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Κύριο άρθρο
Έφτασε το καλοκαίρι και οι διακοπές! Ιδανική περίοδος για να γεμίσουμε τις
μπαταρίες μας, αλλά και μια καλή ευκαιρία για να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας: να
περάσουμε τα σύνορα, να ανακαλύψουμε καινούργιους πολιτισμούς, να μάθουμε
καινούργιες γλώσσες, να βρούμε πηγές έμπνευσης...
Θα ακολουθήσει η επιστροφή, με τις τόσες νέες προοπτικές, όπως η έναρξη
λειτουργίας του νέου Κοινοβουλίου και της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Οι ευρωπαϊκές εκλογές του Μαΐου 2019 τροποποίησαν σημαντικά τη σύνθεση του
Κοινοβουλίου. Οι πολίτες, άντρες και γυναίκες, προσήλθαν στις κάλπες σημειώνοντας
ρεκόρ προσέλευσης, ώστε να ακουστεί η φωνή τους. Οι ηγέτες της ΕΕ έχουν πέντε έτη
στη διάθεσή τους για να υλοποιήσουν τις προσδοκίες τους. Η ΕΟΚΕ διαδραματίζει
μοναδικό ρόλο στην υποστήριξη των θεσμικών οργάνων σε αυτόν τον διαρκή,
αναγκαίο, θα έλεγα ακόμα και επιβεβλημένο διάλογο με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Η Ursula von der Leyen θα
είναι η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στις αποσκευές της θα φέρει τις εργασιακές της αντιλήψεις, καθώς και τη
δυναμική και το όραμά της για την Ευρώπη. Η εμπνευσμένη ομιλία της στο Στρασβούργο περιείχε πολλές ιδέες προσφιλείς στο
θεσμικό μας όργανο, την ΕΟΚΕ. Επισημαίνουμε έξι κύρια σημεία του προγράμματός της: το πράσινο σύμφωνο για την Ευρώπη,
την οικονομία στην υπηρεσία του ανθρώπου, την προσαρμογή της Ευρώπης στην ψηφιακή εποχή, την προστασία του
ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας, την ισχυροποίηση της Ευρώπης στο διεθνές προσκήνιο, τη νέα ώθηση για την ευρωπαϊκή
δημοκρατία.
Με την επιστροφή μας τον Σεπτέμβριο, από τα σημεία του θεσμικού θεματολογίου της ΕΕ, το κέντρο του ενδιαφέροντος θα
αποτελέσουν οι ακροάσεις των υποψηφίων Επιτρόπων και η νέα Επιτροπή την 1η Νοεμβρίου. Έχουμε την ελπίδα ότι το αίτημα
της Προέδρου για ένα σώμα αποτελούμενο κατά το ήμισυ από γυναίκες και κατά το ήμισυ από άντρες θα έχει εισακουστεί.
Το φθινόπωρο, το χρονοδιάγραμμα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής θα είναι εξίσου βεβαρημένο: τρεις
σύνοδοι ολομέλειας και το 13ο σεμινάριο των εκπροσώπων Τύπου της κοινωνίας των πολιτών. Φέτος θα διεξαχθεί στη Μάλαγα
με θέμα «Η ΕΕ είναι για εσάς – Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών στη γνωστοποίηση των ωφελειών από την ενωμένη
Ευρώπη». Τον Δεκέμβριο, θα έχουμε επίσης το 3ο σεμινάριο δημοσιογράφων από τα 28 κράτη μέλη, καθώς και πολλές
διασκέψεις και δημόσιες ακροάσεις.
Θα ήθελα να επιστήσω ιδιαιτέρως την προσοχή σας στο θέμα του βραβείου της κοινωνίας των πολιτών 2019, που συμφωνεί
ταυτόχρονα και με το πρόγραμμα της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με την επιθυμία της για εφαρμογή της
ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στη σύνθεση του σώματος των Επιτρόπων. Φέτος, πράγματι, το βραβείο αποσκοπεί στην
προώθηση των οργανώσεων και των γυναικών οι οποίες, σε κάθε γωνιά της Ευρώπης, εργάζονται ώστε η ισότητα να γίνει
πραγματικότητα. Το θέμα που έχει επιλεγεί είναι: «Περισσότερες γυναίκες στην ευρωπαϊκή κοινωνία και οικονομία». Στο
πλαίσιο αυτό, με το βραβείο θα επιβραβευτούν πρωτοβουλίες και καινοτόμα σχέδια, με δράση που αποσκοπεί στην επίτευξη
της ισότητας ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών και της ίσης μεταχείρισής τους σε όλους τους τομείς της οικονομικής
και κοινωνικής ζωής.
Καλές διακοπές και καλή αντάμωση τον Σεπτέμβριο!
Isabel Caño Aguilar
Αντιπρόεδρος, αρμόδια για θέματα επικοινωνίας
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Σύνοδος ολομέλειας της ΕΟΚΕ

Εν συντομία
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

ζωής.

