητες», χρειαζόμαστε μια νέα και 
δυναμική αφήγηση για την Ευρώπη, ικανή να διαμορ-
φώσει ένα νέο μέλλον για μας. Ο πολιτισμός μπορεί να 
βοηθήσει να δημιουργηθεί η ελπίδα που χρειαζόμαστε 
για το μέλλον μας, για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την πρό-
οδο στην ήπειρό μας, για μια αφήγηση πειστική που θα 
αποτελεί πηγή έμπνευσης για όλους μας. (cl)● ●

Προώθηση της καινοτομίας και της βιομηχανίας στην Ευρώπη
από την Ομάδα των Εργοδοτών

Επιχειρήσεις, βιομηχανία, πανεπιστήμια — η ανάπτυξη 
στενότερων δεσμών μεταξύ τους θα είναι επωφελής για 
όλους, είναι δε αρκετοί οι παράγοντες που θα μπορούσαν 
να δώσουν ώθηση στην καινοτομία: αυτό ήταν το συμπέ-
ρασμα στο οποίο κατέληξαν οι συμμετέχοντες σε σεμινάριο 
με θέμα Προώθηση της καινοτομίας και της βιομηχανίας 
στην Ευρώπη, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου στο 
Καίμπριτζ, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εκπρόσωποι του ακα-
δημαϊκού κόσμου και καινοτόμων επιχειρήσεων υψηλής 
τεχνολογίας προσπάθησαν να εντοπίσουν τι είναι αυτό που 
χρειάζεται για να ενισχυθεί η καινοτομία στην ΕΕ.

Η προώθηση, στην εκπαίδευση, της ατζέντας STEM (θετι-
κές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά) θα 

έχει καθοριστική σημασία για την προαγωγή της καινο-
τομίας, καθώς είναι χρόνια η έλλειψη εξειδικευμένων 
μηχανικών υψηλής εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας 
της ΕΕ. Επισημάνθηκε, επίσης, ότι ένας άλλος παράγοντας 
που υπονομεύει την καινοτομία στην Ευρώπη είναι η μη 
αποδοχή τυχόν αποτυχιών. Οι ομιλητές εξέφρασαν, εξάλ-
λου, τη λύπη τους για τις υπερβολικές γραφειοκρατικές 
απαιτήσεις, ιδίως όσον αφορά τις αιτήσεις χρηματοδότη-
σης της έρευνάς τους από την ΕΕ.

«Επιλέξαμε η εκδήλωση αυτή να λάβει χώρα στο Καίμπριτζ, 
διότι εδώ βρίσκεται ένας τεράστιος αριθμός κορυφαίων 
ερευνητικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και, συνεπώς, 
το Καίμπριτζ αποτελεί ένα πραγματικά ευρωπαϊκό —ακόμη 
και διεθνές— κέντρο αριστείας», δήλωσε η κ. Brenda King, 
μέλος της Ομάδας Εργοδοτών από το ΗΒ.

Το σεμινάριο οργάνωσε η Ομάδα Εργοδοτών της ΕΟΚΕ, 
σε συνεργασία με το δίκτυο Cambridge Network, συνδυ-
άστηκε δε με επισκέψεις μελέτης στα καινοτόμα επιστη-
μονικά πάρκα του Καίμπριτζ. (lj)● ●

Τα αποτελέσματα της στρογγυλής τράπεζας ΕΕ-Κίνας σε κοινή δήλωση 
σχετικά με την καινοτομία, την αγροτική ανάπτυξη, την πρωτοβουλία 
«Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» και τις επενδύσεις

