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The Grassroots View (Με τη ματιά της βάσης) - 4ο επεισόδιο: Ο μακρύς και
δύσβατος δρόμος προς την προσβασιμότητα
Καθώς το νέο θεματολόγιο της ΕΕ για την αναπηρία βρίσκεται στο στάδιο της
προετοιμασίας, στο 4ο επεισόδιο με τίτλο Ο μακρύς και δύσβατος δρόμος προς
την προσβασιμότητα, εξετάζουμε την κατάσταση όσον αφορά την απασχόληση
των ατόμων με αναπηρία. Συζητούμε σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες θα
πρέπει να προβεί η ΕΕ για τη μείωση του αποκλεισμού στους χώρους εργασίας της
όσον αφορά όχι μόνο το φυσικό περιβάλλον, αλλά και τη συλλογική νοοτροπία
μιας κοινωνίας που σχεδόν αναπόφευκτα αδυνατεί να αντιμετωπίσει ένα άτομο με
διαφορετικό τρόπο, πέραν του πρίσματος της αναπηρίας του.
Ο φυλλομετρητής (browser) σας δεν μπορεί να διαβάσει το ακουστικό αρχείο.
Ο Frank Sioen και η Alba Gonzalez, δύο άτομα με αναπηρία, μας ενημερώνουν σχετικά με τις δυσχέρειες και τα εμπόδια που
χρειάστηκε να υπερνικήσουν για να βρουν και να διατηρήσουν μια θέση εργασίας. Ο Mark Priestley, καθηγητής πολιτικής για την
αναπηρία στο Πανεπιστήμιο του Leeds, εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην
εργασία στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών νόμων και πολιτικών κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Επίσης, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης,
μέλος της ΕΟΚΕ, εξετάζει ποια συγκεκριμένα μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνει η στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία κατά την
επόμενη δεκαετία, προκειμένου η προσβασιμότητα να καταστεί πραγματικότητα στην Ευρώπη.(ll)
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Κύριο άρθρο
Αγαπητοί αναγνώστες,
Κατά την τελευταία σύνοδο κορυφής της ΕΕ τον Φεβρουάριο, αναμενόταν ότι οι
ηγέτες της θα σημείωναν σημαντική πρόοδο προς την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με
τον μακροπρόθεσμο ενωσιακό προϋπολογισμό, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.
Ωστόσο, απέτυχαν να καταλήξουν σε συμβιβασμό λόγω σοβαρών διαφωνιών.
Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, υπάρχει νέος κίνδυνος παράλυσης που δεν είμαστε σε
θέση να αντιμετωπίσουμε κατά την παρούσα γεωπολιτική συγκυρία.
Η αντιμετώπιση των επιτακτικών προτεραιοτήτων που τίθενται ενώπιον της ΕΕ και
του κινδύνου που ενέχουν οι συνομιλίες μετά το Brexit δεν μπορεί να διαιωνιστεί διότι
θα απορροφήσει ενέργεια από ορισμένες άλλες προτεραιότητες, όπως η δέσμη μέτρων
για τη μετανάστευση, η πράσινη συμφωνία, η ψηφιακή και η οικολογική μετάβαση, οι
οποίες παρατίθενται ενδεικτικά.
Είναι πλέον καιρός να βρούμε το θάρρος να κάνουμε τις σωστές επιλογές.
Δεν πρόκειται για μάχη αριθμών αλλά για μάχη οραμάτων. Το όραμα της νέας
Επιτροπής ―«Μια Ένωση που επιδιώκει περισσότερα»― και το νέο στρατηγικό
θεματολόγιο, το οποίο καθορίστηκε από τους ηγέτες της ΕΕ στο Sibiu και
επιβεβαιώθηκε εκ νέου κατά τη διάρκεια των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων του Ιουλίου και του Δεκεμβρίου 2019, πρέπει να
υλοποιηθούν με αποφάσεις σύμφωνες προς το νέο ΠΔΠ.
Η ανακαίνιση ενός σπιτιού δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς να εξασφαλιστεί ο ενδεδειγμένος προϋπολογισμός.
Δεν μπορώ παρά να υποστηρίξω πλήρως τη σχετική δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Sassoli, η οποία
επιβεβαιώθηκε ομόφωνα από όλες τις πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου σε κοινή επιστολή τους. Πράγματι, επί του παρόντος,
εξακολουθεί να υπάρχει μια διαφορά ύψους 230 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η πρόταση του Συμβουλίου απέχει πολύ από τα
αποδεκτά επίπεδα.

Εάν επιθυμούμε να προωθήσουμε ένα φιλόδοξο ευρωπαϊκό θεματολόγιο, τότε μία είναι η λύση: η ΕΕ χρειάζεται
επαρκείς πόρους. Ενστερνιστήκαμε αυτή τη θέση πάνω από ενάμιση χρόνο πριν σε μια γνωμοδότηση που υιοθετήθηκε με
συντριπτική πλειοψηφία και έκτοτε την έχουμε επαναλάβει σε πολλές περιπτώσεις.
Εάν τα κράτη μέλη δεν σκοπεύουν να χρηματοδοτήσουν περισσότερο την υλοποίηση των φιλόδοξων προτεραιοτήτων που έχουν
ήδη συμφωνήσει και εγκρίνει, τότε οφείλουν να ελευθερώσουν επαρκείς ίδιους πόρους. Πρέπει επιτέλους να
συγκεκριμενοποιήσουμε όλα όσα συζητούμε κατά την τελευταία δεκαπενταετία. Πρέπει να υλοποιήσουμε ό,τι ζήτησε η
ευρωπαϊκή κοινή γνώμη κατά τις τελευταίες ευρωπαϊκές εκλογές. Οι Ευρωπαίοι είναι άξιοι σεβασμού και η ψήφος τους πρέπει
να συνεκτιμηθεί δεόντως, όχι να αγνοηθεί!
Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να επιδείξουμε συνέπεια και να κινητοποιήσουμε όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις. Είναι πλέον καιρός να
αναλάβουμε δράση και να ασκήσουμε πίεση στις χώρες μας με στόχο να βρουν οι κυβερνήσεις μας το θάρρος, την πολιτική
βούληση και την αναγκαία φιλοδοξία προκειμένου να μετουσιώσουν σε πράξη ό,τι έχουν ήδη συμφωνήσει.
Κατά την παρούσα ευαίσθητη συγκυρία, πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνουμε ένθερμοι διακηρυκτές των θέσεών μας και να
παραμείνουμε σταθερά προσηλωμένοι σε αυτές, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Luca Jahier,
Πρόεδρος της ΕΟΚΕ

