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Κύριο άρθρο
Αγαπητοί αναγνώστες,
Αυτό είναι το τελευταίο κύριο άρθρο που γράφω ως Αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ αρμόδιος
για την Επικοινωνία.
Ήταν δυόμισι χρόνια γεμάτα προκλήσεις, χαρές, ευθύνες και κάμποσες έγνοιες.
Δεν μπορώ εγώ να κάνω τον απολογισμό αυτής της θητείας ως επικεφαλής της
Επικοινωνίας του θεσμικού μας οργάνου. Πρώτα, θα μου επιτρέψετε να απευθυνθώ σε
όλους με λόγια ευγνωμοσύνης.
Η εργασία στην ΕΟΚΕ είναι για μένα πολύ σοβαρή υπόθεση. Το να είναι κανείς μέλος
αυτού του συμβουλευτικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί σοβαρή
ευκαιρία να παρέμβει θετικά στη διαδικασία της οικοδόμησης της Ευρώπης.
Σήμερα, όπως και 60 χρόνια πριν, ο ρόλος της ΕΟΚΕ είναι ιδιαίτερα σημαντικός.
Σήμερα, όπως και 60 χρόνια πριν, η Ευρώπη αποτελεί την οδό προς την ειρήνη και την
ανάπτυξη, και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να συνεχίσουν να
συμμετέχουν ενεργά σε αυτό το μοναδικό εγχείρημα.
Ως μέλος της ΕΟΚΕ, κατανοώ ότι - όπως όλα τα μέλη της ΕΟΚΕ - έχω αυξημένη
ευθύνη.
Είναι σαφές ότι αποτελεί τιμή η ευθύνη που μου ανατέθηκε ως εκπροσώπου της δικής
μου συνομοσπονδίας επιχειρήσεων, της CIP - Confederação Industrial de Portugal, του
φορέα που με πρότεινε για το συμβουλευτικό όργανο της ΕΕ, και επιτελώ το έργο αυτό
με ιδιαίτερη περηφάνια. Παρόλα αυτά δεν μπορώ να μην αναφερθώ στην προσωπική
ατομική ευθύνη, που έχω ως Ευρωπαίος πολίτης. Αυτό το αίσθημα ευθύνης αποτελεί για μένα καθημερινά την κινητήρια
δύναμη στην προσπάθειά μου να γίνομαι καλύτερος εργαζόμενος, καλύτερο μέλος, καλύτερος πολίτης, καλύτερος άνθρωπος.
Η ευθύνη αυτή κατέστη αναμφίβολα πολύ πιο ξεκάθαρη από τη στιγμή που συμμετέχω στις εργασίες της ΕΟΚΕ, και ενισχύθηκε
αυτά τα δυόμισι χρόνια στο τιμόνι της Επικοινωνίας της.
Για αυτό και ο μεγάλος στόχος ήταν η δημιουργία των καλύτερων δυνατών συνθηκών ώστε όλα τα μέλη να μπορούν να
επικοινωνούν και να τιμούν το έργο που επιτελούν στην ΕΟΚΕ και να φέρουν την ευθύνη της εκπροσώπησης της κοινωνίας των
πολιτών όλων των κρατών μελών.
Όπως προανέφερα, ήταν πολλές οι προκλήσεις και οι χαρές. Ωστόσο, επίσης πολλές ήταν και οι έγνοιες. Η Ευρώπη
αμφισβητήθηκε πολύ τα τελευταία χρόνια. Σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, η ανησυχία μεγάλωνε, όπως και η αμηχανία που
προκάλεσαν κάποια αποτελέσματα.
Αλλά αντί να στεκόμαστε αμήχανοι, πρέπει να κατανοήσουμε τα μηνύματα. Αν παρατηρούνται ορισμένα εξτρεμιστικά
κινήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη, δεν μπορούμε να μένουμε έξω από τη συζήτηση. Και αν πιστεύουμε ακράδαντα στο
ευρωπαϊκό εγχείρημα, πρέπει να δεχτούμε ότι όλα μα όλα όσα κάνουμε μπορεί να έχουν αντίκτυπο σε αυτό που θέλουμε για το
μέλλον της Ευρώπης.
Για τον λόγο αυτό, θέλω να τονίσω και πάλι: περισσότερο από την επικοινωνία του θεσμικού οργάνου «ΕΟΚΕ» με τους πολίτες,
μεριμνούμε για την επικοινωνία του έργου της ΕΟΚΕ ως πυλώνα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Και το έργο αυτό
πραγματοποιείται από τα μέλη, με τη βοήθεια όλου του προσωπικού - που, με την ευκαιρία, θέλω να χαιρετίσω και να
ευχαριστήσω για όλη την απίστευτη στήριξη που πρόσφερε κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας. Τα μέλη, όπως και εγώ,
πρέπει να συνειδητοποιήσουν τον ρόλο τους στην οικοδόμηση της Ευρώπης - ακριβώς επειδή αυτό αποτελεί δική μας ευθύνη!
Και δεν θα πρέπει να μας σταματά η έλλειψη εργαλείων επικοινωνίας.
Σας ευχαριστώ όλους για αυτήν την καταπληκτική θητεία. Θα εξακολουθήσω από δω και πέρα να είμαι πάντα διαθέσιμος να
αναλαμβάνω ευθύνες και να συμβάλλω στη δημιουργία μιας Ευρώπης της ειρήνης, της ανάπτυξης και της υπευθυνότητας,
ενισχυμένης από τον ρόλο που διαδραματίζουν σε αυτήν την αποστολή η ΕΟΚΕ και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Ας μην χάνουμε χρόνο!
Gonçalo Lobo Xavier
Αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ αρμόδιος για την Επικοινωνία

Ημερολόγιο
15/03/2018 - 16/03/2018
Βρυξέλλες

Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή!
20/03/2018
Σόφια, Βουλγαρία

Ευρωπαϊκή Ημέρα Καταναλωτή
10/04/2018
Βρυξέλλες

ΗΜΕΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 2018: Συνεργασία
18/04/2018 - 19/04/2018
Βρυξέλλες

Σύνοδος ολομέλειας της ΕΟΚΕ

Εν συντομία
Ενωμένοι στην πολυμορφία: το μέλλον του ευρωπαϊκού πολιτισμού μέσα από
τους νέους
Το σύνθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενσωματώνεται στον τίτλο της εκδήλωσης
«Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή!» (YEYS/ Your Europe, Your Say! ), η οποία
διοργανώνεται για ένατη συνεχή χρονιά και θα πραγματοποιηθεί στις 15 και 16
Μαρτίου. Η εκδήλωση νεολαίας της ΕΟΚΕ θα είναι αφιερωμένη στο Ευρωπαϊκό
Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
99 μαθητές ηλικίας από 16 έως 18 ετών έχουν προσκληθεί στις Βρυξέλλες από την ΕΟΚΕ
για να διατυπώσουν συστάσεις προς την ΕΕ αναφορικά με την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης. Οι συμμετέχοντες, οι οποίοι
προέρχονται από όλα τα 28 κράτη μέλη και από τις πέντε υποψήφιες προς ένταξη χώρες, θα κληθούν να προτείνουν μέτρα για την
καλύτερη προστασία και προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία εξασφαλίζει 300.000 άμεσες και 7,8
εκατομμύρια έμμεσες θέσεις εργασίας.
Πριν από το ταξίδι τους στις Βρυξέλλες, οι νέοι μαθητές και η τάξη τους δέχτηκαν την επίσκεψη ενός μέλους της ΕΟΚΕ, ο/η
οποίος/οποία τους παρουσίασε την ΕΕ, την ΕΟΚΕ καθώς και την εκδήλωση YEYS. Στις Βρυξέλλες, την έναρξη των εργασιών της
εκδήλωσης θα κηρύξει ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ, κ. Γιώργος Ντάσης, ακολουθούμενος από τη γενική γραμματέα της Europa Nostra, κ.
Sneška Quaedvlieg-Mihailović, και από τη νέα, ανερχόμενη Ελληνοβελγίδα ηθοποιό, κ. Δάφνη Πατακιά. Οι μαθητές θα ανταλλάξουν,
στη συνέχεια, τις ιδέες τους και θα διατυπώσουν δέκα συστάσεις, από τις οποίες θα επιλέξουν τις τρεις καλύτερες χρησιμοποιώντας
το σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των μελών της ΕΟΚΕ. Ο Αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ, κ. Gonçalo Lobo Xavier, θα συντονίσει την
εκδήλωση.
Η εκδήλωση «Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή!» του 2018 θα προσφέρει στους συμμετέχοντες μια μοναδική ευκαιρία να
ανταλλάξουν τις ιδέες τους με άλλους νέους και, συγχρόνως, να ενημερωθούν σχετικά με την ΕΕ και τον ρόλο της ΕΟΚΕ. (dv)

