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Το Βραβείο της Κοινωνίας Πολιτών του 2019 είναι αφιερωμένο στη χειραφέτηση
των γυναικών
Η ΕΟΚΕ αφιερώνει το εμβληματικό της Βραβείο της Κοινωνίας Πολιτών του 2019
στη χειραφέτηση των γυναικών και στον αγώνα για την ισότητα των φύλων
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το 2019 είναι πλέον ανοικτή
Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή προκήρυξε το Βραβείο της Κοινωνίας
Πολιτών για το έτος 2019. Το βραβείο του 2019 έχει ως θέμα Περισσότερες γυναίκες στην
ευρωπαϊκή κοινωνία και οικονομία και θα τιμήσει καινοτόμες πρωτοβουλίες και έργα που
αποσκοπούν στην επίτευξη ίσων ευκαιριών για γυναίκες και άνδρες και στην εξασφάλιση
της ίσης μεταχείρισής τους σε όλους τους τομείς της οικονομικής και της κοινωνικής

ζωής.

Για το Βραβείο της Κοινωνίας Πολιτών που απονέμει η ΕΟΚΕ μπορούν να διαγωνιστούν όλες οι οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών
που έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δραστηριοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο.
Μπορούν επίσης να διαγωνιστούν και απλοί ιδιώτες. Για τη διασφάλιση της επιλεξιμότητάς τους, οι πρωτοβουλίες ή τα έργα πρέπει
να έχουν ήδη υλοποιηθεί ή να βρίσκονται υπό εξέλιξη.
Θα απονεμηθούν συνολικά 50 000 ευρώ σε πέντε, κατ’ ανώτατο όριο, νικητές. Η τελική προθεσμία υποβολής αιτήσεων
υποψηφιότητας είναι η 6η Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 10.00 και η τελετή απονομής του βραβείου θα πραγματοποιηθεί στις 12
Δεκεμβρίου 2019 στις Βρυξέλλες.
Η πλήρης περιγραφή των προϋποθέσεων και το έντυπο ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας διατίθενται στην ιστοσελίδα μας. (ll)
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Κύριο άρθρο
Ψηφίσαμε και εκλέξαμε τους εκπροσώπους μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ψηφίσαμε και, κυρίως, κατανοήσαμε ότι η ψήφος μας επηρεάζει την
καθημερινή μας ζωή.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέβαλε σοβαρές επικοινωνιακές προσπάθειες για να
καλέσει τους πολίτες να μεταβούν στις κάλπες. Το ποσοστό συμμετοχής που ανήλθε
στο 51 % δείχνει, μεταξύ άλλων, ότι αυτή τη φορά έφτασε στους πολίτες το
σαφέστατο μήνυμα σχετικά με τη σημασία της ψήφου. Η ΕΟΚΕ, μέσω της
δραστηριότητας των μελών της, συμμετείχε στην προεκλογική εκστρατεία στις
τοπικές κοινότητες, στις περιφέρειες, στις οργανώσεις και υπογράμμισε τη βαρύτητα
της ψήφου του καθενός από εμάς στην μεγάλη δημοκρατική αναμέτρηση της 26ης
Μαΐου.
Ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα από τα αποτελέσματα;
1. Για πρώτη φορά σε 20 χρόνια, το ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές αυξήθηκε
· 2. Τα εθνικιστικά, λαϊκιστικά και ακροδεξιά κόμματα σημείωσαν μικρότερη πρόοδο
από την αναμενόμενη
· 3. Παρατηρήθηκε ένα πραγματικό Πράσινο κύμα στην Ευρώπη
· 4. Η επιτυχία πολυάριθμων υποψηφίων έδειξε ότι, πέρα από τη σημασία των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης, η άμεση και επιτόπου επαφή μεταξύ υποψηφίων και πληθυσμού
ενέχει προστιθέμενη αξία διότι φέρνει πιο κοντά την Ένωση με τους πολίτες της·
Είμαι πεπεισμένη ότι πρόκειται για μια ευρωπαϊκή επανεκκίνηση. Η συμμετοχή άνω του
50 % στις εκλογές συνεπάγεται τόσο ενίσχυση του ενδιαφέροντος για την Ευρώπη όσο
και αίτημα αλλαγής εκ μέρους του εκλογικού σώματος, προκειμένου να καταστεί η
Ευρώπη ένας χώρος δικαιότερος και καλύτερος για τους πολίτες της. Θέλω να

πιστεύω ότι η ΕΟΚΕ, ως ο χώρος της κοινωνίας πολιτών, θα συμμετάσχει ενεργά στο

ευρωπαϊκό σχέδιο.

Εμείς, οι φορείς της οργανωμένης κοινωνίας πολιτών, μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε ακόμη πιο δραστήρια και πιο
δυναμικά. Πρέπει να επιτύχουμε περισσότερα, έτσι ώστε η παρουσία των εθνολαϊκιστών και των ευρωσκεπτικιστών στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην επηρεάσει την υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών.
Οι Ευρωπαίοι απηύθυναν μήνυμα προς τα νέα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προς τον νέο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και προς τους φορείς της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τους ζητούν να
ανταποκριθούν στις προσδοκίες και τις ελπίδες τους.
Για να προχωρήσει μπροστά, η ΕΕ πρέπει να λάβει αποφάσεις για πολλά ζητήματα: μεγαλύτερες φιλοδοξίες για το κλίμα, πιο
δίκαιη ψηφιοποίηση της οικονομίας, αντιμετώπιση της πρόκλησης της μετανάστευσης και του ασύλου, χρηματοδότηση της ΕΕ,
μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, αλληλεγγύη μεταξύ περιφερειών, εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών
δικαιωμάτων, νέα βιομηχανική πολιτική για την Ευρώπη κλπ. είναι μερικές μόνο από τις προτεραιότητες που πρέπει να
εξετάσουν τα ευρωπαϊκά όργανα.
Σε αυτό το νέο ευρωπαϊκό τοπίο που διαμορφώνεται μπροστά μας, ως κοινωνία πολιτών οφείλουμε να διαδραματίσουμε ενεργά
το ρόλο μας, να συμμετάσχουμε δυναμικά στη δημόσια συζήτηση αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και να συνοδεύσουμε αυτή τη
νέα προσέγγιση και τη νέα ορμή με ένα τολμηρό όραμα. Αυτή είναι η πρόκληση που μας περιμένει.

Isabel Caño
Αντιπρόεδρος αρμόδια για θέματα επικοινωνίας

Ημερολόγιο
28 Ιουνίου 2019, Βρυξέλλες
Επικοινωνώντας για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία
12 Ιουλίου 2019, Βρυξέλλες
Τι είδους οικονομικά μοντέλα επιθυμούν οι πολίτες για την Ευρώπη;
17-18 Ιουλίου 2019, Βρυξέλλες
Σύνοδος ολομέλειας της ΕΟΚΕ

