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Κύριο άρθρο
Το μέλλον δεν περιμένει. Η βιωσιμότητα ξεκινά από τα του οίκου μας
Αγαπητοί αναγνώστες,
τον Αύγουστο 2018, η Greta Thunberg άρχισε τη σχολική της απεργία. Το γεγονός αυτό έδωσε σύντομα ώθηση σε πολλούς άλλους νέους σε
ολόκληρη την Ευρώπη να συμμετέχουν στη διαμαρτυρία της κατά της απροθυμίας της ΕΕ και των κρατών μελών της να αναλάβουν τολμηρή
δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
Η ειλικρινής δέσμευση των νέων με κάνει να ελπίζω ότι μπορεί να δημιουργηθεί ένα μεγάλο κίνημα για τη δράση για το κλίμα εντός της ΕΕ. Η
Greta απέδειξε με τη διαμαρτυρία της ότι ακόμη και ένα μόνον άτομο μπορεί να κάνει τη διαφορά.
Αλλά πόσο μεγαλύτερος θα ήταν ο αντίκτυπος εάν συμμετείχαμε όλοι μαζί; Εάν κάθε Ευρωπαίος πολίτης άρχιζε να αλλάζει τον τρόπο
ζωής του; Όλοι μας μπορούμε να πράξουμε περισσότερα και έχουμε την ηθική υποχρέωση και την ευθύνη να καταβάλουμε περισσότερες
προσπάθειες για εμάς τους ίδιους, αλλά και για τις μελλοντικές γενιές.
Η Greta Thunberg, για παράδειγμα, ταξίδευσε με το τρένο από τη Σουηδία στις Βρυξέλλες, από τις Βρυξέλλες στο Παρίσι, από το Παρίσι στο
Αμβούργο, κ.λπ. και πάλι πίσω στην πατρίδα της, δείχνοντάς μας τον δρόμο προς έναν βιώσιμο τρόπο ζωής. Όλοι μας μπορούμε να γίνουμε
πρότυπα φροντίζοντας για το περιβάλλον και τον πλανήτη μας. Ας προβληματιστούμε σχετικά με τις συνήθειες και τη συμπεριφορά μας ως
καταναλωτές: Πώς μπορούμε να μειώσουμε το αποτύπωμα άνθρακα που αφήνουμε; Αλλάζοντας ίσως για παράδειγμα τις καταναλωτικές και
διατροφικές μας συνήθειες ή τον τρόπο με τον οποίο μετακινούμαστε από τον έναν τόπο στον άλλο; Με ποιους άλλους τρόπους μπορούμε να το
επιτύχουμε; Η βιωσιμότητα ξεκινά από τα του οίκου μας.
Παράλληλα, όμως, πρέπει να δράσουμε συντονισμένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Φανταστείτε τι μπορεί να επιτύχει στο σύνολό της η Ευρωπαϊκή
Ένωση εάν επικεντρώσει τις δυνάμεις της - μέσα από λόγια και πράξεις - στον τομέα της έρευνας, των έξυπνων συστημάτων μεταφορών και
ενεργειακών συστημάτων, καθώς και στους κλάδους της γεωργικής βιομηχανίας και της βιομηχανίας τροφίμων, θέτοντας τη βιωσιμότητα στο
επίκεντρο των πολιτικών της αποφάσεων και των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών.
Ήδη διαθέτουμε θαυμάσια πρότυπα - ανθρώπους με εξαιρετικές ιδέες και δέσμευση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Προσφάτως βρέθηκαν στο
επίκεντρο της εκδήλωσης Η κοινωνία των πολιτών για την αναγΕΕννηση (Civil Society for rEUnaissance) και της διάσκεψης για την
κυκλική οικονομία.
Η πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε σήμερα συνίσταται στην αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από την (υπερ)κατανάλωση των