Εν συντομία
Η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει αποφασιστική δράση κατά των ψευδών ειδήσεων
Η ρύθμιση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η ανάπτυξη της εκπαίδευσης στα
μέσα ενημέρωσης και η στήριξη της ανεξάρτητης ποιοτικής δημοσιογραφίας
αποτελούν για την ΕΟΚΕ ορισμένες από τις βασικές προϋποθέσεις για την
αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και τη διαφύλαξη της δημοκρατίας στην
ΕΕ.
Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) διοργάνωσε δημόσια
ακρόαση με στόχο να διερευνήσει τον αντίκτυπο των εκστρατειών όσον αφορά την
ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στις τελευταίες ευρωπαϊκές εκλογές και να
εξετάσει τις ευκαιρίες για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και για την
εξασφάλιση της μεγαλύτερης συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία χάραξης πολιτικής
στην ΕΕ κατά την επόμενη πενταετή νομοθετική περίοδο.
Στο πλαίσιο της ακρόασης διαπιστώθηκε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες εκτίθενται ολοένα και
περισσότερο σε έναν καταιγισμό ψευδών ειδήσεων, σε κακής ποιότητας δημοσιογραφία η
οποία ευνοεί τις τακτικές εντυπωσιασμού έναντι της αμερόληπτης καταγραφής των
γεγονότων και σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ευνοούσαν διάφορα
διαφημιστικά και πολιτικά συμφέροντα.
Η ακρόαση πραγματοποιήθηκε με σκοπό να συλλεχθούν στοιχεία για τη διερευνητική γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ με θέμα «Οι επιπτώσεις
των εκστρατειών στη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων» και εισηγήτρια την κ. Škrabalo.
Εκτός των εκπροσώπων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και της Κροατικής Προεδρίας της ΕΕ, στην ακρόαση συμμετείχαν επίσης
ανώτεροι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, της ειδικής ομάδας «East Stratcom», της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας
Εξωτερικής Δράσης, της οργάνωσης EU DisinfoLab, του προγράμματος Carnegie Europe και της ευρωπαϊκής ομάδας προστασίας
ψηφιακών δικαιωμάτων (EDRI/European Digital Rights).
Η γνωμοδότηση θα παρουσιαστεί κατά την σύνοδο ολομέλειας της ΕΟΚΕ τον Μάρτιο. (ll)

Μέλη της ΕΟΚΕ επισκέπτονται την Ιαπωνία για να συζητήσουν σχετικά με το
εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη
Μέλη της επιτροπής παρακολούθησης «ΕΕ-Ιαπωνία» της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
και Κοινωνικής Επιτροπής πραγματοποίησαν επίσκεψη στην Ιαπωνία
προκειμένου να συζητήσουν σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας
οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) και να ενισχύσουν τη συνεργασία με τους
Ιάπωνες ομολόγους τους. Η επίσκεψη περιλάμβανε συζήτηση στρογγυλής
τραπέζης σχετικά με την κυκλική οικονομία και τον πρώτο κοινό διάλογο με την
κοινωνία των πολιτών ΕΕ-Ιαπωνίας στο πλαίσιο της ΣΟΕΣ.
Η Eve Päärendson, πρόεδρος της επιτροπής παρακολούθησης «ΕΕ-Ιαπωνία», υπογράμμισε
ότι: «Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνία είναι μείζονος σημασίας σε
παγκόσμιο επίπεδο».

ανάπτυξη.

Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν τα εργασιακά θέματα και η συμμετοχή των γυναικών στην
αγορά εργασίας, καθώς και το δυναμικό της κυκλικής οικονομίας να προωθήσει τη βιώσιμη

Η Eve Päärendson εξέφρασε την ικανοποίησή της για την επιτυχή έναρξη του κοινού διαλόγου της κοινωνίας των πολιτών ΕΕΙαπωνίας, τονίζοντας ότι αυτός ο διάλογος καταδεικνύει την προστιθέμενη αξία που μπορεί να προσφέρει αυτού του είδους η
ανταλλαγή απόψεων στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο πλευρών.(dgf)