Εν συντομία
Η κ. Isabel Caño, Αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ, σήμανε μία από τις έξι εκκινήσεις του
αγώνα δρόμου «20 χιλιόμετρα των Βρυξελλών»
Πάνω από 40.000 δρομείς 137 διαφορετικών εθνικοτήτων συμμετείχαν στην
αθλητική εκδήλωση «20 χιλιόμετρα των Βρυξελλών» που γιόρτασε την 40ή
επέτειό της στις 19 Μαΐου 2019. Φέτος, ο αγώνας δρόμου πραγματοποιήθηκε με
έμβλημα τις ευρωεκλογές και κεντρικό σύνθημα «Αυτή τη φορά ψηφίζω».
Η εκπροσώπηση του προσωπικού των ευρωπαϊκών οργάνων κατά τη 18η συμμετοχή του σε
αυτόν τον αγώνα υπήρξε μαζική με 1.373 δρομείς, οι στολές των οποίων έφεραν με
υπερηφάνεια το σύνθημα «Running for Europe» (Ας τρέξουμε για την Ευρώπη). Ο βασιλιάς
Φίλιππος έδωσε το σήμα της εκκίνησης στο πάρκο Cinquantenaire έχοντας στο πλευρό του
την κ. Isabel Caño, Αντιπρόεδρο της ΕΟΚΕ, τον κ. Maroš Šefčovič, Αντιπρόεδρο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Jaume Duch Guillot, Γενικό Διευθυντή Επικοινωνίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τον καλύτερο χρόνο στις γυναίκες πέτυχε η Alexandra Tondeur
(1:02:42) και στους άνδρες ο Valentin Poncelet (1:00:34). Η ομάδα του EESC info συγχαίρει τους συναδέλφους μας στην ΕΟΚΕ που
έτρεξαν στους δρόμους της πρωτεύουσας και πέρασαν τη γραμμή τερματισμού. Μεταξύ τους ήταν οι συνάδελφοι Eleonora di
Nicolantonio, Karin Füssl, Jakob Andersen, Johannes Kind, Joaquin Calvo Basarán και πολλοί άλλοι. Μπράβο σε όλες και όλους σας!
Η Αντιπρόεδρος κ. Isabel Caño ευχαρίστησε εξ ονόματος της ΕΕ όλους τους συμμετέχοντες, απευθύνοντάς τους το ακόλουθο
μήνυμα: «Η σημερινή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα αγαλλίασης, συντροφικότητας, ομοψυχίας, συλλογικού ενθουσιασμού
και, πρωτίστως, αδελφοσύνης». Η διοργάνωση του αγώνα δρόμου των 20 χιλιομέτρων το 2020 έχει προγραμματιστεί για τις 31
Μαΐου.(ehp)

Η Dilyana Slavova παρουσιάζει τις θέσεις της ΕΟΚΕ στη σύνοδο των Υπουργών

Εξωτερικών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης
Η Dilyana Slavova, πρόεδρος του τμήματος «Εξωτερικές σχέσεις» της ΕΟΚΕ,
συμμετείχε στη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ανατολικής Εταιρικής
Σχέσης που φιλοξενήθηκε από το Συμβούλιο της ΕΕ στις 13 Μαΐου για τον
εορτασμό της 10ης επετείου της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης.
Η κ. Slavova δήλωσε ότι οι χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (Ουκρανία, Γεωργία,
Μολδαβία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν και Λευκορωσία) ανέκαθεν βρίσκονταν ψηλά στην
ημερήσια διάταξη εξωτερικών σχέσεων της ΕΟΚΕ και ότι «οι επαφές με τις οργανώσεις της
κοινωνίας πολιτών από αυτές τις χώρες αναπτύχθηκαν και ωρίμασαν».
Προσέθεσε επίσης ότι μικτοί μηχανισμοί παρακολούθησης που συγκροτήθηκαν με αυτές τις
χώρες «φέρνουν καρπούς», παρά τη συνεχιζόμενη ανησυχία σχετικά με τη συρρίκνωση του
χώρου της κοινωνίας πολιτών, το σεβασμό του κράτους δικαίου και την ελευθερία του λόγου. (dgf)

Η ΕΟΚΕ εορτάζει την 25η επέτειο του ΕΟΧ
Η 25η επέτειος της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), που
τέθηκε σε ισχύ το 1994, αποτέλεσε το κύριο σημείο της ημερήσιας διάταξης της
συνεδρίασης που πραγματοποίησε στις 23 και 24 Μαΐου η Συμβουλευτική
Επιτροπή ΕΟΧ.
Η εν λόγω επιτροπή, που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζόμενους και άλλους
φορείς της κοινωνίας πολιτών των κρατών μελών του ΕΟΧ, τόνισε τη σημασία της
ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς και της εξέτασης της κοινωνικής της διάστασης ως
τομέων προτεραιότητας για τα επόμενα χρόνια.
Σε ειδική συνεδρία αφιερωμένη στον εορτασμό των 25 χρόνων, η Dilyana Slavova,
πρόεδρος του τμήματος «Εξωτερικές Σχέσεις» της ΕΟΚΕ, περιέγραψε τη συμφωνία για τον
ΕΟΧ ως «επιτυχημένο παράδειγμα: πέρα από εμπορική συμφωνία, πρόκειται για παράδειγμα
συνεργασίας μεταξύ χωρών που μοιράζονται τις ίδιες αξίες». Ο γενικός γραμματέας της ΕΖΕΣ Henri Gétaz τόνισε την
ανθεκτικότητα της συμφωνίας για τον ΕΟΧ: «Περάσαμε την χρηματοπιστωτική κρίση, τέσσερις ολόκληρες μεταρρυθμίσεις των
Συνθηκών της ΕΕ, και ο ΕΟΧ παραμένει εδώ, λειτουργικός· χρειάζεται πολλή δουλειά για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο
συνεργασίας, καθώς και πολιτική προσπάθεια». (dgf)

Το εστιατόριο της ΕΟΚΕ/ΕτΠ καταργεί τα πλαστικά
Από τις 14 Μαΐου, κανένα πλαστικό υλικό μίας χρήσης ή προϊόν συσκευασμένο με
πλαστικό δεν χρησιμοποιείται στο εστιατόριο που μοιράζονται η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή των Περιφερειών και η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
στο κτίριο Jacques Delors, το οποίο είναι πλέον το πρώτο πλήρως απαλλαγμένο
από τα πλαστικά εστιατόριο των οργάνων της ΕΕ.
Τα πλαστικά πιάτα, ποτήρια και μαχαιροπίρουνα απαγορεύονται, το νερό διατίθεται μόνο
μέσω ψυκτών και όλα τα άλλα ποτά παρέχονται σε γυάλινες φιάλες ή σε μεταλλικά κουτιά.
Η απαλλαγή από τα πλαστικά εμπίπτει σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση προσανατολισμένη
στη βιωσιμότητα που ξεκίνησε το 2011, όταν το εστιατόριο της ΕτΠ/ΕΟΚΕ προσχώρησε στο
πρόγραμμα βιώσιμων εστιατορίων της Περιφέρειας Βρυξελλών-Πρωτευούσης. Δύο χρόνια
αργότερα, το εστιατόριο έλαβε το σήμα «Good Food» (με δύο στα τρία πιρούνια), την πιστοποίηση που απονέμει η Περιφέρεια
Βρυξελλών-Πρωτευούσης σε αναγνώριση των χώρων εστίασης που παρέχουν υγιεινά και βιώσιμα τρόφιμα.
Αυτά τα επιτεύγματα αποτελούν καρπό του οράματος και των προσπαθειών της υπηρεσίας EMAS της ΕΟΚΕ/ΕτΠ σε συνεργασία με
τον ανάδοχο των υπηρεσιών σίτισης. Και οι δύο φορείς συμφωνούν ότι το μέλλον συνεχίζει να ενέχει προκλήσεις, όπως η εφαρμογή
των ίδιων κανόνων στην καφετέρια και τις αίθουσες συνεδριάσεων στα κτίρια των δύο οργάνων και η αποθάρρυνση της χρήσης
αναλώσιμων προϊόντων. (ll/dgf/ls)

