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Το μέλλον της Ευρώπης
Η ΕΟΚΕ, τηρώντας την υπόσχεσή της προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ξεκίνησε 

τις εργασίες της για το μέλλον της Ευρώπης και επένδυσε σε αυτό το εγχείρημα. Αρκετοί από εμάς 
ανέλαβαν να συμβουλευθούν επιτόπου την κοινωνία των πολιτών, ο καθένας στη χώρα του, όχι 
μόνον επειδή η ΕΟΚΕ θεωρεί σκόπιμη την όσο το δυνατόν καλύτερη ενημέρωσή της σχετικά με τις 
προσδοκίες όλων των πολιτών, αλλά και επειδή αποφάσισε να ανταποκριθεί έμπρακτα στην επι-
θυμία που εκδήλωσε η Επιτροπή όσον αφορά την οικειοποίηση της συζήτησης από τους πολίτες. 
Αυτή είναι άλλωστε και η πεμπτουσία της αποστολής που ανατίθεται στην ΕΟΚΕ από τις Συνθήκες.

Τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας είναι περιορισμένα. Δεν είμαστε σε θέση να διοργανώνουμε 
«αποκεντρωμένες» συζητήσεις σχετικά με όλα τα θέματα για τα οποία ζητείται η γνώμη μας: πρό-
κειται για μια διαδικασία που συνεπάγεται κάποιο κόστος, ακόμη και με τη βοήθεια των εθνικών 
οικονομικών και κοινωνικών επιτροπών ή άλλων θεσμικών φορέων των κρατών μελών ή με τη 
στήριξη τόσο των τοπικών αντιπροσωπειών των ευρωπαϊκών οργάνων όσο και των σημαντικών 
οργανώσεων που εκπροσωπούν άμεσα τα μέλη μας. Οφείλουμε, ωστόσο, να είμαστε σε θέση να 
επιδεικνύουμε θάρρος, να αναλαμβάνουμε δεσμεύσεις και να επενδύουμε τη σωστή στιγμή και 
όταν συντρέχουν βάσιμοι λόγοι για να το πράξουμε.

Εξάλλου, η ΕΟΚΕ έχει επανειλημμένως ζητήσει από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που διαθέτουν 
εξουσία λήψης αποφάσεων να μπορεί να ενεργεί κατά τον ίδιο τρόπο και να επενδύει μέσα και 
πόρους προς όφελος των πολιτών μας και της οικονομίας μας. Το αίτημα αυτό είναι όχι μόνο 
ηθικά ορθό, αλλά και οικονομικά αποδοτικό.

Επιπλέον, η εν λόγω επένδυση είναι αποδοτική και από πολιτική άποψη. Πιστεύω ότι παρατραβή-
ξαμε υπερβολικά το σκοινί όσον αφορά τον «παροπλισμό» της αλληλεγγύης και της ολοκλήρωσης 
και ελπίζω πραγματικά ότι όλο και περισσότεροι σημερινοί ή μελλοντικοί ηγέτες στις χώρες μας 
θα συνειδητοποιήσουν επιτέλους ότι η τακτική που συνίσταται στην επίρριψη ευθυνών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση για τα πάντα δεν είναι επωφελής – ούτε καν για τους ίδιους. Είναι προς το 
συμφέρον τους (ακόμη και προς το εκλογικό τους συμφέρον) να κάνουν ακριβώς το αντίθετο: 
να προβάλουν τα επιτεύγματα της ΕΕ στα οποία είχαν και οι ίδιοι αξιοσημείωτη συνεισφορά. Στην 
πραγματικότητα, η ευρεία πλειονότητα των πολιτών δεν επιθυμεί να αναληφθεί καμία παράτολμη 
περιπέτεια και –ακόμη και μεταξύ εκείνων που έχουν γοητευθεί από τον λαϊκισμό– ενδέχεται 
να υπάρχει σημαντικός αριθμός πολιτών που θα μπορούσαν να συνταχθούν με το ευρωπαϊκό 
εγχείρημα υπό τον όρο να τους παρουσιαστεί σωστά, να επιτευχθεί η ορθή λειτουργία του και 
να μην αισθανθούν ότι αποκλείονται από αυτό.

Σε ένα πρώτο στάδιο, η ΕΟΚΕ θα προσπαθήσει να διαβιβάσει στην Επιτροπή ένα βαρυσήμαντο 
μήνυμα σχετικά με τη γνώμη της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου η Επιτροπή 
να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει ήδη αμέσως μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Προφανώς, η όλη 
διαδικασία δεν θα σταματήσει σε αυτό στάδιο. Παρότι δεν μπορώ να προδικάσω το περιεχόμενο 
του συγκεκριμένου μηνύματος, ελπίζω ωστόσο ότι –είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο– θα 
επιβεβαιώσει τη βούληση να κατατροπωθεί το δέλεαρ της εξτρεμιστικής και λαϊκιστικής προπα-
γάνδας, χάρη στην επανεκκίνηση των επιτευγμάτων της ΕΕ, στην καθιέρωση μιας διαφορετικής 
νοοτροπίας και στην επανεδραίωση του πρωταρχικού της στόχου που έγκειται στην ειρήνη, στις 
κοινές μας αξίες και στην ευημερία των λαών μας.

Γιώργος Ντάσης 
Πρόεδρος της ΕΟΚΕ
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Τεχνητή νοημοσύνη: Η Ευρώπη πρέπει να υιοθετήσει 
μια προσέγγιση ελεγχόμενη από τον άνθρωπο
Η ΕΕ πρέπει να υιοθετήσει πολιτικές 
για την ανάπτυξη και την εξάπλωση 
της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) στην 
Ευρώπη κατά τρόπο που θα λειτουρ-
γεί προς όφελος, και όχι σε βάρος, 
της κοινωνίας και της κοινωνικής 
ευημερίας, ανέφερε η ΕΟΚΕ σε γνω-
μοδότηση πρωτοβουλίας για τον κοι-
νωνιακό αντίκτυπο της ΤΝ.

«Χρειαζόμαστε μια προσέγγιση της ΤΝ ελεγχό-
μενη από τον άνθρωπο, όπου τα μηχανήματα 
θα παραμένουν μηχανήματα και οι άνθρωποι 
θα διατηρούν τον έλεγχο αυτών των μηχανη-
μάτων ανά πάσα στιγμή», ανέφερε η  ειση-
γήτρια κ. Catelijne Muller (NL – Ομάδα 
Εργαζομένων).

Η αγορά ΤΝ φτάνει περίπου τα 664 εκα-
τομμύρια δολάρια ΗΠΑ και αναμένεται να 
αυξηθεί σε 38,8 δισ. δολάρια έως το 2025. 
Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η ΤΝ μπορεί να 
έχει σημαντικά οφέλη για την κοινωνία: 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου 
να καταστεί η γεωργία πιο βιώσιμη και οι 
διαδικασίες παραγωγής πιο φιλικές προς 
το περιβάλλον, να βελτιωθεί η ασφάλεια 
των μεταφορών, της εργασίας και του χρη-
ματοπιστωτικού συστήματος, να βελτιωθεί 
η παρεχόμενη ιατρική περίθαλψη κλπ.

Ωστόσο, τα οφέλη δεν θα επιτευχθούν παρά 
μόνον εφόσον αντιμετωπιστούν επίσης οι 
προκλήσεις γύρω από την ΤΝ. Η  ΕΟΚΕ 
εντόπισε 11 τομείς όπου η ΤΝ εγείρει προ-
βληματισμούς από κοινωνιακή σκοπιά, 
που κυμαίνονται από τη δεοντολογία, την 

ασφάλεια, τη διαφάνεια, την ιδιωτικότητα 
και τα πρότυπα μέχρι την εργασία, την 
εκπαίδευση, την πρόσβαση, τους κανόνες 
και κανονισμούς, τη διακυβέρνηση, τη 
δημοκρατία, τα εμπόλεμα μέσα και την 
υπερνοημοσύνη.