Το μέλλον της δημοκρατίας στην Ευρώπη συνδέεται άμεσα με μια ειρηνική και
ομοσπονδιακή Ευρώπη
Το μέλλον της δημοκρατίας στην Ευρώπη αποτέλεσε το αντικείμενο συζήτησης σε διήμερη διάσκεψη ευρωπαϊκού επιπέδου που
διοργάνωσε ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ Γιώργος Ντάσης στο Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα την 1η και τη 2α Μαρτίου. Σε μια
αίθουσα γεμάτη με ενεργούς συμμετέχοντες από τα όργανα της ΕΕ, την ελληνική κυβέρνηση, οργανώσεις της κοινωνίας των

πολιτών και πανεπιστήμια, ο Γιώργος Ντάσης επιχειρηματολόγησε με σαφήνεια υπέρ μιας
ομοσπονδιακής, ειρηνικής Ευρώπης που προασπίζει την αλληλεγγύη και την ευημερία των
πολιτών της.
«Ο λαϊκισμός, ο οποίος ανεβαίνει επικίνδυνα στις ευρωπαϊκές χώρες, δεν μπορεί
να καταπολεμηθεί με λέξεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παρέχει χειροπιαστές
απαντήσεις στην ανάγκη των πολιτών για ασφάλεια και εργασία για τους ίδιους και ένα
μέλλον για τα παιδιά τους», ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΟΚΕ Γιώργος Ντάσης. «Επιθυμούμε
μια Ένωση που θα προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους. Για την αντιμετώπιση του λαϊκισμού,
για την αντιμετώπιση της δυσαρέσκειας των πιο ευάλωτων πολιτών στις χώρες μας, πρέπει
να θέσουμε στο προσκήνιο τις κοινωνικές πτυχές, χωρίς φυσικά να αφήσουμε την οικονομία
της ΕΕ να καταρρεύσει».
Ο Γιώργος Ντάσης ζήτησε τη θέσπιση θέσης Ευρωπαίου Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος θα λογοδοτεί και θα εκλέγεται .
Αναφέρθηκε στις επικείμενες ευρωπαϊκές εκλογές και εξέφρασε την υποστήριξή του σε διεθνικούς καταλόγους που θα εξασφαλίζουν
ότι θα ακούγονται οι απόψεις των πολιτών, τονίζοντας ότι «διαφορετικά οι εκλογές θα αφορούν εθνικά και όχι ευρωπαϊκά
ζητήματα».
Σε εκδήλωση στο περιθώριο της διάσκεψης, ο Γιώργος Ντάσης βραβεύθηκε από την ελληνική Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
(ΟΚΕ) για την προσήλωση και τη στήριξή του στον κοινωνικό διάλογο στην Ευρώπη. (ks)

Η νομοθεσία της ΕΕ θα πρέπει να περιλαμβάνει περισσότερα μέτρα για τη
διασφάλιση των δικαιωμάτων των γυναικών με αναπηρία
«Οι γυναίκες με αναπηρία θα πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις για θέματα που
τους αφορούν και να εκπροσωπούνται ισότιμα σε δημόσιους οργανισμούς», δήλωσαν
διάφορες οργανώσεις ατόμων με αναπηρία κατά τη διάσκεψη με θέμα “Γυναίκες με
αναπηρία στην ΕΕ: τρέχουσα κατάσταση και επόμενα βήματα” που διοργανώθηκε στην
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.
Οι περισσότεροι ομιλητές συμφώνησαν ότι οι γυναίκες με αναπηρία βρίσκονται σε
μειονεκτικότερη θέση σε σύγκριση με τους άνδρες με αναπηρία και, παρά την πρόοδο που
έχει επιτευχθεί, οι γυναίκες με αναπηρία εξακολουθούν να υφίστανται διπλή διάκριση στην
ΕΕ. Υπογραμμίστηκε ότι, στις τρέχουσες πολιτικές, δεν προβλέπονται ειδικές δράσεις για
τις γυναίκες με αναπηρία. Οι ομιλητές τόνισαν την ανάγκη θέσπισης δέουσας νομοθεσίας
σε επίπεδο ΕΕ, η οποία θα εστιάζεται ειδικά στην προστασία των δικαιωμάτων των
γυναικών με αναπηρία. Υποστηρίχθηκε ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη βία που ασκείται κατά των γυναικών με
αναπηρία, δεδομένου ότι αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες πιθανότητες να αποτελέσουν θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Στους
συμμετέχοντες της διάσκεψης συμπεριλαμβάνονταν εκπρόσωποι διαφόρων οργανώσεων ατόμων με αναπηρίες, καθώς και
εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. (mb/ia)

Νέα της ΕΟΚΕ
Ο ρόλος της Τουρκίας στην προσφυγική κρίση είναι καίριος αλλά μπορεί να
βελτιωθεί
Σε γνωμοδότηση που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
(ΕΟΚΕ) κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Φεβρουαρίου αναφέρει ότι αναγνωρίζει τις
προσπάθειες της Τουρκίας να φιλοξενήσει πάνω από τρία εκατομμύρια πρόσφυγες, αλλά
τονίζει ότι η εν λόγω χώρα οφείλει να τους παράσχει άνευ διακρίσεων προστασία, όπως
επιβάλλεται από το Διεθνές Δίκαιο.
Συν τοις άλλοις, η ΕΟΚΕ στηλιτεύει τα σοβαρά εμπόδια, ελλείψεις και προβλήματα που
ανακύπτουν σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην εργασία, καθώς και σε βασικές υπηρεσίες,
όπως η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η κοινωνική πρόνοια, η εκπαίδευση και γενικότερα
οι διαδικασίες ένταξης στην κοινωνία.
Εξάλλου, τα πεπραγμένα των κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά την επανεγκατάσταση και
την μετεγκατάσταση εξακολουθούν να είναι απογοητευτικά, υπογράμμισε ο εισηγητής Δημήτρης Δημητριάδης , προσθέτοντας ότι
η ΕΟΚΕ καταδικάζει έντονα την ξενοφοβική στάση ορισμένων κρατών μελών στην προσφυγική κρίση.
Επίσης, ανέφερε ότι η ΕΟΚΕ ζητεί τη θέσπιση μηχανισμού παρακολούθησης της συμμόρφωσης και των δύο μερών με τη δήλωση ΕΕΤουρκίας για τους πρόσφυγες, η οποία επιτεύχθηκε το 2016 προκειμένου να αναχαιτισθεί η παράτυπη μετανάστευση.
Η ΕΟΚΕ εξέφρασε επίσης την ανησυχία της όσον αφορά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, και επισήμανε
τα αυξανόμενα εμπόδια που συναντούν οι τουρκικές οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών, παρά τη σημαντική συμβολή τους στην
ανθρωπιστική αρωγή των προσφύγων.
«Η φιλοξενία ενός τόσο μεγάλου αριθμού μεταναστών αποτελεί για μια χώρα δύσκολο εγχείρημα, αυτό όμως δεν την απαλλάσσει από
την ευθύνη της να τους υποδέχεται αξιοπρεπώς», συμπέραναν τα μέλη της ΕΟΚΕ κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί της
γνωμοδότησης. (ll)