Νέα της ΕΟΚΕ
Η Margrethe Vestager στην ΕΟΚΕ: «Χρειαζόμαστε μια παγκόσμια λύση για την
ψηφιακή φορολογία»
Η Margrethe Vestager, Ευρωπαία Επίτροπος Ανταγωνισμού, δήλωσε στη σύνοδο
ολομέλειας του Μαΐου της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
(ΕΟΚΕ) ότι «η Επιτροπή προωθεί την ψηφιακή φορολογία γιατί χρειαζόμαστε μια
παγκόσμια λύση: είναι απαράδεκτο ορισμένες επιχειρήσεις να πληρώνουν φόρους
και άλλες όχι». Ωστόσο, η Επίτροπος εξήγησε ότι η ΕΕ πρέπει να αναζητήσει
πρώτα ευρωπαϊκή λύση.
Ο Luca Jahier, Πρόεδρος της ΕΟΚΕ, παρουσίασε τη Margrethe Vestager ως την
Ευρωπαία υπέρμαχο του ανταγωνισμού, ζητήματος καθοριστικής σημασίας για την
οικονομική δημοκρατία: «εάν επιτρέψουμε στους λίγους να ελέγχουν τα δεδομένα, θα
ελέγχουν την οικονομία και τη δημοκρατία, και το μέλλον μας θα τεθεί σε κίνδυνο». Η
Επίτροπος Vestager συμφώνησε, επισημαίνοντας ότι «ο τεράστιος όγκος πληροφοριών
μπορεί να δώσει στις μεγάλες επιχειρήσεις ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που δεν μπορούν να έχουν οι μικρότεροι ανταγωνιστές τους,

οι οποίοι δυσκολεύονται συνεπώς να τις ανταγωνιστούν, ακόμα και με καλύτερα προϊόντα, εάν δεν διαθέτουν κρίσιμη μάζα
δεδομένων ή χρηστών». Για τη διόρθωση αυτής της στρέβλωσης της αγοράς, η Vestager δήλωσε ότι «αυτό που ενδεχομένως
χρειαστεί να κάνει [η Ευρωπαϊκή Επιτροπή] για το άνοιγμα του ανταγωνισμού είναι να απαιτήσει από τις επιχειρήσεις να δώσουν
πρόσβαση στα δεδομένα τους στους ανταγωνιστές τους, ώστε αυτοί να ανταγωνίζονται με δίκαιους όρους».
Η Επίτροπος τόνισε ότι ο ανταγωνισμός πρέπει επίσης να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών σε έναν ψηφιακό κόσμο:
«Ορισμένες πλατφόρμες συλλέγουν δεδομένα από εκατομμύρια, αν όχι δισεκατομμύρια, χρηστών, και γνωρίζουν περισσότερα για
εμάς από ό,τι τα αγαπημένα μας πρόσωπα, για αυτό πρέπει να φροντίσουμε να χαλιναγωγήσουμε τη σκοτεινή πλευρά αυτού του
ψηφιακού κόσμου». Προς τούτο, ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προστατέψει τα συστήματα πολλαπλών συνδέσεων (που
επιτρέπουν στους χρήστες να χρησιμοποιούν πάνω από μία ψηφιακή πλατφόρμα) και θα « επαγρυπνεί απέναντι στις διαδικτυακές
πλατφόρμες που είναι αρκετά ισχυρές για να λειτουργούν ως διαιτητές της αγοράς, ορίζοντας τους κανόνες για τις επιχειρήσεις
που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτές». (dgf)

Η καταπολέμηση του αντισημιτισμού αποτελεί και αγώνα υπέρ μιας
δημοκρατικής και βασισμένης σε αξίες Ευρώπη
Η ΕΟΚΕ προσκάλεσε τη Raya Kalnova (Ευρωπαϊκό Εβραϊκό Συνέδριο), τον Michał
Bilewicz (Κέντρο Ερευνών για τις προκαταλήψεις, Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας)
και τον Joel Kotek (Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών - ULB) να συμμετάσχουν
στη σύνοδο ολομέλειας του Μαΐου για να συζητήσουν σχετικά με το ζήτημα του
αντισημιτισμού στην Ευρώπη.
Ο πρόεδρος της ΕΟΚΕ Luca Jahier ξεκίνησε τη συζήτηση δηλώνοντας: «Τα πρόσφατα
γεγονότα καταδεικνύουν ότι δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε και να θεωρούμε τα εξήντα
χρόνια ειρήνης στην Ευρώπη δεδομένα. Παρά το γεγονός ότι τα θεμελιώδη δικαιώματά μας
κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να τα
υπερασπιζόμαστε καθημερινά.»

Καθώς ο φόβος έχει μετατραπεί σε μόνιμο κομμάτι της καθημερινότητας των Εβραίων, με ένα ανησυχητικό ποσοστό της τάξεως του
38% εξ αυτών να σκέφτεται να μεταναστεύσει, η κ. Kalnova δήλωσε ότι το Παγκόσμιο Εβραϊκό Συνέδριο αισθάνεται την
αυξανόμενη αίσθηση αναγκαιότητας. «Για να καταπολεμήσουμε τον αντισημιτισμό είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πρώτα τι
πραγματικά είναι.» Ο λειτουργικός ορισμός για τον αντισημιτισμό του Διεθνούς Συνασπισμού Μνήμης του Ολοκαυτώματος αποτελεί
πλέον σημείο αναφοράς για τα όργανα διακυβέρνησης και την κοινωνία πολιτών. Έντεκα κράτη μέλη της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη εγκρίνει τον συγκεκριμένο ορισμό. Οι οργανώσεις της κοινωνίας
πολιτών πρέπει επίσης να τον εγκρίνουν και να τον εφαρμόσουν, καθώς και να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση αυτού
του προβλήματος.
Ο κ. Bilewicz αναφέρθηκε στα αποτελέσματα έρευνας που διενεργήθηκε το 2017 και η οποία αποκαλύπτει ότι ένας στους τέσσερις
ανθρώπους πιστεύει ότι οι ίδιοι οι Εβραίοι ευθύνονται για την αύξηση του αντισημιτισμού. Πολλοί Ευρωπαίοι (50% στην Πολωνία,
37% στην Αυστρία, 32% στη Γερμανία) πιστεύουν επίσης ότι οι Εβραίοι εκμεταλλεύονται το Ολοκαύτωμα.
«Απροσδόκητα, η θεωρία συνομωσίας που θέλει τους Εβραίους να έχουν υπερβολική ισχύ έκανε ξανά την εμφάνισή της στην κοινωνία
μας, τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και στα κοινοβούλιά μας», συμπλήρωσε ο κ. Kotek. Το μίσος κατά των Εβραίων είναι πιο αισθητό
από ποτέ.
Τα μέλη της ΕΟΚΕ εξέφρασαν την υποστήριξή τους προς την εβραϊκή κοινωνία και τη δέσμευσή τους για την καταπολέμηση των
διακρίσεων κατά των μειονοτήτων.
«Είναι καθήκον μας να καταπολεμούμε κάθε πράξη αντισημιτισμού στην Ευρώπη», δήλωσε ο πρόεδρος της Ομάδας Εργοδοτών Jacek
Krawczyk. «Ο αντισημιτισμός ήταν αυτός που οδήγησε στο Ολοκαύτωμα. Θα ήταν σοβαρό μας λάθος να ξεχάσουμε το γεγονός αυτό
ογδόντα έτη μετά την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και αυτό θα πρέπει να μας καθοδηγεί όταν θα επιλέγουμε σε ποιον
υποψήφιο θα δώσουμε την ψήφο μας στις ευρωπαϊκές εκλογές.»
Ο πρόεδρος της Ομάδας «Ευρώπη της Πολυμορφίας» Arno Metzler τόνισε: «Όλοι μας πρέπει να αντιδρούμε και να εκφραζόμαστε
ελεύθερα και με ειλικρίνεια στους προσωπικούς μας κύκλους, όταν ακούμε κακόγουστα αστεία για τους Εβραίους και το παρελθόν. Η
υπεράσπιση των ευρωπαϊκών μας αξιών δεν αποτελεί μόνον δημόσια, αλλά και προσωπική υποχρέωση.»
Ο José Antonio Moreno Díaz από την Ομάδα Εργαζομένων, πρόεδρος της Ομάδας «Θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου»
της ΕΟΚΕ δήλωσε: «Πρόκειται για δύσκολες εποχές όταν το προφανές χρειάζεται επεξήγηση. Οι άνθρωποι που δεν θυμούνται την
ιστορία τους είναι καταδικασμένοι να την επαναλάβουν. Δεν πρέπει να αφήσουμε περιθώρια στις διακρίσεις. Η ανοχή της
μισαλλοδοξίας θα καταστρέψει τη δημοκρατία. Οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να ενωθούν στον αγώνα για την απομόνωση των
φασιστών και την εκδίωξή τους από τις παρατάξεις τους.» (sma)
Μπορείτε να διαβάσετε την ομιλία του προέδρου Jahier εδώ