Στη 14η συνεδρίαση της στρογγυλής τραπέζης 
ΕΕ-Κίνας, που διοργάνωσε η ΕΟΚΕ στις 18 και 19 Μαΐου, 
αναγνωρίστηκε ότι οι στόχοι της στρατηγικής Ευρώπη 
2020 και του 13ου πενταετούς προγράμματος της 
Κίνας είναι συμβατοί μεταξύ τους. Οι συμμετέχοντες 
συμφώνησαν ότι η στρατηγική ανάπτυξης «Μία Ζώνη, 
Ένας Δρόμος» πρέπει να μετατραπεί σε μια πιο απτή και 
κατανοητή πραγματικότητα για όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολι-
τών. Η συνεδρίαση εστιάστηκε επίσης στην καινοτομία 
και στην οικονομική ανάπτυξη των αγροτικών περιο-
χών, καθώς και στις υποδομές, στις επενδύσεις και στη 

δρομολόγηση της Ασιατικής Τράπεζας Επενδύσεων και 
Υποδομών (AIIB).

Ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ, κ. Γιώργος Ντάσης επεσήμανε ότι 
«Η σχέση μεταξύ των δύο περιοχών έχει διευρυνθεί και εξελι-
χθεί και, κατά συνέπεια, και οι σχέσεις μεταξύ της ΕΟΚΕ και του 
Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου της Κίνας. Οι αμοι-
βαίες εμπειρίες μας θα συμβάλουν σε μια εμπεριστατωμένη 
και ισόρροπη ανάπτυξη της συνολικής σχέσης».

Ο πρέσβης της Κίνας κ. Yang Yanyi, δήλωσε: «Είναι κοινό το 
έργο που επιτελούν οι δύο κοινωνίες για τη μεταρρύθμιση και 

την ανάπτυξη των οικονομιών μας. Ως εκ τούτου, χαιρετίζουμε 
τις προσπάθειες που κατέβαλαν και οι δύο πλευρές σήμερα 
για τη συγκέντρωση της εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με αυτά 
τα σημαντικά θέματα».

«Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών συμβάλλουν 
στην επίτευξη του στρατηγικού θεματολογίου για τη συνερ-
γασία ΕΕ-Κίνας 2020, στη νομιμότητα των δημόσιων θεσμών, 
και ως εκ τούτου στη βελτίωση της νομοθεσίας», προσέθεσε 
ο κ. Gunnar Wiegand, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΕΔ για 
την Ασία. (mm)● ●

H EOKE παρουσιάζει 
τη στρατηγική της 
για να γίνει η ΕΕ ένας 
καλύτερος γείτονας

Είναι επειγόντως αναγκαία μια γενική αναδιάρθρωση 
για να εξασφαλιστεί ότι η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας 
(ΕΠΓ) της ΕΕ θα αποβεί εκ νέου ένα αποτελεσματικό μέσο 
διασυνοριακής συνεργασίας. Η ΕΠΓ δρομολογήθηκε το 
2004 και στηρίχθηκε στα συμφέροντα και τις αξίες που 
η ΕΕ έχει κοινά με τις νότιες και ανατολικές γειτονικές 
χώρες με σκοπό την προώθηση της μεταξύ τους πολιτι-
κής και οικονομικής συνεργασίας, ωστόσο η προσέγγιση 
«ενιαίας αντιμετώπισης» που υιοθετήθηκε δεν μπόρεσε να 
οδηγήσει στην κατανόηση ή στην αντιμετώπιση του υπό 
εξέλιξη κατακερματισμού και στις δύο περιοχές.

Στη γνωμοδότησή της για την πρόταση της Επιτροπής να 
επανεξεταστεί η ΕΠΓ που υιοθετήθηκε κατά τη σύνοδο 
ολομέλειας του Μαΐου, η ΕΟΚΕ ζητεί να επιλεγεί μια πιο 
προορατική και δυναμική προσέγγιση, που θα εστιάζει 
στην περιφερειακή σταθεροποίηση και στην ενίσχυση του 
κοινωνικού διαλόγου και του διαλόγου της κοινωνίας των 
πολιτών. «Είναι γεγονός ότι η ΕΕ έχει βρεθεί αντιμέτωπη με 
αρνητικές, ενίοτε δε δραματικές, εξελίξεις, τόσο στην νότια 
όσο και στην ανατολική γείτονα περιοχή. Η έλλειψη ορά-
ματος δεν θα επιτρέψει, εντούτοις, να ξεπεραστεί το αδιέ-
ξοδο. Συνιστούμε τη διαμόρφωση ενός νέου, τολμηρού και 
δυναμικού θεματολογίου για την ΕΠΓ, που θα περιλαμβάνει 
την προοπτική της ένταξης στην ΕΕ για ορισμένες από τις 
χώρες-εταίρους που έχουν τέτοιες προσδοκίες και μπορούν 
και επιθυμούν να συμμορφωθούν προς τις σχετικές απαιτή-
σεις», δήλωσε ο εισηγητής της ΕΟΚΕ κ. Andrzej Adamczyk. 
(mm)● ●

