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Τη χρονιά κατά την οποία εορτάζονται τα 60 χρόνια από την υπογραφή της Συνθήκης 
της Ρώμης, βρίσκομαι στην ιταλική πρωτεύουσα για τη διάσκεψη που διοργανώνει η ΕΟΚΕ, 
ακριβώς για το μέλλον της Ευρώπης.

Όταν μου λένε ότι δεν υπάρχει σπουδαίος λόγος για εορτασμούς, διερωτώμαι αν αυτή η σκέψη 
είναι σωστή.

Το σκεπτικό της δημιουργίας μιας ενωμένης Ευρώπης εξακολουθεί να παραμένει, περισσότερο 
από ποτέ, στο επίκεντρο των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών αποφάσεων των κρατών 
μελών, καθώς και άλλων χωρών εκτός της Ένωσης.

Ορισμένοι θα πουν ότι αυτή η Ευρώπη δεν υπήρξε ποτέ τόσο διαιρεμένη και ότι οι πολίτες είναι 
εντελώς ξεκομμένοι από το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Να είναι άραγε έτσι;

Οι δεκαετίες ειρήνης, έστω και με ορισμένα πολεμικά γεγονότα, δεν αρκούν άραγε, ώστε οι 
Ευρωπαίοι να πιστέψουν ένα σενάριο που φαινόταν ανέφικτο, δεδομένων των διαφορών μεταξύ 
των κρατών; Η οικονομική ανάπτυξη και η ουσιαστική βελτίωση της ευημερίας των λαών ―έστω 
και αν, όπως αποδείχτηκε, προκάλεσαν αρκετά δεινά σε διάφορες κοινωνικές ομάδες, ιδίως 
στους νέους και τους ηλικιωμένους― δεν αρκούν για να εκτιμήσουμε όσα έχουν επιτευχθεί;

Και η εντυπωσιακή εξέλιξη των γνώσεων που επιτεύχθηκε με «κόστος» την ελεύθερη κυκλο-
φορία προσώπων και εμπορευμάτων δεν θα πρέπει να είναι κάτι που μας κάνει υπερήφανους 
και που διευκολύνει την κοινωνική, πολιτιστική, οικονομική και πολιτική μας ζωή;

Φρονώ ότι σε όλα αυτά τα ερωτήματα η απάντηση πρέπει να είναι καταφατική.

Πολλές ήταν οι φωνές που τώρα λένε «mea culpa», μιλώντας ανοιχτά περί ατομικής ευθύνης των 
κυβερνώντων για τη δυσπιστία των λαών απέναντι στην Ευρώπη ή, αν θέλετε, στις «Βρυξέλλες».

Είναι, πράγματι, ευκολότερο να «δαιμονοποιούνται» οι Βρυξέλλες για κάθε κακό που συμβαίνει 
στη ζωή των ανθρώπων. Και, από την άλλη, να υπερτονίζεται η ικανότητα των κυβερνήσεων 
καθώς διεκδικούν τις νίκες που κατάγουν στις διαπραγματεύσεις. Ο επιλεγόμενος «κόσμος των 
Βρυξελλών» είναι πολλάκις υπεύθυνος για όλα τα δεινά και υπαίτιος για όλες τις τραγωδίες.

Θεωρώ αυτήν τη στάση βαθύτατα άδικη για τους εμπνευστές της πραγμάτωσης της ειρήνης 
και της ευημερίας στην Ευρώπη. Στη βάση αυτού του κοινού οράματος, που κυριολεκτικά 
επινόησαν εκείνοι οι άνδρες και γυναίκες, βρισκόταν ανέκαθεν η βελτίωση των ανθρώπων 
και των χωρών.

Αυτούς που επικρίνουν ―ενίοτε δικαίως― το ευρωπαϊκό όραμα, τους καλώ να προβούν σε 
μια στοιχειώδη άσκηση: να αναλύσουν το κόστος της «μη Ευρώπης». Ναι, πρέπει να είμαστε 
ρεαλιστές: ακόμα και σε μια συγκυρία εξόδου ενός εταίρου τόσο σημαντικού όπως το Ηνω-
μένο Βασίλειο, ποιες θα ήταν οι συνέπειες για τους Ευρωπαίους πολίτες σε περίπτωση τέλους 
αυτού του υπέροχου οράματος; Έχω την εντύπωση ότι οι επικριτές της «Ευρώπης» δεν έκαναν 
αυτήν τη σκέψη.

Και το ζήτημα δεν είναι μόνο να πούμε ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Το ζήτημα είναι, ναι, κατά τη 
δική μου άποψη, να συνεχίσουμε να αναζητούμε μια λύση, ακόμα κι αν έχουμε υποφέρει από 
τρομερούς «πόνους λόγω ανάπτυξης», τη λύση που θα μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα στις 
επιδιώξεις χιλιάδων πολιτών, είτε είναι νέοι, είτε λιγότερο νέοι, επιχειρηματίες, συνδικαλιστές, 
υπάλληλοι, διαφόρων ιδεολογιών ή πεποιθήσεων, με λίγα λόγια όλων όσοι ζούμε εδώ.

Τον Μάρτιο, θα έχουμε στην ΕΟΚΕ νέους από όλη την Ευρώπη για να γιορτάσουν μαζί μας τα 60 
χρόνια από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης. Θα κληθούν να αναστοχαστούν το μέλλον 
της Ευρώπης. Η πρωτοβουλία «Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή» θα αποτελέσει μια μεγάλη 
στιγμή κατά την οποία η ΕΟΚΕ θα μπορέσει να δεχτεί νέες και φρέσκες ιδέες από εκείνους που 
θα αποτελέσουν το μέλλον της Ευρώπης και για τους οποίους σίγουρα εργαζόμαστε όλοι.

Η Ευρώπη θα είναι πάντοτε αυτό που οι λαοί θέλουν να είναι. Και υπάρχει τώρα στη διάθεσή 
μας ένα «μενού» για να επιλέξουμε. Έτσι ξέρουν να λειτουργούν οι λαοί, προς όφελος της 
ειρήνης και της ευημερίας όλων. Ας ακούσουμε, λοιπόν, τους νέους της Ευρώπης. Και αυτοί 
θέλουν ειρήνη και ευημερία.

Αυτήν που, παρ’ όλα τα προβλήματα, είχαμε τα τελευταία 60 χρόνια!

Gonçalo Lobo Xavier
Αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ
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Μια ολοκληρωμένη πολιτική για την 
καθοδήγηση του μετασχηματισμού της 
αυτοκινητοβιομηχανίας

Η μετάβαση στην ηλεκτρο-κινητικότητα 
και η  ανάπτυξη των διασυνδεδεμένων 
αυτοκινήτων και της αυτόνομης οδή-
γησης θα χρειαστεί μια ολοκληρωμένη 
βιομηχανική πολιτική, σε συνδυασμό με 
μια ισορροπημένη κλιματική, περιβαλλο-
ντική και ενεργειακή πολιτική. Αυτό είναι 
το κύριο μήνυμα της έκθεσης της ΕΟΚΕ 
«Η αυτοκινητοβιομηχανία μπροστά σε 
ένα νέο πρότυπο;», που καλεί την ομάδα 
«GEAR 2030» να καταρτίσει φιλόδοξο 
μακροπρόθεσμο οδικό χάρτη πολιτικής.

«Η αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται σε 
κρίσιμη καμπή. Οι προκλήσεις είναι πολλές, 
συμπεριλαμβανομένου του μέλλοντος της 
μηχανής καύσης, της αλυσίδας εφοδιασμού, 

ακόμα και του ποιος θα οδηγεί το όχημα, 
αν το οδηγεί κάποιος. Σχεδόν όλα όσα επί 
δεκαετίες ίσχυαν και ήταν οικουμενικά απο-
δεκτά από την αυτοκινητοβιομηχανία τώρα 
αμφισβητούνται», υποστήριξαν  οι εισηγη-
τές Georgi Stoev (BG – Ομάδα Εργοδο-
τών) και Monika Sitarova Hrusecka 
(SK – εκπρόσωπος της CCMI).