Αυτές οι προκλήσεις δεν μπορούν να αντι-
μετωπιστούν αποκλειστικά από τις επιχειρή-
σεις: οι κυβερνήσεις, οι κοινωνικοί εταίροι 
και οι επιστήμονες πρέπει επίσης να συμ-
μετέχουν. Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι έφτασε η ώρα 
η ΕΕ να αναλάβει ηγετική θέση σε παγκό-
σμιο επίπεδο στον τομέα, καθορίζοντας 
ευρωπαϊκούς κανόνες και πρότυπα, 

ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας και 
εργασιακές στρατηγικές για τη διατή-
ρηση ή τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Η γνωμοδότηση ζητεί επίσης ευρωπαϊκές 
υποδομές ΤΝ με περιβάλλοντα μάθησης 
ανοιχτού κώδικα που θα σέβονται την ιδιω-
τική ζωή, περιβάλλοντα δοκιμών υπό πραγ-
ματικές συνθήκες και υψηλής ποιότητας 
σύνολα δεδομένων για την ανάπτυξη και την 
κατάρτιση συστημάτων ΤΝ. Συνδυασμένα 
με μια ευρωπαϊκή πιστοποίηση ή επι-
σήμανση ΤΝ, αυτά θα έχουν το πρόσθετο 
όφελος της δημιουργίας ανταγωνιστικού 
οφέλους για την ΕΕ (dm).� l
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Η ΕΟΚΕ προτρέπει τον Επίτροπο 
κ. Navracsics να εγκρίνει σχέδιο 
δράσης για την πολιτιστική διπλωματία

Η ΕΕ χρειάζεται ένα συγκεκριμένο σχέ-
διο για την προαγωγή του πολιτισμού ως 
ζωτικής συνιστώσας ανοικτών και ανεκτι-
κών κοινωνιών. Η ΕΟΚΕ πραγματοποίησε 
συζήτηση με τον Επίτροπο κ. Navracsics 
και προέβη σε ψηφοφορία σχετικά με τη 
στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές 
σχέσεις, μέσω της γνωμοδότησής της επί 
του θέματος.

«Σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία 
ο εξτρεμισμός εντείνεται και κατά την οποία οι 
πολίτες αμφισβητούν περισσότερο από ποτέ 
την κοινή τους ταυτότητα, ήρθε πλέον η ώρα 
ο πολιτισμός και οι πολιτιστικές πολιτικές να 
τεθούν στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτι-
κής ατζέντας», δήλωσε ο εισηγητής κ. Luca 
Jahier, πρόεδρος της Ομάδας Διαφόρων 
Δραστηριοτήτων της ΕΟΚΕ. «Η ΕΕ θα πρέπει 

να αξιοποιήσει τη δυναμική που δημιουργή-
θηκε και να διαμορφώσει μια συγκεκριμένη 
στρατηγική και ένα σχέδιο δράσης για διεθνείς 
πολιτιστικές σχέσεις», επωφελούμενη από 
την ώθηση που δόθηκε με την ανακήρυξη 
του 2018 ως Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστι-
κής Κληρονομιάς.

Η ΕΟΚΕ, παρότι επιδοκίμασε την πρόσφατη 
κοινή ανακοίνωση, κάλεσε την Επιτροπή και 
την ΕΥΕΔ να αναγνωρίσουν τον πολιτισμό 
ως πυλώνα της βιώσιμης ανάπτυξης, να 
χρησιμοποιήσουν τον πολιτισμό ως μέσο 
για την εδραίωση της ειρήνης και τη χάραξη 
στρατηγικών για την επίλυση συγκρούσεων 
και, συγχρόνως, να προωθήσουν τον δια-
θρησκευτικό διάλογο.

Ο Επίτροπος κ. Navracsics εξήρε τη 
γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ και συμφώνησε ότι 
η  συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων 
φορέων, ιδίως δε της κοινωνίας των πολιτών, 
στην εφαρμογή της εν λόγω στρατηγικής 
είναι εξαιρετικής σημασίας. (mm/mq)� l

Συζήτηση στην Ολομέλεια με τον Επίτροπο κ. Navracsics (στο κέντρο) και τον εισηγητή κ. Luca Jahier (πρώτο από δεξιά)
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Ο Πρόεδρος του ΕΚ κ. Tajani και ο Πρόεδρος της 
ΕΟΚΕ κ. Ντάσης δεσμεύονται να ενισχύσουν 
τη συνεργασία, βοηθώντας τους πολίτες να 
ανακτήσουν της εμπιστοσύνη τους στην Ευρώπη

Ο Πρόεδρος του ΕΚ Antonio Tajani συμμετείχε στη 
σύνοδο ολομέλειας της ΕΟΚΕ την Πέμπτη 1 Ιουνίου για 
να συζητήσει τις προτεραιότητες του ΕΚ και την ενίσχυση 
της συνεργασίας μεταξύ των δύο οργάνων.

«Οι τρεις βασικές προκλήσεις επί των οποίων πρέπει να 
συνεργαστούμε είναι η ανεργία (ιδίως των νέων), η μετανά-
στευση και η τρομοκρατία», ανέφερε ο κ. Tajani

Ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ Γιώργος Ντάσης δήλωσε ότι 
κάθε επιμέρους δράση και προσπάθεια της ΕΟΚΕ απο-
δεικνύει ότι η ΕΟΚΕ στηρίζει την ευρωπαϊκή δημοκρατία 
και «είναι πραγματικά προσηλωμένη στη μετουσίωση του 
συνθήματος –για μια ενωμένη, δημοκρατική, αλληλέγγυα, 
ειρηνική και ευημερούσα Ευρώπη, κοντά στους πολίτες 
της– σε πράξη».

Ο κ. Tajani και ο κ. Ντάσης δεσμεύθηκαν για τη βελ-
τίωση του διαλόγου μεταξύ του ΕΚ και της ΕΟΚΕ, τόσο 
επίσημα όσο και άτυπα, και για τη διεξαγωγή τακτικών 
ανταλλαγών απόψεων για να συζητούν ιδέες, να συμμε-
τέχουν και να εμβαθύνουν τη συνεργασία προκειμένου 
να εξασφαλιστεί μια ισχυρή απάντηση σε όσα συμβαί-
νουν στην πράξη. Αυτό, με τη σειρά του, θα βελτιώσει 
την αποτελεσματικότητα των πολιτικών της ΕΕ, με σαφή 
αποτελέσματα στις ζωές των απλών πολιτών. (mr)� l

Ας μην λησμονούμε ότι στόχος της 
Ενεργειακής Ένωσης ήταν να ωφελήσει 
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις

Κατά την αξιολόγηση της 2η ετήσιας έκθεσης της 
Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο προς την επί-
τευξη της Ενεργειακής Ένωσης, η ΕΟΚΕ παρότρυνε 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «να επιστρέψει στα βασικά»: 
«Δεν πρέπει να λησμονούμε για ποιο λόγο επιδιώκουμε 
να υλοποιήσουμε αυτό το εγχείρημα· το επιδιώκουμε για 
τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία στο σύνολό 
της», δήλωσε η εισηγήτρια κ. Tellervo Kylä-Harakka-
Ruonala (FI – Ομάδα Εργοδοτών). Η παρακολούθηση της 
προόδου θα πρέπει να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένους 
δείκτες, όπως οι τιμές της ενέργειας, τα αριθμητικά στοι-
χεία της βιομηχανικής παραγωγής, η δημιουργία θέσεων 
εργασίας και οι περικοπές των εκπομπών, δήλωσε η ΕΟΚΕ.

Η ΕΟΚΕ παρότρυνε επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
λάβει μέτρα για την ενίσχυση του θετικού ανθρακικού 
αποτυπώματος της ΕΕ, ενός δείκτη που αντικατοπτρίζει το 
σύνολο των θετικών επιδράσεων της δράσης για το περι-
βάλλον. Κατά την επόμενη δεκαετία, οι εκπομπές της ΕΕ 
αναμένεται να συρρικνωθούν περίπου στο 5% των παγκό-
σμιων εκπομπών. «Μας απομένει λοιπόν το υπόλοιπο 95%», 
επεσήμανε η εισηγήτρια. «Η Ευρώπη οφείλει να επιδιώξει να 
εξαγάγει τα –χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών– 
συστήματα και προϊόντα της προς τον υπόλοιπο κόσμο, 

συμβάλλοντας έτσι στην 
καταπολέμηση της κλι-
ματικής αλλαγής όχι μόνο 
στην Ευρώπη, αλλά και σε 
ολόκληρο τον κόσμο».