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

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)

Η ΕΟΚΕ φιλοξενεί τη συνεδρίαση μεταξύ ΕΕ-Κίνας για την τυποποίηση της
ασφάλειας των ανελκυστήρων
Κατόπιν πρωτοβουλίας του μέλους της ΕΟΚΕ Antonello Pezzini, η ΕΟΚΕ φιλοξένησε
αντιπροσωπεία εκπροσώπων των ρυθμιστικών φορέων της Λαϊκής Δημοκρατίας
της Κίνας στις 9 Ιουλίου 2019.
Στόχος της συνεδρίασης, την οποία προλόγισε ο γενικός γραμματέας της ΕΟΚΕ Gianluca
Brunetti, ήταν η πραγματοποίηση συζήτησης σχετικά με το μέλλον των σχέσεων μεταξύ ΕΕ
και Κίνας στον τομέα της τυποποίησης της τεχνολογικής συνεργασίας όσον αφορά την
ασφάλεια ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων. «Η ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ
Ευρώπης και Κίνας σε έναν τόσο ευαίσθητο τομέα είναι ζωτικής σημασίας, όχι μόνο για τον
συγκεκριμένο βιομηχανικό τομέα, αλλά και για τη βιομηχανία γενικότερα», δήλωσε ο κ.
Pezzini
Σε συνέχεια της εν λόγω επίσκεψης στην ΕΟΚΕ, υπεγράφη την επόμενη ημέρα η πρώτη στην ιστορία συμφωνία για τη σύσταση μικτής
ομάδας εργασίας ΕΕ-Κίνας στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) στις Βρυξέλλες. Η πρώτη συνεδρίαση της
μικτής ομάδας εργασίας έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην Κίνα τον Οκτώβριο 2019. (mp)

Νέες εκδόσεις
Επιτεύγματα της ΕΟΚΕ το 2018 — Κοιτάζοντας πίσω, κοιτάζοντας μπροστά
Το φυλλάδιο «Επιτεύγματα της ΕΟΚΕ το 2018 — Κοιτάζοντας πίσω, κοιτάζοντας μπροστά» παραθέτει τα πιο
αξιοσημείωτα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για το 2018.

Αποτυπώνοντας τις συνεχείς προσπάθειες της ΕΟΚΕ για την εκπλήρωση της αποστολής που
της ανατέθηκε πριν από εξήντα και πλέον χρόνια, στο φυλλάδιο αναδεικνύεται η ευκαιρία
να κοιτάξουμε μπροστά και να αφομοιώσουμε τα μαθήματα που θα διασφαλίζουν ότι η ΕΟΚΕ
θα συνεχίσει να αποτελεί την καθαρή και δυναμική φωνή της κοινωνίας των πολιτών στην
Ευρώπη. Μπορείτε να το κατεβάσετε στα αγγλικά από τον ιστότοπο της ΕΟΚΕ. Άλλες
γλώσσες (γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, πολωνικά και ολλανδικά) θα είναι
διαθέσιμες σύντομα. (as).

Νέα της ΕΟΚΕ
Η φινλανδική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ παρουσιάζει ένα πρόγραμμα
βασισμένο στη βιωσιμότητα και την ευημερία
Στις 18 Ιουλίου, κατά τη σύνοδο ολομέλειάς της, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) φιλοξένησε την υπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων και
Υγείας της Φινλανδίας κ. Aino-Kaisa Pekonen, η οποία παρουσίασε το πρόγραμμα
της φινλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Στο πρόγραμμα δίνεται,
μεταξύ άλλων, έμφαση στη βιωσιμότητα και την ευημερία των πολιτών. Η κ.
Pekonen υπογράμμισε επίσης ότι στις προτεραιότητες της φινλανδικής
Προεδρίας περιλαμβάνεται η ενίσχυση του κράτους δικαίου και των αξιών της ΕΕ.
Στην προσφώνηση της κ. Pekonen, ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ κ. Luca Jahier, αναφέρθηκε στις
κύριες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η φινλανδική Προεδρία. «Η εφαρμογή του
Ατζέντας του 2030», σημείωσε ο κ. Jahier, «προϋποθέτει να υπάρξει συνολική και
συνδυαστική αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών ζητημάτων». Με αυτά κατά
νου, η κ. Pekonen ανακοίνωσε τα εξής: «Η Φινλανδία επιθυμεί να επιδράσει στο μέλλον της ΕΕ, το οποίο θα πρέπει να είναι
κοινωνικά, οικονομικά και οικολογικά βιώσιμο.
Επομένως, βασική προτεραιότητα της φινλανδικής Προεδρίας είναι να συνεχίσει η ΕΕ να πρωτοστατεί στην προσπάθεια που γίνεται
παγκοσμίως υπέρ του κλίματος. Για τον σκοπό αυτόν, επιδιώκει να πετύχει συμφωνία, έως τα τέλη του 2019, επί των κύριων σημείων
ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου που θα δεσμεύει την ΕΕ να έχει ουδέτερο αντίκτυπο στο κλίμα, όπως έχει ήδη ζητήσει το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο.
Η φινλανδική Προεδρία θα ενισχύσει επίσης τον διάλογο, όχι μόνο με τους συναρμοδίους παγκοσμίως, αλλά εντός της ΕΕ, με άλλα
όργανα και εταίρους. Ο διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους είναι μία από τις προτεραιότητες της φινλανδικής Προεδρίας. Σε
αυτό η συμβολή της ΕΟΚΕ είναι καθοριστική και εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι καταρτίζει βασικές
γνωμοδοτήσεις που είναι σύμφωνες με τις προτάσεις μας», είπε κλείνοντας η κ. Pekonen. (dgf)