Οι αναπόφευκτες διαρθρωτικές μεταλλα-
γές ενδέχεται να αλλάξουν άρδην όλα τα 
στοιχεία της υφιστάμενης αλυσίδας προ-
στιθέμενης αξίας και να οδηγήσουν σε 
νέα επιχειρηματικά μοντέλα. «Θέλουμε να 
τονίσουμε τις τεράστιες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η αυτοκινητοβιομηχανία, 
αλλά και το τεράστιο δυναμικό της για 

οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση, 
εάν εφαρμοστεί το σωστό πλαίσιο πολιτι-
κής. Μια μελλοντοστραφής πολιτική προ-
σέγγιση, σε συνδυασμό με πανευρωπαϊκό 
συντονισμό και συνεργασία, είναι καθορι-
στικής σημασίας προκειμένου ο κλάδος να 
προσαρμοστεί γρήγορα στις μεταβαλλόμε-
νες συνθήκες», δήλωσε ο κ. Stoev.

Η έκθεση αναλύει τέσσερις μείζονες 
προκλήσεις που επηρεάζουν σήμερα την 
αυτοκινητοβιομηχανία: α) την ηλεκτροκί-
νηση και την απαλλαγή των μεταφορών 
από τις ανθρακούχες εκπομπές, β) την 
ψηφιοποίηση της παραγωγικής διεργα-
σίας, γ) την αυτόνομη οδήγηση και δ) τα 
διασυνδεδεμένα αυτοκίνητα. (sma)� l

Μόνο μια ισχυρή οικονομία μπορεί 
να επιτρέψει στην Ευρώπη να 
αντιμετωπίσει τη θύελλα

Είναι ζωτικής σημασίας να προωθη-
θεί η  οικονομική ανάπτυξη· μόνο εάν 
η Ευρώπη έχει μια ισχυρή οικονομία, μπο-
ρεί να αντιμετωπίσει καλύτερα τις πολιτικές 
και κοινωνικές προκλήσεις που βρίσκονται 
μπροστά της. Αυτό ήταν ένα από τα κυριό-
τερα μηνύματα των γνωμοδοτήσεων που 
ενέκρινε η ΕΟΚΕ τον Φεβρουάριο. Η ΕΟΚΕ 
πιστεύει ότι το σχέδιο Juncker δεν επαρκεί 
και απευθύνει έκκληση για περισσότερες 
ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις.

Στη γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ με θέμα 
«Οικονομική πολιτική της ζώνης του 

ευρώ», ο  εισηγητής κ. Javier Doz Orrit 
(ES – Ομάδα Εργαζομένων) και ο συνει-
σηγητής κ. Petr Zahradnik (CZ – Ομάδα 
Εργοδοτών) υπογραμμίζουν ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να εφαρμόσει ένα ισορροπημένο 
μίγμα νομισματικών, δημοσιονομικών και 
διαρθρωτικών μέσων για την τόνωση των 
επενδύσεων και της ανάπτυξης. Στη γνωμο-
δότηση υποστηρίζεται η αρχική πρόταση 
της Επιτροπής, σχετικά με τη δημιουργία 
ενός συνολικά θετικού δημοσιονομικού 
προσανατολισμού της ζώνης του ευρώ και 
ζητεί τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού συστή-
ματος ασφάλισης των καταθέσεων, έναν 

κοινό δημοσιονομικό μηχανισμό ασφα-
λείας του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης για 
την Τραπεζική Ένωση και ενός κοινού προ-
ϋπολογισμού ειδικά για τη ζώνη του ευρώ.

Στη γνωμοδότησή της με θέμα «Ετήσια 
επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2017», 
η ΕΟΚΕ ζητεί ευελιξία στη διακυβέρνηση 
της ΕΕ και συνιστά τη χρήση εξατομι-
κευμένων λύσεων. Ο εισηγητής κ. Etele 
Barath (HU – Ομάδα Διαφόρων Δραστη-
ριοτήτων) πιστεύει ότι η ΕΕ χρειάζεται μια 
«πέραν του ΑΕγχΠ» προσέγγιση για την 
ανάπτυξη, η οποία απαιτεί μια προσανα-
τολισμένη στα αποτελέσματα ανάλυση με 
δείκτες για τους κοινωνικούς, περιβαλλο-
ντικούς και βιώσιμους στόχους, σε συν-
δυασμό με την προαγωγή της κοινωνικής 
προόδου.

Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, είναι απαραί-
τητη μια σαφής και κατανοητή μακρο-
πρόθεσμη επισκόπηση των πολιτικών 
και στρατηγικών θέσεων, λαμβάνοντας 
υπόψη τις δέκα προτεραιότητες της Επι-
τροπής Juncker και τους στόχους της ΕΕ 
για το 2030. (mm)� l
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η δική σου φωνή» και τα 60 χρόνια 
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Ρώμης
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Απαιτούνται σημαντικές 
επενδύσεις στα συστήματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΕΕ

Στη σύνοδο ολομέλειας του Φεβρουαρίου, η ΕΟΚΕ 
υιοθέτησε μια διερευνητική γνωμοδότηση με θέμα 
Υψηλής ποιότητας εκπαίδευση για όλους η οποία 
καταρτίστηκε κατόπιν αιτήματος της Μαλτέζικης 
Προεδρίας της ΕΕ. Αν και επικροτεί την εστίαση της 
Προεδρίας στο θέμα αυτό, η ΕΟΚΕ διευκρίνισε ότι, 
εάν τα κράτη μέλη συνεχίσουν να ασκούν τις πολι-
τικές λιτότητας που τέθηκαν σε εφαρμογή λόγω της 
κρίσης, δεν θα μπορούν να πραγματοποιήσουν τις 
επενδύσεις που απαιτούνται προκειμένου να παρέ-
χεται αποτελεσματικά δημόσια εκπαίδευση υψηλής 
ποιότητας σε όλους. Αυτό πρέπει να αποτελεί υψηλή 
προτεραιότητα ούτως ώστε να καταπολεμηθεί η φτώ-
χεια, η οποία εξαπλώνεται με ταχείς ρυθμούς στην 
Ευρώπη, ενώ πιο πρόσφατες μελέτες και εκθέσεις επι-
σημαίνουν μια στενή σχέση μεταξύ της εκπαιδευτικής 
φτώχειας και του χαμηλού εισοδήματος.

Η ΕΟΚΕ έχει εντοπίσει μια σειρά τομέων προτεραιό-
τητας για δράση, μεταξύ των οποίων:
�l η βελτίωση της στήριξης της προσχολικής εκπαί-

δευσης και της δια βίου μάθησης·

�l η εξασφάλιση ότι η εκπαίδευση ανταποκρίνεται 
στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, της 
ψηφιοποίησης και των αλλαγών στον κόσμο της 
εργασίας·

�l η δημιουργία ευκαιριών κατάρτισης για νέους 
που εγκατέλειψαν τις σπουδές τους, για ανει-
δίκευτους εργαζόμενους και για μετανάστες 
εργαζομένους·

�l η αναγνώριση της άτυπης και μη τυπικής 
εκπαίδευσης·

�l η βελτίωση της επένδυσης στην κατάρτιση των 
εκπαιδευτικών·

�l η παροχή καλύτερων συνθηκών εργασίας και 
μισθών στους εκπαιδευτικούς·

�l η βελτίωση των δημοσίων επενδύσεων στην 
εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση·

�l η επένδυση σε εκπαιδευτικές υποδομές και εργα-
λεία, όπως οι ΤΠΕ·

�l η καλύτερη χρήση των ταμείων της ΕΕ για την 
υποστήριξη της ποιότητας E&T, της έρευνας και 
της καινοτομίας·

�l η ενίσχυση των ευκαιριών κινητικότητας σε όλη 
την ΕΕ για φοιτητές, πανεπιστημιακούς, εκπαι-
δευτικούς, εκπαιδευτές και ερευνητές.