φυσικών πόρων.
Καλώ τους αναρίθμητους αφοσιωμένους επιχειρηματίες, μηχανικούς, επαγγελματίες, επενδυτές καθώς και τις οικογένειες και τις νέες και
παλαιότερες γενιές να συνεργαστούν και να συμβάλουν στην οικοδόμηση μιας βιώσιμης κοινωνίας στην Ευρώπη και παγκοσμίως.
Είναι στο χέρι μας να ψηφίσουμε υπέρ μιας συνεργατικής, βιώσιμης και ενωμένης Ευρώπης στις εκλογές του Μαΐου 2019. Είναι αναγκαίο να
ψηφίσουμε υπέρ μιας συμμετοχικής δημοκρατίας, στο πλαίσιο της οποίας οι Ευρωπαίοι πολίτες και η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών έχουν
μεγαλύτερο λόγο, και μάλιστα όχι μόνο την ημέρα των εκλογών, αλλά και κάθε μέρα, δεδομένου ότι οι μελλοντικές προκλήσεις δεν μπορούν να
αντιμετωπιστούν μόνον από τους πολιτικούς, αλλά απαιτείται η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στο σύνολό της.
Luca Jahier
Πρόεδρος της ΕΟΚΕ
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Εν συντομία
Η ΕΟΚΕ υιοθετεί αυστηρότερο Εσωτερικό Κανονισμό και Κώδικα δεοντολογίας των μελών
Κατά τη σύνοδο ολομέλειάς της στις 20 Φεβρουαρίου 2019, η ΕΟΚΕ ενέκρινε πρόταση τροποποίησης του Εσωτερικού της Κανονισμού ώστε να
περιλαμβάνει μια νέα έκδοση του Κώδικα δεοντολογίας των μελών ως προσάρτημα. Ο νέος Εσωτερικός Κανονισμός και Κώδικας δεοντολογίας, που
τέθηκαν σε ισχύ στις 15 Μαρτίου 2019, λαμβάνουν επίσης υπόψη τον πρόσφατα εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως
όσον αφορά την πρόληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής παρενόχλησης.
Η ΕΟΚΕ, κατόπιν πρωτοβουλίας του Προέδρου της Luca Jahier και με την πλήρη στήριξη των ομάδων και της διοίκησης, επιβεβαίωσε την αρχή του δικαιώματος στην
αξιοπρέπεια στο χώρο εργασίας και θέσπισε εσωτερικό μηχανισμό παρακολούθησης για κάθε μορφή παρενόχλησης που αφορά τα μέλη, ο οποίος προβλέπει επίσης κυρώσεις.
Τα μέλη θα είναι υποχρεωμένα να υπογράφουν τον Κώδικα Δεοντολογίας κατά το διορισμό τους. Οι νέοι κανόνες αφορούν τις σχέσεις μεταξύ των μελών και κάθε άλλου
προσώπου εργάζεται στην ΕΟΚΕ, καθώς και μεταξύ των ίδιων των μελών. Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν, σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα της συμπεριφοράς του μέλους, την
προσωρινή αναστολή του μέλους από καθήκοντα εισηγητή, προέδρου και από τη συμμετοχή σε ομάδες μελέτης, αποστολές και έκτακτες συνεδριάσεις».
Η ΕΟΚΕ εμμένει επίσης στο «να τηρούνται [...] οι αρχές της ισότητας των δύο φύλων και της απαγόρευσης των διακρίσεων» και τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί «ότι η εκπροσώπηση των γυναικών σε όλα τα
όργανά της υπερτερεί της αναλογίας τους στην Ολομέλεια».