Η ΕΟΚΕ κλήθηκε να συμμετάσχει στο σχέδιο του Emmanuel Macron για τη

διεξαγωγή διαβουλεύσεων με τους Ευρωπαίους πολίτες
Η ΕΟΚΕ μπορεί να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στις δημόσιες διαβουλεύσεις που
προτάθηκαν από τον Πρόεδρο της Γαλλίας, δεδομένου ότι οι πρωτοβουλίες που
αναλαμβάνονται καθημερινά από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή ―η οποία παρέχει στην κοινωνία των πολιτών τη δυνατότητα να
εκφέρει γνώμη σχετικά με τη διαμόρφωση της Ευρώπης στο ανώτατο επίπεδο―
συνάδουν πλήρως με την ιδέα που διαπνέει τις διαβουλεύσεις. Αυτό ήταν το
μήνυμα που απηύθυνε η Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας κ.
Nathalie Loiseau κατά την ομιλία που εκφώνησε στη σύνοδο ολομέλειας της ΕΟΚΕ
στις Βρυξέλλες στις 15 Φεβρουαρίου.
Η Υπουργός περιέγραψε το σχέδιο του Προέδρου της Γαλλίας κ. Emmanuel Macron να
εγκαινιάσει μια σειρά δημόσιων διαβουλεύσεων σε όλα τα κράτη μέλη με στόχο την εκ νέου
οικοδόμηση της Ευρώπης σύμφωνα με τις προσδοκίες και τις προτάσεις, αλλά και τις επικρίσεις και τις ανησυχίες, που θα
εκφραστούν από τους πολίτες της Ευρώπης κατά τις διαβουλεύσεις.

«Στόχος είναι να δοθεί στους Ευρωπαίους πολίτες μια νέα ευκαιρία για να εκφράσουν τις απόψεις τους κατά τρόπο ώστε να
μπορέσουμε να εντοπίσουμε τους τομείς στους οποίους η παρουσία της Ευρώπης είναι πολύ ανεπαίσθητη, εκείνους στους οποίους οι
πολίτες θα ήθελαν να αναλάβει η Ευρώπη άλλου είδους δράση, καθώς και εκείνους στους οποίους οι πολίτες έχουν ενδεχομένως την
εντύπωση ότι η Ευρώπη είναι υπερβολικά παρεμβατική», διευκρίνισε η Υπουργός.
Η ιδέα έγκειται στην κινητοποίηση αξιοσημείωτα μεγάλου αριθμού πολιτών με τη διοργάνωση κλασικών συζητήσεων, ηλεκτρονικών
διαβουλεύσεων και δημοκρατικών συμμετοχικών εκδηλώσεων.
Ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ κ. Γιώργος Ντάσης χαιρέτισε την εν λόγω πρωτοβουλία και επεσήμανε τις δύο σειρές εκτεταμένων
διαβουλεύσεων ―οι οποίες εμπνέονται από την ίδια φιλοσοφία― που διοργανώθηκαν από την ΕΟΚΕ κατά την τελευταία διετία στα
κράτη μέλη της ΕΕ, η πρώτη σχετικά με την κατάσταση των μεταναστών και η δεύτερη σχετικά με τη Λευκή Βίβλο για το μέλλον της
Ευρώπης.
Η Υπουργός ανακοίνωσε ότι 24 κράτη μέλη της ΕΕ έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή στις διαβουλεύσεις που προβλέπεται να διεξαχθούν
μεταξύ Απριλίου και Οκτωβρίου 2018. Τα πορίσματα των εν λόγω διαβουλεύσεων αναμένεται να τροφοδοτήσουν συγκεκριμένη
μελέτη των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που θα εξετάσουν τις σχετικές συστάσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου
2018. (dm)

Τα διδάγματα της λιτότητας καθιστούν αναγκαία την αλλαγή πολιτικής
Η μελλοντική διαχείριση κρίσεων πρέπει να επιδιώκει καλύτερη ισορροπία μεταξύ
των δημοσιονομικών και των κοινωνικών στόχων προκειμένου να αποφεύγονται
οι δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομική ικανότητα, τις αγορές εργασίας και τα
συστήματα κοινωνικής προστασίας των πληττόμενων χωρών. Αντί της
περιοριστικής λιτότητας, τα όργανα της ΕΕ πρέπει να υλοποιούν πολιτικές που θα
επιδιώκουν την οικονομική συνεργασία, την ανάπτυξη και την αλληλεγγύη· τούτο
είναι το αίτημα που διατυπώνει η ΕΟΚΕ στη γνωμοδότηση πρωτοβουλίας της με
τίτλο Διδάγματα για την αποφυγή αυστηρών πολιτικών λιτότητας στην ΕΕ .
«Τα όργανα της ΕΕ πρέπει να έχουν την αποκλειστική ευθύνη για το σχεδιασμό και την
εφαρμογή των απαραίτητων προγραμμάτων προσαρμογής, ακόμα και σε περίπτωση
εταιρικών σχέσεων με εξωτερικούς οργανισμούς», δήλωσε ο εισηγητής José Leirião
(Διάφορες Δραστηριότητες, ΡΤ). «Αυτό έχει πρωτεύουσα σημασία, καθώς τα προγράμματα
πρέπει να συνάδουν με τις κοινές αξίες και τους στόχους μας και να αποφεύγουν τις ασυνέπειες και τις ελλείψεις που
παρουσιάστηκαν στο παρελθόν».
Με βάση την εμπειρία από την πλέον πρόσφατη κρίση, τα όργανα της ΕΕ πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι κοινωνικοί εταίροι και οι
εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών συμμετέχουν ισότιμα με άλλους φορείς στη θέσπιση, την περιοδική παρακολούθηση και την
αξιολόγηση αυτών των προγραμμάτων.
Η ΕΟΚΕ επιδοκιμάζει τους στόχους της Επιτροπής όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του ευρώ με την εγκατάλειψη των πολιτικών
λιτότητας και την εμβάθυνση της ΟΝΕ· ακόμη, θεωρεί ότι μια μεταρρυθμισμένη και ολοκληρωμένη ΟΝΕ θα καταστήσει την ΕΕ πιο
ανθεκτική σε ασύμμετρους κλυδωνισμούς και θα συμβάλει στην πρόληψη μελλοντικών κρίσεων.
Ωστόσο, η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει συμπληρωματικά προγράμματα για την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη των
χωρών που αποτέλεσαν/αποτελούν πεδίο εφαρμογής πολιτικών λιτότητας· ακόμη, φρονεί ότι η Επιτροπή οφείλει να προτείνει μέτρα
για την αντιμετώπιση, σε επίπεδο ΕΕ, της αύξησης της φτώχειας και για τη διατήρηση της κοινωνικής προστασίας. (jk)