Οι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες 
θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο 
στο μετά τη συμφωνία του Κοτονού 
πλαίσιο
Χρειάζεται μια νέα εταιρική σχέση ΕΕ-ΑΚΕ με οδηγό την κοινωνία των πολιτών

Κατά τη σύνοδο ολομέλειας της ΕΟΚΕ του Μαΐου δια-
τυπώθηκαν συστάσεις για την αναδιαμόρφωση των μηχα-
νισμών εμπορίου, παροχής βοήθειας και προώθησης της 
ανάπτυξης, που διαθέτει η ΕΕ, ώστε να αυξηθεί η αποτελε-
σματικότητά τους και να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν οι 
τρέχουσες και οι μελλοντικές προκλήσεις στις σχέσεις της ΕΕ 
με τα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού 

(ΑΚΕ). Οι συστάσεις αυτές θα ληφθούν υπόψη στο νέο πλαί-
σιο που πρόκειται να αντικαταστήσει τη συμφωνία εταιρικής 
σχέσης του Κοτονού, η οποία πρόκειται να λήξει το 2020.

Για την ουσιαστική εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανά-
πτυξης των Ηνωμένων Εθνών και την επίτευξη καλύτερων 
αποτελεσμάτων τόσο για τις χώρες ΑΚΕ όσο και για τους 
πολίτες της ΕΕ, η ΕΟΚΕ ζητεί τη δημιουργία ενός νέου 
πλαισίου που θα αναγνωρίζει τη σημασία της συμμετοχής 
της κοινωνίας των πολιτών στην συνολική αναπτυξιακή 
διαδικασία. Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι ο ρόλος της κοινωνίας των 
πολιτών θα πρέπει, επίσης, να επεκταθεί και στην παρακο-
λούθηση και εκτίμηση του αντίκτυπου που θα έχει η εφαρ-
μογή της μελλοντικής συμφωνίας, πράγμα για το οποίο θα 
πρέπει να της χορηγηθεί η απαραίτητη οικονομική στήριξη.

Κατά τον διάλογο που είχε η  ΕΟΚΕ με τον κ. Joseph 
Chilengi, Προεδρεύοντα του ECOSOCC της Αφρικανικής 
Ένωσης, και τον Επίτροπο Neven Mimica, συζητήθηκαν 
η προτεραιότητα που η ΕΕ αποδίδει στις χώρες ΑΚΕ και 
η ανάγκη αλλαγής προτύπου, δηλ. διάλογος αντί δια-
πραγμάτευσης, δεδομένου του οικουμενικού χαρακτήρα 
των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν, σε όλη τους την 
έκταση, η ΕΕ και οι χώρες ΑΚΕ. (mm)● ●

Ο κ. Γιώργος Ντάσης, Πρόεδρος της ΕΟΚΕ, με τον κ. Joseph 
Chilengi, Προεδρεύοντα του ECOSOCC της Αφρικανικής 
Ένωσης, και τον Επίτροπο Neven Mimica