Οι νέοι  κανόνες της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
που έχουν ως στόχο να 
καταστεί η  αγορά ηλε-
κτρικής ενέργειας της 
ΕΕ συμβατή με τις ανανε-
ώσιμες πηγές ενέργειας 
βρέθηκαν στο επίκεντρο 
μιας άλλης γνωμοδότησης 
της ΕΟΚΕ, η οποία υιοθετή-
θηκε κατά τη σύνοδο ολο-
μέλειας του Μαΐου. Η ΕΟΚΕ 
επιδοκίμασε μεν την εν 

λόγω δέσμη μέτρων, αλλά τόνισε ότι πρέπει να καταβληθούν 
ακόμη περισσότερες προσπάθειες: «Η ΕΟΚΕ προασπίζει το 
δικαίωμα όλων των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένης της 
βιομηχανίας, των εμπορικών επιχειρήσεων και των ιδιωτικών 
νοικοκυριών, να παράγουν, να αποθηκεύουν και να πωλούν 
ενέργεια οι ίδιοι. Οι τοπικές ενεργειακές κοινότητες θα πρέπει 
επίσης να έχουν το δικαίωμα να δημιουργούν, να αναπτύσ-
σουν ή να ενοικιάζουν κοινοτικά δίκτυα. Ωστόσο, χρειάζονται 
πιο συγκεκριμένοι κανόνες προκειμένου να καταστεί δυνατή 
η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων», δήλωσε ο εισηγητής κ. 
Alfred Gajdosik (AT – Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων).

Πηγή ανησυχίας αποτελεί επίσης η απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, λόγω της ανάγκης συνυπολο-
γισμού του εξωτερικού κόστους των συμβατικών μορ-
φών ενέργειας –συμπεριλαμβανομένου του κόστους 
που σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή και τις επιζή-
μιες συνέπειες για τη δημόσια υγεία– στις τιμές. Η μη 
ενσωμάτωση αυτού του κόστους επιφέρει σημαντικό 
ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας. Η καθιέρωση ενδεδειγμένου φορολογικού 
συστήματος θα βοηθούσε σημαντικά στον προσανα-
τολισμό των επενδύσεων προς την πράσινη ηλεκτρική 
ενέργεια, δήλωσε ο εισηγητής. (dm)� l

Η ΕΟΚΕ ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
την προοπτική επέκτασης της οδηγίας για 
τους καρκινογόνους παράγοντες
Η εισαγωγή νέων ορίων έκθεσης για την πρόληψη του καρκίνου που συνδέεται 
με την εργασία είναι ευπρόσδεκτη, αυτά θα μπορούσαν, όμως, να επεκταθούν 
και στις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες καθώς και στην φορμαλδεΰδη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει την 
προοπτική επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της οδη-
γίας για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες («οδηγία κ.μ.π.» - CMD/Carcinogens and 
Mutagens Directive) και σε ουσίες που είναι τοξικές για 
την αναπαραγωγή, μετά τη διενέργεια σχετικής εκτίμη-
σης επιπτώσεων, συνιστά η ΕΟΚΕ στη γνωμοδότησή της 
με θέμα «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους 
που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλ-
λαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία».

Η γνωμοδότηση εξέτασε τη δεύτερη πρόταση της Επιτρο-
πής για αναθεώρηση της οδηγίας κ.μ.π. (CMD), με την οποία 
εισήχθησαν νέες δεσμευτικές οριακές τιμές επαγγελματικής 
έκθεσης για πέντε ουσίες που θεωρούνται καρκινογόνες. 
Η πρώτη πρόταση για τις 13 νέες δεσμευτικές οριακές τιμές 
επαγγελματικής έκθεσης υποβλήθηκε τον Μάιο του 2016 
και η επικαιροποίησή της προβλέπεται για το 2018.

Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη έμφαση 
στην έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες, πρωτίστως των 
γυναικών που εργάζονται, για παράδειγμα, στους τομείς της 
κομμωτικής, των υπηρεσιών καθαρισμού ή στον κλάδο της 
υγείας. Συνιστάται, επίσης, να θεσπιστεί δεσμευτική οριακή 
τιμή επαγγελματικής έκθεσης για τη φορμαλδεΰδη.

Η ΕΟΚΕ ζήτησε τη βελτίωση της κοινής μεθοδολογίας που 
χρησιμοποιήθηκε για να καθοριστούν οι δεσμευτικές ορι-
ακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης, λόγω των διαφορετι-
κών προτύπων που ισχύουν στα κράτη μέλη. Ορισμένες 
χώρες έχουν ορίσει δεσμευτικές οριακές τιμές επαγγελμα-
τικής έκθεσης για περισσότερες από εκατό διαφορετικές 
ουσίες, ενώ, κάποιες άλλες, για λιγότερες από δέκα.

Ο καρκίνος που συνδέεται με την εργασία προκαλεί 
περισσότερους από 100.000 θανάτους κάθε χρόνο στην 
ΕΕ. (ll)� l

Μια ισχυρότερη και αναδιαμορφωμένη ΚΓΠ στην υπηρεσία των γεωργών και του περιβάλλοντος
Η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) αποτελεί θεμελιώδη 
πολιτική της ΕΕ και τυχόν αλλαγές σε αυτήν πρέπει να 
συνοδεύονται από ισχυρή στήριξη του ευρωπαϊκού αγρο-
τικού προτύπου και της οικογενειακής γεωργίας. Η ΕΟΚΕ 
έχει διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις στη γνωμοδό-
τησή της με τίτλο «Πιθανή αναδιάρθρωση της ΚΓΠ».

Η ΕΟΚΕ είναι υπέρ της διατήρησης του προτύπου των 
δύο πυλώνων της ΚΓΠ. Όπως επισημαίνει και ο εισηγη-
τής της γνωμοδότησης, κ. John Bryan (IE – Ομάδα 
Διαφόρων Δραστηριοτήτων): «Οι άμεσες ενισχύσεις 

αποτελούν βασικό βοήθημα των γεωργικών εισοδημά-
των και συμβάλλουν καταλυτικά στη χρηματοδότηση των 
μέτρων διαχείρισης της αγοράς και της παροχής δημοσίων 
αγαθών [...]. Οι ενισχύσεις για την αγροτική ανάπτυξη είναι 
μέσο ζωτικής σημασίας και θα πρέπει να επικεντρώνονται 
σε οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προγράμ-
ματα με βάση τους στόχους της Δήλωσης του Κορκ 2.0 για 
τη στήριξη ευάλωτων περιοχών και κλάδων». Μέσω της 
μελλοντικής ΚΓΠ πρέπει επίσης να πραγματοποιούνται 
οι διεθνείς δεσμεύσεις της Ευρώπης σε ό,τι αφορά τους 
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και την COP 21.

Άλλα βασικά σημεία της γνωμοδότησης περιλαμβάνουν 
τα εξής:

�l την αντιμετώπιση των κρίσιμων ζητημάτων του 
μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, της προστα-
σίας του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας·

�l τη μέριμνα ώστε ο προϋπολογισμός μετά το 2020 
να καλύπτει τις οικονομικές ανάγκες που θα προκύ-
ψουν από την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από 
την ΕΕ, την πίεση στο εισόδημα των αγροτών και 
την αύξηση της ζήτησης σε δημόσια αγαθά·

�l τη δημιουργία άρτιων ειδικών προγραμμάτων για 
την προαγωγή της απασχόλησης των νέων αγροτών 
και των γυναικών·

�l την απλοποίηση μέσω της ευρύτερης χρήσης της 
τεχνολογίας και της εγκατάλειψης της προσέγγισης 
ελέγχου/επιθεώρησης, την επέκταση του συστήμα-
τος της κίτρινης κάρτας, κ.λπ.

�l τη διατήρηση και προστασία των προτύπων της 
ΕΕ ως προς την ιχνηλασιμότητα, την ασφάλεια των 
τροφίμων και τους ελέγχους της υγείας των ζώων 
και των φυτών. (sma)� l

Η ΕΟΚΕ προκηρύσσει το Βραβείο της κοινωνίας των 
πολιτών 2017
Στόχος είναι να επιβραβευθούν: 
«Καινοτόμα έργα για την προώθηση 
της ποιοτικής απασχόλησης και της 
επιχειρηματικότητας για το μέλλον 
της εργασίας»

Η ΕΟΚΕ προκήρυξε ήδη το έπαθλο αξίας 50.000 ευρώ 
για το Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών 2017. Φέτος, 
τα βραβεία θα απονεμηθούν σε καινοτόμα έργα που 
έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους νεοφερμένους, 
και άλλα άτομα που χρειάζονται ειδική υποστήριξη, να 
εισέλθουν στην αγορά εργασίας.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν έως τις 8 Σεπτεμβρίου 
2017. Η απονομή του βραβείου στους νικητές θα γίνει 
στις 7 Δεκεμβρίου 2017.