Η ΕΟΚΕ καταθέτει προτάσεις για την πραγμάτωση της ασφάλειας στον
κυβερνοχώρο
Η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει την εντολή του ENISA ως οργανισμού της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, να
δημιουργήσει πλαίσιο πιστοποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να επικεντρωθεί στην εκπαίδευση και την προστασία
των χρηστών του διαδικτύου.
Σε γνωμοδότηση που υιοθετήθηκε κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Φεβρουαρίου με εισηγητές τους Alberto Mazzola και Antonio
Longo, η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ευρέως τη δέσμη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Σύμφωνα με την ειδική έρευνα του Ευρωβαρομέτρου σχετικά με «τη στάση των Ευρωπαίων απέναντι στην ασφάλεια στον
κυβερνοχώρο», το 73% των χρηστών του διαδικτύου εκφράζει την ανησυχία ότι οι ηλεκτρονικές προσωπικές τους πληροφορίες

ενδέχεται να μην φυλάσσονται κατά τρόπο ασφαλή από τους ιστοτόπους και το 65% ότι
ενδέχεται να μην φυλάσσονται κατά τρόπο ασφαλή από τις δημόσιες αρχές. Οι
περισσότεροι ερωτηθέντες ανησυχούν για το ενδεχόμενο να πέσουν θύματα διάφορων
μορφών εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο, και ειδικότερα για το κακόβουλο λογισμικό
στη συσκευή τους (69%), την κλοπή ταυτότητας (69%) και την απάτη μέσω τραπεζικών
καρτών και ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών (66%).
Για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού πλαισίου ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, η ΕΟΚΕ προτείνει
σειρά πρακτικών μέτρων.
Ενίσχυση του ENISA ως οργανισμού της ΕΕ για την ασφάλεια στον
κυβερνοχώρο
Η ΕΟΚΕ συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η εντολή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και
Πληροφοριών (ENISA) πρέπει να καταστεί μόνιμη. Ωστόσο, φρονεί επίσης ότι ο ENISA πρέπει να διαθέτει περισσότερους
χρηματοπιστωτικούς πόρους και η δράση του να επικεντρώνεται στη στήριξη της ηλε-διακυβέρνησης και της ψηφιακής ταυτότητας
ατόμων και οργανισμών.
Ευρωπαϊκή πιστοποίηση για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι πρέπει να τεθεί σε ισχύ ένα ενωσιακό πλαίσιο πιστοποίησης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο , με
διαφορετικές απαιτήσεις για κάθε διαφορετικό τομέα. Τα συστήματα πιστοποίησης θα συμβάλουν στην ενίσχυση της ασφάλειας
σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες και τη γνώση για τις απειλές, ενώ πρέπει να βασίζονται σε κοινά καθορισμένα ευρωπαϊκά
πρότυπα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και ΤΠΕ σε διεθνές επίπεδο.
Ο ανθρώπινος παράγοντας: εκπαίδευση και προστασία
Η ΕΟΚΕ εκτιμά ότι η πρόταση της Επιτροπής πρέπει να επικεντρώνεται στη βελτίωση των ατομικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων
στον κυβερνοχώρο και συνιστά τρεις τομείς δράσης: προγράμματα δια βίου μάθησης και κατάρτισης, εκστρατείες ευαισθητοποίησης
και τη δημιουργία πιστοποιημένου από την ΕΕ προγράμματος σπουδών για τα σχολεία και τους επαγγελματίες. (mp)

Στη φωτογραφία: Ο Alberto Mazzola, εισηγητής, και ο Antonio Longo, συνεισηγητής της γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ με θέμα την Πράξη
για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Η μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοοικονομικής Εποπτείας
(ΕΣΧΕ) αποτελεί σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση της Ένωσης
Κεφαλαιαγορών
Η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ της ταχείας υλοποίησης της Ένωσης Κεφαλαιαγορών
επιδοκιμάζοντας τις προτάσεις της Επιτροπής που αποσκοπούν στη
μεταρρύθμιση των φορέων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής
Εποπτείας (ΕΣΧΕ) με τον πολλαπλασιασμό των αρμοδιοτήτων τους και τη
βελτίωση της διακυβέρνησης και της χρηματοδότησής τους.
«Οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις αποτελούν σημαντικό βήμα προς μεγαλύτερη
ολοκλήρωση και σύγκλιση», δήλωσε ο κ. Daniel Mareels (Εργοδότες, BE), εισηγητής της
γνωμοδότησης με θέμα ΕΣΧΕ – Μεταρρυθμίσεις. «Παρέχουν νέα στοιχεία για την
οικοδόμηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και διασφαλίζουν ότι οι χρηματοπιστωτικές
αγορές είναι επαρκώς ρυθμισμένες, εύρωστες και σταθερές».
Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, η εύρυθμη λειτουργία της Ένωσης Κεφαλαιαγορών με ολοκληρωμένη εποπτεία θα συμβάλει στην αύξηση
των διασυνοριακών συναλλαγών στην αγορά, ενώ η διασυνοριακή κατανομή των κινδύνων από τον ιδιωτικό τομέα θα καταστήσει τα
κράτη μέλη περισσότερο ανθεκτικά στους ασύμμετρους κλυδωνισμούς και θα συμβάλει στην οικονομική ανάκαμψη της ζώνης του
ευρώ.
Η ΕΟΚΕ είναι της γνώμης ότι οι μεταρρυθμίσεις του ΕΣΧΕ πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου μιας ενιαίας ευρωπαϊκής
αρχής εποπτείας των κεφαλαιαγορών, αλλά εκτιμά ότι τα περαιτέρω βήματα προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης προϋποθέτουν
τη διεξαγωγή διαλόγου και διαβουλεύσεων με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.
Όσον αφορά τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των εθνικών και των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών, η ΕΟΚΕ απευθύνει έκκληση τόσο
για την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, στο μέτρο του δυνατού, όσο και για την εδραίωση
σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου. Επιπλέον, υπάρχει ανάγκη αντιμετώπισης των αδυναμιών ως προς την εποπτεία που παρακωλύουν
την υλοποίηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών.
Ατενίζοντας το μέλλον, η ΕΟΚΕ εκτιμά ότι οι νέες εξελίξεις και τεχνολογίες ―όπως η χρηματοοικονομική τεχνολογία (FinTech)―
καθώς και η διασφάλιση μιας πιο βιώσιμης χρηματοδότησης θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται στο σύστημα εποπτείας. Τέλος, η ΕΟΚΕ
απευθύνει έκκληση για την πραγματοποίηση τυχόν αλλαγών ως προς την κατανομή του κόστους υπό συνθήκες διαφάνειας, καθώς και
για τον επαρκή έλεγχο των συνολικών πόρων. (jk)