Luca Jahier, Πρόεδρος της Ομάδας «Διάφορες 
Δραστηριότητες», ομιλεί στη διάσκεψη
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 Το EESC 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 ΕΟΚΕ.
Το ΕΟΚΕ info διατίθεται επίσης σε 23 γλώσσες, σε μορφή PDF, στον δικτυακό τόπο της ΕΟΚΕ, στη 
διεύθυνση:
URL: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
Το EESC Info δεν αποτελεί τα επίσημα πρακτικά των εργασιών της ΕΟΚΕ, τα οποία δημοσιεύονται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες εκδόσεις της ΕΟΚΕ.
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής και αποστολή αντιγράφου στον συντάκτη.
Κυκλοφορία: 5800 αντίτυπα.
Το επόμενο τεύχος θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο του 2016.
ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΣΕ 100% ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ

Συντάκτες:
Alun Jones (αρχισυντάκτης)
Daniela Marangoni (dm)

Σε αυτό το τεύχος 
συνεργάστηκαν:
Caroline Alibert-Deprez (cad)
Cédric Cabanne (cc)
Csila Gergely (cg)
Chloé Lahousse (cl)
Daniela Marangoni (dm)
Francisco Soriano (fs)
Jonna Pedersen (jp)
Leszek Jarosz (lj)
Μαργαρίτα Γαβανά (mg)
Margarida Reis (mr)
Milen Minchev (mm)

Siana Glouharova (sg)
Silvia M. Aumair (sma)

Συντονισμός:
Agata Berdys (ab)

Η έκδοση ολοκληρώθηκε στις 
1 Ιουλίου 2016

Διεύθυνση:
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Κτίριο Jacques Delors, 99 Rue Belliard, B-1040 
Βρυξέλλες, Βέλγιο
Tηλ. +32 2 546 94 76
Φαξ +32 2 546 97 64
E-mail: eescinfo@eesc.europa.eu
Δικτυακός τόπος: http://www.eesc.europa.eu/

EESC info in 23 languages: http://www.eesc.europa.eu/activities/press/eescinfo/index_en.asp

Μετανάστευση, μια ιστορία δύο κόσμων

Η ΕΟΚΕ στο Παγκόσμιο Φόρουμ Μέσων Ενημέρωσης της Deutsche 
Welle, στη Βόννη

Στις 15 Ιουνίου, η ΕΟΚΕ διοργάνωσε, στο 
Παγκόσμιο Φόρουμ Μέσων Ενημέρωσης της 
Deutsche Welle, συζήτηση με θέμα Μετανά-
στευση, μια ιστορία δύο κόσμων, με συντονι-
στή τον κ. Michael Meyer, πρώην διευθυντή 
επικοινωνίας του Ban Ki-Moon. Δύο πρόσφυ-
γες, ο Prince Wale Soniyiki από τη Νιγηρία 
και ο Suhrab Balkhi από το Αφγανιστάν, διη-
γήθηκαν τις σπαρακτικές ιστορίες διαφυγής 
τους και περιέγραψαν τις εχθρότητες που 
αντιμετώπισαν στις χώρες υποδοχής τους. 
Η Mona Hemmer διηγήθηκε πώς το χωριό 
της Nagu κατάφερε να φιλοξενήσει 100 

Ιρακινούς και Αφγανούς πρόσφυγες και πόσο 
πολύτιμη ήταν η εμπειρία για όλους παρά τις 
αρχικές αντιδράσεις και αμφιβολίες.

Η κ. Alexandra Föderl-Schmid, αρχισυντάκτρια 
της αυστριακής εφημερίδας Der Standard, 
υπογράμμισε τη σημασία που έχει για τους 
δημοσιογράφους να διατηρούν επαγγελματική 
ουδετερότητα όταν αναφέρονται στο θέμα της 
μετανάστευσης. «Πρέπει να αναφέρουμε τις ιστο-
ρίες όπως τις περιέγραψαν ο Prince και ο Suhrab, 
αλλά πρέπει επίσης να εξετάζουμε τις αρνητικές 
επιπτώσεις που μπορεί να έχει η μετανάστευση».