Νέα της ΕΟΚΕ
Ημέρα Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (ΕΠΠ) 2020: οι ακτιβιστές ζητούν την
«ουσιαστική» συμμετοχή του κοινού στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης
Με βάση προγενέστερες εμπειρίες τους ως διοργανωτές ευρωπαϊκών
πρωτοβουλιών πολιτών (ΕΠΠ), οι ακτιβιστές που συμμετείχαν στην Ημέρα ΕΠΠ
2020 της 25ης Φεβρουαρίου προειδοποίησαν ότι δεν μπορεί να ζητείται η γνώμη
των πολιτών για το τι είδους Ευρώπη επιθυμούν και μετά να αγνοούνται οι
απόψεις τους
Οι ακτιβιστές επισήμαναν ότι έχουν επηρεαστεί βαθιά από την απογοήτευση που βίωσαν οι
πρώτοι διοργανωτές ΕΠΠ οι οποίοι υποβλήθηκαν σε περίπλοκες διαδικασίες δρομολόγησης
ΕΠΠ, συνέλεξαν και επικύρωσαν ένα εκατομμύριο υπογραφές και έλαβαν ως απάντηση ότι
δεν θα αναληφθεί η παραμικρή δράση.
Οι νέοι απλουστευμένοι κανόνες που ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου και η παροχή καλύτερης
στήριξης στους διοργανωτές ΕΠΠ, όπως μέσω του αναδιαμορφωμένου φόρουμ της ΕΠΠ, συνέβαλαν στο να μειωθεί η «κόπωση από τη
συγκέντρωση υπογραφών» και να δρομολογηθεί ένας εντυπωσιακός αριθμός 16 νέων ΕΠΠ, για αρκετές από τις οποίες συλλέχθηκαν
ενεργά υπογραφές κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
Ωστόσο, είναι επιτακτικό να μην επαναληφθεί το ίδιο σφάλμα και για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης .
Δεν μπορεί πλέον να αγνοείται η συνεχώς εντονότερη απαίτηση των πολιτών να εκφέρουν γνώμη όχι μόνο για τη διαμόρφωση του
θεματολογίου της ΕΕ, αλλά και για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Σύμφωνα με δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η συντριπτική πλειονότητα των
συμμετεχόντων έκρινε ότι, πέραν των εκλογών, είναι ζωτικής σημασίας η συμβολή των πολιτών να έχει ουσιαστικό
αντίκτυπο στις αποφάσεις της ΕΕ.
Το 67% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η συμμετοχή των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει πάντοτε να συνδέεται σαφώς με την
επίσημη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Το 69% συμφώνησε ότι οι διασκέψεις, όπως αυτή για το Μέλλον της Ευρώπης, δεν θα πρέπει να διοργανώνονται περιστασιακά αλλά
τακτικά, και να δίνεται συνέχεια στα συμπεράσματά τους.
Το 71% δήλωσε ότι, πέραν της εν λόγω Διάσκεψης, το μέλλον της συμμετοχής των πολιτών και της δημοκρατικής μεταρρύθμισης θα
πρέπει να διερευνηθεί στο πλαίσιο μιας συνέλευσης βασισμένης σε πρωτοβουλία των πολιτών, η οποία θα πρέπει να ανοίξει και να
κλείσει με πανευρωπαϊκή λαϊκή ψήφο.
Επιπλέον, το 85% έκρινε ότι οι τρέχουσες ΕΠΠ θα πρέπει να αναδεικνύονται στη διαδικτυακή πολυγλωσσική πλατφόρμα που θα
δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να καταστούν σημείο αναφοράς για τα άτομα που επιθυμούν να ενημερωθούν
περισσότερο σχετικά με τη Διάσκεψη.
Ο ρόλος των ψηφιακών τεχνολογιών στο μέλλον της δημοκρατίας, και ειδικότερα στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, έδωσε
το έναυσμα για τη διεξαγωγή ζωηρής συζήτησης.
Ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ Luca Jahier επαναβεβαίωσε την αναλλοίωτη αξία της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και των ενδιάμεσων
φορέων, τονίζοντας παράλληλα την αταλάντευτη, μακροχρόνια δέσμευση της ΕΟΚΕ για την επιτυχία της ΕΠΠ, ως πολύτιμου
συμπληρώματος της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας.
Η Dubravka Šuica, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδια για τη δημοκρατία και τη δημογραφία και υπεύθυνη για τη
διάσκεψη σχετικά με το Μέλλον της Ευρώπης, υπογράμμισε την αποφασιστικότητα της Επιτροπής να προωθήσει μια ανοικτή και
καλά ρυθμιζόμενη τεχνολογία, να στηρίξει το δημοκρατικό δυναμικό της (ανοικτός χαρακτήρας, ικανότητα ανταπόκρισης,
διαφάνεια, διαθεσιμότητα) και, παράλληλα, να προειδοποιήσει για τους κινδύνους (χειραγώγηση και ασφάλεια δεδομένων).
Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, τα οποία δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις της ΕΟΚΕ αλλά εκείνες των συμμετεχόντων στην
Ημέρα ΕΠΠ, είναι διαθέσιμα εδώ, μαζί με λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση. (dm)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να επιμείνει σε έναν ισχυρό προϋπολογισμό
της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027
Η ΕΟΚΕ επανέλαβε σθεναρά το αίτημά της για ένα πολυετές δημοσιονομικό
πλαίσιο (ΠΔΠ) ανερχόμενο σε ποσοστό 1,3 % του ακαθάριστου εθνικού
εισοδήματος της ΕΕ των 27 για την περίοδο 2021-2027. Το αίτημα αυτό
διατυπώνεται σε μια κρίσιμη καμπή της πορείας προς την επίτευξη συμφωνίας
σχετικά με τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, κατά την οποία
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξακολουθεί να προσπαθεί να καθορίσει τη θέση του.
Κατά τη διάρκεια συζήτησης σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ που
πραγματοποίησε το τμήμα ECO τον Φεβρουάριο με τον Johan Van Overtveldt, πρόεδρο
της Επιτροπής Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα μέλη της ΕΟΚΕ κάλεσαν
το Κοινοβούλιο να προασπίσει έναν φιλόδοξο προϋπολογισμό της ΕΕ . Κατά την παρούσα
συγκυρία γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, κυρίαρχων παγκόσμιων τάσεων,
κοινωνιακών προκλήσεων και προώθησης της νέας Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εγκρίνει έναν
ισχυρό προϋπολογισμό ο οποίος να αντικατοπτρίζει τις δράσεις που προτίθεται να αναλάβει.
Ο Stefano Palmieri, πρόεδρος του τμήματος ECO, δήλωσε τα εξής: «Είναι ζωτικής σημασίας να επιτευχθεί ένα συνεκτικό ΠΔΠ για
μετά το 2020, ικανό να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις που τίθενται για την ΕΕ: στη νέα Πράσινη Συμφωνία, στις αλλαγές που

επιφέρει η ψηφιακή οικονομία και στη σημασία της διαφύλαξης μιας αποτελεσματικής πολιτικής για τη συνοχή».
Τα μέλη της ΕΟΚΕ υπογράμμισαν ότι σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, η ΕΕ χρειάζεται έναν αξιόπιστο και φιλόδοξο νέο
προϋπολογισμό προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών της.
Ο προσκεκλημένος ομιλητής κ. Van Overtveldt ανέφερε ότι επικρατεί αβεβαιότητα ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθεί η
ενότητα του Κοινοβουλίου όσον αφορά την υποστήριξη του αιτήματος περί ποσοστού 1,3 % του ΑΕΕ κατά τις διαπραγματεύσεις με
το Συμβούλιο και δήλωσε τα εξής: «Μπορώ πάντως να σας διαβεβαιώσω ότι πάγια πρόθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
είναι να διαπραγματευθεί σκληρά σχετικά με [τη] συμβιβαστική λύση που θα επικρατήσει τελικά». Ωστόσο, το Κοινοβούλιο θα
επιμείνει σε ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης, δεδομένου ότι δεν μπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο μη επίτευξης συμφωνίας
πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021, πράγμα το οποίο ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς την έγκαιρη έναρξη των νέων προγραμμάτων.
Τέλος, οι ομιλητές παρότρυναν τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να καταλήξουν, το συντομότερο δυνατόν, σε μια συμφωνία
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η οποία να μπορεί να επικροτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Συμβουλευθείτε τη σχετική γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ. (jk)