Conny Reuter: «Είμαστε εδώ για να προωθήσουμε τον διάλογο με τους πολίτες
για μια προοδευτική και συμμετοχική Ευρώπη»
Κατά τη σύνοδο ολομέλειας της 18ης Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) συζήτηση με τον Conny Reuter, συμπρόεδρο της
Ομάδας συνδέσμου με τις ευρωπαϊκές οργανώσεις και δίκτυα της κοινωνίας των πολιτών
της ΕΟΚΕ.
Ο κ. Reuter παρουσίασε τα συμπεράσματα και τις συστάσεις των Ημερών της κοινωνίας
των πολιτών 2019, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στα μέσα Ιουνίου στις Βρυξέλλες και ήταν
αφιερωμένες στη βιώσιμη δημοκρατία. Μίλησε επίσης για την αποστολή της ιδρυθείσας το
2004 Ομάδας συνδέσμου, μοναδικού φορέα εντός της ΕΕ, η οποία δημιουργήθηκε για να
εξασφαλίσει έναν μόνιμο διάλογο μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και του
ευρωπαϊκού δικτύου οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε επίπεδο ΕΕ.
«Είμαστε εδώ για να προωθήσουμε τον διάλογο με τους πολίτες για μια προοδευτική και
συμμετοχική Ευρώπη», δήλωσε ο κ. Reuter στην Ολομέλεια υπογραμμίζοντας τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ομάδα με το
να προσφέρει μια προοπτική της ΕΕ σε ζωτικά θέματα και πολιτικές, υπερβαίνοντας τα εθνικά συμφέροντα.
Ο πρόεδρος της ΕΟΚΕ Luca Jahier εξήρε το αξιόλογο έργο της Ομάδας συνδέσμου της ΕΟΚΕ και τόνισε, «Καταβάλλουμε
προσπάθειες να οικοδομήσουμε γέφυρες και να μην κλείσουμε πόρτες. Είμαστε εδώ για να συνεργαστούμε για μια καλύτερη
Ευρώπη».

Ως σύμβολο της στενής τους συνεργασίας, κάθε χρόνο η Ομάδα συνδέσμου και η ΕΟΚΕ διοργανώνουν τις Ημέρες της κοινωνίας των
πολιτών με στόχο να υπογραμμιστεί η συμβολή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην οικοδόμηση μιας Ευρωπαϊκής
Ένωσης που να ανταποκρίνεται καλύτερα στις προσδοκίες των πολιτών. Η εκδήλωση μόλις γιόρτασε την 10η επέτειό της. Ο κ.
Jahier δήλωσε ότι οι Ημέρες της κοινωνίας των πολιτών είναι μια από τις εμβληματικές εκδηλώσεις της ΕΟΚΕ. Τον Ιούνιο,
συμμετείχαν στην εκδήλωση πάνω από 250 άτομα. (ll)

Χωρίς ισχυρή ευρωπαϊκή βιομηχανία συσσωρευτών, οι κατασκευαστές
αυτοκινήτων ενδέχεται να εγκαταλείψουν την ΕΕ
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τους συσσωρευτές που ανέπτυξε
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά επισημαίνει ότι θα πρέπει να ενισχυθεί και να
εφαρμοστεί ταχύτατα.
Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος πολύ μεγάλα τμήματα της ευρωπαϊκής
αυτοκινητοβιομηχανίας να μετακινηθούν προς περιοχές κοντά σε μονάδες παραγωγής
συσσωρευτών, κυρίως στην Ασία. Με τη γνωμοδότηση που εκπονήθηκε από τον Colin
Lustenhouwer και υιοθετήθηκε κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Ιουλίου, η ΕΟΚΕ στηρίζει
το στρατηγικό σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους συσσωρευτές, αλλά
προειδοποιεί ότι χρειάζεται να ενισχυθεί και να εφαρμοστεί ταχύτατα ώστε να αποτραπούν
ενδεχόμενες μετακινήσεις των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών εκτός ΕΕ.
«Διακυβεύονται πολλά. Μιλάμε για τις δουλειές 13 περίπου εκατομμυρίων Ευρωπαίων εργαζομένων στον τομέα αυτόν» είπε ο κ. .
«Υπάρχει σαφώς μια ευρέως διαδεδομένη αίσθηση κατεπείγοντος που μοιράζονται οι αρμόδιοι χάραξης πολιτικής, οι επιστήμονες και
οι επιχειρήσεις. Συνειδητοποιούν ότι είναι αργά, ίσως και πολύ αργά. Χρειαζόμαστε αποτελεσματικούς, ασφαλείς και φιλικούς προς
το περιβάλλον συσσωρευτές».
Οι συσσωρευτές αποτελούν πλέον αναπόσπαστο στοιχείο της καθημερινής μας ζωής. Επί του παρόντος, η ΕΕ υστερεί πολύ όσον
αφορά τόσο την ανάπτυξη όσο και την παραγωγή και εξαρτάται από τρίτες χώρες, ιδίως της Ασίας. Η πρώτη έκθεση προόδου της
Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου δράσης για τους συσσωρευτές, που δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο 2019,
δείχνει ότι έχουν δρομολογηθεί διάφορες δράσεις για την ανάπτυξη μιας σημαντικής βιομηχανίας συσσωρευτών στην ΕΕ. Ωστόσο,
πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά στην ΕΕ κατά τα προσεχή έτη για την ανάπτυξη του τομέα, με έμφαση στις επενδύσεις και την
καινοτομία. (mp)