Ο κ. Luca Jahier, πρόεδρος της Ομάδας 
«Διάφορες δραστηριότητες» της ΕΟΚΕ, 
τόνισε ότι «η κοινωνία των πολιτών ήταν αυτή 
που έσωσε την Ευρώπη κατά τη διάρκεια της 
μεταναστευτικής κρίσης». Η ΕΟΚΕ προτίθεται 
να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη ανησυχία 
στην Ευρώπη διατυπώνοντας συγκεκριμέ-
νες προτάσεις προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη, που θα 
βασίζονται στις 11 διερευνητικές αποστολές 
της σε κράτη μέλη της ΕΕ και στην Τουρκία. 
Εκτός από τη συζήτηση, ο Αντιπρόεδρος της 
ΕΟΚΕ κ. Gonçalo Lobo-Xavier πραγματοποί-
ησε ομιλία ενώπιον της Ολομέλειας με θέμα 
Η υλοποίηση των καθολικών ΣΒΑ και ο ρόλος 
της οικονομίας. (sma)● ●

O Πρόεδρος κ. Γιώργος Ντάσης συναντά τον Πρόεδρο 
κ. François Hollande Έκκληση για μια ισχυρότερη Ευρώπη
Στις 10 Ιουνίου, ο  Πρόεδρος της ΕΟΚΕ, κ. 
Γιώργος Ντάσης, ήταν προσκεκλημένος 
του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας 
στο Προεδρικό Μέγαρο (Elysée). Ο κ. Ντά-
σης μετέβη στη Γαλλία για να υποστηρίξει 
την «Έκκληση της 9ης Μαΐου για μια ευρω-
παϊκή αναγέννηση», συνοδευόμενος από 
άλλους οκτώ υπογράφοντες: τον κ. Lionel 
Baier, την κ. Mercedes Bresso, τον κ. Daniel 
Cohn-Bendit, τον κ. Guillaume Klossa, τον 
κ. Maria João Rodrigues, τον κ. Roberto 
Saviano, την κ. Gesine Schwan και τον κ. Guy 
Verhofstadt, καθώς και το μέλος της ΕΟΚΕ κ. 
Philippe de Buck (Ομάδα των Εργοδοτών). «Περιμένω πολλά από την υποστήριξη του 

Προέδρου κ. François Hollande για την 

προώθηση των προτάσεων αυτών», τόνισε 
ο  κ. Γιώργος Ντάσης. «Χαίρομαι πολύ για 
την πρόσκλησή του, γιατί σηματοδοτεί την 
απαρχή ενός ευρύτερου κινήματος προβλη-
ματισμού και δράσεων σε επίπεδο αρχηγών 
κρατών και κυβερνήσεων. Η έκκληση είναι 
σαφής: το κοινό συμφέρον δεν περιορίζεται 
στο άθροισμα των εθνικών συμφερόντων. 
Αυτή είναι η πεποίθησή μου, η πεποίθηση ενός 
στρατευμένου Ευρωπαίου, που αγωνίζεται για 
να έρθουν όλο και πιο κοντά μεταξύ τους οι 
πολίτες της Ένωσης. Όλοι μαζί, με τις διαφορές 
μας, θα οικοδομήσουμε ένα μέλλον ειρήνης 
και ευημερίας». (cad)● ●

Κοινή συνεδρίαση της Ομάδας Επικοινωνίας της ΕΟΚΕ και 
των σημείων επαφής της στο Πόρτο της Πορτογαλίας

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ, κ. Gonçalo 
Lobo-Xavier, προήδρευσε κοινής συνεδρία-
σης της Ομάδας Επικοινωνίας της ΕΟΚΕ και 
των σημείων επαφής της, που πραγματοποι-
ήθηκε στο Πόρτο της Πορτογαλίας στις 2-3 
Ιουνίου 2016, με διοργανωτή τον δήμαρχο 
του Πόρτο, κ. Rui Moreira.