Η ΕΟΚΕ στο πλευρό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση του
οικολογικού μέλλοντος της Ευρώπης
Η ΕΟΚΕ θα στηρίξει τις προσπάθειες της Επιτροπής για δράσεις αντίστοιχες των
προσδοκιών με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 και
την τοποθέτηση της βιωσιμότητας στο επίκεντρο της ατομικής και συλλογικής
μας ευθύνης. Στη σύνοδο ολομέλειας που διεξήχθη στις Βρυξέλλες στις 20
Φεβρουαρίου 2020, ο πρόεδρος της ΕΟΚΕ Luca Jahier επιδοκίμασε το φετινό
πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την εστίασή του στη
βιώσιμη ανάπτυξη για μια οικολογικότερη Ευρώπη.
Λαμβάνοντας το λόγο σε συζήτηση με τον Maroš Šefčovič, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής αρμόδιο για τις Διοργανικές Σχέσεις και τη Διερεύνηση Προοπτικών, ο κ. Jahier
επεσήμανε ότι η ΕΟΚΕ επιδοκιμάζει την κινητήρια δύναμη πίσω από το πρώτο πρόγραμμα
εργασίας της Επιτροπής που προωθεί τη μετάβαση σε μια δίκαιη, κλιματικά ουδέτερη και
ψηφιακή Ευρώπη. «Στηρίζουμε πλήρως την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως βασικό παράγοντα αλλαγής και για αυτό το λόγο η
ΕΟΚΕ είναι διατεθειμένη να θεσπίσει μόνιμο διάλογο για τη βιώσιμη ανάπτυξη», δήλωσε ο κ. Jahier.
Ο κ. Šefčovič επεσήμανε με ευχαρίστηση ότι οι κύριες προτεραιότητες του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2020
ανταποκρίνονται σε αυτές που είχε προσδιορίσει η ΕΟΚΕ και, συγκεκριμένα, στη διττή ψηφιακή και κλιματική μετάβαση, στις
προκλήσεις της δημογραφικής αλλαγής και στην ανάγκη να εξασφαλίσουμε ότι οι επιχειρήσεις και η βιομηχανία μας θα συνεχίσουν
να καινοτομούν και να είναι ανταγωνιστικές σε ένα πιο απαιτητικό παγκόσμιο περιβάλλον. «Το πρόγραμμα εργασίας του 2020 δεν θα
αποτελέσει απλά τη βάση των εργασιών μας για το πρώτο έτος της θητείας μας, αλλά θα καθορίσει και το όραμα, την κατεύθυνση
και το βηματισμό της για τα επόμενα πέντε και πλέον χρόνια. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, με 43 στόχους ή δέσμες
πολιτικής», υπογράμμισε ο κ. Šefčovič. (mp)

Η στρατηγική για την αναπηρία ενόψει της επόμενης δεκαετίας: Η ΕΕ πρέπει να
πρωτοστατήσει στην προαγωγή προοδευτικών πολιτικών
Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή διοργάνωσε διάσκεψη υψηλού
επιπέδου με προσκεκλημένους κορυφαίους ειδήμονες σε θέματα πολιτικών αναπηρίας, οι
οποίοι ανέλυσαν τη νέα στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία. Η εν λόγω στρατηγική είναι
υπό κατάρτιση και αναμένεται να επηρεάσει βαθύτατα εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ με
αναπηρία σε όλους τομείς της ζωής κατά την επόμενη δεκαετία.
Σκοπός της διάσκεψης, που είχε ως τίτλο «Διαμόρφωση του θεματολογίου 2020-2030 της
ΕΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία», ήταν να παρουσιάσει τις συστάσεις και
τις προτάσεις της ΕΟΚΕ για τη νέα στρατηγική, αλλά και να προσφέρει ένα δημόσιο βήμα
για την ανταλλαγή απόψεων και στοιχείων που θα αποτελέσουν μέρος των εκτενών
διαβουλεύσεων ενόψει της προετοιμασίας και της οριστικοποίησης της στρατηγικής από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τους πρώτους μήνες του 2021.
Με τη νέα σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και ενόψει της νέας περιόδου
δημοσιονομικού προγραμματισμού, η στιγμή είναι ιδανική για την εκπόνηση μιας νέας στρατηγικής για τα άτομα με αναπηρία
(ΑμεΑ). Με την υιοθέτηση της γνωμοδότησής της, η ΕΟΚΕ, πρώτη, συμβάλλει στη συζήτηση που άνοιξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
σχετικά με την αναπηρία, δήλωσε η αρμόδια σε θέματα επικοινωνίας Αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ, Isabel Caño Aguilar, κηρύσσοντας
την έναρξη της διάσκεψης.
Παρουσιάζοντας τις προτάσεις της ΕΟΚΕ, ο εισηγητής της γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ, Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο οποίος είναι και
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, δήλωσε ότι το νέο θεματολόγιο θα πρέπει να είναι πολύ πιο σφαιρικό και
φιλόδοξο από το σημερινό.
Η ΕΟΚΕ ζήτησε να ευθυγραμμιστεί πλήρως η νέα στρατηγική με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων
με αναπηρία (ΣΗΕΔΑΑ), το Θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 και τον Ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών
δικαιωμάτων . Η πλήρης εφαρμογή θα πρέπει να διασφαλιστεί με την άσκηση πίεσης στα κράτη μέλη, μέσω του Ευρωπαϊκού
Εξαμήνου, για την ανάπτυξη δικών τους στρατηγικών για την αναπηρία.
Ο κ. Βαρδακαστάνης τόνισε πόσο σημαντικό είναι να δίνεται λόγος στις οργανώσεις των ΑμεΑ κατά την εκπόνηση και την
εφαρμογή πολιτικών στο πλαίσιο του θεματολογίου για την αναπηρία.
Η Ευρωπαία επίτροπος Ισότητας Helena Dalli δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταρτίσει το νέο θεματολόγιο με βάση τα
αποτελέσματα της εν εξελίξει αξιολόγησης της ισχύουσας στρατηγικής και θα εξασφαλίσει περισσότερη δικαιοσύνη στην
καθημερινή ζωή των πολιτών με αναπηρία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει να έχει ολοκληρώσει την αξιολόγηση της ισχύουσας στρατηγικής έως τον Ιούλιο του 2020 και, με
βάση το προκαταρκτικό θεματολόγιο, να πραγματοποιήσει επίσημες διαβουλεύσεις με θέμα τη νέα στρατηγική μαζί με άλλα θεσμικά
όργανα και εταίρους. Μόλις συγκεντρωθούν όλες οι σχετικές παρατηρήσεις, η Επιτροπή θα εκδώσει την ανακοίνωση με θέμα τη νέα
στρατηγική για την αναπηρία εντός των πρώτων τριών μηνών του 2021. (ll)