Το πλήρες κείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού και του Κώδικα Δεοντολογίας θα είναι σύντομα διαθέσιμο στον ιστότοπο της ΕΟΚΕ. (dgf)

Νέες εκδόσεις
Τώρα διαθέσιμο ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικά με το 12ο σεμινάριο των εκπροσώπων τύπου της κοινωνίας των πολιτών
Σε προσφάτως δημοσιευμένο ενημερωτικό φυλλάδιο παρουσιάζονται τα κυριότερα σημεία της συζήτησης με θέμα την Επιβεβαίωση των αξιών της
Ευρώπης και οι κύριες διαπιστώσεις των συμμετεχόντων και των ομιλητών.
Το 12ο σεμινάριο των εκπροσώπων τύπου της κοινωνίας των πολιτών πραγματοποιήθηκε στην Αίγλη Ζαππείου στην Αθήνα στις 22-23 Νοεμβρίου 2018. Τρεις ομάδες
συζήτησης εξέτασαν φλέγοντα ζητήματα όπως η πολυπολιτισμικότητα, ο αυξανόμενος εθνικισμός και αντιφιλελευθερισμός και η παρακμή της αλληλεγγύης, τα οποία
θέτουν υπό αμφισβήτηση τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρώπης.
Η πρώτη ομάδα εστίασε στις ευρωπαϊκές αξίες έναντι των εξτρεμιστικών ιδεολογιών, η δεύτερη εξέτασε τον τρόπο με τον οποίο η ευρωπαϊκή φιλελεύθερη δημοκρατία
αντιμετωπίζει τις αυξανόμενες τάσεις αντιφιλελευθερισμού σε ορισμένα κράτη μέλη και τέλος, η τρίτη ομάδα διερεύνησε τον ρόλο που διαδραματίζει η οργανωμένη
κοινωνία των πολιτών στην υπεράσπιση μιας δημοκρατικής, ενωμένης και βασιζόμενης στις αξίες Ευρώπης. Ομιλητές από τα μέσα ενημέρωσης, την ακαδημαϊκή κοινότητα
και την κοινωνία των πολιτών παρείχαν την εμπειρογνωμοσύνη τους και συζήτησαν με τους συμμετέχοντες σχετικά με τα ζητήματα που διακυβεύονται και τους τρόπους
υπεράσπισης των ευρωπαϊκών αξιών.
Το φυλλάδιο διατίθεται εδώ
Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο του σεμιναρίου εδώ (ehp)

Νέα της ΕΟΚΕ
«Αγωνιζόμαστε για το μέλλον όλων», δηλώνει η ακτιβίστρια για το κλίμα Greta Thunberg στην ΕΟΚΕ
Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) συζήτησε σχετικά με τον καθοριστικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει η ευρωπαϊκή κοινωνία πολιτών για

Αναφερόμενος στον αυξανόμενο ευρωσκεπτικισμό, την ξενοφοβία και το ρατσισμό στην Ευρώπη, ο πρόεδρος της ΕΟΚΕ Luca Jahier δήλωσε πως η δημοκρατία βρίσκεται υπό επίθεση και π
ποτέ σε κίνδυνο. Το χειρότερο θα ήταν να σιωπήσουμε. Αντιθέτως, πρέπει να κάνουμε να ακουστεί η φωνή των "καλών της ιστορίας"», συνέχισε. «Πρέπει, πάση θυσία, να τολμήσουμε να δ

«Πρέπει να προστατέψουμε τη βιόσφαιρα, τον αέρα, τους ωκεανούς, το έδαφος, τα δάση», δήλωσε η 16χρονη Σουηδή ακτιβίστρια για το κλίμα Greta Thunberg, που κατέστησε σαφή την επιτακτική ανάγκη άμεσης ανάληψης δρά
καταφέρουμε», κατέληξε.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker υποστήριξε το κίνημα που ξεκίνησε η κ. Thunberg, καθώς «μπορεί να φέρει την αλλαγή· έχει επεκταθεί σε πολλές πόλεις και πλέον ένα κοινό μήνυμα ηχεί στους δρόμ

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Karl-Heinz Lambertz δήλωσε ότι η εκδήλωση έδειχνε την «κοινή βούληση για συνεργασία». «Όλοι μιλάμε για το ίδιο πράγμα: την ανοικοδόμηση της Ένωσης», δήλωσε, π
να μεταρρυθμίσουμε την Ένωση από τη βάση προς την κορυφή».

Η εκδήλωση Η κοινωνία πολιτών για την αναγΕΕννηση διοργανώθηκε προκειμένου να κινητοποιήσει την κοινωνία πολιτών για τη στήριξη των δημοκρατικών αξιών της Ευρώπης όπως αυτές κατοχυρώνονται στις Συνθήκες και τη
συμπεριλαμβανομένης της Madeleina Kay, γνωστής ως «EU Supergirl». (mp)

Η ΕΟΚΕ ψηφίζει υπέρ ενός ελάχιστου εισοδήματος υποστηριζόμενου από την ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) υιοθέτησε τη γνωμοδότηση με θέμα « Για μία ευρωπαϊκή οδηγία-πλαίσιο σχετικά με τη θέσπιση ελάχιστου εισ

Ένα τέτοιο πλαίσιο, υπό μορφή οδηγίας, είναι αναγκαίο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του σοβαρού και χρόνιου προβλήματος της φτώχειας στην Ευρώπη, καθώς και για την αποκ