Η ΕΟΚΕ καταθέτει πρόταση για την ενίσχυση της συμβολής των ΜΜΕ στη
βιοοικονομία
«Η μελλοντική πρόκληση περιλαμβάνει τόσο την αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής όσο και τη σίτιση ενός πλανήτη που σύντομα θα φιλοξενεί 10
δισεκατομμύρια ανθρώπους. Η βιοοικονομία, που περιλαμβάνει την παραγωγή
ανανεώσιμων βιολογικών πόρων και τη μετατροπή τους σε τρόφιμα, ζωοτροφές
και προϊόντα βιολογικής προέλευσης, μπορεί να επιτελέσει μείζονα ρόλο και στα
δύο
Οι αρχές της βιωσιμότητας είναι απαραίτητες για μια «νέα» βιοοικονομία· οι φυσικοί πόροι
πρέπει να διατηρηθούν προκειμένου να παραμείνουν παραγωγικοί.
Οι ΜΜΕ επιτελούν μείζονα ρόλο στη βιοοικονομία. Για την ενίσχυση της συμβολής τους,
χρειάζονται καλύτερη καθοδήγηση και πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Είναι απαραίτητο να
καθιερωθούν επιμέρους, ευέλικτες συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα βοηθήσουν τις ΜΜΕ του τομέα γεωργικών προϊόντων

διατροφής να δρομολογήσουν μακροπρόθεσμα καινοτόμα έργα. Επιπλέον, η συνεργασία δημοσίου-ιδιωτικού τομέα θα μπορούσε να
επιτελέσει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της αποδοτικότητας και την ενθάρρυνση της ανταλλαγής γνώσεων, εμπειρογνωμοσύνης
και βέλτιστων πρακτικών.
Οι συνδέσεις μεταξύ των διαφόρων τομέων - αστικού-αγροτικού, αγροτικού-αγροτικού, ξηράς-θάλασσας - θα μπορούσε να
συνεισφέρει στις αξιακές αλυσίδες και τους συνεργατικούς σχηματισμούς βιώσιμης βιοοικονομίας και θα συνδράμει ιδιαίτερα τις
χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης στην ενίσχυση της παραγωγής τους και κατά συνέπεια στην τόνωση της ανάπτυξης
και της απασχόλησης, ιδίως στις αγροτικές περιοχές. Η περιοχή αυτή είναι πλούσια σε βιομάζα λόγω της εκτεταμένης
δραστηριότητας στους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας, με υψηλή πλην ελάχιστα αξιοποιημένη δυναμικότητα
παραγωγής βιομάζας. (sma)

Αξιοπρεπής γήρανση - ανθρώπινο δικαίωμα, αλλά και ευκαιρία οικονομικής
προόδου
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η αξιοπρεπής γήρανση πρέπει να καταστεί θεμελιώδες
δικαίωμα. Οι Ευρωπαίοι ζούνε περισσότερο, πράγμα θετικό. Με τη γήρανση,
ωστόσο, ανακύπτουν νέες κοινωνικές, οικονομικές και σχετικές με την υγεία
προκλήσεις που επηρεάζουν τόσο τους ηλικιωμένους και τις οικογένειές τους όσο
και την κοινωνία. Το ζήτημα παραμελείται εδώ και υπερβολικά πολύ χρόνο, χωρίς
να υπάρχει μέριμνα για τις αυξανόμενες ανάγκες των γηραιότερων, επισημαίνει η
ΕΟΚΕ. Σε γνωμοδότηση που υιοθετήθηκε στις 15 Μαΐου, η ΕΟΚΕ τονίζει το
τεράστιο δυναμικό νέων θέσεων εργασίας και τεχνολογικής προόδου που
αντιπροσωπεύουν οι ηλικιωμένοι.
Οι φροντιστές κατ' οίκον, οι προσωπικοί φροντιστές, οι πάροχοι άτυπης φροντίδας και οι
νοσηλευτές συγκαταλέγονται στα επαγγέλματα που θα δημιουργήσουν τις περισσότερες
θέσεις εργασίας στο μέλλον. Οι γνώσεις και η παιδεία τους συνδέονται αναπόσπαστα με την
ευημερία των ηλικιωμένων.
«Προτείνουμε τη θέσπιση ευρωπαϊκού προγράμματος ελάχιστης κατάρτισης/εκπαίδευσης για τους νοσηλευτές στη
γεροντολογία, τους φροντιστές και τους παρόχους άτυπης φροντίδας, όχι απλά σε τεχνικό αλλά και σε κοινωνικό και ανθρώπινο
επίπεδο, προκειμένου να διευκολυνθεί και να ενισχυθεί τόσο η κινητικότητα των εργαζομένων όσο και οι υπηρεσίες για τους
ηλικιωμένους», αναφέρει ο Marian Krzaklewski , εισηγητής της γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ. Η κατάρτιση πρέπει να διευκολύνεται
μέσω εργαλείων ΤΠΕ. Η ΕΟΚΕ συνιστά επίσης τη θέσπιση κοινού ενωσιακού πλαισίου που θα περιλαμβάνει τα καλύτερα από τα
υφιστάμενα προγράμματα κατάρτισης.
Οι ηλικιωμένοι επιθυμούν να ζήσουν ει δυνατόν περισσότερο στο δικό τους περιβάλλον. Για την ΕΟΚΕ, είναι ουσιαστικής σημασίας οι
προτιμήσεις τους να γίνουν σεβαστές, σε κλίμα διαλόγου με τις οικογένειες και τους συγγενείς τους. «Ωστόσο, η επιλογή δεν μπορεί
να είναι πλέον μεταξύ της φροντίδας κατ' οίκων και των οίκων ευγηρίας», υπογράμμισε ο συνεισηγητής Jean-Pierre Haber. «Οι
εναλλακτικές υποδομές υφίστανται ήδη, και αυτές που δεν υφίστανται ακόμη πρέπει να είναι προσανατολισμένες προς τη
διευκόλυνση της αυτόνομης διαβίωσης. Για αυτό ο σχεδιασμός τους πρέπει να βασίζεται στα προφίλ των ατόμων και στις τυχόν
ιατρικής φύσης ιδιαιτερότητές τους».
Η ΕΟΚΕ ζητεί επίσης την καλύτερη χρήση των καινοτομιών της ψηφιακής τεχνολογίας: τηλεϊατρική, αισθητήρες, ψηφιακή κλινική
κάρτα και ψηφιακό ιατρικό ιστορικό, καθώς και τεχνολογίες οικιακού αυτοματισμού, που δεν θα ενισχύσουν απλά την αυτονομία των
ηλικιωμένων, αλλά θα καταστήσουν αποδοτικότερη και ασφαλέστερη τη φροντίδα. (sma)