Η ΕΟΚΕ τοποθετήθηκε επίσης για το Νέο θεματολό-
γιο δεξιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σήμερα, 
περίπου 70 εκατομμύρια Ευρωπαίοι δεν διαθέτουν 
επαρκείς δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής και αριθ-
μητικής, και άνω του 20 % δεν μπορεί να εργαστεί 
αποτελεσματικά με υπολογιστές, ενώ πάνω από το 
30 % των νέων με υψηλή ειδίκευση, απασχολείται σε 
θέσεις εργασίας που δεν αντιστοιχούν στις ικανότη-
τες και στις φιλοδοξίες τους και το 40 % των Ευρω-
παίων εργοδοτών δεν μπορούν να βρουν άτομα με 
τις σωστές δεξιότητες προκειμένου να επιτύχουν 
ανάπτυξη και καινοτομία. Προκειμένου να αντιμε-
τωπιστεί αυτό το έλλειμμα και η αναντιστοιχία δεξι-
οτήτων, η Επιτροπή πρότεινε μια νέα δέσμη μέτρων. 
Ωστόσο, κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, το νέο θεματο-
λόγιο είναι περισσότερο ένα βήμα προς τη σωστή 
κατεύθυνση παρά παράγοντας αλλαγής. Γι’ αυτό 
χρειάζονται πιο καινοτόμες λύσεις: μερικές τέτοιες 
λύσεις εφαρμόζονται ήδη σε ορισμένες ευρωπαϊ-
κές χώρες και θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε 
άλλες. Η κοινωνική διάσταση και η διάσταση του 
φύλου πρέπει επίσης να προβληθούν, να αναγνω-
ριστεί η μη τυπική και η άτυπη μάθηση καθώς και 
να προαχθεί η επιχειρηματικότητα ως χρήσιμη για 
τη ζωή δεξιότητα.

Η ΕΟΚΕ προτείνει την ενσωμάτωση του θεματολο-
γίου σε ένα μακροοικονομικό πλαίσιο διευκόλυνσης 
όπου η επένδυση στις δεξιότητες και τις ικανότητες 
των ατόμων δεν θα αντιμετωπίζεται ως κόστος, αλλά 
ως δαπάνη η οποία θα αποφέρει θετικά οφέλη σε 
βάθος χρόνου. Επιπλέον οι εισφορές που καταβάλ-
λουν τα κράτη μέλη για την κάλυψη των δαπανών 
για την εκπαίδευση και την κατάρτιση δεν θα πρέπει 
να συμπεριλαμβάνονται στο πλαίσιο που χρησιμο-
ποιείται για τον υπολογισμό του ελλείμματος του 
προϋπολογισμού τους. (dm)� l

Η ΕΟΚΕ απευθύνει έκκληση για συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες 
στην ανθρωπιστική δράση για τη μεταναστευτική κρίση
Τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες πρέπει να 
ενσωματωθούν σε όλες τις πολιτικές και τα προγράμ-
ματα της ΕΕ για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της Σύμβασης για τα δικαι-
ώματα των ατόμων με αναπηρίες (UNCRPD), η οποία 
τέθηκε σε ισχύ στην ΕΕ το 2011. Η ΕΟΚΕ απευθύνει 
επίσης έκκληση για βελτίωση της συμμετοχής των 
ατόμων με αναπηρίες στο σχεδιασμό, την υλοποίηση 
και την παρακολούθηση της ανθρωπιστικής δράσης.

Αυτά ήταν ορισμένα από τα κύρια συμπεράσματα της 
δημόσιας ακρόασης με θέμα Η κατάσταση των προ-
σφύγων και των μεταναστών με αναπηρία, η οποία 
διοργανώθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2017 από τη 
Μόνιμη ομάδα μελέτης της ΕΟΚΕ για τα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρία. Στόχος της εκδήλωσης 
ήταν να επισημανθεί η κατάσταση των προσφύγων 
και των μεταναστών με αναπηρία και να ενισχυθεί 
η ευαισθητοποίηση των οργανώσεων που εργάζονται 
με τους πρόσφυγες σχετικά με τα δικαιώματα και στις 
ειδικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία.

Το κύριο θέμα της πρώτης συνεδρίας ήταν η κατά-
σταση στην Ελλάδα, σε συνέχεια της επίσκεψης της 

ΕΟΚΕ στη Λέσβο και την Αθήνα τον Οκτώβριο 2016. 
Στη δεύτερη συνεδρία εξετάστηκε ποιος μπορεί να 
είναι ο ρόλος της ΕΕ και της κοινωνίας των πολιτών 
για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, 
ιδίως όσον αφορά τους ευάλωτους πρόσφυγες και 
μετανάστες.

«Οφείλουμε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπά-
θεια για την υποδοχή των προσφύγων, ιδίως αυτών 
με αναπηρία. Η άποψη ότι θα μας πάρουν τις θέσεις 
εργασίας μας απλά δεν ευσταθεί», δήλωσε ο κ. Γιώρ-
γος Ντάσης, Πρόεδρος της ΕΟΚΕ, κατά την εναρκτή-
ρια ομιλία του. «Τα κράτη μέλη έχουν νομική και ηθική 
υποχρέωση να υποδεχθούν τους πρόσφυγες, επιδει-
κνύοντας αλληλεγγύη και ανθρωπισμό».

«Χρειαζόμαστε ένα κοινό πλαίσιο για την υποδοχή 
ατόμων με αναπηρίες, καθώς και μέτρα και προγράμ-
ματα για την ένταξή τους στην κοινωνία», προσέθεσε 
ο κ. Ιωάννης Βαρδακαστάνης (EL – Ομάδας Διαφόρων 
Δραστηριοτήτων), μέλος της ΕΟΚΕ και πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία.

Η πιο συγκινητική μαρτυρία ήταν αναμφίβολα αυτή 
του Ibrahim Al Hussein, πρόσφυγα από τη Συρία 
που έχασε το πόδι του ενώ προσπαθούσε να σώσει 
ένα φίλο στη διάρκεια ενός βομβαρδισμού. «Ήμουνα 
σαν πληγωμένο πουλί που προσπαθεί να πετάξει αλλά 
τα φτερά του είναι τσακισμένα. Στην Ελλάδα ξαναγεν-
νήθηκα, χάρη στην αλληλεγγύη του ελληνικού λαού». 
(va)� l

1Οι κάτοικοι αποτελούν τους κύριους μοχλούς 
ανάπτυξης της υπαίθρου
Το όραμα και η ηγεσία αποτελούν τις σημαντικότερες 
προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Στοχευ-
μένα, εύκολα διαχειρίσιμα συστήματα δημόσιας στή-
ριξης θα εξασφαλίσουν την επιτυχία της. Αυτό ήταν το 
σημαντικότερο δίδαγμα της ακρόασης της ΕΟΚΕ με θέμα 
«Τα χωριά και οι κωμοπόλεις ως καταλύτες της ανάπτυ-
ξης της υπαίθρου», που διεξήχθη στις 14 Φεβρουαρίου 
στις Βρυξέλλες. Τα κύρια συμπεράσματα της ακρόασης 
θα τροφοδοτήσουν με στοιχεία τη γνωμοδότηση πρω-
τοβουλίας της ΕΟΚΕ επί του συγκεκριμένου θέματος.