Η ΕΟΚΕ και η ΔΟΕ εντείνουν τις προσπάθειές τους για να διαμορφώσουν το
μέλλον της εργασίας σύμφωνα με τις αξίες μας
Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) πραγματοποίησε
συζήτηση με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) σχετικά με το μέλλον της
εργασίας και τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, με σκοπό να
διερευνηθούν οι περαιτέρω δίαυλοι συνεργασίας και να ενταθούν οι προσπάθειες
ώστε ο ταχέως εξελισσόμενος κόσμος της εργασίας να καταστεί δίκαιος,
αξιοπρεπής και χωρίς αποκλεισμούς για τις επερχόμενες γενεές.
Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στη σύνοδο ολομέλειας της ΕΟΚΕ, το
όργανο της ΕΕ που εκπροσωπεί την κοινωνία των πολιτών της Ευρώπης. Η ΕΟΚΕ
υποδέχτηκε τον Γενικό Διευθυντή της ΔΟΕ Guy Ryder, ο οποίος παρουσίασε τη Διακήρυξη
για την εκατοστή επέτειο της ΔΟΕ με θέμα το Μέλλον της Εργασίας.
Αφού συνεχάρη τον Guy Ryder για την εκατοστή επέτειο της ΔΟΕ, ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ Luca Jahier δήλωσε ότι η ΕΟΚΕ δεσμεύεται
να συνεχίσει τις συζητήσεις σχετικά με το μέλλον της εργασίας.
Απευθυνόμενος στην ολομέλεια, ο κ. Ryder είπε ότι η ΔΟΕ έχει αναλάβει το καθήκον να επεξεργαστεί τη διαμόρφωση του μέλλοντος
της εργασίας σύμφωνα με τις αξίες μας, σε ένα πλαίσιο όπου ο φόβος αποτελεί κοινό τόπο όταν οι άνθρωποι αναλογίζονται το
εργασιακό τους μέλλον.
Δήλωσε ότι η Διακήρυξη για την εκατοστή επέτειο περιέχει πολλά κοινά στοιχεία με τον Ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών
δικαιωμάτων. Τόνισε τη σημασία της προστασίας του θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η
ΕΟΚΕ μπορεί να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στο θέμα αυτό. Επεσήμανε επίσης τον αντίκτυπο που θα μπορούσαν να έχουν οι
γνωμοδοτήσεις της ΕΟΚΕ στα παγκόσμια εργασιακά και κοινωνικά πρότυπα και στη συνεργασία με τις εκτός ΕΕ χώρες.
Σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, ο κ. Ryder είπε ότι η μετάβαση σε ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα το 2050 δεν αφορά
«τον σχεδιασμό του μέλλοντος για τους ανθρώπους αλλά με τους ανθρώπους».
Προσδοκώντας περαιτέρω συνεργασία μεταξύ της ΕΟΚΕ και της ΔΟΕ, τα μέλη της ΕΟΚΕ και ο κ. Ryder αντάλλαξαν απόψεις για τις
μείζονες προκλήσεις στην οικονομία.
Λίγο πριν από τη σύνοδο ολομέλειας, η Αντιπρόεδρος Επικοινωνίας της ΕΟΚΕ, η κ. Isabel Caño Aguilar, εγκαινίασε έκθεση με τίτλο
«100 χρόνια κοινωνικής προστασίας με τη ΔΟΕ». (ll)

Οι υπέρμαχοι θέσπισης ενωσιακών κανόνων για διαφάνεια στην αλυσίδα
τροφίμων ομιλούν στην ολομέλεια της ΕΟΚΕ
Περισσοτερα Λιγοτερα
Στην τελευταία σύνοδο ολομέλειάς της, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
φιλοξένησε τους διοργανωτές της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (ΕΠΠ) «Eat Original.
Unmask Your Food», που καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλει υποχρεωτική
επισήμανση προέλευσης για όλα τα προϊόντα διατροφής με στόχο την πρόληψη της απάτης
και τη διασφάλιση του δικαιώματος των καταναλωτών σε ενημέρωση.
Η ΕΠΠ «Eat Original. Unmask Your Food» συνέλεξε 1,1 εκατομμύριο υπογραφές στα 28
κράτη μέλη έως τις 2 Οκτωβρίου 2019, προθεσμία της περιόδου συλλογής.
Ο Paolo di Stefano , επικεφαλής του Γραφείου Συνδέσμου στην ΕΕ της Coldiretti, της
κύριας ιταλικής αγροτικής οργάνωσης, η οποία συντόνισε την πρωτοβουλία, δήλωσε:
«Πρόκειται για πολυαναμενόμενη πρωτοβουλία, που αποδεικνύει ότι οι πολίτες της ΕΕ
θέλουν να γνωρίζουν τι τρώνε πραγματικά».
Ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ Luca Jahier ανέφερε: «Η ΕΠΠ αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για
την ΕΟΚΕ, η οποία έχει καταθέσει τις απόψεις της επί του θέματος σε πολυάριθμες γνωμοδοτήσεις, και στηρίζει σθεναρά τη θέσπιση
σαφέστερων κανόνων και την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών, ενώ συνιστά μεγαλύτερη διαφάνεια στην επισήμανση της
προέλευσης των τροφίμων».
Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ΕΕ είναι ότι, στην παρούσα φάση, η επισήμανση της προέλευσης είναι υποχρεωτική μόνο για
ορισμένες τροφές, ενώ για όλες τις υπόλοιπες τροφές είναι εθελοντική, πράγμα που δημιουργεί μεγάλα κενά ενημέρωσης.
Η υποχρεωτική ένδειξη προέλευσης στις επισημάνσεις τροφίμων συμβάλλει στην πρόληψη της παραποίησης και των αθέμιτων
εμπορικών πρακτικών.
Οι εμπνευστές της πρωτοβουλίας φρονούν ότι αυτή η ιδιαίτερα αναγκαία εναρμόνιση της νομοθεσίας θα ενισχύσει την ασφάλεια των
τροφίμων και τη διαφάνεια καθ' όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, καθώς το σύστημα έχει ξεκάθαρα αποδειχθεί
ευάλωτο λόγω της απουσίας υποχρεωτικής επισήμανσης της προέλευσης.
Η γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ με θέμα «Προώθηση μιας υγιεινής και βιώσιμης διατροφής στην ΕΕ», που υιοθετήθηκε τον Φεβρουάριο