Η κοινωνία πολιτών της ΕΕ ζητεί πολιτική δέσμευση για την επίτευξη ίσης
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΟΚΕ) κάλεσε την Ευρωπαϊκή
Ένωση και τα κράτη μέλη της να θέσουν την ισότητα των φύλων στην κορυφή της
πολιτικής τους ημερήσιας διάταξης, εν μέσω ανησυχίας ότι οι πρόσφατες επιθέσεις στα
δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη ενδέχεται να υπονομεύσουν σοβαρά την πρόοδο
προς την επίτευξη ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.
«Αυτή τη δεκαετία βιώνουμε εμφανή και οργανωμένη αντίδραση στην ισότητα των φύλων
και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, των
συντάξεων και των ευκαιριών απασχόλησης, η πρόοδος προς την επίτευξη ισότητας είτε
παραμένει στάσιμη είτε αντιστράφηκε», δήλωσε η Indre Vareikytė, εισηγήτρια της
γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ για ζητήματα ισότητας των φύλων.
«Με αυτόν τον ρυθμό, θα χρειαστεί πάνω από ένας αιώνας προκειμένου οι γυναίκες να καταστούν ίσες με τους άνδρες στην Ευρώπη,
ενώ οι γυναίκες των μελλοντικών γενιών θα έχουν λιγότερα δικαιώματα από τις σημερινές γυναίκες», προσέθεσε.
Η ΕΟΚΕ κάλεσε την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της και να καταστήσει την ισότητα αυτόνομο στόχο στα μελλοντικά της
δημοσιονομικά πλαίσια, με μια φιλόδοξη και δεσμευτική πενταετή στρατηγική που θα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά όλες τις πτυχές
της ισότητας των φύλων.
Κάλεσε επίσης όλα τα κράτη μέλη που δεν έχουν επικυρώσει ακόμη τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης να επανεξετάσουν τη θέση
τους, και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσθέσει τη διαδικτυακή παρενόχληση και την ηθική παρενόχληση των γυναικών στον ορισμό
της παράνομης ρητορικής μίσους.
Για την εξασφάλιση ίσης εκπροσώπησης στις τάξεις της, τέλος, η ΕΟΚΕ κάλεσε το Συμβούλιο να επανεξετάσει τις κατευθυντήριες
γραμμές του για τον ορισμό των μελών της ΕΟΚΕ και συνέστησε στα κράτη μέλη να επιλέγουν τα μέλη με βάση την ισότητα των
φύλων. Επί του παρόντος, το ποσοστό των γυναικών μεταξύ των μελών της ΕΟΚΕ είναι 30%. (ll)

Η ΕΟΚΕ καλεί τις κυβερνήσεις να ενθαρρύνουν και να προωθήσουν τη

φιλανθρωπία στην Ευρώπη
Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη της ΕΕ
να δημιουργήσουν ευνοϊκό περιβάλλον για τη φιλανθρωπία σύμφωνα με τις
ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα της ΕΕ και, συγχρόνως, τους συνιστά να
αναγνωρίσουν και να προωθήσουν τη φιλανθρωπία ως μορφή επίδειξης της
κοινωνικής δέσμευσης προς όφελος του κοινού καλού.
Στην πρώτη γνωμοδότησή της που είναι αποκλειστικά αφιερωμένη στη φιλανθρωπία, η
ΕΟΚΕ συνιστά επίσης να αποτελέσει η διευκόλυνση των διασυνοριακών φιλανθρωπικών
δραστηριοτήτων προτεραιότητα τόσο για την ΕΕ όσο και για τα κράτη μέλη. Ωστόσο, η
ΕΟΚΕ επισημαίνει ότι η φιλανθρωπία δεν μπορεί να υποκαταστήσει ούτε το κράτος πρόνοιας
ούτε τα ισχυρά συστήματα κοινωνικής προστασίας που έχουν ως βάση την ύπαρξη
φορολογικής δικαιοσύνης και αποτελεσματικών πολιτικών για την απασχόληση. Αντίθετα,
αυτά θα πρέπει να ενισχυθούν και να αναπτυχθούν περαιτέρω, πράγμα που θα βελτιώσει επίσης την ικανότητα των φιλανθρωπικών
οργανώσεων «να καλύπτουν τα κενά» και να συμπληρώνουν τη χρηματοδότηση σε εξειδικευμένους τομείς στους οποίους η δημόσια
στήριξη υστερεί. «Αναγνωρίζουμε πλήρως τη συμπληρωματική και καινοτόμο προστιθέμενη αξία που μπορεί να προσδώσει η
φιλανθρωπία στην κοινωνική συνοχή, με την ενίσχυση των κοινών αξιών και τη θωράκιση της κοινωνίας μας», δήλωσε ο εισηγητής
της γνωμοδότησης κ. Petru Sorin Dandea. Η φιλανθρωπική δράση θα πρέπει να παραμείνει διαφανής και να προαχθεί με εθνικά και
ενωσιακά μέτρα ασφαλείας, τόνισε ο κ. Dandea. Τα αριθμητικά στοιχεία δείχνουν ραγδαία αύξηση της φιλανθρωπίας κατά τις τρεις
τελευταίες δεκαετίες στην Ευρώπη, όπου οι φιλανθρωπικές συνεισφορές ανέρχονται σε τουλάχιστον 87,5 δισ. ευρώ ετησίως,
σύμφωνα με μια μάλλον συντηρητική εκτίμηση. (ll)