Η αναζωογόνηση της υπαίθρου αποτελεί μείζον 
εγχείρημα που πρέπει να φέρει σε πέρας η Ευρώπη με 
συλλογική προσπάθεια. «Η ύπαιθρος ανήκει σε όλους 
τους πολίτες, άρα η συμμετοχή όλων είναι απαραί-
τητη. Θέλουμε να αναπτύξουμε τις σωστές έννοιες με 
τους ντόπιους κατοίκους και να αναβαθμίσουμε την 
εικόνα των χωριών και των κωμοπόλεων» ανέφερε 
ο κ. Tom Jones (UK – Ομάδα Διαφόρων Δραστηρι-
οτήτων), εισηγητής της γνωμοδότησης. Η κ. Piroska 
Kallay, πρόεδρος της ομάδας μελέτης, προσέθεσε 
τα εξής: «Τα χωριά αποτελούν κοινωνικούς κόμβους 
όπου διδάσκονται οι κοινωνικές αξίες και δεξιότητες 
και επιδεικνύεται η συνεκτική κοινωνία».

Οι προκλήσεις είναι τεράστιες. Η ύπαιθρος βρίσκε-
ται σε ύφεση τα τελευταία 30-40 χρόνια, πράγμα που 
έχει οδηγήσει σε ελλιπείς στοιχειώδεις υποδομές, 
ελάχιστες ευκαιρίες απασχόλησης, υποανάπτυκτα 
συστήματα δημοσίων συγκοινωνιών, γήρανση του 
πληθυσμού κλπ. Ωστόσο, η καινοτομία μπορεί να 
προσφέρει λύσεις για σχεδόν κάθε πρόβλημα. Στην 
ακρόαση παρουσιάστηκαν παραδείγματα βέλτιστων 
πρακτικών από δύο αγροτικά χωριά: το Tre’r Ddol 
(Ουαλία, ΗΒ) και το Kozard (Ουγγαρία). Επιπλέον, 
η πρωτοβουλία ECOVAST ανέφερε επιτυχημένα παρα-
δείγματα από την Κροατία και η Αυστρία παρουσίασε 
την επιτυχημένη της προσέγγιση, η οποία συνίσταται 
στη σύναψη εταιρικών σχέσεων με χωριά. (sma)� l

Διαμορφώνοντας την Ευρώπη — πώς το έργο της ΕΟΚΕ διαμορφώνει την 
καθημερινή μας ζωή

Ένα νέο εξάλεπτο βίντεο έχει δημοσιευθεί, 
το οποίο δείχνει πώς, μέσω των μελών της, 
η ΕΟΚΕ αποτελεί έναν μοναδικό δίαυλο για 
την ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας των 
πολιτών στην πολιτική της ΕΕ και τη νομο-
θετική διαδικασία. Με τη συγκεκριμένη 
εμπειρία της, η ΕΟΚΕ έχει υιοθετήσει χιλιάδες 
γνωμοδοτήσεις που συμβάλλουν στη βελτί-
ωση της ζωής των πολιτών της ΕΕ.

Οι γνωμοδοτήσεις αυτές έχουν διαμορφώσει την Ευρώπη μέσω της προώθησης της απασχόλησης και των 
ορθών πρακτικών σε τομείς όπως το περιβάλλον, η ενεργειακή πολιτική, η αεροπορία και η κοινωνική οικονο-
μία· έχουν ενισχύσει τις αρχές της δημοκρατίας, της ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο 
τον κόσμο και έχουν προασπίσει τα ίσα δικαιώματα για όλους τους πολίτες της ΕΕ, ιδίως τους πλέον ευάλωτους.

Επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας, φτώχεια και κλάδος των αερομεταφορών της ΕΕ: αυτά είναι ορι-
σμένα από τα συγκεκριμένα παραδείγματα για το πώς το έργο της ΕΟΚΕ έχει διαμορφώσει την καθημερινή 
μας ζωή. Οι Πρόεδροι των τριών Ομάδων της ΕΟΚΕ παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο τα συμφέροντα 
των μελών τους εκπροσωπούνται σε επίπεδο ΕΕ. (mm)� l

ΝΕΟ ΒΊΝΤΕΟ
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Η ΕΕ πρέπει να 
αναλάβει ηγετικό 
ρόλο στη σύνδεση 
του εμπορίου 
στον τομέα της 
γεωργίας με τους 
Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης
Ποτέ άλλοτε το εμπό-
ριο στον τομέα της 
γεωργίας δεν ήταν 
τ ό σ ο  σ η μ α ν τ ι κ ό 
ή τόσο αμφιλεγόμενο 
όσο είναι σήμερα. Με 
την πρόσφατη υπερ-
ψήφιση στο Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο 
της Συνολικής οικο-
νομικής και εμπορι-
κής συμφωνίας με 
τον Καναδά (CETA) 
βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος· 
παράλληλα, η προσοχή της παγκόσμιας κοινότητας 
στρέφεται και στην επικείμενη υπουργική διάσκεψη 
του ΠΟΕ εντός του τρέχοντος έτους. Για μία ακόμη 
φορά, αυτό αναμένεται να είναι το προεξάρχον θέμα, 
και η ΕΕ πρέπει να διαδραματίσει βασικό ρόλο.

Εντούτοις, το εμπόριο γεωργικών προϊόντων έχει επί-
σης ζωτική σημασία για την εφαρμογή του μεγαλύτε-
ρου μέρους των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). 
Η ΕΕ βρίσκεται στην κατάλληλη θέση για να ηγηθεί της 
εν λόγω διεργασίας, ως ο μεγαλύτερος εξαγωγέας και 
εισαγωγέας γεωργικών προϊόντων, δεδομένου του 
ενδιαφέροντος που έχει αποδεδειγμένα επιδείξει για 
το εμπόριο και την αειφόρο ανάπτυξη, καθώς και 
λόγω της αξιοπιστίας της σαν γεφυροποιού μεταξύ 
ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών.

«Ήρθε η ώρα για την ΕΕ να αναλάβει το πηδάλιο με 
σκοπό την προαγωγή του περιεχομένου του θεματο-
λογίου σε παγκόσμιο επίπεδο», δήλωσε ο κ. Jonathan 
Peel (UK – Ομάδα Εργοδοτών), εισηγητής της γνωμο-
δότησης της ΕΟΚΕ με θέμα «Η γεωργία στις εμπορικές 
διαπραγματεύσεις» που υιοθετήθηκε στις 22 Φεβρου-
αρίου. «Πρέπει η ΕΕ να βασιστεί στις πολυάριθμες 
πρόσφατες μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ. Ήδη, κατά την 
προηγούμενη υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ, διαπι-
στώθηκε ότι έχει την ικανότητα να διατυπώνει ανα-
νεωτικές και ισορροπημένες απόψεις καθοριστικής 
σημασίας, όταν τόσο λίγοι ανέμεναν μια θετική έκβαση. 
Για μια ακόμη φορά, επιδιώκουμε η ΕΕ να βρίσκεται ένα 
βήμα μπροστά από τους εμπορικούς της εταίρους.»

Στη γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ διατυπώνονται προτάσεις 
υπέρ της πολυμερούς προόδου και προτρέπεται η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση του αντικτύπου 
στο εμπόριο γεωργικών προϊόντων των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης, της συμφωνίας του Παρισιού και των πρό-
σφατων εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ. (sma)� l
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Η μετανάστευση χρειάζεται 
δίκαιο επιμερισμό ευθυνών
Το 3ο Φόρουμ για τη Μετανάστευση, μια κοινή 
εκδήλωση που διοργανώνουν η  Επιτροπής και 
η ΕΟΚΕ, συγκέντρωσε πάνω από 200 εμπειρογνώ-
μονες από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
στην ΕΕ των 28. Οι αντιπρόσωποι αυτοί κάλεσαν τα 
κράτη μέλη να τηρήσουν την κοινή τους συμφω-
νία τους για τη μετεγκατάσταση των μεταναστών 
και να αλλάξουν το αφήγημα περί μετανάστευσης 
ως αντίδοτο στους φόβους και τις ανησυχίες που 
διαδίδουν δεξιοί λαϊκιστές.