Κυκλική οικονομία: έφτασε η στιγμή αξιοποιηθεί η δύναμη των καταναλωτών
Μέχρι σήμερα, οι δράσεις υπέρ της ανάπτυξης μιας κυκλικής οικονομίας στην
Ευρώπη έχουν ως επίκεντρο την παραγωγή, την ενθάρρυνση των βιομηχανιών για
εισαγωγή κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων και την προσφορά κυκλικών
επιλογών στην αγορά. Πλέον, οι συνθήκες είναι ώριμες για να
δραστηριοποιηθούν οι καταναλωτές, ώστε να προβαίνουν σε βιώσιμες
αγοραστικές επιλογές στην καθημερινή τους ζωή, αναφέρει μια γνωμοδότηση της
ΕΟΚΕ που υιοθετήθηκε τον Ιούλιο.
Στην γνωμοδότηση με τίτλο Ο ρόλος των καταναλωτών στην κυκλική οικονομία, η
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ζητεί έναν στρατηγικό αναπροσανατολισμό
που να θέτει τους καταναλωτές στο επίκεντρο των πολιτικών για την κυκλική οικονομία σε
όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης στην Ευρώπη.
Στο πρώτο στάδιο της κυκλικής οικονομίας, οι καταναλωτές περιορίστηκαν στον ρόλο των
αστικών φορέων που ανακυκλώνουν τα οικιακά απόβλητα ενώ η έμφαση δινόταν στις
επιχειρήσεις. Η ΕΟΚΕ επισημαίνει ότι οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής στόχευαν στη ρύθμιση και στην παραγωγή, στην ενίσχυση των
ποσοστών ανακύκλωσης και στην εισαγωγή της έννοιας του οικολογικού σχεδιασμού.
«Πλέον, έφτασε η ώρα να ασχοληθεί η Κυκλική Οικονομία 2.0 με τον τελευταίο κρίκο της αλυσίδας, τον καταναλωτή», δήλωσε ο
εισηγητής της ΕΟΚΕ Carlos Trias Pintó, και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δρομολογήσει τη μεταβολή αυτή στις προσεχείς
πρωτοβουλίες της.
Ο ίδιος τόνισε ότι η δεύτερη φάση θα επικεντρωθεί στην ενημέρωση των καταναλωτών. Η ενημέρωση και η εκπαίδευση
αποτελούν βασικούς παράγοντες για την καθοδήγηση των καταναλωτών ως προς τα πρότυπα κυκλικής συμπεριφοράς. Απαραίτητες
λοιπόν είναι η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση, αλλά και η όσο το δυνατόν αντικειμενικότερη ενημέρωση των καταναλωτών.
Η ΕΟΚΕ συνηγορεί υπέρ της εθελοντικής επισήμανσης ως βήμα προς την , στην οποία θα αναφέρεται το κοινωνικό και το
περιβαλλοντικό αποτύπωμα ενός προϊόντος -μείωση των εκπομπών, διατήρηση της βιοποικιλότητας, αποτελεσματική
χρησιμοποίηση των πόρων ή μη χρήση στοιχείων με υψηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, αναμενόμενη διάρκεια ζωής, δυνατότητα
απόκτησης ανταλλακτικών και επιλογές επισκευής.
Ωστόσο, αν και η ενημέρωση και η εκπαίδευση μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην μεταστροφή των καταναλωτών σε πιο
οικολογικά, επισκευάσιμα και με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής προϊόντα, πολλοί άνθρωποι δεν θα έχουν την οικονομική δυνατότητα να
τα αποκτήσουν. Ως κίνητρο, η ΕΟΚΕ προτείνει στα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια προσέγγιση επιβραβεύσεων και να δώσουν στις
τοπικές διοικήσεις τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις δημόσιες συμβάσεις για την στήριξη βιώσιμων προμηθευτών. (dm)

Η ευρωπαϊκή γεωργία θα πρέπει να κινηθεί προς την κατεύθυνση της
αγροοικολογίας
Η ΕΕ χρειάζεται να εστιάσει περισσότερο στις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού και στην αγροοικολογία στη γεωργία,
προκειμένου να διατηρήσει τον αγροτικό της τομέα και να τον καταστήσει πιο ανθεκτικό σε νέες προκλήσεις όπως η
κλιματική αλλαγή. Η αγροοικολογία συμβάλλει επίσης στη διασφάλιση του επισιτιστικού εφοδιασμού και στο να

καταστούν τα τρόφιμα πιο υγιεινά, αυξάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την αξία
τους. Οι βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού θα βοηθήσουν τις μικρότερες γεωργικές
εκμεταλλεύσεις να αυξήσουν το εισόδημά τους και θα αναζωογονήσουν τις
αγροτικές περιοχές.
«Οι πρωτοβουλίες για βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού, ιδίως στις αγροτικές
περιοχές, μπορούν να προσφέρουν δυνατότητες για τη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας και ανάπτυξης και, κατά συνέπεια, πλούτου. Ως εκ τούτου, το
διακύβευμα είναι να παρασχεθούν στους φορείς τα μέσα για τη δημιουργία
τοπικών συστημάτων τροφίμων με βάση την τοπική διακυβέρνηση. Η
ψηφιοποίηση διαδραματίζει, και θα διαδραματίζει και στο μέλλον, καθοριστικό
ρόλο τόσο στην παραγωγή και την επεξεργασία τροφίμων όσο και στην αγορά και
την πώληση αυτών», εξηγεί η Geneviève Savigny, εισηγήτρια της γνωμοδότησης με θέμα« Προώθηση βραχειών και
εναλλακτικών αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: ο ρόλος της αγροοικολογίας»
Προκειμένου να αναπτυχθεί το αγροοικολογικό πρόγραμμα σε επίπεδο ΕΕ, η ΕΟΚΕ προτείνει την κατάρτιση ενός
δομημένου πολύπλευρου σχεδίου δράσης σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα υφιστάμενα
προγράμματα θα πρέπει επίσης να στρέφονται προς υποστηρικτικά μέτρα στον τομέα της αγροοικολογίας και των
βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού.
Το πλαίσιο για το σχέδιο δράσης θα μπορούσε να αποτελέσει μια σφαιρική πολιτική τροφίμων, όπως αυτή που προωθεί
η ΕΟΚΕ εδώ και αρκετά χρόνια και για την οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής. (sma)