Η ενιαία αγορά απέφερε απτά οφέλη στους Ευρωπαίους πολίτες
Η ενιαία αγορά απέφερε πολλά έμπρακτα οφέλη στους Ευρωπαίους πολίτες,
υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) στην
απάντησή της στην αξιολόγηση της κατάστασης της ενιαίας αγοράς από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προσιτές αεροπορικές μετακινήσεις, τον τερματισμό των
τελών περιαγωγής, ενισχυμένες ευκαιρίες απασχόλησης σε μια πανηπειρωτική
αγορά εργασίας, καταναλωτικά δικαιώματα που παρέχουν υψηλό επίπεδο
προστασίας πέρα από τα σύνορα. Αυτή η επιτυχία μπορεί να αποτελέσει αντίβαρο
στο λαϊκισμό, τον εθνικισμό και τον προστατευτισμό, υποστηρίζει η ΕΟΚΕ.
Η ολομέλεια της ΕΟΚΕ υιοθέτησε στις 15 Μαΐου γνωμοδότηση με θέμα την ανακοίνωση της
Επιτροπής «Η Ενιαία Αγορά σ’ ένα μεταβαλλόμενο κόσμο - Ένα μοναδικό
πλεονέκτημα που χρειάζεται ανανεωμένη πολιτική δέσμευση», όπου γίνεται
απολογισμός των 25 ετών της ενιαίας αγοράς και περιγράφονται οι μελλοντικές προκλήσεις.
Η ενιαία αγορά αποτέλεσε τεράστιο επίτευγμα, υποστηρίζει η ΕΟΚΕ στη γνωμοδότησή της, και η ΕΕ πρέπει να μεριμνήσει ώστε οι
πολίτες να γνωρίζουν ότι πολλά από τα έμπρακτα οφέλη που απολαμβάνουν τα τελευταία 25 χρόνια ως καταναλωτές,
επιχειρηματίες ή εργαζόμενοι είναι αποτέλεσμα της ενιαίας αγοράς - οφέλη που εκτιμώνται σε 8,5% του ΑΕγχΠ της ΕΕ:
Για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, η ενιαία αγορά σημαίνει ευκαιρίες κλιμάκωσης και επέκτασης των δραστηριοτήτων τους σε όλη την
ΕΕ. Σε παγκόσμιο επίπεδο, έδωσε στην Ευρώπη το προτέρημα μιας αγοράς 512 εκατομμυρίων, όπως έδειξαν πρόσφατα οι διεθνείς
προσπάθειες συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων.
Αυτή η επιτυχία μπορεί να συμβάλει στη συγκέντρωση της στήριξης που απαιτείται προκειμένου η ενιαία αγορά να ανταποκρίνεται
στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής, υποστηρίζει η ΕΟΚΕ.
Η ενιαία αγορά πρέπει επίσης να θεωρείται ευκαιρία εκ νέου εμπέδωσης των ευρωπαϊκών αξιών και δικαιωμάτων: «Οι αξίες της
ελευθερίας, της οικονομικής ανάπτυξης, της δημοκρατίας, της ειρήνης, της επιστήμης και της καινοτομίας, της πολιτικής
σταθερότητας, των καταναλωτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων πρέπει να βρίσκονται πάντοτε στο μυαλό των πολιτών, καθώς
επιτρέπουν την πρόοδο και την ευημερία για όλα τα κράτη μέλη και τους πολίτες», δηλώνει ο εισηγητής της γνωμοδότησης
Gonçalo Lobo Xavier.
«Η ενιαία αγορά επηρεάζει τους πάντες, και αυτό την καθιστά τόσο ισχυρή», δηλώνει ο συνεισηγητής Juan Mendoza Castro .
«Πρέπει να καταπολεμήσουμε τις απειλές του λαϊκισμού και του εθνικισμού, που βρίσκονται σε άνοδο στην Ευρώπη, και η ενιαία
αγορά είναι ένα από τα καλύτερα μέσα που διαθέτουμε για την αντιμετώπισή τους».
Η ΕΟΚΕ επικεντρώνεται επίσης στην πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ. Οι κανόνες της σχετικά με τον περιορισμό των κρατικών
ενισχύσεων και την καταπολέμηση της κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης αποτέλεσαν πηγή δυναμισμού για την ευρωπαϊκή αγορά και
οφελών για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, υπό το φως του έντονου ανταγωνισμού από (ενίοτε κρατικής
ιδιοκτησίας) ολιγοπώλια ή μονοπώλια, η ΕΕ πρέπει να απαιτεί αμοιβαιότητα από τους εμπορικούς της εταίρους προκειμένου να
συνδράμει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στην αναζήτηση νέων αγορών. (dm)

Η τεχνητή νοημοσύνη στην Ευρώπη: κανείς δεν πρέπει να μείνει πίσω
Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) στην Ευρώπη πρέπει να είναι μια
ευρέως συμμετοχική διαδικασία, δηλώνει η ΕΟΚΕ στην αξιολόγηση του της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι πολιτικές πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η κοινωνία
πολιτών επωφελείται από τα πολυάριθμα οφέλη που προσφέρει η ΤΝ, ενώ
παράλληλα να συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων, όπως η
χειραγώγηση των δημοκρατικών διαδικασιών.
Στη γνωμοδότησή της με θέμα το προτεινόμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
συντονισμένο σχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη, η ΕΟΚΕ τονίζει ότι οι πολιτικές
που σχετίζονται με την ΤΝ χρειάζεται να εξασφαλίζουν τη συμμετοχή όλων των
κοινωνικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, των εργαζομένων και των καταναλωτών. Αυτό
συνεπάγεται τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των δεδομένων και των υποδομών, της διαθεσιμότητας φιλικών
προς τον χρήστη προϊόντων καθώς και της πρόσβασης στις γνώσεις και στις δεξιότητες.

Λαμβάνοντας υπόψη τις εκθέσεις που θέλουν τις γυναίκες να υστερούν έναντι των ανδρών στα επαγγέλματα των ΤΠΕ
σε όλες τις χώρες της ΕΕ (1,5 εκατομμύρια γυναίκες επί συνόλου 8,9 εκατομμυρίων το 2018, σύμφωνα με στοιχεία της
Eurostat) η εισηγήτρια της εν λόγω γνωμοδότησης ζητεί να ληφθούν ειδικά μέτρα για την αύξηση των δεξιοτήτων των
γυναικών στον τομέα της ΤΝ και την ενθάρρυνσή τους να αναλάβουν θέσεις εργασίας και καθήκοντα στον εν λόγω
τομέα.
Τα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μελών χρειάζεται να αναμορφωθούν ώστε να δύνανται να προετοιμάζουν τους
νέους της Ευρώπης για έναν κόσμο όπου κυριαρχεί η ΤΝ. Από τα δημοτικά σχολεία έως τα πανεπιστήμια, τα
προγράμματα σπουδών πρέπει να μεταρρυθμιστούν για να εξασφαλίζουν μια ισχυρή βάση στους τομείς των
επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών, καθώς και όσον αφορά την κριτική σκέψη. Αυτό θα
βοηθήσει ούτως ώστε να καλυφθεί η ζήτηση δεξιοτήτων στην Ευρώπη, όπου το 2018 υπήρχαν σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 600 000 κενές θέσεις εργασίας για εμπειρογνώμονες στον ψηφιακό τομέα.
Παράλληλα, οι εργαζόμενοι που κινδυνεύουν να χάσουν τις θέσεις εργασίας τους χρειάζονται τη δια βίου και συνεχή
μάθηση ούτως ώστε να αναπτύξουν τις υπάρχουσες δεξιότητές τους ή να αποκτήσουν νέες προκειμένου να δύνανται
να αναλαμβάνουν νέα καθήκοντα, δεδομένου ότι η ΤΝ πολύ πιθανότερο να μεταβάλει τη φύση των θέσεων εργασίας
παρά να τις εξαλείψει.
Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι οι επενδύσεις στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης θα πρέπει να αποτελούν κεντρικής
σημασίας τμήμα των εθνικών στρατηγικών για την ΤΝ και ζητεί την αύξηση των κονδυλίων της ΕΕ για τη στήριξη των
μεταρρυθμίσεων.
Για να διασφαλιστεί ότι η κοινωνία στο σύνολό της επωφελείται από τα πολυάριθμα οφέλη που προσφέρει η ΤΝ, η ΕΟΚΕ
προτείνει η ΕΕ να υιοθετήσει ένα τρισδιάστατο πλαίσιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη ως κατευθυντήρια προσέγγιση: «Εάν
η ΤΝ ωφελεί την κοινωνία -υπό το πνεύμα της αειφόρου ανάπτυξης- δημιουργώντας οικονομική ευμάρεια, κοινωνική
ευημερία και υγεία, καθώς και περιβαλλοντικά οφέλη, μπορεί να αναγνωριστεί ότι ‘κάνει καλό’», δηλώνει η εισηγήτρια
της γνωμοδότησης Kylä-Harakka-Ruonala. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορούν οι ευρέως διαδεδομένοι φόβοι σχετικά με
την ΤΝ να ξεπεραστούν. (dm)