Ο Επίτροπος κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος εγκαινί-
ασε την εκδήλωση μαζί με τον Πρόεδρο της ΕΟΚΕ 
Γιώργο Ντάση, ο οποίος δήλωσε ότι: «Δεν έχουμε 
μόνο μια ηθική, αλλά και νομική υποχρέωση να 

υποδεχθούμε τους πρόσφυγες, σύμφωνα με τη 
Σύμβαση της Γενεύης». Οι ομιλητές υποστήριξαν 
ότι πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπά-
θειες για την ένταξη, και η πόλη του Mechelen 
παρουσιάστηκε ως παράδειγμα προς μίμηση 
μιας επιτυχούς πολιτικής για την ένταξη των 
μεταναστών.

Οι συμμετέχοντες ζήτησαν επίσης ασφαλείς και 
νόμιμες οδούς για τη διευκόλυνση της οικογενει-
ακής επανένωσης. Ο κ. José Antonio Moreno 
Díaz (ES – Ομάδα Εργαζομένων), μέλος της ΕΟΚΕ 
σχολίασε το πρόβλημα της κατάτμησης της πολι-
τικής στα εργασιακά, ζητώντας μια συνεκτική 
ευρωπαϊκή προσέγγιση για τη διευκόλυνση της 

πρόσβασης των μεταναστών στην εργασία, στην 
εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση.

Ένας Σύρος πρόσφυγας, ο κ. Muhannad Bitar, κλή-
θηκε να διηγηθεί την ιστορία του ταξιδιού του στην 

Ευρώπη — μια οδύσσεια φόβου, βίας και απώλειας. 
Ο κ. Bittar τη συνόψισε ως εξής: «Κατά τη διάρκεια 
του ταξιδιού μου έζησα και την καλύτερη αλλά και 
τη χειρότερη όψη της Ευρώπης». (sma)� l

Η ΕΟΚΕ εορτάζει τα εξήντα χρόνια της 
Ευρώπης και ατενίζει αποφασιστικά το 
μέλλον
Στις 13 Μαρτίου 2017, η ΕΟΚΕ πραγματοποίησε διά-
σκεψη υψηλού επιπέδου στη Ρώμη για τον εορτασμό 
της 60ής επετείου των ιδρυτικών συνθηκών της Ευρώ-
πης. Η διάσκεψη, με τίτλο Εξήντα χρόνια Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα – Ας σφυρηλατήσουμε το μέλλον! έλαβε 
χώρα στην Ιταλική Βουλή των Αντιπροσώπων. Στην 
εναρκτήρια ομιλία του, ο κ. Γιώργος Ντάσης σκιαγρά-
φησε τα μείζονα επιτεύγματα της Ευρώπης και τις τρέ-
χουσες δυσκολίες υπογραμμίζοντας ότι: «Η φετινή 60ή 
επέτειος θα πρέπει να αποτελέσει την ευκαιρία για ένα 
νέο ξεκίνημα - ένα ξεκίνημα μιας Ευρώπης σαφώς πιο 
ενωμένης, η οποία είναι πρωτοπόρος αλληλεγγύης και 
προβληματίζεται σοβαρά για την ευημερία των λαών 
της Ευρώπης. Το μέλλον πρέπει να βρίσκεται στα χέρια 
των δυνάμεων της κοινωνικής προόδου, των επιχειρή-
σεων, των εργαζομένων και όλων εκείνων που θέλουν 
να ζήσουν με ειρήνη και αξιοπρέπεια. Ελπίζω ότι μέσω 
της συμβολής της στη σφυρηλάτηση του μέλλοντος της 
ΕΕ, η ΕΟΚΕ θα διαδραματίσει τον ρόλο που της αναλογεί 
για να εκπληρωθεί αυτό το όραμα της Ευρώπης».

Πραγματοποιήθηκαν τρεις συνεδρίες εργασίας στις 
οποίες εξετάστηκαν τα ακόλουθα θέματα:

�l Η κοινωνική Ευρώπη ως εργαλείο για την αντιμε-
τώπιση των ανισοτήτων

�l Ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής 
Ένωσης για μια ισχυρότερη Ευρώπη

�l Πολιτικές ένταξης και μετανάστευσης

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ο κ. Ντάσης 
απέτισε φόρο τιμής εξ ονόματος της ΕΟΚΕ στον κ. 
Pietro Bartolo, ιατρό και υπεύθυνο των υπηρεσιών 
υγείας στη Λαμπεντούζα, γνωστός για την βραβευ-
μένη ταινία του με τίτλο Fuocammare (Φωτιά στη 
Θάλασσα), για το λαμπρό παράδειγμα ανθρωπιάς που 
επέδειξε παρέχοντας βοήθεια στους πρόσφυγες και 
τους μετανάστες που χρησιμοποιούν την επικίνδυνη 
διαδρομή της Κεντρικής Μεσογείου.

Κατά τους προσεχείς μήνες, τα συμπεράσματα της 
διάσκεψης θα τροφοδοτήσουν τις εργασίες της 
ΕΟΚΕ για τη Λευκή Βίβλο σχετικά με το μέλλον της 
ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση 
είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση http://www.eesc.
europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-60-
years. (dm)� l

(YEYS) «Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή» - 
Τα μέλη της ΕΟΚΕ επισκέφθηκαν σχολεία του YEYS

Το Φεβρουάριο και το Μάρτιο, μέλη της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής επισκέφτηκαν 
σχολεία των χωρών τους για να τα προετοιμάσουν για 
την εκδήλωση «Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή» 
(YEYS). Η YEYS είναι μια συνέλευση της ευρωπαϊκής 
νεολαίας στην οποία θα συμμετάσχουν 33 σχολεία 
από την ΕΕ και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες 
προκειμένου να συζητήσουν σχετικά με το μέλλον 
της Ευρώπης. Θα πραγματοποιηθεί δε στην έδρα της 
ΕΟΚΕ στις Βρυξέλλες, στις 30 και 31 Μαρτίου 2017.

Τα μέλη συνεργάστηκαν με τους μαθητές και έναν 
καθηγητή πριν από τη συνεδρίαση του Μαρτίου με 
σκοπό την προετοιμασία απαντήσεων σε ορισμένα 
καίριας σημασίας ερωτήματα που σχετίζονται με τη 
σημερινή κατάσταση της Ευρώπης όπως τα παρακάτω:
�l τα οφέλη, τα επιτεύγματα και οι αποτυχίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης·

�l οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει και οι ευκαιρίες 
που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση·

�l η άποψη και οι βελτιωτικές προτάσεις των νέων 
για το μέλλον της Ευρώπης.

Τα μέλη της ΕΟΚΕ καθοδήγησαν και ενημέρωσαν 
τους μαθητές σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της 
συζήτησης στις Βρυξέλλες, τις δραστηριότητες της 
ΕΟΚΕ και τον τρόπο με τον οποίο αυτή εκπροσωπεί 
την κοινωνία πολιτών σε όλη την Ευρώπη.