Η συνεδρίαση άρχισε με παρουσίαση του 
κ. José Manuel Fernandes, δημοσιογράφου 
στην πορτογαλική εφημερίδα Observador, με 
θέμα Τα μέσα ενημέρωσης στην Πορτογαλία, 
και ακολούθησαν ομιλίες του κ. João Tàtá, 
επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής στην Πορτογαλία, με θέμα 
την Στρατηγική επικοινωνίας της Επιτροπής, 
και του κ. Luis Planas, Γενικού Γραμματέα της 
ΕΟΚΕ, σχετικά με τις Πολιτικές προτεραιότητες 
της Γραμματείας της ΕΟΚΕ. Η ημερήσια διάταξη 

περιελάμβανε, επίσης, συζήτηση σχετικά με 
τον ρόλο των σημείων επαφής για θέματα επι-
κοινωνίας, κατά την οποία τα μέλη της ΕΟΚΕ 
παρουσίασαν τις σχετικές βέλτιστες πρακτικές.

Αποτέλεσμα της συνεδρίασης υπήρξε ο επα-
ναπροσδιορισμός των προτεραιοτήτων του 

τομέα επικοινωνίας, με εκ νέου εστίαση στην 
προώθηση συγκεκριμένων τομέων πολιτι-
κής, αντί του ίδιου του οργάνου, και στην 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει 
η πρωτοβουλία «Going local» σύμφωνα με 
τις κατευθυντήριες γραμμές. (mr)● ●

ΕΟΚΕ και κοινωνία των πολιτών: το 
(γεωργικό) αποτύπωμα της Ευρώπης

Ο κ. Gonçalo Lobo Xavier, Αντιπρόεδρος 
της ΕΟΚΕ για την επικοινωνία, συμμετείχε 
στην ετήσια γεωργική έκθεση του Santarém 
(Πορτογαλία) στις 11 Ιουνίου 2016 και έλαβε 
μέρος στη συζήτηση με συντονιστή με θέμα 
Η σημασία της κοινωνίας των πολιτών στην 
Ευρώπη, που διοργάνωσε το μέλος της Ομά-
δας των Εργοδοτών κ. Luis Mira, μαζί με το 
μέλος της Ομάδας των Εργαζομένων κ. João 
Dias da Silva και την Υφυπουργό Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων της Δημοκρατίας της Πορτογα-
λίας, κ. Margarida Marques.

Οι ομιλητές απευθύνθηκαν σε ένα ευρύ 
ακροατήριο Πορτογάλων γεωργών και 
εκπροσώπων τοπικών αρχών, και εξέφρα-
σαν τις απόψεις τους σχετικά με τον τρόπο 
με τον οποίο το έργο τους στην ΕΟΚΕ 

επηρεάζει οργανώσεις και συνδικάτα στην 
Πορτογαλία.

Ο κ. Gonçalo Lobo Xavier παρουσίασε συνο-
πτικά τον ρόλο της ΕΟΚΕ και εξήγησε τις 
εν εξελίξει πρωτοβουλίες και το έργο που 
πραγματοποιείται για την ενίσχυση της 
σημασίας της οργανωμένης κοινωνίας των 
πολιτών στην Ευρώπη.

Η κ. Margarida Marques υπογράμμισε τη 
σημασία που αποδίδει η πορτογαλική κυβέρ-
νηση στην ΕΟΚΕ, και πρότεινε διάφορες 
πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της μεταξύ 
τους συνεργασίας, όπως συνεδριάσεις σε 
εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να 
ακουστεί η φωνή της κοινωνίας των πολιτών 
και να βελτιωθεί η εικόνα της στο κοινό της 
Πορτογαλίας. (mr)● ●

Ημέρα υποδοχής του κοινού στα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ - 2016
Στις 28 Μαΐου, η  ΕΟΚΕ, όπως και τα άλλα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ, άνοιξε τις πόρτες της 
στο κοινό. Είκοσι σύμβουλοι της ΕΟΚΕ και 75 
μέλη του προσωπικού της υποδέχθηκαν 2 424 
επισκέπτες, που είχαν την ευκαιρία να συνομι-
λήσουν με μέλη της ΕΟΚΕ και να επωφεληθούν 
από τις διάφορες προτεινόμενες για οικογένειες 
δραστηριότητες. Κύριο θέμα της φετινής εκδή-
λωσης ήταν «Ενωμένοι στην πολυμορφία».