του 2019, είχε αναλύσει το ζήτημα ακόμη περισσότερο, συνιστώντας ευρύτερη επισήμανση των τροφίμων, μεταξύ άλλων όσον
αφορά περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές. (mr)

Η ΕΟΚΕ είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με ένα
νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο
Μια νέα συμφωνία για τη μετανάστευση αποτελεί επιτακτική ανάγκη σε ευρωπαϊκό επίπεδο
και η ΕΟΚΕ είναι έτοιμη να στηρίξει τις προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή προς τον
σκοπό αυτό. Ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ Luca Jahier, σε ομιλία που εκφώνησε στις Βρυξέλλες στις
3 Μαρτίου 2020, κατέστησε σαφές ότι η μετανάστευση αποτελεί προτεραιότητα για την
ΕΟΚΕ, όπως αποδεικνύεται άλλωστε από το γεγονός ότι η ΕΟΚΕ δραστηριοποιείται ενεργά
σε αυτόν τον τομέα επί σειρά ετών. «Η ΕΕ οφείλει να επιδιώξει πάραυτα την κατάρτιση
ενός νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο, καθώς και τη συνεργασία με τα
κράτη μέλη όσον αφορά την ένταξη. Χρειαζόμαστε τη θέσπιση μιας πραγματικά κοινής
διαδικασίας ασύλου, η οποία να είναι αξιόπιστη, ευέλικτη και αποτελεσματική», δήλωσε ο κ.
Jahier.
Λαμβάνοντας το λόγο στη συζήτηση που διοργανώθηκε την ίδια ημέρα από το τμήμα
«Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώματα του πολίτη» (SOC) της ΕΟΚΕ, η Ευρωπαία Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Ylva
Johansson υπογράμμισε τις προσπάθειες που καταβάλλει επί του παρόντος η Επιτροπή στον τομέα της μετανάστευσης και του
ασύλου, καθώς και την πρόθεσή της να δώσει νέα πνοή στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της ΕΕ με τη σύναψη νέας συμφωνίας.
«Χρειαζόμαστε ένα νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, πρώτον, διότι τα πλέον ευάλωτα άτομα εξαρτώνται από αυτό
και, δεύτερον, επειδή η οικονομία και η κοινωνία μας επωφελούνται από τη νόμιμη μετανάστευση: τα συστήματα κοινωνικής
πρόνοιας της ΕΕ πρέπει να είναι βιώσιμα σε μακροπρόθεσμη βάση και οι επιχειρήσεις μας έχουν ανάγκη από ειδικευμένους
εργαζόμενους», δήλωσε η κ. Johansson.
Στη συνέχεια, τόνισε τη σημασία που έχει η ενίσχυση της εμπιστοσύνης και η υπέρβαση των διαφορών μεταξύ των κρατών μελών,
προκειμένου να μπορέσουν οι εθνικές κυβερνήσεις να χαράξουν μια κοινή μελλοντική πορεία. «Πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι η
μετανάστευση αποτελεί φυσιολογικό φαινόμενο. Κάθε χρόνο, οι αφίξεις στην ΕΕ κυμαίνονται από 2 έως 2,5 εκατομμύρια άτομα:
140.000 από τις εν λόγω αφίξεις είναι παράτυπες, δηλαδή ποσοστό 5%. Αυτό σημαίνει ότι το 95% των ατόμων φτάνουν στην ΕΕ
κατά τρόπο συντεταγμένο, παρακολουθούμενο και ελεγχόμενο», υποστήριξε η Επίτροπος. (mp)

Η ΕΟΚΕ εγκρίνει τη θέση της σχετικά με τις οικονομικές προτεραιότητες για το
2020
Η ΕΟΚΕ ενέκρινε τον Φεβρουάριο δύο γνωμοδοτήσεις: την πρώτη σχετικά με την
ετήσια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2020
(ECO/502) και τη δεύτερη σχετικά με τις συστάσεις της Επιτροπής για την
οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ (ECO/503). Οι γνωμοδοτήσεις αυτές
αποτελούν τη συμβολή της ΕΟΚΕ στη συζήτηση σχετικά με τις οικονομικές
προτεραιότητες για το προσεχές έτος και πέραν αυτού, οι οποίες θα εγκριθούν
επίσημα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάρτιο.
Η ΕΟΚΕ επικροτεί την προσέγγιση που υιοθετήθηκε στη στρατηγική, την ενσωμάτωση των
ΣΒΑ, τη μεγαλύτερη έμφαση που δίδεται στους μακροπρόθεσμους στόχους και τις ενδείξεις
σχετικά με τις επενδύσεις. Η ΕΟΚΕ αξιολογεί επίσης θετικά το γεγονός ότι αναδεικνύονται
τα κοινωνικά δικαιώματα και απευθύνει έκκληση να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα θέματα
που αφορούν το φύλο.
Η ΕΟΚΕ προτρέπει τα κράτη μέλη να καταστήσουν τη βιώσιμη οικονομική
ανάπτυξη ύψιστη προτεραιότητα των ευρωπαϊκών και των εθνικών οικονομικών
πολιτικών το 2020 και πέραν αυτού. Κατά την άποψή της, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποτελεί όχι μόνο μια σημαντική
στροφή των οικονομικών της ΕΕ, αλλά επίσης ευκαιρία ενίσχυσης της οικονομικής ευημερίας και σύγκλισης εντός της ευρωζώνης
και της ΕΕ συνολικά. Η Πράσινη Συμφωνία θα πρέπει να αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά της μελλοντικής οικονομικής πολιτικής της ΕΕ
και της ευρωζώνης και να οδηγήσει σε ένα νέο οικονομικό πρότυπο. Επομένως, οι οικονομικές προτεραιότητες θα πρέπει να
ευθυγραμμιστούν με αυτήν.
Η υλοποίηση της Πράσινης Συμφωνίας και η επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης θα απαιτήσουν μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις. Η ΕΟΚΕ
φρονεί ότι η χρηματοδότηση που προτείνεται για το Ταμείο και τον Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης δεν θα είναι επαρκής. Προτείνει
να αυξηθούν οι χρηματοδοτικοί πόροι για αυτά τα εργαλεία και ζητεί πρόσθετα μέτρα για τη διευκόλυνση και την ενίσχυση της
ιδιωτικής και της δημόσιας χρηματοδότησης.
Η ΕΟΚΕ συνιστά επίσης να συμπληρωθεί η τρέχουσα διευκολυντική νομισματική πολιτική που ακολουθεί η ΕΚΤ με μια προσεκτικά
επιθετική δημοσιονομική πολιτική σε επίπεδο ευρωζώνης. Θα πρέπει να διασφαλιστεί μια ισορροπημένη αλληλεπίδραση
μεταξύ της οικονομικής πολιτικής και των πυλώνων στους οποίους βασίζεται η ΟΝΕ και να θεσπιστεί ο «χρυσός κανόνας» για τις
δημόσιες επενδύσεις.
Η διασφάλιση της σταθερότητας των χρηματοπιστωτικής αγοράς μέσω της υλοποίησης των υπολειπόμενων συνιστωσών που είναι
ζωτικής σημασίας για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και η δέουσα προσαρμογή του
φορολογικού συστήματος στις μελλοντικές ανάγκες αποτελούν επίσης, σύμφωνα με την ΕΟΚΕ, σημαντικούς παράγοντες.(jk)