Σκοπός αυτού του βραβείου της ΕΟΚΕ, το οποίο έχει 
θεσμοθετηθεί και απονέμεται εδώ και 9 χρόνια, είναι 
η επιβράβευση πρωτοβουλιών των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών ή και μεμονωμένων ατόμων που 
συνέβαλαν σημαντικά στην προβολή της ευρωπαϊκής 
ταυτότητας και ολοκλήρωσης.

Η δημιουργία θέσεων εργασίας, η απασχόληση και η ποι-
ότητα της εργασίας υπέρ όλων των κοινωνικών ομάδων 
βρίσκονται διαρκώς στο κέντρο των δραστηριοτήτων 
της ΕΟΚΕ (βλ. π.χ. http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.social-affairs).

Περαιτέρω λεπτομέρειες για το Βραβείο της Κοινωνίας 
των Πολιτών, καθώς και το έντυπο της αίτησης είναι 
διαθέσιμα εδώ: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.civilsocietyprize (ac)� l

«Χρειαζόμαστε ένα θεαματικό άλμα προς 
την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής αμυντικής 
συνεργασίας!»

Είναι σημαντικό για την ενωσιακή διπλωματία να 
συνεχίσει να λειτουργεί προληπτικά και σε πολυμερές 
πλαίσιο, ενώ παράλληλα η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει 
τη στρατιωτική αμυντική της ισχύ για τη διασφάλιση της 
ελευθερίας και της ειρήνης, υποστηρίζει η ΕΟΚΕ.

Στη γνωμοδότησή της με θέμα «Ευρωπαϊκό σχέδιο 
δράσης για την άμυνα», η οποία υιοθετήθηκε τον Μάιο, 
η ΕΟΚΕ στηρίζει την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση (EDU/
European Defence Union) και ζητά να υπάρξει στενότερη 
ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της άμυνας.

«Το ΝΑΤΟ παραμένει μεν το θεμέλιο της ευρωπαϊκής συλ-
λογικής άμυνας, αλλά η ΕΕ πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη 
ευθύνη για την ασφάλεια της Ένωσης και των πολιτών της. 
Χρειαζόμαστε στενότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών 
μελών, πράγμα που μπορεί να επιτευχθεί στο πλαίσιο 
μιας Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης», είπε ο εισηγητής 
της γνωμοδότησης, κ. Christian Moos (DE – Ομάδα 

Διαφόρων Δραστηριοτήτων). Σαν πρώτο βήμα, η ΕΟΚΕ 
ζητεί τη θέσπιση κοινών στρατηγικών στόχων και 
εκφράζει την ικανοποίησή της για την προγραμματι-
σμένη σύσταση της συντονιστικής επιτροπής.

«Η παρούσα κατακερματισμένη αγορά αμυντικού εξοπλισμού 
βρίσκεται σε αντίθεση με την ενίσχυση της ασφάλειας της ΕΕ», 
δήλωσε ο συνεισηγητής, κ. Jan Pie (αντιπρόσωπος της 
CCMI – SE). Ο κατακερματισμός προκαλεί την αναποτελε-
σματική κατανομή των πόρων, αλληλεπικαλυπτόμενες αρμο-
διότητες, έλλειψη διαλειτουργικότητας και τεχνολογικά κενά.

Ωστόσο, η ΕΟΚΕ διαφωνεί με τη χρήση των σημερινών 
επενδυτικών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της αμυ-
ντικής βιομηχανίας και υποστηρίζει την πρόταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία ενός Ευρω-
παϊκού Ταμείου Άμυνας περιορισμένου στην έρευνα 
στον τομέα της άμυνας και την ανάπτυξη και απόκτηση 
πολεμικών μέσων. (sma)� l
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Η απόφαση του Προέδρου Τραμπ σημαίνει 
ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη συμμετοχή της 
κοινωνίας των πολιτών στην κλιματική μετάβαση
Δήλωση του Προέδρου της ΕΟΚΕ 
κ. Γιώργου Ντάση

Η απόφαση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ 
να αποσυρθεί από τη Συμφωνία του Παρισιού για το 
κλίμα είναι καταστροφική, δίνει δε το λάθος μήνυμα 
σε όλον τον κόσμο. Η απόφαση βρίσκεται στη λάθος 
πλευρά της ιστορίας, και οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι 
πολίτες τους είναι αυτοί που θα πληγούν περισσότερο. 

Η  μετάβαση σε έναν κόσμο χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών υλοποιείται παντού: στις πόλεις και στην 
ύπαιθρο, στη βιομηχανία, σε δημόσιους και ιδιωτικούς 
οργανισμούς. Αποτελεί χείμαρρο, και η απόφαση των 
Ηνωμένων Πολιτειών δε θα της σταθεί εμπόδιο.

Η ΕΟΚΕ ενθαρρύνει εδώ και χρόνια πρωτοβουλίες της 
κοινωνίας των πολιτών με τη συμμετοχή ομάδων βάσης 
ιδιωτών, ΜΜΕ, εργαζομένων και διαφόρων οργανώ-
σεων. Αυτές οι συχνά εθελοντικές πρωτοβουλίες πρέπει 

να υποστηριχθούν, προκειμένου να έχουν ουσιαστικό-
τερη και εκτενέστερη συμβολή στις προσπάθειες της 
Συμφωνίας του Παρισιού. Η ΕΟΚΕ είναι αποφασισμένη 
να εργαστεί με αυτές τις πρωτοβουλίες που ξεκίνησαν σε 
τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο ώστε να κατανοη-
θεί καλύτερα τί χρειάζεται για την πρακτική εφαρμογή 
βιώσιμων και αποτελεσματικών μέτρων. Η ΕΟΚΕ ένωσε 
τις δυνάμεις της με σειρά ομονοούντων φορέων, όπως 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, ο ΟΟΣΑ και 
η Comité 21 (γαλλικό δίκτυο ενδιαφερόμενων φορέων 

για τη βιώσιμη ανάπτυξη). Στην επόμενη διάσκεψη των 
μερών (COP 23), που θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο στη 
Βόννη, αυτοί οι φορείς προτίθενται να καταθέσουν 
συγκεκριμένες προτάσεις για την ενίσχυση του ρόλου 
της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών αρχών στο 
πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού. Η απόσυρση του 
κ. Τραμπ από τη συμφωνία καθιστά ακόμα μεγαλύτερης 
σημασίας τον ισχυρό ρόλο της κοινωνίας των πολιτών. 
Οι πολίτες του κόσμου πρέπει να πάρουν τις τύχες τους 
στα χέρια τους και να επιδιώξουν μέσα από τις καθημερι-
νές τους δραστηριότητες να εργαστούν για ένα βιώσιμο 
μέλλον.

Σε αυτό το νέο πλαίσιο, η ευρωπαϊκή κλιματική ηγεσία είναι 
ουσιαστικότερη από ποτέ και θα πρέπει να ενισχυθεί περαι-
τέρω στις πολυμερές κλιματικές διαπραγματεύσεις, συμπε-
ριλαμβανομένης της καθοριστικής συνάντησης COP 23.�l

Η Εσθονική Προεδρία του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ μιας ενωμένης 
και αποφασιστικής Ευρώπης

Κατά το Β΄ εξάμηνο του 2017, η Εσθονία θα αναλάβει για 
πρώτη φορά την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ η Ευρώπη καλείται να δώσει 
απαντήσεις σε σύνθετα εσωτερικά και εξωτερικά ζητήματα, 
συμπεριλαμβανομένων της έναρξης των διαπραγματεύσεων 
με θέμα την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, του μεταναστευτικού και της στασιμότη-
τας της οικονομικής ανάπτυξης, ο πρωταρχικός στόχος της 
Εσθονικής Προεδρίας είναι να μεριμνήσει έτσι ώστε η Ευρω-
παϊκή Ένωση να παραμείνει ενωμένη και αποφασιστική.