Οι πραγματικές ανάγκες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πρέπει να
αποτελέσουν τη βάση για την αναγέννηση της ευρωπαϊκής μεταποιητικής
βιομηχανίας
Σύμφωνα με την ΕΟΚΕ, ο ευρωπαϊκός τομέας μεταποίησης μπορεί να επιτύχει μια
αποτελεσματική και ανταγωνιστική μετάβαση προς μια ψηφιακή και φιλική προς
το περιβάλλον οικονομία αιχμής εφόσον πραγματοποιηθούν σημαντικές
επενδύσεις στην καινοτομία. Τα μέτρα που σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για
την προώθηση της καλύτερης ανάπτυξης του μεταποιητικού συστήματος θα
πρέπει, συνεπώς, να βασίζονται στην πραγματική επίγνωση των αναγκών των
επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ.
Ο μεταποιητικός τομέας αντιστοιχεί στο 17,3% του ΑΕγχΠ και το 80% των
εξαγωγών της ΕΕ. «Λαμβανομένων υπόψη αυτών των εντυπωσιακών αριθμών,
είναι σημαντικό η Ευρώπη να συγκεντρώσει τις δυνάμεις της για να διατηρήσει ή
ακόμη και να ενισχύσει αυτόν τον τομέα», δήλωσε ο κ. , εισηγητής της
ενημερωτικής έκθεσης της ΕΟΚΕ με θέμα την Ενίσχυση της επαυξητικής καινοτομίας σε περιοχές υψηλής βιομηχανικής
έντασης.
Η ΕΟΚΕ καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εφαρμόσουν κατάλληλες εκπαιδευτικές στρατηγικές, οι οποίες είναι
απαραίτητες για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και νέων επαγγελματικών προσόντων.
Η τρέχουσα βιομηχανική επανάσταση χρησιμοποιεί ψηφιακά μοντέλα (υπολογιστικό νέφος και μαζικά δεδομένα) και
κινείται προς την προοπτική του Διαδικτύου των αντικειμένων και των «ευφυών» προϊόντων. Η τεχνητή νοημοσύνη
επιδρά σημαντικά στη διαδικασία αυτή, καθότι έχει τη δυνατότητα διπλασιασμού των ετήσιων ρυθμών ανάπτυξης σε
διάστημα είκοσι ετών.
«Η Ευρώπη πρέπει να λάβει δραστικά μέτρα όσον αφορά την ψηφιακή τεχνολογία και να διευκολύνει την πρόσβαση
των ΜΜΕ στην υψηλή τεχνολογία. Η ΕΟΚΕ ζητεί, ως εκ τούτου, να σχεδιαστούν ειδικά μέτρα και πολιτικές που θα
επιτρέψουν στις ΜΜΕ να επεκτείνουν τη δικτύωσή τους με τις μεγάλες επιχειρήσεις και να δημιουργήσουν κίνητρα για
την προώθηση της συνεργασίας στα της καινοτομίας μεταξύ των μικρών και των μεγάλων επιχειρήσεων», κατέληξε ο
κ. Pezzini. (sma)

Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και μια νέα προσέγγιση διαχείρισης είναι στοιχεία
ζωτικής σημασίας για τη μελλοντική οικονομική πολιτική της ΕΕ
Η ΕΕ χρειάζεται ένα νέο σύστημα συντονισμού και διαχείρισης των οικονομικών
πολιτικών της που θα βασίζεται σε μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιώσιμη
ανάπτυξη μετά το 2020 με σκοπό τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των
δράσεών της και διάρκεια των αποτελεσμάτων, δηλώνει η ΕΟΚΕ.
Με αυτά κατά νου, η ΕΟΚΕ επικροτεί σε μια προσφάτως υιοθετηθείσα
γνωμοδότηση την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη
ισχυρότερων δεσμών μεταξύ του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και των μέσων για τη
συνοχή στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ). Θεωρεί ότι οι εν
λόγω δεσμοί προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες βελτίωσης του συντονισμού και
της άσκησης της οικονομικής πολιτικής της ΕΕ.
Επιπλέον, η ΕΟΚΕ προτείνει το ανανεωμένο σύστημα ευρωπαϊκής διοίκησης να βασίζεται περισσότερο στην
κατανόηση και τη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, καθώς και να ενισχύει την πολυεπίπεδη δημόσια
διοίκηση. Εν προκειμένω, προτείνει την καθιέρωση κέντρου πληροφοριών της ΕΟΚΕ για τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Σε μια άλλη γνωμοδότησή της, η ΕΟΚΕ ζητεί τη δημιουργία στενότερων δεσμών μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Στρατηγικών Επενδύσεων, του διαδόχου του –το πρόγραμμα InvestEU– και των άλλων ενωσιακών ή εθνικών
επενδυτικών προγραμμάτων. Συνιστά τον καθορισμό σαφών επενδυτικών στόχων, την απλούστευση των
κανονιστικών ρυθμίσεων και περαιτέρω καθοδήγηση για την επίτευξη μεγαλύτερης γεωγραφικής και τομεακής
ισορροπίας στο πλαίσιο του Επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη.

Εάν η ΕΕ αξιοποιήσει το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, ως το σημαντικότερο στοιχείο του συντονισμού των οικονομικών
πολιτικών, θα μπορούσε αυτό να συμβάλει στην υλοποίηση των συγκεκριμένων προτάσεων. (jk)