Η ΕΟΚΕ ζητά περισσότερες δημόσιες επενδύσεις για την προώθηση της
οικονομικής ανάπτυξης στην ΕΕ
Στην πρόσφατη γνωμοδότησή της σχετικά με την Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης (ΕΕΑ) για το 2018, η Ευρωπαϊκή
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) επισημαίνει τη στρατηγική σημασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, δηλώνει
όμως ότι τάσσεται υπέρ της αιτιολογημένης επέκτασης της συνεργασίας αυτής, προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η
οικονομική και κοινωνική όσο και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα των μακροοικονομικών πολιτικών της ΕΕ.
Η ΕΟΚΕ επικροτεί τη συμπερίληψη των κοινωνικών δεικτών —του κοινωνικού πίνακα αποτελεσμάτων— στην ΕΕΑ 2018,
υποστηρίζοντας ότι αυτό ενίσχυσε την κοινωνική διάσταση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.
«Η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ της στήριξης του ευρωπαϊκού κοινωνικού πυλώνα από το Εξάμηνο, ούτως ώστε να καταστεί εργαλείο

βελτίωσης των συνθηκών ζωής και εργασίας των Ευρωπαίων. Θα θέλαμε να δούμε τους
στόχους του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων να ενσωματώνονται στις
πολιτικές και τις αποφάσεις που λαμβάνονται», δήλωσε ο εισηγητής της γνωμοδότησης κ.
Δημήτρης Δημητριάδης .
Η ΕΟΚΕ δεσμεύτηκε να συνεχίσει να συνεισφέρει στο Εξάμηνο, επεσήμανε όμως την ανάγκη
αύξησης της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών και ενίσχυσης των δημόσιων
επενδύσεων.
Οι δημόσιες επενδύσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν ενισχυμένες κοινωνικές επενδύσεις σε
μέτρα για την τόνωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και για τη βελτίωση των
δημόσιων υπηρεσιών, των υποδομών φροντίδας και της κοινωνικής συνοχής σε όλη την ΕΕ,
με σκοπό την ενίσχυση της ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου και την εξασφάλιση καταρτισμένου εργατικού δυναμικού καθώς
και ισχυρής κοινωνικής διάστασης.
Η ΕΟΚΕ τόνισε επίσης την ανάγκη μη συστημικής προσέγγισης στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα πρέπει να
διεξάγονται μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο. (ll)

Στη φωτογραφία: Δημήτρης Δημητριάδης, εισηγητής της ΕΟΚΕ

H ΕΕ οφείλει να αναλάβει δράση στον τομέα της ιατρικής τεχνολογίας
Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα οφείλουν να επιδιώξουν τη βελτιστοποίηση της
ευρωπαϊκής βιομηχανίας ιατρικής τεχνολογίας, δεδομένου ότι σήμερα η απόδοσή
της πλήττεται από τον υπερβολικό κατακερματισμό και τις αυξανόμενες
ανταγωνιστικές πιέσεις, ανέφερε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή (ΕΟΚΕ) στη σύνοδο ολομέλειας της 14ης Φεβρουαρίου.
Στη γνωμοδότησή της με θέμα «Βιομηχανικές μεταλλαγές στον κλάδο της υγείας», η ΕΟΚΕ
προειδοποιεί ότι οι ανταγωνιστές βρίσκονται ήδη προ των ευρωπαϊκών πυλών. Οι εμπορικές
διαπραγματεύσεις πρέπει, συνεπώς, να διασφαλίσουν μια επικαιροποιημένη ευρωπαϊκή
παραγωγή όσον αφορά την παροχή καθολικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
«Είναι ευθύνη της ΕΕ να προβεί σε εξορθολογισμό του κλάδου της ιατρικής τεχνολογίας, να
συνδέσει τις πρωτοβουλίες χωρών και περιφερειών, έτσι ώστε ο κλάδος να καταστεί παγκόσμια ανταγωνιστικός. Στην Ευρώπη, οι
κυβερνήσεις, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι ρυθμιστικές αρχές, οι εκπρόσωποι ασθενών και ιατρικού προσωπικού καθώς και ο ίδιος ο
κλάδος οφείλουν να συνεργαστούν και να αναπτύξουν μια κοινή στρατηγική», δήλωσε ο εισηγητής Joost van Iersel.
«Επίσης, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι καθοριστικός», πρόσθεσε ο συνεισηγητής Enrico Gibellieri «Η μετάβαση σε ένα νέο κλάδο
υγείας και περίθαλψης απαιτεί ανοιχτό πνεύμα και νέες μορφές επαγγελματισμού σε όλα τα επίπεδα, καθώς και επανασχεδιασμό των
δράσεων στους τομείς της υγείας και της περίθαλψης. Ο ευρωπαϊκός κοινωνικός διάλογος για την υγεία και τις κοινωνικές
υπηρεσίες πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω με εστίαση στα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και στις ποιοτικές συνθήκες
εργασίας».
Αν και ο κλάδος της ιατρικής τεχνολογίας ακμάζει και βρίσκεται σε ηγετική θέση, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει επί του παρόντος
-συμπεριλαμβανομένου του αθέμιτου ανταγωνισμού και του έντονου κατακερματισμού- πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα έτσι ώστε
να μπορεί να προσαρμόζεται σε ένα συνεχώς μεταλλασσόμενο περιβάλλον. (sma)

Κλιματική δράση: πρέπει να στείλουμε ισχυρό μήνυμα στους μη κρατικούς
φορείς
Στη γνωμοδότησή της με θέμα Ενίσχυση της κλιματικής δράσης των μη κρατικών
φορέων, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) προτείνει
Ευρωπαϊκό Διάλογο, με κύριο στόχο να καταστεί ελκυστικότερη η συμμετοχή
στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής στους διάφορους μη κρατικούς
φορείς ώστε να αποτελέσει πάγια πρακτική.
«Έχουμε ήδη πολυάριθμα μικρά έργα στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, της
γεωργίας, της δασοκομίας κλπ. και πρέπει να τα προβάλουμε και να τα στηρίζουμε
περισσότερο, είτε μέσω βελτίωσης της νομοθεσίας είτε μέσω ευκολότερης πρόσβασης στη
χρηματοδότηση. Είναι σημαντικό να στείλουμε ισχυρό και θετικό μήνυμα στις μικρές
επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών», ανέφερε ο εισηγητής Mindaugas Maciulevičius.
Σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΕΟΚΕ μεταξύ των μη κρατικών φορέων, οι επιτακτικότερες ανάγκες τους αφορούν τα εξής:
υποστηρικτικό πολιτικό/νομοθετικό περιβάλλον·
πρόσβαση σε δημόσιους πόρους και φορολογικά κίνητρα·
ανταλλαγή γνώσης και βέλτιστων πρακτικών/παραδείγματα προς μίμηση, οικοδόμηση ικανοτήτων·
βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων παραγόντων της ιδιωτικής και δημόσιας σφαίρας.
«Παρά την ισχυρή παγκόσμια ηγεσία της, η ΕΕ δε διαθέτει εσωτερικό πλαίσιο που θα δημιουργεί ευνοϊκό περιβάλλον για τις μη
κρατικές δράσεις για το κλίμα», προσέθεσε ο συνεισηγητής Josep Puxeu Rocamora, «και είναι καθήκον μας να υπενθυμίσουμε στην
Επιτροπή τις ευθύνες της».
Ο Ευρωπαϊκός διάλογος πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μη κρατικών φορέων, να δίνει προτεραιότητα στη στρατηγική
σύνδεση υφιστάμενων προγραμμάτων, πρωτοβουλιών και οργανισμών και να παρέχει επισκόπηση των κλιματικών δράσεων. Ένα
πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να αποτελέσει εκδήλωση εντός του 2018, που θα συγκεντρώνει δίκτυα
ενδιαφερόμενων φορέων, εκπροσώπους των οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών. (sma)