Οι τέσσερις προτεραιότητες της Εσθονικής Προεδρίας 
είναι οι εξής:

�l μια ανοικτή και καινοτόμος ευρωπαϊκή οικονομία,
�l μια ασφαλής και προστατευμένη Ευρώπη,
�l μια ψηφιακή Ευρώπη και η ελεύθερη ροή των δεδο-

μένων, καθώς και
�l μια χωρίς αποκλεισμούς βιώσιμη Ευρώπη.

Ως προεδρεύουσα, η Εσθονία πιστεύει επίσης ότι είναι 
σημαντικό να ακουστούν οι απόψεις των συναφών ομά-
δων συμφερόντων ως μέρος της δράσης της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης, και να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ των 
διαφόρων θέσεων, των παραδόσεων και των συμφερό-
ντων εντός της Ευρώπης. Κάθε πρωτοβουλία πρέπει να 
είναι σχεδιασμένη με σκοπό να διευκολύνεται η λειτουρ-
γία των επιχειρήσεων και η ζωή των πολιτών, καθώς και 
να περιορίζεται η γραφειοκρατία, με τη χρήση όσο το 
δυνατόν περισσότερων ηλεκτρονικών λύσεων.

Λόγω της σημασίας που αποδίδει σε αυτές τις προτεραιό-
τητες, η Εσθονική Προεδρία ζήτησε από την ΕΟΚΕ να εκδώ-
σει διερευνητικές γνωμοδοτήσεις με τα ακόλουθα θέματα:

�l Παροχή και ανάπτυξη δεξιοτήτων, συμπεριλαμβα-
νομένων των ψηφιακών, στο πλαίσιο των νέων μορ-
φών εργασίας: νέες πολιτικές και μεταβαλλόμενοι 
ρόλοι και ευθύνες.

�l Ο ρόλος και οι ευκαιρίες των κοινωνικών εταίρων 
και άλλων οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών στο 
πλαίσιο των νέων μορφών εργασίας.

�l Χρήση της γης για βιώσιμη παραγωγή τροφίμων 
και υπηρεσίες οικοσυστημάτων.

�l Η φορολόγηση στη συνεργατική οικονομία. (mra)�l

Κύριες εκδηλώσεις της ΕΟΚΕ στο 
πλαίσιο της Εσθονικής Προεδρίας

�l 5 Ιουλίου 2017: Εγκαίνια της φωτογραφι-
κής έκθεσης «Εσθονικά χρώματα» του Aivar 
Pihelgas (Βρυξέλλες)

�l 6 Ιουλίου 2017: Παρουσίαση των προτεραι-
οτήτων της Εσθονικής Προεδρίας του Συμβου-
λίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον κ. Matti 
Maasikas, υφυπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, 
στη σύνοδο ολομέλειας της ΕΟΚΕ (Βρυξέλλες)

�l 12 Σεπτεμβρίου 2017: Έκτακτη συνεδρίαση 
της Ομάδας Διαφόρων Δραστηριοτήτων (Ταλίν)

�l 13-14 Σεπτεμβρίου 2017: Διάσκεψη υψη-
λού επιπέδου με τίτλο: Future of Work: Making 
it e-Easy (Το μέλλον της εργασίας: διευκόλυνση 
μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών) (Ταλίν)

�l 6 Οκτωβρίου 2017: Έκτακτη συνεδρίαση της 
Ομάδας Εργαζομένων (Ταλίν)

�l 24-25 Οκτωβρίου 2017 :  Διάσκεψη 
«Manufuture» και σεμινάριο της Ομάδας Εργο-
δοτών της ΕΟΚΕ με τίτλο «Τα πλεονεκτήματα της 
ψηφιακής κοινωνίας» (Ταλίν)

�l 7 Νοεμβρίου 2017: Εγκαίνια της φωτογρα-
φικής έκθεσης με θέμα την εσθονική φύση του 
Remo Savisaar (Βρυξέλλες)

�l 9-10 Νοεμβρίου 2017: Διάσκεψη για τις 
ψηφιακές μεταφορές (Ταλίν)

�l 6 Δεκεμβρίου 2017: Εσθονική πολιτιστική 
βραδιά (Βρυξέλλες) (mra)� l

Στο πλαίσιο της Εσθονικής Προεδρίας, η ΕΟΚΕ θα φιλοξενήσει μια έκθεση 
των έργων των φωτογράφων Aivar Pihelgas, Jaanus Ree, Ilmārs Znotiņš, Jelena 
Rudi, Sven Začek και Rene Mitt, στα οποία αποτυπώνονται σκηνές μιας από 
τις μεγαλύτερες ανά τον κόσμο εκδηλώσεις ερασιτεχνικών χορωδιών, στην 
οποία συμμετείχαν χιλιάδες τραγουδιστές και χορευτές ντυμένοι με πολύχρωμες 
παραδοσιακές ενδυμασίες.

Η έκθεση θα εγκαινιαστεί κατά τη διάρκεια της συνόδου ολομέλειας του Ιουλίου 
(5 Ιουλίου 2017) και μπορείτε να την επισκεφτείτε έως τις 31 Ιουλίου στο 
φουαγιέ 6 του κτηρίου JDE. (jp)� l

Ο τρόπος με τον οποίο η ΕΟΚΕ συνέβαλε στην αλλαγή της μορφής 
των διαβουλεύσεων που διεξάγει Ευρωπαϊκή Επιτροπή με 
ενδιαφερόμενους φορείς

Ο κ. Bernd Dittmann (DE – Ομάδα Εργοδοτών), 
εισηγητής της γνωμοδότησης με θέμα «Βελτίωση της 
νομοθεσίας», εκθέτει στο ΕΟΚΕ Info την εμπειρία του 
ως εκπροσώπου της ΕΟΚΕ στην Πλατφόρμα REFIT της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής

ΕΟΚΕ Info: Κύριε Dittmann, ποιο σκοπό εξυπη-
ρετεί η Πλατφόρμα REFIT;

Bernd Dittmann: Η Πλατφόρμα ανακοινώθηκε στο θεματολόγιο 
βελτίωσης της νομοθεσίας της Επιτροπής το 2015 και ξεκίνησε 
τις εργασίες της τον Ιανουάριο του 2016. Συγκεντρώνει εκπρο-
σώπους των κρατών μελών και ενδιαφερόμενους φορείς που 
αξιολογούν τις προτάσεις κανονιστικής απλούστευσης που κατα-
τίθενται μέσω του ιστοτόπου «Lighten the Load» (Ελάφρυνση 
του βάρους). Μοιράζομαι τη θητεία με τους κκ. Denis Meynent 
(FR - Ομάδα Εργαζομένων) και Ronny Lannoo (BE - Ομάδα Δια-
φόρων Δραστηριοτήτων), και όλοι εκπροσωπούμε από κοινού 
τα συμφέροντα της ΕΟΚΕ. Οι γνώμες της Πλατφόρμας παρουσι-
άζονται απευθείας στον Α΄ Αντιπρόεδρο κ. Frans Timmermans 
και τροφοδοτούν το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής.

Σε ποιες προτεραιότητες επικεντρωθήκατε κατά 
τη διάρκεια της θητείας σας;

Οι προτεραιότητες καθορίστηκαν με βάση τη συνεισφορά 
των τμημάτων και επικεντρώνονταν σε σειρά προτάσεων 

απλούστευσης που αφορούσαν (μεταξύ άλλων) τον Κανο-
νισμό για τα Οικοδομικά υλικά, την Οδηγία για τις καθυστε-
ρήσεις πληρωμών και μηχανισμούς διαβούλευσης φορέων. 
Το τελευταίο αυτό παράδειγμα είναι ιδιαίτερα αξιόλογο: 
αξιοποιώντας τη γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ του 2015 για τις 
διαβουλεύσεις φορέων της Επιτροπής, με εισηγητή τον κ. 
Ronny Lannoo, οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργα-
νώσεων, των καταναλωτών και της βιομηχανίας κατήρ-
τισαν από κοινού συστάσεις οι οποίες έγιναν ομόφωνα 

δεκτές από όλους τους φορείς και 
έλαβαν την πλήρη στήριξη του 
Αντιπροέδρου κ. Timmermans. 
Η εν λόγω γνωμοδότηση θα ωθή-
σει την Επιτροπή να επανεξετάσει 
τον τρόπο με τον οποίο διεξάγει 
δημόσιες διαβουλεύσεις – θέμα 
που έχει αποτελέσει αντικείμενο 
δημοσίου διαλόγου εδώ και πολύ 
καιρό.