«Το ζήτημα του ελάχιστου εισοδήματος είναι πρώτα απ’ όλα άκρως πολιτικό. Πρόκειται για απόφαση που εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ένωσης και η Επιτροπή δεν μπορεί να κρύβεται π
γνωμοδότησης.
«Είναι σημαντικό η ΕΕ να κάνει κάτι χειροπιαστό για αυτούς που στερούνται τα πάντα. Αν αδιαφορήσουμε τώρα για τη δυστυχία τους, αύριο ίσως να είναι πολύ αργά», προειδοποίησε

Αντίθετη με την προτεινόμενη χρήση ενός δεσμευτικού μέσου, η Ομάδα των Εργοδοτών της ΕΟΚΕ υπέβαλε αντιγνωμοδότηση με την οποία υποστήριζε ότι το ζήτημα του ελάχιστου εισοδή
Η αντιγνωμοδότηση απορρίφθηκε και η γνωμοδότηση πρωτοβουλίας με εισηγητή τον κ. Ντάση υιοθετήθηκε με 158 ψήφους υπέρ, 81 κατά και 12 αποχές. (ll)

Ο Επίτροπος κ. Hogan στην ΕΟΚΕ: η απόφαση για τον προϋπολογισμό της ΚΓΠ εναπόκειται τώρα στους συννομοθέτες
Στις 20 Φεβρουαρίου, η ΕΟΚΕ υποδέχθηκε ως προσκεκλημένο τον Επίτροπο κ. Hogan για να μιλήσει για τη μελλοντική ΚΓΠ.

Ο κ. Phil Hogan τόνισε ότι είναι καθοριστικής σημασίας η ΚΓΠ να εξελιχθεί· εκτός από τον εφοδιασμό τροφίμων, η ΚΓΠ θα πρέπει να παρέχει και άλλα δημόσια αγαθά, σε αντάλλαγμα της ειδικής θέσης που κατέχει στον προϋπολογ

Όσον αφορά τον προϋπολογισμό, ο Επίτροπος ανέφερε τα εξής: «Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης, διαθέτουν πλήρη ελευθερία .» Ο κ. Hogan ευελπιστεί σε μια

Ο Επίτροπος κ. Hogan αναφέρθηκε επίσης στην πολιτική συμφωνία σχετικά με έναν νέο κανόνα για την απαγόρευση ορισμένων αθέμιτων εμπορικών πρακτικών που εφαρμόζονται στην αλυ

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τον Επίτροπο, ο κ. John Bryan, μέλος της ΕΟΚΕ, επισήμανε ότι η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ μιας ισχυρής ΚΓΠ με έναν ισχυρό προϋπολογισμό, λαμβανομένου
Ο κ. Maurizio Reale, πρόεδρος του τμήματος NAT της ΕΟΚΕ, υπογράμμισε ότι η μελλοντική ΚΓΠ πρέπει να εστιαστεί περισσότερο στην κλιματική αλλαγή και ότι οι γεωργοί χρειάζονται

Ο Peter Schmidt, πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΟΚΕ, τόνισε με έμφαση το γεγονός ότι οι αθέμιτες πρακτικές στην αλυσίδα τροφίμων θα πρέπει να αντιμετωπ

Το πρόγραμμα PEACE της ΕΕ στη Βόρεια Ιρλανδία πρέπει να συνεχιστεί μετά το Brexit

Η ΕΟΚΕ υιοθέτησε στη σύνοδο ολομέλειας του Φεβρουαρίου μια γνωμοδότηση με την οποία υποστηρίζεται η συνέχιση του ευρωπαϊκού προγράμματος για την ειρήνη κ
μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το Brexit.