Η ΕΟΚΕ εκτιμά ότι η πρόταση της Επιτροπής για την ελεύθερη ροή των
δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ στερείται φιλοδοξίας
Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής άργησε πολύ και στερείται φιλοδοξίας,
συνέπειας και πειστικών μηχανισμών για την αποτελεσματική εφαρμογή της.
Στη γνωμοδότησή της για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα
στην ΕΕ, που καταρτίστηκε από τον Jorge Pegado Liz και υιοθετήθηκε στη σύνοδο
ολομέλειας του Φεβρουαρίου, η ΕΟΚΕ τοποθετείται κατά της προσέγγισης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
Η ΕΟΚΕ επισημαίνει ότι μια νομοθετική πρωτοβουλία σχετικά με την ελεύθερη ροή
δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των
στόχων του ψηφιακού θεματολογίου και για την ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς.
Ωστόσο, η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η Επιτροπή δεν εξετάζει επαρκώς τους τρεις σημαντικότερους
στόχους, και για αυτό δεν μπορεί να επικροτήσει το τρέχον κείμενο. «Αυτή η πρόταση δεν θα συμβάλει στην επίτευξη των βασικών
στόχων», ανέφερε ο κ. Pegado Liz. «Πρέπει να αποτελεί μέρος σφαιρικότερης προσέγγισης, και το πρώτο βήμα προς τη μελλοντική
ανάπτυξη πιο φιλόδοξου τρόπου πραγματικής εξασφάλισης της ελεύθερης ροής μη προσωπικών δεδομένων στην ψηφιακή αγορά της
Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Απαιτήσεις για το γεωγραφικό περιορισμό των δεδομένων
Στόχος 1: Βελτίωση της διασυνοριακής κινητικότητας των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην ενιαία αγορά.
Διαθεσιμότητα δεδομένων για τις αρμόδιες αρχές
Στόχος 2: Διασφάλιση ότι δεν θα θιγούν οι εξουσίες των αρμόδιων αρχών να ζητούν και να αποκτούν τη δυνατότητα πρόσβασης για
λόγους ρυθμιστικού ελέγχου, όπως για λόγους επιθεώρησης και λογιστικού ελέγχου.
Μεταφορά δεδομένων για επαγγελματίες χρήστες
Στόχος 3: Βελτίωση της δυνατότητας των επαγγελματιών χρηστών να αλλάζουν παρόχους υπηρεσιών αποθήκευσης ή άλλων
υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων και να μεταφέρουν δεδομένα. (mp)

Στη φωτογραφία: Ο Jorge Pegado Liz, εισηγητής της ΕΟΚΕ για τη γνωμοδότηση με θέμα την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη
προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ

Κανείς δεν πρέπει να μείνει πίσω: Η ΕΟΚΕ δεσμεύεται να καταστήσει την κυκλική
οικονομία πάγια πρακτική
Κηρύσσοντας την έναρξη της Διάσκεψης των ενδιαφερόμενων φορέων της κυκλικής
οικονομίας, στις 20 Φεβρουαρίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ κ.
Γιώργος Ντάσης δήλωσε τα εξής: «η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία αποτελεί
εξαιρετική ευκαιρία για την κοινωνία των πολιτών, πράγμα το οποίο αρχίζει ήδη να
συμβαίνει στην πράξη…. Ωστόσο, οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα καταστεί ευρέως
αποδεκτή. Η επιδίωξη να μην μείνει κανείς πίσω αποτελεί έναν από τους στόχους της
Πλατφόρμας ενδιαφερόμενων φορέων για την κυκλική οικονομία, η οποία αποτελεί ζωτικό
χώρο για τη διαμόρφωση ενός τέτοιου κοινού οράματος εστιασμένου στη μετάβαση σε μια
κυκλική και βιώσιμη ευρωπαϊκή οικονομία».
Η δεύτερη ημέρα της διάσκεψης, η οποία φιλοξενήθηκε στην έδρα της ΕΟΚΕ,
επικεντρώθηκε σε ιδέες και δράσεις που αναφύονται σε ολόκληρη την Ευρώπη, εκεί όπου οι
ΜΜΕ, οι επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας, οι εργαζόμενοι, οι γεωργοί, οι παραγωγοί και οι καταναλωτές υλοποιούν έμπρακτα
την κυκλική οικονομία.
Η ΕΟΚΕ υποδέχθηκε περισσότερους από 300 συμμετέχοντες που κατανεμήθηκαν σε 16 παράλληλα εργαστήρια στα οποία είχαν
την ευκαιρία να ανταλλάξουν ενεργά γνώσεις και βέλτιστες πρακτικές και να επισημάνουν δυνητικά εμπόδια που
τροχοπεδούν την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας.
Μεταξύ των θεμάτων προς συζήτηση περιλαμβάνονταν τα εξής: η δυνατότητα επισκευής και ο οικολογικός σχεδιασμός, ο
ρόλος των αποβλήτων, η διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού , η κυκλική προσέγγιση στον τομέα των γεωργικών προϊόντων
διατροφής και της δασοκομίας, η κυκλική οικονομία σε παγκόσμια κλίμακα , η διάστασή της όσον αφορά τις θέσεις
εργασίας, η πράσινη χρηματοδότηση, η δημιουργία μιας κοινότητας εστιασμένης στην επίλυση προβλημάτων και η στάση
των ΜΜΕ έναντι της κυκλικής οικονομίας.
Το συμπέρασμα που προέκυψε από τις συζητήσεις ήταν ότι ο χρόνος πιέζει και ότι απαιτείται η συμμετοχή όλων των
ενδιαφερόμενων παραγόντων. Η κοινότητα της κυκλικής οικονομίας οφείλει να είναι όσο γίνεται πιο συμμετοχική και οι
πρακτικές εμπειρίες πρέπει να διαδίδονται όσο το δυνατόν ευρύτερα για την επίτευξη πολλαπλασιαστικού
αποτελέσματος.
Η εντατικοποίηση της δράσης και η κινητοποίηση του μέγιστου φάσματος δυνάμεων είναι οι δύο βασικές αποστολές που καλείται να
επωμισθεί η ΕΟΚΕ, μέσω της διαχείρισης του δικτυακού τόπου και της δημιουργίας μιας κοινότητας ενδιαφερόμενων φορέων
πραγματικά βασισμένης στη συνεργασία και τη συμμετοχή.
Πλήρης έκθεση με τα κύρια πορίσματα της διάσκεψης θα αναρτηθεί σύντομα στον δικτυακό της τόπο της Ευρωπαϊκής πλατφόρμας
ενδιαφερόμενων φορέων για την κυκλική οικονομία. (dm)