Στις 30-31 Μαρτίου 2017, οι μαθητές θα έχουν την 
ευκαιρία να παρουσιάσουν στα μέλη της ΕΟΚΕ τις 
συστάσεις τους για το μέλλον της Ευρώπης. Στο τέλος 
αυτής της διήμερης εκδήλωσης, όλοι οι μαθητές θα 
θέσουν σε ψηφοφορία τις τρεις προτάσεις που θεω-
ρούν αποτελεσματικότερες για την αλλαγή του μέλ-
λοντος της Ευρώπης. (ks)� l

Νέα οικονομικά 
μοντέλα και 
κοινωνική καινοτομία: 
Μια ευκαιρία για μια 
καλύτερη Ευρώπη
Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
(ΕΟΚΕ) ένωσε τις δυνάμεις της με το Παγκόσμιο 
Φόρουμ για τη Νέα Οικονομία και την Κοινωνική 
Καινοτομία (NESI) και τον Παγκόσμιο Κόμβο για το 
Κοινό Καλό προκειμένου να εμπλουτίσει τον ευρω-
παϊκό διάλογο με τη συνδρομή των κοινοτήτων που 
συμμετέχουν άμεσα στη συνεργατική οικονομία, στην 
κυκλική οικονομία και στη λειτουργική οικονομία. 
Στις 16 Φεβρουαρίου, συγκεντρώθηκαν φορείς από 
τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα για μια εκδήλωση 
στις Βρυξέλλες με τίτλο Νέα Μοντέλα Οικονομίας και 
Κοινωνική Καινοτομία: μια ευκαιρία για μια καλύτερη 
Ευρώπη.

Σύμφωνα με την ABI Research, ο αριθμός των συνδε-
δεμένων συσκευών στο Διαδίκτυο θα ανέβει από 10 
000 εκατομμύρια το 2015 σε 30 000 εκατομμύρια το 
2020. Η ψηφιακή επανάσταση αλλάζει τον τρόπο με 
τον οποίο ζούμε, αγοράζουμε και εργαζόμαστε, με 
το 15% των αυτοαπασχολούμενων στις ΗΠΑ και στην 
ΕΕ-15 να έχουν επαγγελματικά εισοδήματα μέσω δια-
προσωπικών ψηφιακών πλατφορμών. Εν τω μεταξύ, 
η Ευρώπη εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη 
γραμμή του αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, με 
πόλεις όπως το Παρίσι και η Μαδρίτη να λαμβάνουν 
ουσιαστικά μέτρα για τη μείωση των εκπομπών CO
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και να ελαχιστοποιούν - και στη βασική τους βιομηχα-
νία - τον περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο. Μπορούν οι 
δύο αυτές τάσεις - η ψηφιακή επανάσταση και η κατα-
πολέμηση της κλιματικής αλλαγής - να συγκλίνουν; 

Μπορεί η Ευρώπη να αξιοποιήσει το συνδυασμένο 
δυναμικό τους και να το μετατρέψει σε όφελος;

Ως φωνή της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών, 
η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει το δυναμικό των νέων μοντέλων 
οικονομίας και τις αχαρτογράφητες κοινωνικές και 
νομικές προκλήσεις που παρέχουν. Στην εκδήλωση 
στις Βρυξέλλες αναλύθηκαν οι επιπτώσεις αυτών των 
αλλαγών, με την εισαγωγή μιας πρακτικής διάστα-
σης καλώντας τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και 
άλλους ενδιαφερόμενους να μοιραστούν την εμπειρία 
τους και να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές.

Το κύριο αποτέλεσμα της εκδήλωσης αυτής θα τροφο-
δοτήσει τις συζητήσεις στο πλαίσιο του Παγκόσμιου 
Φόρουμ NESI σε μια εκδήλωση που θα πραγματοποι-
ηθεί στη Μάλαγα της Ισπανίας, στις 19-22 Απριλίου, 
με σκοπό την από κοινού χάραξη κατευθυντήριων 
γραμμών για τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις και 
την πορεία προς ένα νέο πρότυπο που να βασίζεται σε 
αξίες και στη διασφάλιση της ευημερίας των ανθρώ-
πων. (dm)� l

ΕΕ - Γεωργία: έκκληση για περισσότερη 
ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και για 
ίσες ευκαιρίες εργασίας
Η Γεωργία έχει τις καλύτερες επιδόσεις απ’ όλες τις 
χώρες της Ανατολικής εταιρικής σχέσης σε θέματα 
ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης. Ωστόσο, απαι-
τείται πιο σύντονη προσπάθεια για να αναβαθμιστεί 
η δημοσιογραφική ποιότητα, αντικειμενικότητα και 
δεοντολογία, καθώς και για να διασφαλιστεί η ανε-
ξαρτησία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των 
πηγών χρηματοδότησής τους.

Αυτό ήταν ένα από τα κύρια μηνύματα που διατυπώ-
θηκαν κατά τη δεύτερη συνεδρίαση της πλατφόρμας 
της κοινωνίας των πολιτών ΕΕ - Γεωργίας, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου στην έδρα 
της ΕΟΚΕ. Η  πλατφόρμα εισηγήθηκε επίσης στην 
κυβέρνηση της Γεωργίας να συμπεριλαμβάνει συστη-
ματικά την ισότητα των φύλων στα δημόσια σχέδια 
δράσης και να ενισχύσει τις προσπάθειες της υπέρ της 
κατοχύρωσης της πλήρους εφαρμογής του Εργατικού 
Δικαίου και των διεθνών προτύπων εργασίας.

Οι εκπρόσωποι της πλατφόρμας αξιολόγησαν την 
πορεία των εργασιών όσον αφορά την εφαρμογή 

της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ - Γεωργίας. Ζήτησαν 
από τα μεν δημόσια θεσμικά όργανα της χώρας να 
συνεργάζονται περισσότερο μεταξύ τους και από τα 
δε κράτη μέλη της ΕΕ να βοηθήσουν τη Γεωργία στην 
ανάπτυξη των ικανοτήτων επικοινωνίας των δημο-
σίων υπαλλήλων της.

Ο Α΄ υφυπουργός Εσωτερικών κ. Archil Karaulashvili 
εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο που 
σημείωσε η  Γεωργία το προηγούμενο έτος, αλλά 
επισήμανε ότι η κυβέρνηση «δεν έχει δικαίωμα να 
επαναπαυτεί, καθότι η διαφθορά καραδοκεί».

Από πλευράς Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δρά-
σης, ο κ. Dirk Schübel δήλωσε τα εξής: «Η Γεωργία απο-
τέλεσε και αποτελεί εξαίρετο εταίρο για συνεργασία, 
και ευελπιστούμε ότι πολύ σύντομα οι απλοί πολίτες θα 
μπορέσουν να αντιληφθούν τα απτά οφέλη της συμ-
φωνίας σύνδεσης». Σημειωτέον ότι η ΕΕ αναμένεται να 
άρει, κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα, την υποχρέωση 
έκδοσης θεώρησης για όσους πολίτες της Γεωργίας 
διαθέτουν βιομετρικό διαβατήριο. (mm)� l
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 Το EESC info δημοσιεύεται εννέα φορές τον χρόνο, κατά τις συνόδους ολομέλειας της ΕΟΚΕ.

Οι έντυπες εκδόσεις του EESC info στα γερμανικά, τα αγγλικά και τα γαλλικά διατίθενται δωρεάν από 
την Υπηρεσία Τύπου της ΕΟΚΕ.
Το EESC 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: 6.500 αντίτυπα.
Το επόμενο τεύχος θα κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 2017.
ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΣΕ 100% ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ

Συντακτική ομάδα:
Alun Jones (αρχισυντάκτης)
Daniela Marangoni (dm)

Σε αυτό το τεύχος 
συνεργάστηκαν:
Chloé Lahousse (cl)
Daniela Marangoni (dm)
Jonna Pedersen (jp)
Karin Füssl (kf)
Κατερίνα Σερίφη (ks)
Leszek Jarosz (lj)
Μαργαρίτα Γαβανά (mg)
Milen Minchev (mm)
Silvia M. Aumair (sma)
Valeria Atzori (va)

Συντονισμός:
Daniela Marangoni (dm)
Κατερίνα Σερίφη (ks)

Η έκδοση ολοκληρώθηκε  
στις 14 Μαρτίου 2017

Διεύθυνση:
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Jacques Delors Building, 99 Rue Belliard, B-1040 
Brussels, Belgium
Tηλ. (+32 2) 546.94.76
Φαξ (+32 2) 546.97.64
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eescinfo@eesc.
europa.eu
Δικτυακός τόπος: http://www.eesc.europa.eu/

Νέα διαδικτυακή πύλη CESlink

Η διαδικτυακή πύλη CESlink αντιπροσω-
πεύει τη διαδικτυακή κοινότητα των Οικο-
νομικών και Κοινωνικών Επιτροπών (ΟΚΕ) 
στην ΕΕ και της ΕΟΚΕ.