Στη γνωμοδότηση που εκπόνησε η κ. Jane Morrice υπογραμμίζεται ότι . Συνιστάται, επίσης, όχι μόνο η διατήρηση του προγράμματος PEACE στη μορφή που προτείνεται, αλλά και η παράτα

Η ΕΟΚΕ δηλώνει ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις δραστηριότητες επικοινωνίας προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι πολίτες έχουν πλήρη επίγνωση του θετικού ρόλου που δ
«Δρόμος του λευκού περιστεριού»: μια πρόταση για μια παγκόσμια στρατηγική εδραίωσης της ειρήνης υπό την ηγεσία της ΕΕ. Με την εν λόγω γνωμοδότηση προτείνεται η χάραξη ευρωπα
Δυτικού Μετώπου» () και, μέσω των Βαλκανίων, θα συνδέει τα δύο διαιρεμένα νησιά στις αντίθετες πλευρές της Ευρώπης. (dgf)

Η καταπολέμηση του λαϊκισμού είναι υπόθεση όλων μας

Η οικονομική πρόοδος και η κοινωνική σταθερότητα είναι δύο βασικά στοιχεία για την καταπολέμηση του ευρωσκεπτικισμού, αλλά από μόνες τους δεν αρκούν: η παρέ

Κατά την παρουσίαση της μελέτης Κοινωνίες εκτός Μητροπόλεων: ο ρόλος των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην αντιμετώπιση του λαϊκισμού , που πραγματοπ

Παρόλο που η οικονομική πρόοδος και η κοινωνική σταθερότητα είναι καθοριστικής σημασίας για την αντιμετώπιση των ανησυχιών που συμβάλλουν στην άνοδο του ευρωσκεπτικισμού, απ
όλων », δήλωσε ο Arno Metzler, πρόεδρος της Ομάδας της ΕΟΚΕ «Ευρώπη της Πολυμορφίας». «Πιστεύω ότι ο μόνος τρόπος για να καταπολεμήσουμε τον λαϊκισμό είναι μέσω του δημοκ
προκειμένου να προλάβει και να μειώσει τη γοητεία των λαϊκιστικών κομμάτων», πρόσθεσε.

Οι έρευνες δείχνουν ότι η οικονομική ύφεση, η κοινωνική αστάθεια και το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες που εξηγούν την αύξηση της στήριξης

Η ΕΟΚΕ προτείνει νέες βιώσιμες διατροφικές κατευθυντήριες γραμμές για την Ευρώπη

Τα τρόφιμα διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη ζωή των ανθρώπων και για τον λόγο αυτόν δεν θα πρέπει να εξετάζονται μόνον από διατροφική άποψη ή από άποψη υγε

«Τα τρόφιμα που καταναλώνουμε επηρεάζουν την υγεία και τον πλανήτη μας. Χρειαζόμαστε πολιτικές για την προώθηση πιο υγιεινών και βιώσιμων τρόπων διατροφής και για τον λόγο αυ

«Η προώθηση μιας υγιεινής και βιώσιμης διατροφής είναι σημαντική στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης πολιτικής τροφίμων της ΕΕ. Οι βιώσιμες διατροφικές κατευθυντήριες γραμμές και σα
λιανικής και τις υπηρεσίες εστίασης. Ο αγροδιατροφικός κλάδος θα ωφεληθεί επίσης από ένα νέο, πιο διαφανές πλαίσιο για την παραγωγή, την επεξεργασία, τη διανομή και την πώληση π
Με στόχο να θεσπιστούν αυτές οι πανευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές, η ΕΟΚΕ προτείνει τη δημιουργία ομάδας εμπειρογνωμόνων, η οποία θα απαρτίζεται από ειδικούς επαγγελματίε

Η ΕΟΚΕ στηρίζει τις προτάσεις της ΕΕ για τη διασφάλιση των αεροπορικών και οδικών εμπορευματικών μεταφορών στην περίπτωση αποχώ

Σε τρεις γνωμοδοτήσεις της που εγκρίθηκαν τον Φεβρουάριο, η ΕΟΚΕ εκφράζει την υποστήριξη της για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την προσω
Ασφάλεια της αεροπορίας

Η ΕΟΚΕ στηρίζει το σχέδιο δράσης που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία, στο οποία περιλαμβάνονται ειδικά μέτρα για τη διατήρηση της εγκυρότητας των πιστοποιητικών των αεροναυ
λύσης που θα επιτρέψει στον τομέα να συνεχίσει να τηρεί τα ύψιστα πρότυπα ασφαλείας μέχρι το Ηνωμένο Βασίλειο να θεσπίσει εθνικούς οργανισμούς και νομοθεσία που θα επιτρέπουν τη
Αεροπορικές υπηρεσίες