Από τους επισκέπτες ζητήθηκε να ψηφίσουν 
σχετικά με τα θέματα που θεωρούν πρω-
ταρχικής σημασίας. Το ενδιαφέρον τους επι-
κεντρώθηκε κυρίως στη μεταναστευτική 
κρίση (ειδικότερα δε στη θέσπιση ενός κοι-
νού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, στην 
παροχή στήριξης στους πρόσφυγες στις 
χώρες που συνορεύουν με περιοχές συρρά-
ξεων, στην εφαρμογή πολιτικών ένταξης 
μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτι-
σης) και στην ενέργεια (ειδικότερα δε στην 
καθιέρωση ενός ενεργειακού συστήματος 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών).

Οι επισκέπτες είχαν επίσης την ευκαιρία να 
ελέγξουν τις γνώσεις τους σχετικά με την 
ΕΟΚΕ και την ΕΕ, καθώς και τις οικονομικές 

τους γνώσεις, χάρη στον «τροχό της τύχης» 
που βρισκόταν στο περίπτερο της οικονο-
μίας. Όσον αφορά το περιβάλλον, το θέμα 
που προβλήθηκε ήταν η προγραμματισμένη 
αχρήστευση και στις ερωτήσεις των επισκε-
πτών απήντησαν παράγοντες που δραστηρι-
οποιούνται στον τομέα αυτόν.

Για να διαδώσουν καλύτερα το έργο τους 
στους Ευρωπαίους πολίτες, τα μέλη της ΕΟΚΕ 
συμμετείχαν επίσης σε διάφορες εκδηλώσεις 
για τον εορτασμό της Ευρώπης που διοργανώ-
θηκαν εντός του Μαΐου σε άλλες ευρωπαϊκές 
πόλεις: το Παρίσι, τη Βουδαπέστη, την Πράγα, 
τη Γένοβα και το Λουξεμβούργο. (dm)● ●

Ανακαλύψτε την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) 
παίζοντας «Έτοιμοι για την ΕΕ;»

Η ΕΟΚΕ έχει δημιουργήσει ένα εκπαιδευ-
τικό παιχνίδι με τίτλο Έτοιμοι για την ΕΕ; που 
επιτρέπει στους νέους να παίζουν το ρόλο 
ενός μέλους της ΕΟΚΕ στις Βρυξέλλες.

Το παιχνίδι έχει ως στόχο να φέρει την ΕΕ — 
και συνεπώς και την ΕΟΚΕ — πιο κοντά στους 
πολίτες της, δίνοντάς τους τη δυνατότητα 
να μάθουν, διασκεδάζοντας, τι είναι η ΕΕ και 
ποια θέση κατέχει η ΕΟΚΕ σε αυτήν.

Αυτό το εκπαιδευτικό παιχνίδι διατίθεται σε 
όλες τις γλώσσες της ΕΕ, στην ειδικά αφιε-
ρωμένη σελίδα στο Facebook (R EU Ready) 
ή στον δικτυακό τόπο της ΕΟΚΕ (διαδικτυακή 
έκδοση), ενώ διατίθεται και για τηλεφόρτωση 
στο Google Play και στο Apple App Store.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε 
το σχετικό διαφημιστικό φύλλο: R EU Ready? 
European Economic and Social Committee. 
(jp)● ●

Luca Jahier, Πρόεδρος της Ομάδας «Διάφορες δραστηριότητες, στο Παγκόσμιο Φόρουμ Μέσων Ενημέρωσης της Deutsche Welle στη Βόννη
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Το ΕΟΚΕ info σε 23 γλώσσες: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
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