Τη διαχείρισή της έχει αναλάβει η ΕΟΚΕ· 
η  Διαδικτυακή Πύλη αποτελεί ενιαίο 
σημείο ενημέρωσης σχετικά με πρωτο-
βουλίες και εκδηλώσεις που διοργανώ-
νονται από την ΕΟΚΕ και τις εθνικές ΟΚΕ. 

Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις ΟΚΕ 
και τους δικτυακούς τόπους τους, συμπε-
ριλαμβανομένου ενός καταλόγου με τους 
προέδρους και τους γενικούς γραμματείς 
τους. Οι χρήστες μπορούν να ανακτούν 
έγγραφα των ΟΚΕ, τα οποία είναι αποθη-
κευμένα στην ειδική βάση δεδομένων· 
έτσι, διατίθενται στο κοινό γνωμοδοτή-
σεις, εκθέσεις, ψηφίσματα, μελέτες, συμ-
φωνίες, ενημερωτικά δελτία και άλλα 
σχετικά έγγραφα που δημοσιεύθηκαν από 
τις συμμετέχουσες οργανώσεις.

Η πλοήγηση στη δικτυακή πύλη γίνεται 
στην αγγλική και τη γαλλική. Επίσης, 
παρέχονται υπηρεσίες τροφοδοσίας 
Twitter και RSS, προκειμένου να διευκο-
λύνεται η ενημέρωση για τις τελευταίες 
εξελίξεις της επικαιρότητας.  (kf) 

http://www.eesc.europa.eu/ceslink/en; 
http://www.eesc.europa.eu/ceslink/fr�l

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΟΚΕ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΑΥΤΊΣΜΟΣ»

Στις 3 Απριλίου 2017, το τμήμα «Απασχό-
ληση, κοινωνικές υποθέσεις και δικαιώματα 
του πολίτη» (SOC) θα διοργανώσει συζή-
τηση με θέμα τον αυτισμό, με την ευκαι-
ρία του εορτασμού, στις 2 Απριλίου, της 
Παγκόσμιας ημέρας ευαισθητοποίησης για 
τον αυτισμό. Στο πλαίσιο της συζήτησης, 
η  ΕΟΚΕ διοργανώνει έκθεση φωτογρα-
φίας για τον αυτισμό σε συνεργασία με 
την «Autism Europe», μια οργάνωση που 
προωθεί τα δικαιώματα των ατόμων με 
αυτισμό και τα βοηθά να βελτιώσουν την 
ποιότητα ζωής τους. Η έκθεση περιλαμ-
βάνει φωτογραφίες τριών φωτογράφων 
από το Ηνωμένο Βασίλειο (Graham Miller), 
την Πολωνία (Michał Awin) και το Λουξεμ-
βούργο (André Weisgerber), καθώς και ορι-
σμένες φωτογραφίες νέων καλλιτεχνών με 
αυτισμό από τη Σκωτία.

Μπορείτε να επισκεφθείτε την έκθεση 
έως τις 21 Απριλίου 2017, στο κτίριο JDE, 
φουαγιέ 6. (jp)� l

Κινηματογραφική προβολή στην ΕΟΚΕ: ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗΝ 
ΊΣΤΟΡΊΑ: Αρχαία Νεμέα και τα Νέμεα

«.......Και εκεί, στην άκρη του τούνελ, η ανα-
μονή για το «Πέρασμα στην Ιστορία». 
Ο καθένας με τον δικό του τρόπο πιάνει 
το νήμα της ιστορίας και χωρίς ηλικία, 
εθνικότητα, χρώμα η φύλο, αφήνεται, σε 

κάτι που είναι ταυτόχρονα, στιγμή και 
αιωνιότητα...»

Η Νεμέα, που εμφανίζεται στο μύθο του 
Ηρακλή και του λιονταριού, ήταν τόπος 
διεξαγωγής διάσημων αθλητικών αγώ-
νων, εφάμιλλων των Ολυμπιακών. Η ταινία 
αφηγείται την ιστορία ενός εγκαταλελειμ-
μένου αρχαιολογικού χώρου, ξεχασμένων 
αρχαίων αγώνων – και του αρχαιολόγου 
κ. Stephen Miller. Καθώς ανακαλύπτουμε 
αυτό το συναρπαστικό αθλητικό και θρη-
σκευτικό κέντρο της Αρχαίας Ελλάδας 
μέσα από τα μάτια του Δρα Miller, άνθρω-
ποι από όλον τον πλανήτη συναθροίζονται 
στη Νεμέα για την αναβίωση των Νεμέων 
Αγώνων. Παρακολουθούμε τη μοναδική 
εμπειρία τους που συνιστά ένα «πέρασμα 
στην ιστορία».

Η ταινία θα προβληθεί στις 29 Μαρτίου 2017 
και ώρα 19.00 στο Αίθριο 6· θα ακολουθήσει 
συνεδρία ερωταπαντήσεων με τη συμπαρα-
γωγό της ταινίας, κ. Ταχμιντζή.� l

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΊΑΣτρατηγική για τις διεθνείς 
πολιτιστικές σχέσεις
από την Ομάδα Διαφόρων 
Δραστηριοτήτων της ΕΟΚΕ

Η ΕΟΚΕ καταρτίζει επί του παρόντος γνω-
μοδότηση με τίτλο «Προς μια στρατηγική 
της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις», 
με εισηγητή τον πρόεδρο της Ομάδας ΙΙΙ 
κ. Luca Jahier.

Στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών 
εργασιών αυτής της γνωμοδότησης, την 
1η Μαρτίου, διοργανώθηκε ακρόαση για 
να γίνουν ακουστές οι απόψεις της κοινω-
νίας των πολιτών, των πολυμερών οργα-
νισμών και άλλων πολιτιστικών φορέων. 
Το εναρκτήριο λάκτισμα της ακρόασης 
δόθηκε από τον κ. Jahier, από κοινού με την 
κ. Silvia Costa και τον κ. Elmar Brok, μέλη 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συνει-
σηγητές της έκθεσης πρωτοβουλίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ίδιο θέμα.

Στο σχέδιο γνωμοδότησής της, η  ΕΟΚΕ 
ζητεί να γίνει: «... ένα ακόμη βήμα προόδου, 
για τη μετάβαση από ένα κείμενο “προς 
μια στρατηγική της ΕΕ” στην έγκριση και 
την εν συνεχεία εφαρμογή συγκεκριμένης 

στρατηγικής και σχεδίου δράσης». Το σχέ-
διο δράσης θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε 
τέσσερις διαρθρωτικές απαιτήσεις:
�l αποσαφήνιση της διακυβέρνησης σε 

επίπεδο ΕΕ·
�l εξασφάλιση συντονισμού και παροχή 

επικουρικής στήριξης σε επίπεδο 
κρατών μελών·

�l επεξήγηση των δημοσιονομικών 
πτυχών·

�l και προώθηση δικτύων αλληλένδε-
των πολιτιστικών φορέων, ως εκπρο-
σώπων μιας δυναμικής πολιτιστικής 
κοινωνίας των πολιτών.