Η ΕΟΚΕ εγκρίνει επίσης την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση κανονισμού έκτακτης ανάγκης για τη διασφάλιση των βασικών αεροπορικών υπηρεσιών και επισημ
εισηγητής της γνωμοδότησης, κ. Jacek Krawczyk, δήλωσε: «Ο προτεινόμενος κανονισμός αποτελεί προσωρινή λύση και σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τον περιορισμό των επιπτώσεων μι
Οδικές εμπορευματικές μεταφορές

Ταυτόχρονα, η ΕΟΚΕ στηρίζει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο των οποίων δίνεται στους οδικούς μεταφορείς εμπορευμάτων από το Ηνωμένο Βασίλειο το δικαίωμα να μετακινούνται ελεύθερα εντός της ΕΕ έ
ισοδύναμα προσωρινά μέτρα που θα διασφαλίζουν στους οδικούς μεταφορείς της Ένωσης που κυκλοφορούν στο Ηνωμένο Βασίλειο τα ίδια δικαιώματα με αυτά που προτείνονται, για μια μεταβατική περίοδο, από την Επιτροπή προ

Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2019: δεν συντρέχουν λόγοι εφησυχασμού

Δεδομένων των ανάμεικτων αποτελεσμάτων προηγούμενων πολιτικών μεταρρυθμίσεων, είναι ζωτικό η ΕΕ και τα κράτη μέλη να διενεργήσουν μια σε βάθος αξιολόγηση
θέμα «Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2019» .

Η ΕΟΚΕ επικρίνει τη συνολικά ευνοϊκή αξιολόγηση της Επιτροπής στην Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης για το 2019, τόσο όσον αφορά την οικονομική και κοινωνική πρόοδο που έχει επι
μπορούμε να επαναπαυόμαστε στις δάφνες μας.

Η ΕΟΚΕ επικροτεί τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να στηρίξει τις μεταρρυθμίσεις. Οι μεταρρυθμίσεις και οι πολιτικές θα πρέπει να καταστήσουν την οικονομία και τις αγορές εργ
δεν περιέχει ενδεδειγμένες προτάσεις για την υλοποίηση και τη χρηματοδότηση αυτών των προτεραιοτήτων.

Επιπλέον, στην ΕΕΑ δεν διατυπώνονται προτάσεις για την αντιμετώπιση των εξωτερικών κινδύνων που απειλούν την οικονομική ανάπτυξη. Οι πολιτικές τόνωσης για τη διατήρηση της αν

Οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία των πολιτών θα μπορούσαν να επισπεύσουν τη διαδικασία διατύπωσης νέων προτάσεων πολιτικής και να διασφαλίσουν ότι οι μεταρρυθμίσεις θα είναι
Τέλος, η ΕΟΚΕ επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή δίδει προτεραιότητα σε μεταρρυθμίσεις για την αύξηση των επενδύσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Οι δημοσιονομικοί

Στην ακρόαση της ΕΟΚΕ διατυπώνονται προτάσεις για ένα Ευρωπαϊκό Εξάμηνο με λιγότερους αποκλεισμούς

Τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να ενισχύσουν τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων στις προσπάθειές τους για μεταρρύθμιση των εθνικών τους οικονομιών. Σε συ
αντιμετωπίζει η ΕΕ.

Αυτά είναι ορισμένα από τα βασικά πορίσματα μιας δημόσιας ακρόασης που πραγματοποίησε η ομάδα «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο» στις 28 Φεβρουαρίου με θέμα «Προς μια πιο ανοιχτή διαδικασ

Εγκαινιάζοντας την εκδήλωση, ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ κ. απηύθυνε έκκληση για παγίωση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και υπογράμμισε ότι έφτασε πλέον η ώρα να εστιαστούμε στην ένταξ

Οι συμμετέχοντες στην ακρόαση ζήτησαν τη συμμετοχή, σε συστηματική βάση, των κοινωνικών εταίρων, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των εθνικών κοινοβουλίων στις

Επί του παρόντος, η ποιότητα της συμμετοχής στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και στην κατάρτιση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό σε ολόκληρ

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς ήταν της άποψης ότι η υιοθέτηση των αρχών της εταιρικής σχέσης και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση όχι μόνο της ο