Έχοντας ολοκληρώσει τη 
θητεία σας, ποια είναι τα 
συμπεράσματά σας για την 
Πλατφόρμα;

Νομίζω ότι η συμμετοχή μας στην 
Πλατφόρμα αποτελεί υπόδειγμα 

βέλτιστης πρακτικής όσον αφορά την επιτυχημένη συνερ-
γασία μεταξύ των τριών ομάδων στην ΕΟΚΕ. Επιπλέον, ενι-
σχύει τη θέση μας απέναντι στα κράτη μέλη και παρέχει 
πραγματική ευκαιρία συμβολής σε μια πιο αποδοτική 
νομοθεσία. Τέλος, μας δίνει την ευκαιρία να συμβάλουμε 
στη διαμόρφωση των πολιτικών θεματολογίων της ΕΕ τρο-
φοδοτώντας το πρόγραμμα εργασιών της Επιτροπής. Αυτό 
σημαίνει ότι η πλατφόρμα έχει ουσιαστική προστιθέμενη 
αξία για την ΕΟΚΕ – και αντιστρόφως.� l

ΑKE-EE: 28η συνάντηση των ομάδων οικονομικών και κοινωνικών 
συμφερόντων
Οι εκπρόσωποι συζήτησαν τα διδάγματα 
των ΣΟΕΣ και ζήτησαν μεγαλύτερη 
συμμετοχή των οικονομικών και κοινωνικών 
φορέων στις αναπτυξιακές πολιτικές μετά 
το Κοτονού

Η ΕΟΚΕ πραγματοποίησε την 28η τριετή συνάντηση 
των ομάδων οικονομικών και κοινωνικών συμφερό-
ντων από την ομάδα κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και 
Ειρηνικού (ΑΚΕ) και τις χώρες της ΕΕ στις Βρυξέλλες το 

Μάιο. Η κοινά αποδεκτή δήλωση περιέγραφε πέντε 
κύρια θέματα: εμπορικές σχέσεις, νέα ευρωπαϊκή κοινή 
αντίληψη για την ανάπτυξη, πρόληψη και μείωση της 
απώλειας και της σπατάλης τροφίμων, βιομηχανοποί-
ηση ως κινητήρας ανάπτυξης και μέλλον των σχέσεων 
της ΕΕ με τις χώρες ΑΚΕ.

Ανοίγοντας τη συζήτηση, ο κ. Yves Somville (BE – 
Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων), πρόεδρος 
της επιτροπής παρακολούθησης ΑΚΕ-ΕΕ της ΕΟΚΕ, 

εξήγησε ότι η συνάντηση θα επικεντρωθεί στην «επι-
δίωξη μιας σύγχρονης, δίκαιης και αυθεντικής μελλοντι-
κής εταιρικής σχέσης με τις χώρες ΑΚΕ». Ο Πρόεδρος 
της ΕΟΚΕ κ. Γιώργος Ντάσης προσέθεσε: «Πρέπει 
να οικοδομήσουμε ισχυρές σχέσεις μεταξύ των χωρών 
ΕΕ και ΑΚΕ, επωφελείς για όλους. Θα αγωνιστούμε για 
ένα πλαίσιο που θα εξασφαλίζει τη συμμετοχή των μη 
κρατικών φορέων και των οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών». (mm)� l

Η κ. Jane Morrice 
προτείνει την 
αναγόρευση της 
Βόρειας Ιρλανδίας σε 
επίτιμο μέλος της ΕΕ

Η κ. Jane Morrice, μέλος της ΕΟΚΕ, πρότεινε να 
αναγορευθεί η Βόρεια Ιρλανδία σε επίτιμο μέλος της 
ΕΕ, παραμένοντας συγχρόνως τμήμα του Ηνωμένου 
Βασιλείου. Η πρότασή της ανταποκρίνεται στο αίτημα 
που διατύπωσαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων 
της ΕΕ για την εύρεση «ευέλικτων και δημιουργικών 
λύσεων», ενδεδειγμένων για τις μοναδικές περιστάσεις 
που συντρέχουν όσον αφορά την Ιρλανδία κατά τις επι-
κείμενες διαπραγματεύσεις για το Brexit.

Η αναγόρευση της Βόρειας Ιρλανδίας σε επίτιμο μέλος 
της ΕΕ θα συνέβαλε στη διαφύλαξη της ειρηνευτικής δια-
δικασίας στην εν λόγω χώρα και στην αποτροπή της δημι-
ουργίας δυσπροσπέλαστων συνόρων με τη Δημοκρατία 
της Ιρλανδίας, όπως προβλέπεται βάσει της «συμφωνίας 
της Μεγάλης Παρασκευής», έγραψε η κ. Jane Morrice σε 
άρθρο που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο Euronews. Θα 
μπορούσε επίσης να συμβάλει στην «προαγωγή της ειρή-
νης σε ολόκληρο τον κόσμο, χρησιμοποιώντας τη Βόρεια 
Ιρλανδία ως εφαλτήριο για μια νέα παγκόσμια ειρηνευτική 
πρωτοβουλία, υπό την αιγίδα της ΕΕ», κατά την άποψη 
της κ. Morrice, η οποία το 2008 ήταν η εισηγήτρια της 
γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ με θέμα Ο ρόλος της ΕΕ στην 
ειρηνευτική διαδικασία στη Βόρεια Ιρλανδία. Περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την πρόταση διατίθενται στον 
ακόλουθο ιστότοπο: http://bit.ly/2rdmlvN (dm)� l

Ο κ. Bernd Dittmann, μέλος της ΕΟΚΕ

3

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52008IE1686
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52008IE1686
http://bit.ly/2rdmlvN
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 Το ΕΟΚΕ info δημοσιεύεται εννέα φορές το 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 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 ΕΟΚΕ info δεν αποτελεί τα επίσημα πρακτικά των εργασιών της ΕΟΚΕ, τα οποία δημοσιεύονται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες εκδόσεις της ΕΟΚΕ.
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής και αποστολή αντιγράφου στον συντάκτη.
Κυκλοφορία: 6.500 αντίτυπα.
Το επόμενο τεύχος θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο του 2017.
ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΣΕ 100% ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ

Συντακτική ομάδα:
Füssl Karin (αρχισυντάκτρια)
Daniela Marangoni (dm)
Σε αυτό το τεύχος 
συνεργάστηκαν:
Anna Comi (ac)
Chloé Lahousse (cl)
Daniela Marangoni (dm)
Jonna Pedersen (jp)
Katerina Serifi (ks)
Laura Lui (ll)
Leszek Jarosz (lj)
Margarita Gavanas (mg)
Margarida Reis (mre)
Milen Minchev (mm)
Mireia Quingles (mq)
Monika Raide (mra)
Silvia M. Aumair (sma)

Συντονισμός:
Daniela Marangoni (dm)
Katerina Serifi (ks)

Η έκδοση ολοκληρώθηκε στις 
9 Ιουνίου 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
Email: eescinfo@eesc.europa.eu
Ιστοσελίδα: http://www.eesc.europa.eu/

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

Η ΕΟΚΕ εορτάζει τα 30 χρόνια ζωής του προγράμματος Erasmus, 
ενός ορόσημου για την ευρωπαϊκή ταυτότητα

Από το 1987, το πρόγραμμα Erasmus έχει 
επιδράσει σημαντικά στις ζωές περισσότερων 
από 9 εκατομμύρια Ευρωπαίων. Τον περα-
σμένο μήνα, η ΕΟΚΕ και το Université Libre de 
Bruxelles διοργάνωσαν μια εκδήλωση για να 
εορτάσουν την 30ή επέτειο του προγράμμα-
τος και υιοθέτησε γνωμοδότηση με θέμα την 
ενδιάμεση αξιολόγηση του Erasmus+.