Με στόχο την πλήρη αναγνώριση της 
σημασίας που έχει ο πολιτισμός για τη βιω-
σιμότητα, η ΕΟΚΕ ζητεί να αναγνωριστεί 
ο πολιτισμός ως ο τέταρτος πυλώνας της 
βιώσιμης ανάπτυξης, με τους ίδιους όρους 
που ισχύουν για τον οικονομικό, τον κοινω-
νικό και τον περιβαλλοντικό πυλώνα.

Η ΕΟΚΕ χαιρετίζει την αναγνώριση του 
πολιτισμού ως θεμέλιου λίθου της ειρή-
νης και της σταθερότητας και, ως εκ 
τούτου, της ζωτικής αποστολής του για 

την προώθηση του πρωταρχικού στόχου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης «να προάγει την 
ειρήνη, τις αξίες της και την ευημερία των 
λαών της». Ως εκ τούτου, μέσω του σχε-
δίου γνωμοδότησής της, η ΕΟΚΕ καλεί την 
ΕΕ να βασιστεί στην εμπειρία της ίδιας της 
Ευρώπης για να εδραιώσει παγκοσμίως τη 
θέση της ως πρωτοστάτης του αγώνα για 
την επίτευξη, την προάσπιση και την προ-
αγωγή της ειρήνης απανταχού της γης.

Στην ακρόαση συμμετείχαν επίσης εκπρό-
σωποι του Συμβουλίου της Ευρώπης, του 
γραφείου συνδέσμου της UNESCO στις 
Βρυξέλλες, των EUNIC (Εθνικών Ινστιτού-
των Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης), 
της Επιτροπής των Περιφερειών, της επι-
τροπής πολιτισμού της οργάνωσης Ενω-
μένων Δήμων και Τοπικών Κυβερνήσεων 
(Ατζέντα 21 για τον πολιτισμό), του Ιδρύ-
ματος InterARTS, της οργάνωσης Culture 
Action Europe και του Ταμείου Roberto 
Cimetta. (cl)� l

Εξηγώντας τα πραγματικά οφέλη της CETA: ο σημαντικός 
ρόλος των επιχειρήσεων
από την Ομάδα Εργοδοτών της ΕΟΚΕ

Η ψηφοφορία για τη CETA στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο εγκαινίασε ένα νέο κεφάλαιο 
στενότερων σχέσεων μεταξύ του Καναδά 
και της ΕΕ. Ωστόσο, εξακολουθούν να υφί-
στανται εμπόδια στην μελλοντική πορεία 
προς την απαιτούμενη επικύρωση της 
συμφωνίας από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. 
Η CETA είναι μια προοδευτική συμφωνία 
υπέρ μιας ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς 
και περιλαμβάνει σημαντικά οφέλη για τις 
ΜΜΕ. Οι επιχειρήσεις μπορούν να διαδρα-
ματίσουν σημαντικό ρόλο στην προβολή 
της και να παρουσιάσουν συγκεκριμένα 
παραδείγματα για τα οφέλη της. Αυτό 
είναι ένα απάνθισμα των απόψεων που 
διατυπώθηκαν στη συζήτηση με τον 
Πρέσβη του Καναδά στην ΕΕ, κ. Daniel 
Costello, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 

22 Ιανουαρίου 2017, κατά τη διάρκεια της 
συνεδρίασης της Ομάδας «Εργοδότες».

Όπως επισήμανε ο Πρέσβης κ. Costello, 
η CETA έχει στρατηγική σημασία διότι μας 
επιτρέπει να διαμορφώσουμε το μέλλον 
του παγκόσμιου εμπορίου αντί να ακο-
λουθούμε τις τάσεις που ορίζονται από 
άλλους. Επίσης, σημείωσε ότι η προσω-
ρινή εφαρμογή της συμφωνίας θα ξεκι-
νήσει την άνοιξη. Με τον τρόπο αυτό, θα 

γίνουν σαφή τα οφέλη στους επικριτές της 
συμφωνίας. Κοινή μελέτη προβλέπει την 
αύξηση του διμερούς εμπορίου κατά 23% 
αφότου η συμφωνία τεθεί πλήρως σε ισχύ.

Κατά τη διάρκεια της γενικής συζήτησης, 
μέλη της Ομάδας των Εργοδοτών έθιξαν 
σειρά ζητημάτων σχετικά με τη CETA και 
τις ελεύθερες συναλλαγές γενικότερα. 
Ο κ. Jacek Krawczyk, πρόεδρος της Ομά-
δας των Εργοδοτών της ΕΟΚΕ και της επι-
τροπής παρακολούθησης «Διατλαντικές 
σχέσεις», πρότεινε την από κοινού διορ-
γάνωση συζήτησης στρογγυλής τραπέ-
ζης για τις επιχειρήσεις και τη CETA και 
ανέφερε τα εξής: «Μπορούμε να πούμε 
με βεβαιότητα ότι, σε παγκόσμιο επίπεδο, 
η CETA αποτελεί πλέον σύμβολο βελτίω-
σης των διεθνών συναλλαγών γενικό-
τερα». (jl)� l

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 2017
από την κ. Gabriele Bischoff, πρόεδρο 
της Ομάδας των Εργαζομένων 

Η ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών αποτε-
λεί θεμελιώδη αρχή της ΕΕ, η οποία κατο-
χυρώθηκε με τη Συνθήκη της Ρώμης το 
1957. Καθώς γιορτάζουμε την 60ή επέτειο 
της Συνθήκης, οφείλουμε να γιορτάσουμε 
και την πρόοδο που έχει πραγματοποιη-
θεί όσον αφορά την ισότητα των φύλων: 
δικαιώματα μητρότητας και ίση μεταχεί-
ριση όσον αφορά την πρόσβαση στην 
εργασία, την κατάρτιση, τις προαγωγές 
και τις συνθήκες εργασίας. Σε σχέση με 
το παρελθόν, περισσότερες γυναίκες 
είναι πλέον παρούσες στην αγορά εργα-
σίας και σε θέσεις λήψης αποφάσεων. 
Ωστόσο, η κρίση έδειξε ότι δεν πρέπει να 
θεωρούμε δεδομένη την πρόοδο αυτή. 
Τα μέτρα λιτότητας που επιβλήθηκαν 

μετά την κρίση έχουν υπονομεύσει την 
ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα 
των γυναικών. Συχνά, οι φτωχότερες 
και οι πιο ευάλωτες γυναίκες πλήττονται 
περισσότερο. Οι μόνες μητέρες συγκα-
ταλέγονται μεταξύ εκείνων που κινδυ-
νεύουν περισσότερο από τη φτώχεια και 
τον κοινωνικό αποκλεισμό. Η  ισότητα 
των φύλων δεν ισχύει μόνο στις «καλές 
εποχές» αλλά είναι ακόμα πιο σημαντική 

όταν οι κοινωνίες βρίσκονται υπό πίεση. 
Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο 
φύλων εξακολουθεί να είναι σημαντικό 60 
έτη μετά την κατοχύρωση της αρχής της 
ίσης αμοιβής στη Συνθήκη. Η εξάλειψη 
του χάσματος πρέπει να συνεχίσει να απο-
τελεί προτεραιότητα. Η Ευρώπη μπορεί να 
ευημερήσει μόνο αν αναγνωρίζει και υπο-
στηρίζει τις δεξιότητες όλων των πολιτών. 
Οι ευρωπαίοι εργαζόμενοι χρειάζονται 
αύξηση των αμοιβών και οφείλουμε να 
ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας για να 
εξασφαλίσουμε στις γυναίκες το μερίδιο 
που τους αναλογεί.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με τις πρωτοβουλίες της Ομάδας των 
Εργαζομένων την Παγκόσμια Ημέρα της 
Γυναίκας, βλ. http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.group-2-news.41724� l
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Το ΕΟΚΕ info σε 23 γλώσσες: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
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