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι φορείς εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για το γεγονός ότι στον πίνακα αποτελεσμάτων () του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου δεν συνυπολογίστηκαν παράγοντες όπως η κλιματική αλλαγή. Απηύθυναν έκκληση ν

Χωρίς μεγαλύτερη συνοχή η ΕΕ δεν έχει μέλλον

Η πολιτική συνοχής θα μπορούσε να αποτελέσει αποτελεσματικό μέσο για την αντιμετώπιση των κοινωνικών τάσεων (ευρωσκεπτικισμός, κ.λπ.) στην ΕΕ, εάν η χρηματ
ενδιαφερόμενοι φορείς σε ακρόαση της ΕΟΚΕ σχετικά με την πολιτική συνοχής μετά το 2020.

Στο πλαίσιο της ακρόασης, επικράτησε η γενική άποψη ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη χρειάζεται να ζητήσουν μια φιλόδοξη και μελλοντικά βιώσιμη πολιτική συνοχής μετά το 2020 ούτως ώσ
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο 2021-2027.

Είναι αδιανόητο να υπάρξει μέλλον της ΕΕ χωρίς συνεχιζόμενη συνοχή. Η χρηματοδότηση για τη συνοχή πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον στα υφιστάμενα επίπεδα, δεδομένου ότι η αναμ
Μια πολιτική συνοχής στο πλαίσιο της οποίας διασφαλίζονται οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις και η βιωσιμότητα, η οποία βασίζεται σε μια τοποκεντρική προσέγγιση και είναι πιο ευέλικτη

Οι συμμετέχοντες υποστήριξαν γενικά την ενίσχυση του συνδέσμου μεταξύ της πολιτικής συνοχής και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ωστόσο, ζήτησαν την πλήρη εφαρμογή του Κώδικα Δεοντ

Οι ομιλητές προέτρεψαν τα διαπραγματευόμενα μέρη να εντείνουν τις προσπάθειές του κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων σχετικά με τις νομοθετικές προτάσεις για
Τα συμπεράσματα της ακρόασης θα τροφοδοτήσουν με στοιχεία τη γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ σχετικά με το εν λόγω ζήτημα, η οποία θα τεθεί σε ψηφοφορία κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Μαρτίου (jk).

Η ενεργειακή μετάβαση δεν θα επιτύχει παρά μόνο με τη συμμετοχή όλων

Ο ρόλος των πολιτών στην ενεργειακή μετάβαση βρέθηκε στην καρδιά της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του τμήματος TEΝ το Φεβρουάριο, όπου ενεργειακοί εμ

Πώς μπορεί η ενεργειακή μετάβαση να ωφελήσει τους πολίτες; Πώς μπορεί η ενέργεια να είναι προσιτή για όλους; Η ενεργειακή μετάβαση συνεπάγεται το θεμελιώδη μετασχηματισμό των κοινωνιών μας και θα επηρεάσει την καθ
ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί να επιτύχει χωρίς τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών - πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ανάγκες όλων των σχετικών φορέων», ανέφερε ο πρόεδ
σύστημα υγείας ή μεταφορές».

Η ενεργειακή μετάβαση έχει τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό δυναμικό, ιδίως σε περιφερειακό επίπεδο. Το ραγδαία μειούμενο κόστος των αποκεντρωμένων ανανεώσιμων τεχνολογιών παρέχει πλήθος ευκαιριών στις λιγότερο α
παραγωγή ενέργειας. «Ένας πολίτης που εγκαθιστά επτά ηλιακούς συλλέκτες στη σκεπή του παράγει ηλεκτρική ενέργεια ικανή να καλύψει τις ανάγκες ενός τυπικού ηλεκτρικού αυτοκινήτ
Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να αναδειχθεί η ανησυχία ότι ορισμένες περιφέρειες, δήμοι και ευπαθείς ομάδες ενδέχεται να παραμεληθούν στη διαδικασία. Για αυτό είναι σημαντικό «
σχετική πολιτική βούληση». (mp)

Νέα των Ομάδων
Οι εργοδοτικές ενώσεις για τις Ευρωεκλογές
από την Ομάδα Εργοδοτών της ΕΟΚΕ

Η επιχειρηματική κοινότητα πρέπει να κάνει τη φωνή της να ακουστεί δυνατά και καθαρά κατά την εκστρατεία για τις ευρωεκλογές. Οι εργοδοτικές ενώσεις δεν πρέπ
συμπεράσματα της συζήτησης με εκπροσώπους των BusinessEurope, SMEunited και CEEP (Ευρωπαϊκό κέντρο εργοδοτών και επιχειρήσεων παροχής δημοσίων υπηρεσ
«Η ψηφιοποίηση, η ενίσχυση του οικολογικού χαρακτήρα της οικονομίας και η πρόσβαση σε ειδικευμένο προσωπικό και προσιτή τεχνολογία θεωρούνται από τις ΜΜΕ
προσέγγιση.