Νέα των Ομάδων
Η φωνή των Εργαζομένων στο επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
από την Ομάδα Εργαζομένων της ΕΟΚΕ
"«Η φωνή των εργαζομένων θα πρέπει να ακουστεί δυνατά και καθαρά όχι μόνον
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή»," δήλωσε ο
Oliver Röpke, πρόεδρος της Ομάδας Εργαζομένων. Για τον λόγο αυτό, η Ομάδα
Εργαζομένων της ΕΟΚΕ διοργάνωσε στις 22 Μαΐου 2019 εκδήλωση που
πραγματοποιήθηκε παράλληλα με το συνέδριο της ΕΣΣΟ για να συζητήσει τον
τρόπο με τον οποίο μπορεί να διασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων
θα βρίσκονται στο επίκεντρο του πολιτικού θεματολογίου του νέου Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου κατά την επόμενη πενταετία.
Οι συμμετέχοντες συζήτησαν σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους
τρόπους με τους οποίους θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την προβλεπόμενη επιτυχία των δεξιών λαϊκιστικών
κομμάτων. "«Πρέπει να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των εργαζομένων, καθώς οι εθνικιστές και οι εξτρεμιστές θα
προσπαθούν πάντα να επωφελούνται από την απόγνωση των ανθρώπων για να κερδίζουν την υποστήριξή τους»,"
συμπλήρωσε η Gabriele Bischoff.
Οι συμμετέχοντες στη συζήτηση, μεταξύ των οποίων ο γενικός γραμματέας της ΕΣΣΟ Luca Visentini , η αυστριακή
Ευρωβουλεύτρια Evelyn Regner και δύο υποψήφιοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι Gaby Bischoff και
Nicolas Schmit, συμφώνησαν ότι πρέπει να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων και ότι οι πολιτικοί πρέπει να
παρέχουν μια εναλλακτική επιλογή έναντι της ρητορικής των αντιευρωπαϊστών λαϊκιστών. "«Οι ψηφοφόροι δεν
μετατράπηκαν σε ρατσιστές εν μία νυκτί. Οι πολίτες είναι απογοητευμένοι και σε απόγνωση και οι εθνικιστές,
εκμεταλλευόμενοι τις σκληρές συνθήκες διαβίωσής τους, προσφέρουν εύκολες λύσεις»", δήλωσε ο Luca Visentini.
Η ΕΕ πρέπει να καταστεί κοινωνικό εγχείρημα με στόχο τόσο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης όλων
των πολιτών, όσο και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων, και για να επιτευχθεί αυτό απαιτούνται μια δίκαιη και
προοδευτική φορολογία, η υλοποίηση του κοινωνικού πυλώνα, κοινά ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα και η ορθή
εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας. (mg)

Η ομάδα «Ευρώπη της Πολυμορφίας» δημοσιεύει σύνοψη της μελέτης για τους
νέους και την ΕΕ
από την Ομάδα «Ευρώπη της Πολυμορφίας» της ΕΟΚΕ
Τα κύρια στοιχεία της σύνοψης της μελέτης με θέμα « Οι νέοι και η ΕΕ - Αντιλήψεις, γνώσεις και προσδοκίες »
παρουσιάστηκαν στην αίθουσα Τύπου του κτιρίου Charlemagne της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 15 Μαΐου.
Η εν λόγω μελέτη επιχειρεί να συγκρίνει τις θέσεις των νέων που φοιτούν στα Ευρωπαϊκά Σχολεία των Βρυξελλών με
τις θέσεις των νέων που φοιτούν στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της
Σουηδίας και της Ρουμανίας. Πόσα γνωρίζουν αυτοί οι νέοι για την ΕΕ και πού τα έμαθαν; Τι πιστεύουν για την ΕΕ και
πώς πιστεύουν ότι μπορεί να επηρεάσει ή επηρεάζει τη ζωή τους; Υπάρχουν σαφείς διαφορές μεταξύ των κρατών
μελών; Οι μαθητές των Ευρωπαϊκών Σχολείων διαφέρουν σημαντικά στις αντιλήψεις τους;
Σχολιάζοντας τη μελέτη, ο Arno Metzler, πρόεδρος της ομάδας «Ευρώπη της πολυμορφίας» της ΕΟΚΕ, δήλωσε: «Είναι
ιδιαίτερα σημαντική η οικοδόμηση μιας νέας ευρωπαϊκής ιθαγένειας ως μέσο συμμετοχής και εμπλουτισμού των
πολιτών. Πρέπει να αναπτύξουμε νέα εκπαιδευτικά εργαλεία όσον αφορά την ΕΕ, για παράδειγμα αναπτύσσοντας

ευρωπαϊκή πλατφόρμα μάθησης ή εισάγοντας ειδικό μάθημα στα σχολεία όπου θα
εξηγείται τι πράττουν τα όργανα της ΕΕ σε καθημερινή βάση. Θέλουμε να
καταστήσουμε πιο ενεργή την ευρωπαϊκή κοινότητα. Οι ΟΚΠ και οι πολίτες
πρέπει να μεταλαμπαδεύσουν την έννοια και τους στόχους της Ευρώπης. Πρέπει
να αξιοποιήσουμε τις νέες γενιές μας και να τις αφουγκραστούμε, τόσο σε εθνικό
όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο». (ih)

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής συμμετέχει σε συζήτηση με την Ομάδα
Εργοδοτών σχετικά με τις μελλοντικές πολιτικές προτεραιότητες
από την Ομάδα Εργοδοτών της ΕΟΚΕ
Οι επενδύσεις στην ΕΕ, οι τρέχουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ και οι
δυνητικές προτεραιότητες για την επόμενη θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυτά ήταν τα κυριότερα θέματα της συζήτησης
που διεξήχθη μεταξύ του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jyrki
Katainen και των μελών της Ομάδας Εργοδοτών κατά τη συνεδρίαση της Ομάδας
στις 15 Μαΐου 2019.
Ο κ. Jacek Krawczyk, πρόεδρος της Ομάδας Εργοδοτών, καλωσόρισε τον κ.
Katainen και τον ευχαρίστησε για το θάρρος και την προσήλωσή του στην
προάσπιση του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ. Τον
ευχαρίστησε επίσης για την προηγούμενη συνάντησή τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά την οποία επέδωσε στον
κ. Katainen τη Διακήρυξη της Ομάδας Εργοδοτών ενόψει των ευρωεκλογών .
Η κ. Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, αντιπρόεδρος της Ομάδας, επεσήμανε ότι οι εργοδότες είναι ιδιαίτερα
προσηλωμένοι στην ιδέα της βιώσιμης ανάπτυξης, τομέα πολιτικής στον οποίο ο κ. Katainen δραστηριοποιείται
ιδιαίτερα, και προσέθεσε ότι ο ρόλος των επιχειρήσεων και της οικονομικής μεγέθυνσης στην επίτευξη βιώσιμης
ανάπτυξης εξακολουθεί να μην έχει λάβει τη δέουσα αναγνώριση.
Συνοψίζοντας τη θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που βαίνει πλέον προς το τέλος της, ο κ. Katainen υπογράμμισε
την αξιοσημείωτη πρόοδο της ολοκλήρωσης σε συγκεκριμένους τομείς, όπως η ένωση κεφαλαιαγορών, η ενεργειακή
ένωση και η ψηφιακή ενιαία αγορά. Ο κ. Katainen παραδέχθηκε ότι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχεται πολύ
μεγαλύτερη εξωτερική πίεση από τους παγκόσμιους ανταγωνιστές της από ό,τι πριν από κάποια χρόνια. Επιπλέον,
ορισμένες χώρες θα επιθυμούσαν μια πιο αδύναμη και κατακερματισμένη ΕΕ. «Για αυτό το λόγο οφείλουμε να
προασπίσουμε τόσο τα ευρωπαϊκά οικονομικά συμφέροντα όσο και τις ευρωπαϊκές αξίες», τόνισε ο κ. Katainen.(lj)