Η ΕΟΚΕ διατυπώνει συστάσεις για τη μελλοντική οικονομική πολιτική της ΕΕ και
τη διακυβέρνηση της ΟΝΕ
Τον Ιούλιο, η ΕΟΚΕ υπέβαλε προτάσεις για την οικονομική ατζέντα της
επερχόμενης νομοθετικής περιόδου και συνέστησε αυτές να αποτελέσουν τη βάση
μιας νέας οικονομικής στρατηγικής της ΕΕ.
Η μελλοντική οικονομική πολιτική και η διακυβέρνηση θα πρέπει, κατά την
άποψη της ΕΟΚΕ, να λάβουν υπόψη τις γεωπολιτικές και κοινωνικές προκλήσεις,
όπως η παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση, οι ανεπίλυτες εμπορικές διαφορές,
το Brexit, η κλιματική και δημογραφική αλλαγή, οι αυξανόμενες ανισότητες και η
τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, και να συμβάλουν στην ενίσχυση της
ανθεκτικότητας στις κρίσεις και στη βιωσιμότητα του οικονομικού μοντέλου. Οι
προκλήσεις αυτές απαιτούν φιλόδοξη οικονομική στρατηγική με σαφείς στόχους
πολιτικής και συνεκτικότερο πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης.
Και οι τέσσερις πυλώνες της ΟΝΕ –ο νομισματικός και δημοσιονομικός, ο οικονομικός, ο κοινωνικός και ο πολιτικός–
πρέπει να ενισχυθούν με ισόρροπο τρόπο, ενώ χρειάζεται ένα θετικό αφήγημα για τη μελλοντική ανάπτυξη της
οικονομίας της ΕΕ. Η ΕΟΚΕ ζητεί, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία δημοσιονομικής ικανότητας στο επίπεδο της ζώνης του
ευρώ, την ισορροπία των μέτρων τόσο από την πλευρά της προσφοράς όσο και από την πλευρά της ζήτησης, καθώς
και την ενισχυμένη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της
κοινωνίας των πολιτών σε βασικές αποφάσεις στον τομέα της κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής.
Όσον αφορά τη σύγκλιση επί τα βελτίω, η ΕΟΚΕ φρονεί ότι θα πρέπει να προωθηθούν η εκπαίδευση και η κατάρτιση, η
Ε&Α και η καινοτομία. Τα μέτρα αυτά μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, με
έρεισμα την ικανότητά της να αυξάνει την παραγωγικότητά της και το βιοτικό επίπεδο με τρόπο βιώσιμο, ενώ
ταυτόχρονα καθίσταται κλιματικά ουδέτερη.
Περισσότερες πληροφορίες: ECO/492 και ECO/493 (jk)

Η ΕΟΚΕ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εναρμονίσει καλύτερα τη βιομηχανική
και ενεργειακή της νομοθεσία με την πολιτική της για το κλίμα
Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) καλεί την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή να εξετάσει εις βάθος τις επιλογές πολιτικής που συμβάλλουν, αφενός,
στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και, αφετέρου, στην αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας. Στόχος πρέπει να
είναι η καλύτερη προστασία και προώθηση των ευρωπαϊκών βιομηχανιών υψηλής
έντασης πόρων και ενέργειας (ΒΥΕΠΕ), ειδάλλως η Ευρώπη διατρέχει τον κίνδυνο
τόσο απώλειας θέσεων εργασίας προς όφελος λιγότερο οικολογικών οικονομιών
όσο και μη επίτευξης του στόχου της για τη μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου.
«Το ισχύον σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών που αποσκοπεί στην
ενθάρρυνση των επενδύσεων δεν λειτουργεί όπως αναμενόταν, δεδομένου ότι
προς το παρόν δεν εφαρμόζεται παγκοσμίως. Εάν το εν λόγω σύστημα εφαρμόζεται μόνο στην Ευρώπη, ελλοχεύει ο
κίνδυνος διαρροής ανθρακούχων εκπομπών και, κατά συνέπεια, απώλειας επενδύσεων», προειδοποιεί ο κ. Aurel
Laurenţiu Plosceanu, εισηγητής της γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ με θέμα « Η τομεακή βιομηχανική προοπτική του
συνδυασμού των κλιματικών και ενεργειακών πολιτικών» που υιοθετήθηκε στις 17 Ιουλίου. «Οι μελλοντικές
επενδύσεις της ΕΕ και των κρατών μελών πρέπει να επικεντρωθούν στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία,
καθώς και στην ανάπτυξη τεχνολογιών χαμηλών έως μηδενικών ανθρακούχων εκπομπών τόσο για τις ΒΕΥΕΠΕ όσο και
την απαραίτητη για αυτές παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Θα πρέπει επίσης να επικεντρωθούν στον τομέα της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης του εργατικού τους δυναμικού», συμπλήρωσε ο συνεισηγητής κ. Enrico Gibellieri.
Δεδομένου ότι το ενεργειακό κόστος, για παράδειγμα στις βιομηχανίες χάλυβα, αλουμινίου και γυαλιού, αντιστοιχεί
περίπου στο 25% του συνολικού κόστους, το κόστος των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου είναι επίσης υψηλό. Με
τη θέσπιση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών τα ευρωπαϊκά προϊόντα θα καταστούν πιο ακριβά και
κινδυνεύουν να αντικατασταθούν από φθηνότερα προϊόντα στη διεθνή αγορά. (sma)

Η Ενεργειακή Ένωση πρέπει να γίνει μέρος της καθημερινής ζωής των
Ευρωπαίων
Η ετήσια γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ σχετικά με την «Κατάσταση της Ενεργειακής
Ένωσης» καταγράφει την πρόοδο που έχει σημειωθεί, και καλεί την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή να επικεντρωθεί περισσότερο στις κοινωνικές πτυχές.
«Η Ενεργειακή Ένωση δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη. Μπορεί μεν να αποτελεί
πραγματικότητα όσον αφορά τις ενωσιακές αποφάσεις πολιτικής, αλλά δεν
αποτελεί ακόμη μέρος της καθημερινής ζωής των Ευρωπαίων πολιτών». Αυτή
ήταν η σαφής άποψη του Christophe Quarez στη σύνοδο ολομέλειας του Ιουλίου,
όπου επανέλαβε τη θέση που διατύπωσε στη γνωμοδότησή του -η οποία
υιοθετήθηκε από την Ολομέλεια-, ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν έχει ακόμη
επιτευχθεί. Και πρόσθεσε ότι «Τώρα που οι Ευρωπαίοι πολιτικοί έθεσαν τα