Η ΕΟΚΕ καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να επιταχύνουν την ολοκλήρωση της ΟΝΕ
Τα κράτη μέλη οφείλουν να εργαστούν επειγόντως για μια σταθερή, ευημερούσα
και πιο ανθεκτική ΟΝΕ. Ως εκ τούτου, χρειάζονται περαιτέρω μέτρα σε εθνικό και
ενωσιακό επίπεδο: αυτό είναι ένα από τα κύρια συμπεράσματα της δημόσιας
συζήτησης που διοργάνωσε η ΕΟΚΕ με θέμα την ολοκλήρωση της ΟΝΕ.
Εμπειρογνώμονες στα οικονομικά, θεσμικοί εκπρόσωποι και εκπρόσωποι της κοινωνίας των
πολιτών συμφώνησαν ότι οι τρέχουσες προκλήσεις και τα διδάγματα από κρίσεις του
παρελθόντος καθιστούν σαφή την ανάγκη μεταρρύθμισης και ολοκλήρωσης της ΟΝΕ εν
μέσω μιας εξαιρετικής συγκυρίας οικονομικής ανάκαμψης σε όλη την ΕΕ και αυξανόμενης
στήριξης των πολιτών στο ευρώ.
Οι συμμετέχοντες στη συζήτηση έκριναν αναγκαία την ταχεία υλοποίηση της Τραπεζικής
Ένωσης και της Ένωσης Κεφαλαιαγορών στην πορεία για την ολοκλήρωση της ΟΝΕ. Κάλεσαν τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να
διασφαλίσουν την βιωσιμότητα των μελλοντικών οικονομικών και να επιτύχουν την ορθή ισορροπία μεταξύ ευθύνης και αλληλεγγύης
στις μελλοντικές αποφάσεις για την ΟΝΕ.
Παρουσιάστηκαν τέσσερις επιταχυντές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε επίπεδο ΕΕ για τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου
των εγχώριων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων: μια κοινή μακροοικονομική στρατηγική της ευρωζώνης για την αντιμετώπιση των
σύμμετρων κλυδωνισμών, μια κοινή προσέγγιση για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και καινοτομίας σε μικροοικονομικό επίπεδο,
ένας προϋπολογισμός της ευρωζώνης για τη χρηματοδότηση ορισμένων ευρωπαϊκών δημόσιων αγαθών και ένα θεσμικό πλαίσιο πιο
αποτελεσματικό και με λογοδοσία που θα προβλέπει π.χ. έναν υπουργό οικονομικών της ευρωζώνης.
Οι εισηγητές της ΕΟΚΕ, Mihai Ivaşcu (Διάφορες Δραστηριότητες) και Stefano Palmieri (Εργαζόμενοι), θα συμπεριλάβουν τα
πορίσματα της συζήτησης στη γνωμοδότηση με θέμα την πρόταση της Επιτροπής για τη Δέσμη μέτρων για την ΟΝΕ, η οποία θα
τεθεί σε ψηφοφορία τον Απρίλιο. (jk)

Η ΕΟΚΕ στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Βιομηχανίας
«Οι προκλήσεις για την ευρωπαϊκή βιομηχανία είναι πρωτοφανείς και κανένα
κράτος μέλος δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει μόνο του· αλλά οι ευκαιρίες είναι
επίσης ασύλληπτες και οφείλουμε να τις αδράξουμε είτε για να διατηρήσουμε την
πρωτοκαθεδρία μας στους πολυάριθμους τομείς στους οποίους πρωτοστατούμε
είτε για να την ανακτήσουμε σε περίπτωση που τείνουμε σχεδόν να την χάσουμε
εξαιτίας των ανταγωνιστών μας».
Ωστόσο, το εν λόγω εγχείρημα θα στεφθεί με επιτυχία μόνον εάν και τα 28 κράτη μέλη
αναλάβουν κοινή, και όχι μεμονωμένη, δράση. Κατά συνέπεια, καλώ την Επιτροπή και τα
κράτη μέλη να συγκεράσουν τις πολυάριθμες υφιστάμενες πολιτικές σε μια ενιαία και πιο
μακρόπνοη στρατηγική και να δεσμευθούν για την ανάληψη συνεκτικής δράσης από τις
χώρες μας προς όφελος βιομηχανικών συνεργατικών σχηματισμών πέραν των εθνικών συνόρων», επεσήμανε ο κ. Gonçalo Lobo
Xavier, Αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ, κατά την Ευρωπαϊκή Ημέρα Βιομηχανίας.
Στη γνωμοδότησή της με θέμα Επενδύοντας στην έξυπνη, καινοτόμο και βιώσιμη βιομηχανία , η οποία υιοθετήθηκε στις 15
Φεβρουαρίου, η ΕΟΚΕ απευθύνει επίσης έκκληση για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιαγοράς,
και θεωρεί εξαιρετικά αναγκαία την ενίσχυση της τυποποίησης και της αυτορρύθμισης.
«Η οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και η κυκλική οικονομία παρέχουν πληθώρα επιχειρηματικών ευκαιριών.
Για να τις αδράξουμε, όμως, χρειαζόμαστε ένα κοινό πλαίσιο και μια πιο μακρόπνοη στρατηγική, καθώς και τη δέσμευση των κρατών
μελών για συντονισμένη δράση. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις μας έχουν ανάγκη από ισότιμους όρους ανταγωνισμού. Ως εκ τούτου, η
Επιτροπή οφείλει να επιδιώξει ενεργά την αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών», δήλωσε ο εισηγητής της
γνωμοδότησης κ. Bojidar Danev.
Δεδομένου ότι η διάρθρωση της αγοράς εργασίας αναμένεται να μεταβληθεί ριζικά, η ΕΟΚΕ κρίνει επιθυμητή τη διενέργεια
ενδεδειγμένων εκτιμήσεων για την αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στους εργαζόμενους. Η μάθηση στον χώρο εργασίας
πρέπει να εφαρμοστεί ευρύτερα για να παρασχεθεί σε όλους τους εργαζόμενους η δυνατότητα να αναβαθμίσουν τόσο τις δεξιότητές
τους όσο και τις ψηφιακές τους ικανότητες.
«Οι πολίτες πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα της αλλαγής», τόνισε η συνεισηγήτρια:της γνωμοδότησης κ. Monica Sitarová
Hrušecká. «Οι δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες πρέπει να αξιοποιηθούν όχι μόνο για τη δημιουργία νέων
προϊόντων, αλλά και για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού». (sma)

Φωτογραφία: ο κ. Gonçalo Lobo Xavier, Αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ

Νέα των Ομάδων
Οι εργοδότες θα συζητήσουν μέτρα για τη γεφύρωση του χάσματος δεξιοτήτων
από την Ομάδα Εργοδοτών
Η Ομάδα Εργοδοτών, από κοινού με τις κυριότερες βουλγαρικές ενώσεις εργοδοτών, διοργανώνει διάσκεψη στη Σόφια
(Βουλγαρία), στις 22 Μαρτίου, με τίτλο «Γεφύρωση του χάσματος δεξιοτήτων για οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία
θέσεων εργασίας – από επιχειρηματική σκοπιά». Οι συμμετέχοντες θα ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές και θα
συζητήσουν απτές λύσεις για την άμβλυνση του χάσματος δεξιοτήτων. Η εκδήλωση αυτή εμπίπτει στο πρόγραμμα της
Βουλγαρικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ποιοι λόγοι ευθύνονται για τη σημερινή αναντιστοιχία δεξιοτήτων; Πως μπορούμε να προωθήσουμε τις ενδεδειγμένες δεξιότητες

που είναι αναγκαίες για την οικονομία της γνώσης; Πως μπορούν τα εκπαιδευτικά
συστήματα να προσαρμοστούν στις σύγχρονες προκλήσεις; Τι είδους μεταρρυθμίσεις
χρειάζονται; Τι πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο; Αυτά είναι ορισμένα μόνο
από τα ερωτήματα στα οποία οι συμμετέχοντες στη διάσκεψη θα επιχειρήσουν να
απαντήσουν. Η διάσκεψη αυτή θα συγκεντρώσει ομιλητές προερχόμενους από εθνικές και
ευρωπαϊκές οργανώσεις εργοδοτών, από την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της
Βουλγαρίας, καθώς και από οργανισμούς της ΕΕ.
Το χάσμα δεξιοτήτων αποτελεί ολοένα και μεγαλύτερη πρόκληση για τις ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις. Οι εργαζόμενοι που διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες είναι καθοριστικής
σημασίας για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Το σαράντα τοις εκατό των
εργοδοτών δυσκολεύονται να βρουν άτομα με τις δεξιότητες που τους χρειάζονται για να αναπτυχθούν και να καινοτομήσουν.
Παράλληλα, 70 εκατομμύρια Ευρωπαίοι στερούνται επαρκών δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής και ακόμη περισσότεροι έχουν
περιορισμένες γνώσεις αριθμητικής και ανεπαρκείς ψηφιακές δεξιότητες. (lj)