Μολονότι το πρόγραμμα Erasmus έχει ήδη ανα-
γνωριστεί ως ορόσημο στη διαμόρφωση της 
ευρωπαϊκής ταυτότητας, τόσο η κοινωνία πολι-
τών όσο και οι φοιτητές ζητούν να αυξηθούν 

η χρηματοδότησή του και οι ευκαιρίες για τα 
μειονεκτούντα άτομα και, παράλληλα, επιση-
μαίνουν την ανάγκη περαιτέρω συμμετοχής της 
κοινωνίας πολιτών στη διαχείριση του προγράμ-
ματος καθώς και στη διατομεακή συνεργασία.

«Το πρόγραμμα Erasmus είναι ένα καταπλη-
κτικό ευρωπαϊκό επίτευγμα προς όφελος των 
νέων. Πρέπει να επεκταθεί στους μαθητές της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στους εργα-
ζομένους, ιδίως τους νέους μαθητευόμενους», 
δήλωσε ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ κ. Γιώργος 
Ντάσης. (mq)� l

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ κ. Gonçalo Lobo Xavier στην «Eurovision για 
νεοσύστατες επιχειρήσεις»

Στις 7 Ιουνίου, ο Αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ 
κ. Gonçalo Lobo Xavier συμμετείχε στην 
τελετή απονομής των βραβείων «StartUp 
Europe» που διοργανώθηκε στο Ευρωπα-
ϊκό Κοινοβούλιο, κατά την οποία απένειμε 
δύο από τα 10 προσφερόμενα βραβεία. Η εν 
λόγω πρωτοβουλία, η οποία είναι γνωστή ως 
«Eurovision για νεοσύστατες επιχειρήσεις», 
επιβράβευσε τις 10 πιο εξέχουσες νεοσύστα-
τες επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη 
κατά το 2016, στις ακόλουθες κατηγορίες: 
Δημιουργία· Ενέργεια· Υγεία· Οικολογία· 
Χρηματοοικονομική τεχνολογία· ΤΠΕ· Έξυ-
πνες πόλεις· Κοινωνία· Τουρισμός· Νερό. 
Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
κ. Antonio Tajani, ένθερμος υποστηρικτής της 
εν λόγω πρωτοβουλίας, ήταν ο οικοδεσπότης 
της τελετής απονομής, ενώ ο αρμόδιος για την 
Ε&Α της ΕΕ Επίτροπος, κ. Carlos Moedas, προ-
σφώνησε τους νικητές και απένειμε ορισμένα 
από τα βραβεία. Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις 

που επιβραβεύθηκαν ήταν οι εξής: Robocamp 
(PL), Tespack (FI), INZMO (ET), Windcity (IT), 
NeuronGuard (IT), VyzVoice (LU), CityCrop (EL), 
TempBuddy (IE), Waynabox (ES) και APSU (ES).

Το εν λόγω βραβείο, το οποίο διανύει το 
πρώτο έτος ύπαρξής του, προάγεται από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υλοποιείται 
από το Ίδρυμα Finnova, σε συνεργασία με τη 
«Startup Europe». Στόχος του είναι ο εντο-
πισμός παραδειγμάτων που μπορούν να 
αποτελέσουν πηγή έμπνευσης και να προ-
ωθήσουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικό-
τητας στην Ευρώπη. Το βραβείο αυτό, όπως 
άλλωστε και πολλές από τις εργασίες της 
ΕΟΚΕ, εστιάζεται στην αναζήτηση προτύπων 
βιώσιμης ανάπτυξης και στρατηγικών επεν-
δύσεων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, 
καθώς και μέσων για τη μετατροπή της ΕΕ σε 
μια αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων 
και ανταγωνιστική οικονομία. (mre)� l

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ κ. Lobo Xavier και η Ευρωπαία Επίτροπος κ. 
Malmström εύχονται ασφαλές ταξίδι στους συμμετέχοντες της 5ης 
έκδοσης του Γύρου των ‘Πράσινων’ Ποδηλατών της ΕΕ (EU Green Bikers)

Στις 31 Μαΐου, ο αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ, 
κ. Gonçalo Lobo Xavier, και η αρμόδια για 
θέματα εμπορίου Ευρωπαία Επίτροπος, κ. 
Cecilia Malmström, συνόδευσαν τους «Πρά-
σινους Ποδηλάτες της ΕΕ» EU Green Bikers 
ποδηλατώντας μαζί τους για το πρώτο 
χιλιόμετρο του ετήσιου ποδηλατικού τους 
γύρου, η φετινή έκδοση του οποίου θα τους 
μεταφέρει στο Έσσεν της Γερμανίας.

Ο κ. Lobo Xavier και η κ. Malmström αναχώρησαν 
από το κτίριο Berlaymont και συνόδευσαν τους 8 
ποδηλάτες μέχρι την αψίδα του Cinquantenaire 
και, τέλος, τους ευχήθηκαν καλή επιτυχία για 
τον πέμπτο ετήσιο ποδηλατικό τους γύρο σε 
μια «Πράσινη Πρωτεύουσα της ΕΕ». Η ομάδα 
των ποδηλατών επισκέπτεται πρωτεύουσες της 
ΕΕ, οι οποίες υλοποιούν ειδικές πρωτοβουλίες 
για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 

προκλήσεων, όπως π.χ. οι πράσινες υποδομές, 
και καταδεικνύουν με αυτόν τον τρόπο ότι αυτό 
συνιστά μία από τις κύριες προτεραιότητες της 
ΕΕ. Οι ποδηλάτες προβάλλουν τις προσπάθειες 
που καταβάλλει κάθε πρωτεύουσα ταξιδεύοντας 
σε αυτήν με το πιο αειφόρο και φιλικό προς το 
περιβάλλον μέσο μεταφοράς – το ποδήλατο.

Ο Γύρος των ‘Πράσινων’ Ποδηλατών της ΕΕ 
(EU Green Bikers) έφτασε στοΈσσεν στις 2 
Ιουνίου και επέστρεψε στις Βρυξέλλες στις 4 
Ιουνίου – μια διαδρομή σχεδόν 600 χλμ. συνο-
λικά. Φέτος, η ομάδα των ‘Πράσινων’ Ποδηλα-
τών της ΕΕ (EU Green Bikers) απαρτιζόταν από 
5 άνδρες και 3 γυναίκες από 7 διαφορετικές 
εθνικότητες. Οι γύροι των προηγούμενων 
ετών είχαν πραγματοποιηθεί στη Νάντη 
(2013), την Κοπεγχάγη (2014), το Μπρίστολ 
(2015) και τη Λιουμπλιάνα (2016). (mm)� l

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑΟ χρόνος τελειώνει για την Ευρώπη
από την Ομάδα Εργαζομένων 
της ΕΟΚΕ

Η γνωμοδότηση που καταρτίζει επί του 
παρόντος η ΕΟΚΕ, ανταποκρινόμενη στη Λευκή 
Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Μέλ-
λον της Ευρώπης, είναι θεμελιώδους σημασίας 
για την Ομάδα Εργαζομένων. Τα μέλη της Ομά-
δας επιθυμούν να στείλουν ένα σαφές μήνυμα 
ότι η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει, ότι δεν μπορεί 
να ανέχεται πλέον την ανισότητα.

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η Ευρώπη 
χρειάζεται να ανακτήσει εκείνο το κοινό 
αίσθημα σκοπού που καθοδήγησε τους 
ιδρυτές της ΕΕ, εάν επιθυμούμε να διαφυ-
λάξουμε τα επιτεύγματα και τις αξίες της και 
εφόσον επιδιώκουμε να έχουμε ένα Μέλλον 
για την Ευρώπη.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ΕΟΚΕ 
απευθύνει έκκληση για βαθύτερη και πιο 
συνεκτική ενσωμάτωση σε πολλούς τομείς, 
οι οποίοι εκτείνονται από την πολιτική για 
την ενέργεια και το κλίμα, την ψηφιακή 
ενιαία αγορά και τη διακυβέρνηση της 
ΟΝΕ έως την κοινή βιομηχανική πολιτική. 
Ωστόσο, αυτό που χρειάζονται πρωτίστως 
οι εργαζόμενοι είναι η άμεση προώθηση 
της ανοδικής κοινωνικής σύγκλισης, σε ό, 
τι αφορά την απασχόληση και τα κοινω-
νικά επιτεύγματα, περισσότερες και καλύ-
τερες θέσεις εργασίας, καθώς και δίκαιους 
μισθούς.