Προσεχώς / Πολιτιστικές εκδηλώσεις της ΕΟΚΕ
«Μεγάλη εκκίνηση» για καθαρή κινητικότητα
Στις 3 Ιουλίου 2019, η ΕΟΚΕ θα υποδεχθεί τον Alberto Toscano, δημοσιογράφο και συγγραφέα του βιβλίου με τίτλο
«Ένα ποδήλατο ενάντια στη ναζιστική βαρβαρότητα, το απίστευτο πεπρωμένο του πρωταθλητή Gino Bartali», στο
πλαίσιο συζήτησης με θέμα την καθαρή κινητικότητα. Ο Ιταλός πρωταθλητής ποδηλασίας Gino Bartali υπήρξε ίνδαλμα
του ναζιστικού καθεστώτος, αλλά και ένας εκπληκτικός άνθρωπος, ένας διακριτικός ήρωας που έσωσε εκατοντάδες
Ιταλούς Εβραίους κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος. Η συνεδρίαση διοργανώνεται από το τμήμα «Μεταφορές,
ενέργεια, υποδομές και κοινωνία των πληροφοριών» (TEN) της ΕΟΚΕ με την ευκαιρία της «Μεγάλης εκκίνησης»
(«Grand Départ») του Ποδηλατικού Γύρου της Γαλλίας (Tour de France) του 2019 με αφετηρία τις Βρυξέλλες (στις 7
Ιουλίου 2019). Στόχος είναι να αποδοθούν τα εύσημα όχι μόνο στον αθλητισμό και σε έναν φιλικό προς το περιβάλλον
τρόπο μεταφοράς, αλλά και στις ανθρώπινες αξίες.
Η συνάντηση με τον συγγραφέα θα προηγηθεί της συζήτησης με θέμα την καθαρή κινητικότητα. Κατά τη γνώμη του
Pierre Jean Coulon, προέδρου του τμήματος TEN, είναι σημαντικό για τους πολίτες να αλλάξουν τις συνήθειές τους ―να
μεταπηδήσουν από τις ατομικές σε πιο συλλογικές μορφές μεταφοράς (δημόσιες συγκοινωνίες, συνεπιβατισμός κλπ.)―
και για τις πολιτικές αρχές να διευκολύνουν αυτή τη μεταπήδηση (π.χ. καθιστώντας την οικονομικά πιο προσιτή).
Μεταξύ των συμμετεχόντων στη συζήτηση αυτή περιλαμβάνονται μέλη της ΕΟΚΕ, αλλά και εκπρόσωποι τόσο των
δήμων του Παρισιού και των Βρυξελλών όσο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. (ab)

Έκθεση έργων τέχνης με τίτλο «Μεταβιομηχανικές κοινωνίες: η τέχνη και η
κρίση αξιών»
Η ΕΟΚΕ θα φιλοξενήσει την έκθεση έργων τέχνης με τίτλο «Μεταβιομηχανικές
κοινωνίες: η τέχνη και η κρίση αξιών» στην οποία θα παρουσιαστεί το έργο του
Ισπανού καλλιτέχνη Jesus Montoia Oribe. Η έκθεση διοργανώνεται με σκοπό την
προβολή του έργου της ΕΟΚΕ στον τομέα των βιομηχανικών μεταλλαγών και
υλοποιείται, ως εκ τούτου, σε συνεργασία με τη Συμβουλευτική Επιτροπή
Βιομηχανικών Μεταλλαγών (CCMI). Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στην έδρα της ΕΟΚΕ
από τις 3 έως τις 30 Ιουνίου και τα εγκαίνιά της έχουν προγραμματιστεί για τις 3
Ιουνίου 2019, σε συνδυασμό με τη συνεδρίαση της CCMI.
Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/ourevents/events/post-industrial-societies-art-crisis-values (cc)

Το Συμβούλιο θα φιλοξενήσει την έκθεση της ΕΟΚΕ «Η ΕΕ μιλάει τη γλώσσα σας»
Το Συμβούλιο της ΕΕ θα φιλοξενίσει στις εγκαταστάσεις του την έκθεση « Η ΕΕ
μιλάει τη γλώσσα σας», που πρωτοπαρουσιάστηκε στην ΕΟΚΕ το Σεπτέμβριο του
2018 με αφορμή την 60ή επέτειο της πρώτης νομικής πράξης που κατοχύρωσε
την πολυγλωσσία στην ΕΕ.
Η έκθεση «Η ΕΕ μιλάει τη γλώσσα σας » αποτελεί παραγωγή της ΕΟΚΕ και
εγκαινιάστηκε το Σεπτέμβριο του 2018, στην 60ή επέτειο της θέσης σε ισχύ του
Κανονισμού αριθ. 1/1958.
Η έκθεση «» παρουσιάζεται για πέμπτη φορά. Έχει σχεδιαστεί ως περιοδεύουσα
έκθεση και αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο της μετάφρασης στην προάσπιση
των υπέρτατων στόχων της πολυμορφίας, των ίσων ευκαιριών και της
δημοκρατικής νομιμοποίησης. Αποτελεί φόρο τιμής στην πολύγλωσση Ευρώπη,
και σε αυτήν συνεισέφεραν ουσιαστικά οι κοινές μεταφραστικές υπηρεσίες της
ΕΟΚΕ και της Επιτροπής των Περιφερειών. Ταξιδεύει πίσω στο χρόνο έως το 1958,
αναδεικνύοντας την ιστορική σημασία της πρώτης εκείνης νομικής πράξης και
υιοθετώντας ταυτόχρονα μια σύγχρονη προσέγγιση για το τί συμβολίζει αυτή.
«Η ΕΕ μιλάει τη γλώσσα σας », Συμβούλιο της ΕΕ (Γλωσσική βιβλιοθήκη, κτίριο
LEX), 5 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου. (cc)

Η έκθεση «Μαζί για την ένταξη» στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Ανάπτυξης
Η φωτογραφική έκθεση Μαζί για την ένταξη» παρουσιάζεται στις 18 και 19
Ιουνίου 2019 στο Παγκόσμιο Χωριό των Ευρωπαϊκών Ημερών Ανάπτυξης (ΕΗΑ
2019) που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο χώρο Tour & Taxis, στις
Βρυξέλλες.
Η έκθεση διοργανώθηκε από την ΕΟΚΕ σε σύμπραξη με τη Διεθνή Κοινοπραξία για
την Αναπηρία και την Ανάπτυξη (IDDC) τον περασμένο Δεκέμβριο επ’ ευκαιρία
της Διεθνούς Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία.
Στην έκθεση παρουσιάζονται οι 10 βραβευμένες φωτογραφίες του διαγωνισμού
φωτογραφίας της IDDC το 2017 - φωτογραφίες που παρουσιάζουν άτομα με
αναπηρία υπό θετικό πρίσμα, ως ενεργούς παράγοντες στις ζωές τους.
Για περισσότερες πληροφορίες: https://eudevdays.eu/about-edd (cc)
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Διεύθυνση:
Ευρωπαϊκή Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή
Jacques Delors Building,
99 Rue Belliard,
B-1040 Brussels, Belgium
Tηλ. (+32 2) 546.94.76
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
eescinfo@eesc.europa.eu

Το ΕΟΚΕ info δημοσιεύεται εννέα
φορές τον χρόνο κατά τις
συνόδους ολομέλειας της ΕΟΚΕ.
Το ΕΟΚΕ info είναι διαθέσιμο σε
23 γλώσσες.
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
συνδέσμου στον συντάκτη.
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