Το βιώσιμο μέλλον της Ευρώπης εξαρτάται από την προσβασιμότητα σε πρώτες
ύλες για συσσωρευτές
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξασφαλίσει μόνιμη πρόσβαση σε πρώτες ύλες το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να αναπτύξει
μια ισχυρή βιομηχανία συσσωρευτών για τα ηλεκτρικά οχήματα. Ο κώδωνας του κινδύνου κρούστηκε επ' αυτού του θέματος στο

πλαίσιο συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στις 5 Φεβρουαρίου 2020, κατά
τη συνεδρίαση του τμήματος «Μεταφορές, ενέργεια, υποδομές και κοινωνία των
πληροφοριών» (TEN).
Η διάδοση της ηλεκτροκίνησης, η οποία είναι συνυφασμένη με μηδενικές εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα, αποτελεί το επόμενο βήμα προς την επίτευξη των στόχων των
αειφόρων μεταφορών και της κλιματικής ουδετερότητας. Ωστόσο, η Ευρώπη θα μπορέσει
να εγκαταλείψει τα ορυκτά καύσιμα και να υιοθετήσει την ηλεκτροκίνηση, μόνον εάν
εξασφαλίσει μόνιμη πρόσβαση σε πρώτες ύλες για συσσωρευτές.
Ο Colin Lustenhouwer, εισηγητής της περυσινής γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ με θέμα τους
συσσωρευτές, επισήμανε ότι είναι ζωτικής σημασίας να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση
σχετικά με τα επείγοντα μέτρα που απαιτείται να ληφθούν και δήλωσε τα εξής: «Πρέπει να αναλάβουμε άμεση δράση. Η
προσβασιμότητα σε πρώτες ύλες συνιστά ένα μόνιμο ζήτημα σε έναν τομέα όπου η Ευρώπη διαθέτει περιορισμένους πόρους και
επιθυμεί να εγγυηθεί τον εφοδιασμό. Η ηλεκτροκίνηση είναι η μόνη λύση για τη μετάβαση στα βιώσιμα καύσιμα και προς τούτο
χρειάζονται συσσωρευτές.»
Οι πρώτες ύλες δεν διατίθενται στην Ευρώπη στον βαθμό που απαιτείται και πρέπει να εισάγονται. Το λίθιο, το νικέλιο, το μαγγάνιο
και το κοβάλτιο προέρχονται κυρίως από τη Νότια Αμερική και την Ασία. Αυτό σημαίνει ότι, εάν η ΕΕ δεν αναλάβει δράση, θα
εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από τρίτες χώρες, όπως η Βραζιλία και η Κίνα.
Ο πρόεδρος του τμήματος TEN, Pierre Jean Coulon, κατέληξε στο εξής συμπέρασμα: «Προκειμένου να εξασφαλίσουμε ένα βιώσιμο
μέλλον, πρέπει να αξιολογήσουμε τον συνολικό κύκλο ζωής των συσσωρευτών και να εφοδιαστούμε με τους απαιτούμενους πόρους.
Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μπορούν να πρωτοστατήσουν στον κλάδο της ανάπτυξης και χρήσης συσσωρευτών στην παγκόσμια
αγορά μόνον εάν καταφέρουν να σημειώσουν ένα τεράστιο άλμα προόδου τα επόμενα χρόνια.» (mp)

