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Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2013

Οι Οικονομικές και Κοινωνικές Επιτροπές από 16 ευρωπαϊκές χώρες και η Ευρωπαϊκή Οικονομική
και Κοινωνική Επιτροπή, κατά τη συνεδρίασή τους στην Αθήνα, στις 14 και 15 Νοεμβρίου 2013:
Σημειώνουν ότι, η παγκόσμια οικονομική κρίση, που πλήττει δριμύτατα την Ευρώπη, αποκαλύπτει
και κρίση των δημοκρατικών θεσμών. Πολλά από τα πολιτικά κόμματα έχουν μεγάλη δυσκολία να
αντιμετωπίσουν τα φαινόμενα λαϊκισμού που αναδύονται όλο και συχνότερα. Οι πολιτικοί σε πολλές
περιπτώσεις χρησιμοποιούν την Ευρωπαϊκή Ένωση ως τον κύριο υπεύθυνο για τα κακώς κείμενα στις
χώρες τους και την Ευρώπη ως τον αποδιοπομπαίο τράγο.
Επισημαίνουν ότι η Ευρώπη δεν είναι το πρόβλημα, αλλά η λύση των προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη. Είναι αναγκαίο να επενδύσουμε σε μία κοινή ατζέντα για την
Ευρώπη, αποκαθιστώντας την ισορροπία μεταξύ της οικονομικής και κοινωνικής πλευράς της
Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Τονίζουν ότι η κοινή ατζέντα θα πρέπει να διασφαλίζει την απαραίτητη ισορροπία ανάμεσα στην
εθνική κυριαρχία των κρατών και στην ενισχυμένη ευρωπαϊκή διακυβέρνηση στα βασικά ζητήματα,
αποκαθιστώντας έτσι την εμπιστοσύνη των ευρωπαίων πολιτών.
Διαπιστώνουν ότι η Ευρώπη δεν βρίσκεται αντιμέτωπη μόνο με μια χρηματοπιστωτική κρίση, αλλά
και με την επιτακτική ανάγκη πραγματοποίησης ενός πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού
μετασχηματισμού, βασισμένου στην δίκαιη κατανομή και στο "ξαναμοίρασμα της τράπουλας" σε
παγκόσμια κλίμακα.
Σημειώνουν ότι οι προτεραιότητες και οι στόχοι της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» παραμένουν
περισσότερο από ποτέ επίκαιροι και σημαντικοί.
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Αναγνωρίζουν την επείγουσα ανάγκη να αναβιώσει στην Ευρώπη η στρατηγική της βιώσιμης
οικονομικής ανάπτυξης και να υιοθετηθούν πολιτικές και δράσεις για την αντιμετώπιση του
τεράστιου ποσοστού της ανεργίας που πλήττει τις Ευρωπαϊκές χώρες του Νότου και ιδίως της
ανεργίας των νέων, καθώς και για την καταπολέμηση της φτώχειας που αυτή συνεπάγεται.
Αναγνωρίζουν την ανάγκη για μια υπεύθυνη και ισορροπημένη διαχείριση μεταξύ των ευρωπαϊκών
κρατών για το μεταναστευτικό ζήτημα το οποίο σήμερα δημιουργεί έντονα προβλήματα στα
ευρωπαϊκά κράτη της Μεσογείου.
Αναγνωρίζουν τις προκλήσεις που θέτει η ανάγκη βιωσιμότητας του πλανήτη ενώπιον των
κλιματικών αλλαγών, καθώς και η ανάγκη για επισιτιστική επάρκεια εφόσον ο πληθυσμός της γης
συνεχώς αυξάνεται.
Καταδικάζουν την ιδέα μιας Ευρώπης πολλών ταχυτήτων και υποστηρίζουν μια ενιαία και
αλληλέγγυα Ευρώπη.
Ζητούν να συναφθεί ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο που θα βασίζεται σε ένα κοινωνικό σχέδιο
αποδεκτό από όλους τους κοινωνικούς εταίρους και τους κοινωνικούς φορείς που συγκροτούν την
κοινωνία των πολιτών. Καμία ριζική αλλαγή δεν είναι βιώσιμη αν δεν αποτελεί προϊόν ουσιαστικού
και ολοκληρωμένου κοινωνικού διαλόγου.
Χαιρετίζουν την Κοινή Ανακοίνωση των κοινωνικών εταίρων της ΕΕ που υιοθετήθηκε στις 24
Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τη συμμετοχή τους στην ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση. Το
πλαίσιο των δράσεων για την ανεργία των νέων, που υιοθετήθηκε τον Ιούνιο του 2013, αποτελεί ένα
ακόμη ελπιδοφόρο μήνυμα.
Αναγνωρίζουν, ως καθήκον και υποχρέωση των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών, την
διεξαγωγή ενός όσο το δυνατόν ευρύτερου κοινωνικού διαλόγου με τη συμμετοχή των κοινωνικών
εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών, με προτεραιότητα την ανάδειξη λύσεων με μακροχρόνιο
ορίζοντα που θα ανταποκρίνονται ιδίως στις προσδοκίες των νεότερων γενεών. Στόχος είναι να
οδηγηθούν οι φορείς χάραξης πολιτικής στα κατάλληλα ερωτήματα, ώστε να βρεθούν οι πολιτικές
εκείνες που δεν θα αντιμετωπίζουν εκ των υστέρων τα προβλήματα, αλλά θα τα προλαμβάνουν,
διασφαλίζοντας πολιτικές επιλογές με όραμα για το μέλλον.
Συμφωνούν, έξι μήνες πριν από τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να συνεργαστούν ώστε
να ευαισθητοποιήσουν τους ευρωπαίους πολίτες για τους κινδύνους που εγκυμονεί κάθε επιστροφή
στο λαϊκισμό, και να αναδείξουν κοινές απαντήσεις/λύσεις/προοπτικές στα ακόλουθα κεντρικά
ζητήματα:


Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών των κρατών-μελών·



Ψηφιακή επανάσταση και καινοτομίες, ως βάση του κοινού οικονομικού μέλλοντος της
Ευρώπης
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Κοινή ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική που θα εξασφαλίσει το μέλλον της ευρωπαϊκής
παραγωγής και της κοινωνικής ευημερίας στην Ευρώπη, χωρίς να διακυβεύονται οι
κλιματικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί.



Συμμετοχικές διαδικασίες/πρωτοβουλίες που δίνουν τη δυνατότητα στο ευρύ κοινό να
εκφράσει τις απόψεις του και στις οποίες οι Οικονομικές και Κοινωνικές Επιτροπές μπορούν
να διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο προς όφελος της δημοκρατικής ανανέωσης



Συμβολή της Ευρώπης στην παγκόσμια επισιτιστική επάρκεια.

Δεσμεύονται να διοργανώσουν το 2014 σειρά θεματικών συνεδριάσεων για τα προαναφερόμενα
ζητήματα, προκειμένου να καταδειχθεί ότι η Ευρώπη αποτελεί τη λύση και όχι το πρόβλημα. Η 50η
επέτειος της Αυστριακής ΟΚΕ τον Μάρτιο αποτελεί καλή ευκαιρία για το σκοπό αυτό. Σημαντικό,
επίσης, γεγονός για το 2014 θα είναι η επόμενη συνεδρίαση των Προέδρων και των Γενικών
Γραμματέων των ευρωπαϊκών ΟΚΕ, η οποία θα φιλοξενηθεί από τη Γαλλική Οικονομική, Κοινωνική
και Περιβαλλοντική Επιτροπή.
Η ελληνική Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή θα διοργανώσει θεματική εκδήλωση το 2014, στο
πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας, όπου θα προσκληθούν να συμμετάσχουν όλες οι Οικονομικές και
Κοινωνικές Επιτροπές των ευρωπαϊκών χωρών.

Επισυνάπτεται κατάλογος των Συμβουλίων που συνυπέγραψαν τα ανωτέρω.
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Country

Council

Name

Position

Belgium

Conseil national du travail (CNT)

Paul WINDEY

President

Jean-Paul DELCROIX

Secretary-general

Vera PIRIMOVA

Member

Hristina VERGIEVA

Chief expert ESC's administration

Bulgaria

Economic and Social Council

Council of Economic and Social Ondřej JUKL
Agreement
David KADECKA

Secretary-general

Ireland

National Economic
Council (NESC)

Senior Social Policy Analyst

Greece

Economic
(OKE)

The Czech Republic

and

and

Social

Social Helen JOHNSTON

Council Christos POLYZOGOPOULOS

Spain

Consejo Económico y Social (CES)

France

Conceil économique, social
environnemental (CESE)

International Relations Counselor

President

Apostolos XYRAPHIS

Secretary-general

Francisco GONZÁLEZ DE LENA

Director of the President's Cabinet

et Jean-Paul DELEVOYE

President

Annie PODEUR

Secretary-General

Michel DOUCIN

Diplomatic Advisor
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Council

Name

Croatia

Economic and Social Council – Dario BARON
Ministry of Labour and Pension
System

Assistant to the Minister of Labour
and Pension System

Italy

Consiglio Nazionale dell'Economia Antonio MARZANO
e del Lavoro (CNEL)
Michele DAU

President

Luxembourg

Conseil économique et social (CES) Marianne NATI-STOFFEL

Secretary-general

Hungary

National Economic
Council (NGTT)

President

and

Social Robert SZENDREI
Zsolt BELÁNSZKY-DEMKÓ

Malta

Position

Secretary-general

Head of
Secretariat

Department

Malta Council for Economic and John BENCINI
Social Development (MCESD)
Sylvia GAUCI

President

The Netherlands

Sociaal-Economische Raad (SER)

Deputy Secretary-general

Austria

Beirat für WirtschaftsSozialfragen (BWS)

Marko BOS

of

the

Secretary-general

und Thomas ZOTTER

Secretary-general

Andreas HENKEL

Secretary-general
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Country

Council

Romania

Economic
(CES)

Name
and

Social

Council Dragos MIHALACHE
Marin SULIMAN

Slovakia

Council for Economic and Social Oto NEVICKÝ
Partnership
Martina ŠIRHALOVÁ

Position
Vice-President
Secretary-general
Secretary-general (Federation of
Employers' Association)
Secretary-general

Europe

European Economic and Social Henri MALOSSE
Committee (EESC)
Georgios DASSIS
Nicolas ALEXOPOULOS

President
President of the Workers' Group
Acting Secretary-general