«Πρέπει να βοηθήσουμε τους πολίτες να συνειδητοποιήσουν ότι ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής είναι ο καλύτερος στον κόσμο, και αυτό οφείλεται στην ΕΕ. Αυτό αποτελεί

Οι προτεραιότητες του CEEP επικεντρώνονται στην ψηφιοποίηση, την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και τη δημογραφική γήρανση. «Αυτές οι τρεις τάσεις β

O Oliver Röpke αναλαμβάνει την Προεδρία της Ομάδας Εργαζομένων της ΕΟΚΕ
από την Ομάδα Εργαζομένων της ΕΟΚΕ

Την 1η Μαρτίου, ο Oliver Röpke ανέλαβε την Προεδρία της Ομάδας Εργαζομένων της ΕΟΚΕ, διαδεχόμενος την Gabriele Bischoff που ήταν Πρόεδρος της Ομάδας από τον

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας της, η Gabriele Bischoff αγωνίστηκε για την ανάπτυξη, διακήρυξη και υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, γ
είναι οι ευρωεκλογές του 2019. Η Gabriele Bischoff είναι υποψήφια στις εκλογές για το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Όσον αφορά τις τρέχουσες και τις μελλοντικές προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αξίες της εν γένει και τους εργαζομένους ειδικότερα, ο Oliver Röpke επιθυμεί
διαβίωσης και εργασίας και τους εργαζομένους. Θα παγιώσει την ισχύ της Ομάδας Εργαζομένων: την ικανότητα των μελών της να επιτυγχάνουν συναίνεση προς εξυπη

Για πάνω από 20 χρόνια ο κ. Röpke εργάζεται για την Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων της Αυστρίας (ÖGB) και τις οργανώσεις που την απαρτίζουν σε θέ
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων. (mg)

Η ομάδα «Ευρώπη της πολυμορφίας» μεταβαίνει στο Μπέλφαστ για να ακούσει τους προβληματισμούς σχετικά με το Brexit
από την ομάδα «Ευρώπη της πολυμορφίας» της ΕΟΚΕ

Η ομάδα συνεδρίασε στο Πανεπιστήμιο Queen's στο Μπέλφαστ στις 15 Φεβρουαρίου 2019 για τον απολογισμό της διαδικασίας αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ (Brexit)

Δεδομένου του τρέχοντος αδιεξόδου γύρω από την πρόταση λύσης «ασφαλείας», η διερευνητική αποστολή των μελών της ΕΟΚΕ αποσκοπούσε στην καλύτερη κατανόησ

Ευρωπαίοι εκπρόσωποι επιχειρήσεων, συνδικάτων, γεωργών, καταναλωτικών οργανώσεων και άλλων φορέων άκουσαν τοπικούς πολιτικούς, πανεπιστημιακούς και τοπ
επιτευχθεί ακόμη συμφωνία.
Οι προσκεκλημένοι ομιλητές περιελάμβαναν τον Brian Cowen, Πρώην Πρωθυπουργό της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, τον βουλευτή του βρετανικού κοινοβουλίου

«Είμαστε εδώ για να τείνουμε χείρα βοηθείας στην κοινωνία πολιτών στις δύο πλευρές του συνόρου. Θα είμαστε στο πλευρό σας, ό,τι κι αν γίνει τις επόμενες δέκα εβδομάδες. Η κοινωνία πολιτών δεν γνωρ

«Παρότι δεν συμφωνούμε όλοι οι παριστάμενοι ως προς τον αντίκτυπο του Brexit στο νησί της Ιρλανδίας, αναμφίβολα όλοι μας, τα άλλα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, η ευρωπαϊκή κοινωνία πολιτών και τα ευρωπ
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