θεμέλια της Ενεργειακής Ένωσης, πολλά πρέπει να γίνουν τα επόμενα χρόνια».
Ο κ. Quarez θεωρεί ότι η αλλαγή του τρόπου λήψης αποφάσεων για την ενεργειακή πολιτική, τόσο σε ενωσιακό όσο
και εθνικό επίπεδο, έχει καθοριστική σημασία. Πρέπει να περάσουμε από ένα στάδιο «αποφάσεων από λίγους» σε αυτό
της «δράσης από όλους». «Αυτό πλέον είναι πιο εφικτό από ποτέ λόγω της μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης των
πολιτών της ΕΕ για το κλίμα, ιδίως δε των νέων της Ευρώπης», πρόσθεσε.
Εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την «Τέταρτη έκθεση σχετικά με την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης», την
οποία δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο 2019, η ΕΟΚΕ υποστηρίζει εκ νέου τους στόχους της
Ενεργειακής Ένωσης και τονίζει τη σημασία της δέσμευσης και της κινητοποίησης του συνόλου της ευρωπαϊκής
κοινωνίας προκειμένου να την ενστερνιστεί.
Οι πολίτες πρέπει να κατευθύνουν την ενεργειακή μετάβαση και κανείς δεν θα πρέπει να μείνει στο περιθώριο. Πρέπει
να συνεκτιμηθεί ο κοινωνικός αντίκτυπος αυτών των αλλαγών και να θεσπιστεί ένα νέο κοινωνικό σύμφωνο μεταξύ
όλων των εμπλεκόμενων μερών. Οι πολίτες πρέπει επίσης να είναι σε θέση να συμβάλουν σε όλες τις σημαντικές
πολιτικές αποφάσεις για την κλιματική αλλαγή, ιδίως σε επίπεδο ΕΕ, μέσω μόνιμου διαλόγου με τους πολίτες. (mp)

Η ΕΟΚΕ απευθύνει έκκληση για ευρωπαϊκή δράση, προκειμένου να διασφαλιστεί η
συμμετοχική ανάπτυξη της τεχνολογίας αλυσίδας συστοιχιών
Παρότι αρχικά συνδέθηκαν με τα κρυπτονομίσματα, οι τεχνολογίες αλυσίδας
συστοιχιών (blockchain) και κατανεμημένου καθολικού (DLT) αποδείχτηκαν πολύ
ευέλικτες και μπορούν να εφαρμοστούν επωφελώς στην κοινωνική οικονομία.
Ωστόσο, είναι σημαντικό να ρυθμιστούν σωστά και να χρησιμοποιηθούν με τρόπο
επωφελή για όλους, δίνοντας στον καθένα τη δυνατότητα συμμετοχής, δηλώνει η
ΕΟΚΕ σε μια έκθεση που εκδόθηκε κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Ιουλίου.
Η ΕΟΚΕ έχει καταρτίσει έναν μακρύ κατάλογο πιθανών εφαρμογών για τις
τεχνολογίες αλυσίδας συστοιχιών και DLT οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις
της κοινωνικής οικονομίας. Σε αυτές περιλαμβάνονται ο εντοπισμός δωρεών και η επίτευξη χορηγιών, η βελτίωση της
διακυβέρνησης των οργανισμών κοινωνικής οικονομίας, η επικύρωση δραστηριοτήτων, η πιστοποίηση δεξιοτήτων, η
επίτευξη σαφέστερων και ασφαλέστερων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγραφικών δικαιωμάτων, η
παροχή ασφαλούς τηλεϊατρικής και εξ αποστάσεως βοήθειας και η επίτευξη πλήρους ιχνηλασιμότητας και
ταυτοποίησης των γεωργικών προϊόντων.
Ωστόσο, το τεράστιο δυναμικό των νέων ψηφιακών τεχνολογιών, σε συνδυασμό με τις σημαντικές απαιτούμενες
επενδύσεις, εκθέτει την τεχνολογία αλυσίδας συστοιχιών στον κίνδυνο συγκέντρωσης δεδομένων και τεχνολογικών
δικτύων για κερδοσκοπικούς σκοπούς, προειδοποιεί η ΕΟΚΕ.
Είναι σημαντικό να υπάρξουν κρατικά μέτρα για την υποστήριξη της ανάπτυξης των τεχνολογιών αυτών, με τρόπο
προσβάσιμο και συμμετοχικό, ενώ είναι επιτακτική η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών .
Ένας κανονισμός της ΕΕ έχει νόημα, καθώς η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιεί αλυσίδες που μπορούν να δημιουργηθούν
ανεξαρτήτως εθνικών συνόρων. Λόγω των σημαντικών απαιτούμενων επενδύσεων, απαιτείται συντονισμένη και
διαρθρωμένη ευρωπαϊκή δράση.
Διαβάστε τη γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ με θέμα Η αλυσίδα συστοιχιών και η τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού ως
ιδανικές υποδομές της κοινωνικής οικονομίας (dm)