Η κ. Gabriele Bischoff για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
Την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, γιορτάζουμε τις γυναίκες, έχοντας κατά νου
όχι μόνο όσα έχουμε επιτύχει, αλλά και όσα απομένουν να γίνουν. Εφέτος, η
Ομάδα Εργαζομένων επικεντρώνεται κυρίως στους άνδρες. Γιατί δίνουμε έμφαση
στους άνδρες μια ημέρα που τιμά τις γυναίκες; Διότι η ισότητα των φύλων δεν
είναι μόνο γυναικείο ζήτημα. Χωρίς τη δέσμευση των ανδρών δεν θα επιτύχουμε
ποτέ πραγματική ισότητα των φύλων.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το μέσο ποσοστό αξιοποίησης της άδειας πατρότητας και / ή
γονικής άδειας από τους άνδρες είναι μόνο 10%. Σε ορισμένα κράτη μέλη είναι μόλις 5%.
Οι γυναίκες φέρουν την κύρια ευθύνη για τη φροντίδα των παιδιών και άλλων εξαρτώμενων ατόμων και κάνουν επίσης τις
περισσότερες δουλειές του σπιτιού. Ποτέ δεν θα επιτύχουμε την ισότητα των φύλων χωρίς να αντιμετωπίσουμε αυτά τα στερεότυπα.
Η νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους
γονείς και τους φροντιστές σίγουρα θα βοηθήσει. Θεσπίζει το δικαίωμα άδειας πατρότητας μετ’ αποδοχών για τους πατέρες κατά
τη στιγμή της γέννησης. Θεσπίζει επίσης τη γονική άδεια μετ’ αποδοχών. Οι γονείς δικαιούνται ήδη γονική άδεια μέχρις ότου το
παιδί γίνει 8 ετών, αλλά η καταβολή αποδοχών δεν είναι υποχρεωτική. Αυτός είναι ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους
τόσο λίγοι άνδρες παίρνουν αυτήν την άδεια. Η Επιτροπή προτείνει η γονική άδεια να είναι μετ’ αποδοχών και να παρέχεται μέχρις
ότου το παιδί γίνει 12 ετών. Επίσης προτείνει 5ήμερη άδεια μετ’ αποδοχών για τους φροντιστές.
Αυτή είναι η προστιθέμενη αξία της Ευρώπης: ο καθορισμός ελάχιστων κοινών προτύπων. Αυτή είναι η Κοινωνική, Δίκαιη και
Δημοκρατική Ευρώπη μας.
Στις 8 Μαρτίου, θυμάμαι πάντα το όμορφο τραγούδι του κινήματός μας:
Θέλουμε ψωμί, αλλά και τριαντάφυλλα. Εφέτος θέλουμε και την οδηγία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής
ζωής.
#IwantWorkLifeBalance
Με αλληλέγγυους χαιρετισμούς
Η κ. Gabriele Bischoff είναι η πρόεδρος της Ομάδας Εργαζομένων της ΕΟΚΕ.

Η Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων της ΕΟΚΕ ζητεί καινοτομία στην κοινωνία
των πολιτών
από την Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων της ΕΟΚΕ
Στην έκτακτη συνεδρίαση της Ομάδας Διαφόρων Δραστηριοτήτων που
πραγματοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου παρουσιάστηκε η μελέτη με θέμα Η
μελλοντική εξέλιξη της κοινωνίας των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το
2030. Η ΕΟΚΕ ανέθεσε στο Κέντρο Υπηρεσιών Ενημέρωσης, Συνεργασίας και
Ανάπτυξης των ΜΚΟ (CNVOS - Σλοβενία) και στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών
Ενώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (ENNA) την εκπόνηση της μελέτης.
Στόχος είναι η καλύτερη κατανόηση του τι συμβαίνει στις ευρωπαϊκές οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ), ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζουν, πώς αυτές οι προκλήσεις
τις επηρεάζουν και πώς ανταποκρίνονται σε αυτές.
Η μελέτη, καθώς και οι ομιλητές —μεταξύ των οποίων ο Ramón Luis Valcárcel Siso, αντιπρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΟΚΕ και την ΕτΠ— και οι συμμετέχοντες στην
εκδήλωση επισημαίνουν τις σαφείς και ενθαρρυντικές ενδείξεις - πρωτίστως δε, την προθυμία των
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των θεσμικών οργάνων να αποδεχθούν, να υποστηρίξουν και να
προβάλουν τις ευρωπαϊκές αξίες που ορίζονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση
(ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ελευθερία, δημοκρατία, ισότητα, κράτος δικαίου και σεβασμός των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων), καθώς και να διαφυλάξουν και να αναπτύξουν το ευρωπαϊκό δημοκρατικό σύστημα στο οποίο
οι ΟΚΠ συνενώνουν τις κοινωνίες μας, διαδραματίζοντας έναν ενδιάμεσο ρόλο μεταξύ των πολιτών και των
θεσμικών οργάνων.
Οι ΟΚΠ προωθούν και υπερασπίζονται τις θεμελιώδεις ευρωπαϊκές μας αξίες. Διαμορφώνουν και εδραιώνουν
την ταυτότητα, την εμπιστοσύνη και την αλληλεγγύη. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ΟΚΠ θα
προσαρμοστούν στις αλλαγές και τις προκλήσεις και θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν τον ρόλο τους όσον
αφορά την υποστήριξη και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, θα πρέπει να ληφθούν
ορισμένα μέτρα. Θα πρέπει να επινοηθούν καινοτόμες μέθοδοι εργασίας, με έμφαση στη διαφοροποίηση των

πηγών χρηματοδότησης, στην προσαρμογή των στρατηγικών διαχείρισης και στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών που να σχετίζονται με
την αγωγή του πολίτη, τον γραμματισμό των μέσων ενημέρωσης και την εξακρίβωση των γεγονότων. (ih)

Προσεχώς / Πολιτιστικές εκδηλώσεις της ΕΟΚΕ
Το κυριλλικό αλφάβητο - το νέο αλφάβητο στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Στο πλαίσιο της Βουλγαρικής Προεδρίας της ΕΕ, η ΕΟΚΕ φιλοξενεί, από τις 15 Μαρτίου έως
τις 24 Μαΐου 2018, την έκθεση με τίτλο «Το κυριλλικό αλφάβητο - το νέο αλφάβητο στην
Ευρωπαϊκή Ένωση». Η έκθεση παρουσιάζει μια σειρά από αφίσες τις οποίες δημιούργησαν
σπουδαστές του τμήματος «Βιβλίο και έντυπες γραφικές τέχνες» (Department of Books and
Print Graphics ) της Εθνικής Ακαδημίας Καλών Τεχνών της Βουλγαρίας το 2007, με την
ευκαιρία της προσχώρησης της Βουλγαρίας στην ΕΕ. (ck)
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