Έχοντας αυτό κατά νου, η  Ομάδα των 
Εργαζομένων υπογραμμίζει τη σημασία 
της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής, 
έναν τομέα όπου η δημιουργία της ενι-
αίας αγοράς και το κοινό νόμισμα θέτουν 

προσδοκίες, οι οποίες δεν έχουν ακόμη 
υλοποιηθεί στην πράξη. Για τον λόγο αυτό, 
υποστηρίζει σθεναρά την εισαγωγή ενός 
κοινωνικού πυλώνα, ούτως ώστε να 
προστεθεί μια ισχυρή κοινωνική διάσταση 
στην ενιαία αγορά και να διασφαλιστεί ότι 
τα οφέλη από την συνεχιζόμενη οικονο-
μική ανάκαμψη εξυπηρετούν την κοινωνία 
στο σύνολό της, συμπεριλαμβανομένων 
των πλέον ευάλωτων πληθυσμιακών ομά-
δων. (mg)� l

Η Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη: ένα νέο 
σύνορο για τα δικαιώματα και την πρόοδο στην ΕΕ 
Συμπεράσματα της διάσκεψης που διοργανώθηκε από την Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων στις 
Βρυξέλλες στις 22 και 23 Μαΐου 2017

από την Ομάδα Διαφόρων 
Δραστηριοτήτων της ΕΟΚΕ

Τριάντα χρόνια αφότου ορίστηκε 
η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, το κοινό 
μας μέλλον απειλείται πλέον σοβαρά. Σε μια 
περίοδο κατά την οποία άλλοι αθετούν τις 
δεσμεύσεις τους, η ΕΕ πρέπει οπωσδή-
ποτε να διατηρήσει την κεκτημένη 
ταχύτητα, να επιταχύνει, να συνεχίσει να 
επενδύει και να ενστερνίζεται τις αλλα-
γές. Πλέον ήρθε η ώρα να αναλάβουμε τη 
μακροχρόνια δέσμευση να μεταβούμε σε 
μια περιεκτική, δίκαιη, ανθεκτική, κυκλική 
και συνεργατική οικονομία χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών. Ήρθε η ώρα να 
επανεξετάσει η πολιτική ηγεσία τα ανα-
πτυξιακά υποδείγματα και να μεριμνήσει για 
τη βελτίωση της ευημερίας. Ήρθε η ώρα να 
πετύχουμε την εξισορρόπηση της οικονο-
μικής ευημερίας με την καινοτομία, την κοι-
νωνική ένταξη, τη συμμετοχή στα κοινά 
και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, εντός 
των παγκόσμιων συνόρων μας. Πρέπει να 

έχουμε τη βούληση και την τόλμη να υπερα-
σπιζόμαστε τις οικουμενικές, αδιαίρετες και 
αλληλοενισχυόμενες διαστάσεις της Ατζέ-
ντας 2030 του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Επομένως, προέχει να βασιστούμε στις 
ευρωπαϊκές μας αξίες και να διαφυ-
λάξουμε την άσκηση των ανθρώπινων, 
οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστι-
κών δικαιωμάτων. Ωστόσο, ο  μόνος τρό-
πος για να σχεδιάσουμε και να κάνουμε 

πραγματικότητα αυτόν τον νέο κόσμο 
είναι μέσω της συνεργασίας σε καθεστώς δια-
φάνειας με τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό 
κοινωνικών και οικονομικών συναρμοδίων 
από ένα ευρύ φάσμα των οργανώσεων της 
κοινωνίας πολιτών. Η κοινωνία των πολι-
τών είναι ο  φορέας των αλλαγών, με 
πρωτοβουλίες από τη βάση προς την 
κορυφή που σέβονται τις απόψεις και τα 
δικαιώματα του τοπικού πληθυσμού. Εξάλ-
λου, για να πορευτούμε προς αυτή τη νέα 
πραγματικότητα, πρέπει να καταστήσουμε 
τη βιώσιμη ανάπτυξη οικονομικά προσιτή 
σε όλους τους πολίτες, μετασχηματίζοντας 
τις αντιλήψεις, τις συμπεριφορές, αρθρώνο-
ντας ένα ελκυστικό νέο αφήγημα και, τελικά, 
εμφυσώντας στους Ευρωπαίους πνεύμα βιω-
σιμότητας. Αυτή θα είναι η μαγιά, έτσι ώστε 
τα δημοκρατικά μας συστήματα να εμπνέ-
ουν ελπίδα και εμπιστοσύνη. Η Ατζέντα 
2030 του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη θα 
καταστεί το δικό μας ευρωπαϊκό κοινω-
νικό συμβόλαιο του 21ου αιώνα!

Διαβάστε τις τελικές συστάσεις εδώ: (cl)�l

Οι εργοδότες ζητούν να ληφθούν 
ειδικά μέτρα για τη διευκόλυνση 
των ιδιωτικών επενδύσεων
από την Ομάδα Εργοδοτών 
της ΕΟΚΕ

Η άρση των εμποδίων στις επενδύ-
σεις και η καλύτερη προώθηση των 
ιδιωτικών επενδύσεων είναι τα μέτρα 
που οι εργοδότες θεωρούν ζωτικής 
σημασίας για την ενθάρρυνση των 
επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα 
στην Ευρώπη. Σε κοινή δήλωσή τους, 
όλες οι μείζονες οργανώσεις εργοδο-
τών της Μάλτας, από κοινού με την 
κυβέρνηση της Μάλτας και την Ομάδα 
Εργοδοτών της ΕΟΚΕ, προσδιορίζουν 
τα πλέον επείγοντα ζητήματα για τους 
υπεύθυνους φορείς χάραξης πολιτι-
κής προκειμένου να διευκολυνθούν 
οι επενδύσεις.

Οι ενωσιακές και οι εθνικές πολιτικές 
πρέπει να παρέχουν σταθερότητα και να 
διευκολύνουν την επιχειρηματικότητα. 
Η ενιαία αγορά αποτελεί σημαντικό πλεο-
νέκτημα για την προσέλκυση επενδύσεων, 
ωστόσο, απαιτούνται μεγαλύτερη ευελιξία 
και ρεαλισμός. Σύμφωνα με την εν λόγω 
δήλωση, χρειάζονται περισσότερες ιδιωτι-
κές και δημόσιες επενδύσεις σε τομείς όπως 
η τεχνολογία και η καινοτομία.

«Οι επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργούν ελεύ-
θερα, και τασσόμαστε υπέρ της νομικής, ρυθμι-
στικής και πολιτικής σταθερότητας με στόχο την 
προσέλκυση μακροπρόθεσμων επενδύσεων», 
δήλωσε ο  κ. Jacek P. Krawczyk, πρόε-
δρος της Ομάδας Εργοδοτών της ΕΟΚΕ. «Οι 
οικονομίες κάνουν έκκληση για μία «ανάσα». 
Είναι αναγκαίο να απελευθερώσουμε και να 

ελευθεροποιήσουμε με υπευθυνότητα τις 
επενδυτικές στρατηγικές μας», δήλωσε ο κ. 
Joseph Muscat, πρωθυπουργός της Μάλτας.

Η δήλωση υπεγράφη κατά τη διάσκεψη με 
θέμα «Ενθαρρύνει η ΕΕ τις ιδιωτικές επεν-
δύσεις;» («Does the EU encourage private 
investment?»), η οποία έλαβε χώρα στις 11 
Μαΐου 2017 στο πλαίσιο της Μαλτέζικης 
Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η διάσκεψη διοργανώθηκε από κοι-
νού από την Ομάδα Εργοδοτών και όλες τις 
οργανώσεις εργοδοτών της Μάλτας. (lj)� l

Ο κ. Luca Jahier, πρόεδρος της Ομάδας Διαφόρων 
Δραστηριοτήτων

Ο πρωθυπουργός της Μάλτας κ. Joseph Muscat και 
ο πρόεδρος της Ομάδας Εργοδοτών κ. Krawczyk, 
αμέσως μετά την τελετή υπογραφής

Η Επίτροπος κ. Malmström και ο Αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ κ. Lobo Xavier μαζί με τους ‘Πράσινους’ Ποδηλάτες της ΕΕ έξω από το κτίριο Berlaymont

Q
E-AA-17-006-EL-N

Το ΕΟΚΕ info σε 23 γλώσσες: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
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