Νέα των Ομάδων
Η Ομάδα Εργοδοτών θα συνεδριάσει δύο φορές στη Φινλανδία προκειμένου να
συζητήσει για την τεχνητή νοημοσύνη και μια φιλική προς τις επιχειρήσεις ΕΕ
από την Ομάδα Εργοδοτών της ΕΟΚΕ
Η Ομάδα των Εργοδοτών της ΕΟΚΕ διοργανώνει δύο διασκέψεις στη χώρα που
ασκεί επί του παρόντος την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τη Φινλανδία
Η πρώτη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Αυγούστου και θα επικεντρωθεί
σε μια «Νοήμονα και έξυπνη Ευρώπη».
Η διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί στο Turku στις 30 Αυγούστου και θα έχει ως
τίτλο «Νοήμων και έξυπνη Ευρώπη: από τη θεωρία στην πράξη». Η διάσκεψη θα
επικεντρωθεί στις ευκαιρίες και στις προκλήσεις για τις επιχειρήσεις από την
ψηφιοποίηση και την τεχνητή νοημοσύνη, στους καταλυτικούς παράγοντες
επιτυχίας στον εν λόγω τομέα και στις συνακόλουθες προσδοκίες για τις πολιτικές της ΕΕ. Θα εξετάσει, μεταξύ άλλων,
πώς η Ευρώπη θα ηγηθεί της καινοτομίας, ποιες ικανότητες και δεξιότητες χρειάζονται και πώς μπορεί να διευκολυνθεί
η χρηματοδότηση.
Μέλη της Ομάδας των Εργοδοτών θα ανταλλάξουν απόψεις για τα θέματα αυτά με ομιλητές υψηλού επιπέδου όπως η κ.
Minna Arve, δήμαρχος του Turku, η κ. Miapetra Kumpula-Natri, μέλος του ΕΚ, και ο κ. Sauli Elorantaπρόεδρος της
εταιρείας «One Sea». Η διάσκεψη θα αποτελέσει τμήμα του Φόρουμ Turku Europe, όπου πολίτες και πολιτικοί
ιθύνοντες θα εξετάσουν το μέλλον της Ευρώπης και της Φινλανδίας.

«Μια ανοιχτή Ευρώπη - Ποια τα οφέλη μας;» Αυτό θα είναι το θέμα της δεύτερης διάσκεψης που θα πραγματοποιηθεί
στη Φινλανδία, αυτή τη φορά στο Ελσίνκι στις 9 Οκτωβρίου. Στόχος της θα είναι να αναπτύξει τον ρόλο της ανοικτής
οικονομίας και κοινωνίας στην οικοδόμηση μιας ισχυρής και φιλικής προς τις επιχειρήσεις ΕΕ. Η χρονική συγκυρία της
διάσκεψης, η οποία θα συμπέσει με τη νέα θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα
δώσει τη δυνατότητα να διατυπωθεί ένα ισχυρό μήνυμα προς τους πολιτικούς ιθύνοντες, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και

σε εθνικό επίπεδο.
Συνδιοργανωτές και των δύο εκδηλώσεων είναι η Ομάδα των Εργοδοτών και η Φινλανδική Συνομοσπονδία
Βιομηχανιών. (ek)

Δήλωση της Ομάδας των Εργαζομένων για την ποινικοποίηση της αλληλεγγύης
από την Ομάδα Εργαζομένων της ΕΟΚΕ
Αναφορικά με την απελπιστική ανθρωπιστική κατάσταση στη Μεσόγειο, που
χαρακτηρίζεται από έλλειψη σεβασμού προς τις αρχές και τις αξίες της ΕΕ και την
επιδείνωση των τελευταίων εβδομάδων, η Ομάδα των Εργαζομένων πιστεύει ότι:
Η αλληλεγγύη δεν αποτελεί και ποτέ δεν θα αποτελέσει έγκλημα!
Η διάσωση ανθρώπινων ζωών αποτελεί ύψιστη υποχρέωση κάθε ατόμου
τόσο από ηθικής άποψης όσο και βάσει του Διεθνούς Δικαίου!
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ποινικοποιείται το ανθρωπιστικό και
ανιδιοτελές έργο της κοινωνίας πολιτών!
Δεν πρέπει η μετανάστευση να χρησιμοποιείται ως μέσο άσκησης πολιτικής!
Η Ομάδα Εργαζομένων επαναλαμβάνει ότι στηρίζει απαρέγκλιτα και ότι είναι αλληλέγγυα προς κάθε οργάνωση και
άτομο που δρα με σκοπό τη διάσωση ανθρώπινων ζωών. (prp)

Η Ομάδα «Ευρώπη της Πολυμορφίας» μεταβαίνει στο Ελσίνκι με σκοπό να
συζητήσει για τους τρεις πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης και τους τρόπους
ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ
από την Ομάδα της ΕΟΚΕ «Ευρώπη της Πολυμορφίας»
Στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου, η ομάδα «Ευρώπη της Πολυμορφίας» θα
πραγματοποιήσει μια έκτακτη συνεδρίαση στο Ελσίνκι. Σύμφωνα με τις
προτεραιότητες της φινλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, «Βιώσιμη
Ευρώπη - Βιώσιμο Μέλλον», η ομάδα μας επέλεξε να επικεντρωθεί στους τρεις
πυλώνες που προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και, ως εκ τούτου, ενισχύουν την
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ: βιοοικονομία και κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη,
ψηφιοποίηση και υποδομές.
Την πρώτη μέρα, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Παράρτημα του κτιρίου
του Κοινοβουλίου και θα είναι αφιερωμένη σε μια διάσκεψη με θέμα «Ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ - τρεις πυλώνες για βιώσιμη ανάπτυξη». Κύριος
σκοπός της διάσκεψης αυτής είναι η μελέτη και η συζήτηση για τις προκλήσεις,
τις ευκαιρίες, τις συνέπειες, τις βέλτιστες πρακτικές και τους τρόπους αύξησης
της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ. Η συνεδρίαση θα αρχίσει με κεντρικές ομιλίες
υψηλόβαθμων στελεχών, εκπροσώπων της Κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου της
Φινλανδίας και εκπροσώπων των οργανώσεων στις οποίες ανήκουν τα μέλη της
Ομάδας ΙΙΙ από τη Φινλανδία.
Τη δεύτερη μέρα θα πραγματοποιηθεί ένα εκπαιδευτικό ταξίδι σε αγροτικές
περιοχές κοντά στο Ελσίνκι, σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των δασών και την
υλικοτεχνική υποστήριξη του δασικού τομέα. (ih)
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