Μια Αργυρή Συμφωνία για την Ευρώπη: η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να
εξασφαλίσουν ποιοτική μακροχρόνια φροντίδα
Σε έκθεση της ΕΟΚΕ διαπιστώνεται ότι η κατάσταση που επικρατεί όσον αφορά
την κατ’ οίκον παροχή φροντίδας δεν είναι βιώσιμη, καθώς οι φροντιστές
εργάζονται υπό συνθήκες που αγγίζουν τα όρια της εκμετάλλευσης ενώ οι
αποδέκτες φροντίδας δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν οικονομικά προσιτές και
ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας. Η κατάσταση αυτή είναι αποτέλεσμα της
έλλειψης κρατικής στήριξης στον κλάδο της περίθαλψης και αποτελεί απόρροια
αμέλειας σε πολιτικό επίπεδο.
Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) δημοσίευσε έκθεση σχετικά
με το μέλλον της κατ’ οίκον παροχής φροντίδας στην Ευρώπη στην οποία επισημαίνεται ότι
υπάρχει επείγουσα ανάγκη μεγαλύτερης κρατικής συμμετοχής και ανάληψης
αποτελεσματικής δράσης σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διευθέτηση της
επισφαλούς κατάστασης τόσο των φροντιστών όσο και των αποδεκτών φροντίδας σε αυτόν
τον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο.
Σύμφωνα με την έκθεση, δεδομένου ότι η ζήτηση για μακροχρόνια και κατ’ οίκον φροντίδα
συνεχίζει να αυξάνεται λόγω της δημογραφικής αλλαγής, της γήρανσης του ευρωπαϊκού
πληθυσμού και της αύξησης των χρόνιων αναγκών σε θέματα υγείας, το κράτος δεν θα
πρέπει απλώς να επενδύσει μαζικά στον οικονομικό τομέα της περίθαλψης για την
επιδότησή του στο εγγύς μέλλον, αλλά και να αναλάβει καθοριστικό ρόλο για την
κανονιστική ρύθμιση και την επαγγελματοποίηση των υπηρεσιών φροντίδας.
Η έκθεση, στην οποία ως φροντιστές κατ’ οίκον ορίζονται οι εργαζόμενοι που
απασχολούνται για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας με αποδέκτες ηλικιωμένους και άτομα
με αναπηρία που διαμένουν σε ιδιωτικές κατοικίες, προβαίνει σε απολογισμό των
επισκέψεων που πραγματοποίησε η ΕΟΚΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ιταλία και
την Πολωνία· οι χώρες αυτές επιλέχθηκαν επειδή αποτελούν συγχρόνως χώρες προέλευσης και προορισμού των φροντιστών
κατ’ οίκον ανά την επικράτεια της ΕΕ.
Οι επισκέψεις στις εν λόγω χώρες και η σχετική έκθεση αποτελούν συνέχεια της γνωμοδότησης που εκπόνησε η ΕΟΚΕ το 2016 με
θέμα «Τα δικαιώματα του εσωτερικού προσωπικού παροχής φροντίδας», του πρώτου εγγράφου πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ που έθιξε το
ζήτημα των συνθηκών εργασίας του προσωπικού στον συγκεκριμένο κλάδο.
«Τα άτομα με τα οποία συζητήσαμε ―είτε εκπροσωπούσαν τους εργαζόμενους, είτε τους εργοδότες είτε τους αποδέκτες
φροντίδας― άσκησαν κοινή κριτική σχετικά με τα πολυάριθμα διαρθρωτικά προβλήματα που συνεπάγεται η κατ’ οίκον παροχή
φροντίδας. Το ζήτημα σχετικά με το οποίο ασκήθηκε η δριμύτερη κριτική συνίσταται στη λειτουργία του εν λόγω κλάδου μέσω της
εκμετάλλευσης μεταναστριών και γυναικών που ασκούν επαγγέλματα μεγάλης κινητικότητας, γεγονός το οποίο ―εκτός από ανήθικο
και επαίσχυντο― είναι επίσης μη βιώσιμο», δήλωσε ο Δρ. Adam Rogalewski, ο οποίος συνέταξε την έκθεση από κοινού με τον
Karol Florek, ερευνητή του πανεπιστημίου του Cambridge.
Το πλήρες κείμενο της έκθεσης διατίθεται εδώ (ll)

Νέα των Ομάδων
Η συμβολή των επιχειρήσεων στην επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης Ευρώπης αξιοποιώντας στο μέγιστο το δυναμικό των ΣΒΑ και της Πράσινης Συμφωνίας
από την Ομάδα Εργοδοτών της ΕΟΚΕ
Ολοένα περισσότερες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν ήδη αλλάξει τον τρόπο σκέψης τους και, πέραν των αυστηρά

επιχειρηματικών πτυχών, λαμβάνουν πλέον υπόψη τις περιβαλλοντικές και
κοινωνικές πτυχές στην καθημερινή τους λειτουργία. Για να στεφθεί με επιτυχία η
μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία, η ΕΕ πρέπει να εξασφαλίσει ισότιμους όρους
ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και τις
επενδύσεις. Αυτά είναι ορισμένα από τα συμπεράσματα της διάσκεψης με θέμα «Η
συμβολή των επιχειρήσεων στην επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης Ευρώπης αξιοποιώντας στο μέγιστο το δυναμικό των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ)
και της Πράσινης Συμφωνίας» που πραγματοποιήθηκε στο Σπλιτ της Κροατίας
στις 9 Μαρτίου.
«Όταν συζητάμε για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και την υλοποίηση των ΣΒΑ, οι επιχειρήσεις δεν αποτελούν το
πρόβλημα, αλλά μέρος της λύσης», δήλωσε ο Jacek Krawczyk, πρόεδρος της Ομάδας Εργοδοτών της ΕΟΚΕ, κατά την έναρξη της
διάσκεψης.
Η Gordana Deranja, πρόεδρος της Ένωσης Εργοδοτών της Κροατίας, τόνισε ότι οι χώρες, και ενίοτε οι περιφέρειες, της ΕΕ
ξεκινούν από διαφορετικές αφετηρίες, γεγονός που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη διαδικασία μετάβασης στην πράσινη
οικονομία.
«Η πρόοδος όσον αφορά την ευθυγράμμιση της ευρωπαϊκής οικονομίας με τους ΣΒΑ θα δεν θα έχει τον ίδιο ρυθμό στα διάφορα
κράτη της ΕΕ, αλλά βρισκόμαστε σε σημείο καμπής, ιδίως για τις μικρότερες οικονομίες», σημείωσε ο Tomislav Ćorić, υπουργός
Προστασίας του Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κροατίας.
Η πρώτη ομάδα συζήτησης εστίασε στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις έχουν ενσωματώσει τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης
στην καθημερινή τους λειτουργία. Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι τα ζητήματα που αφορούν τη βιωσιμότητα και το περιβάλλον
έχουν ολοένα και μεγαλύτερο αντίκτυπο στις αποφάσεις των πελατών. Μόνον όσες επιχειρήσεις έχουν προσαρμοστεί στον νέο τρόπο
σκέψης και αντιμετωπίζουν τους ΣΒΑ ως αναπόσπαστο κομμάτι του επιχειρηματικού τους μοντέλου θα μπορέσουν να επιτύχουν στο
μέλλον.
Η δεύτερη ομάδα συζήτησης εξέτασε τις επιπτώσεις της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας στη βιομηχανία της ΕΕ. Οι ομιλητές
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας θα πρέπει να συνοδεύεται από ισότιμους όρους
ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται στις διεθνείς αγορές.
Η διάσκεψη συνδιοργανώθηκε από την Ομάδα Εργοδοτών, την Ένωση Εργοδοτών της Κροατίας, το δίκτυο της Κροατίας για την
πρωτοβουλία «Παγκόσμιο Σύμφωνο» του ΟΗΕ και τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Σπλιτ. (lj)

Ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ: Μια Ένωση που επιδιώκει λιγότερα;
Από την Ομάδα των Εργαζομένων της ΕΟΚΕ
Η απειλή του κορωνoϊού και η προσφυγική κρίση, αυτό το ανθρώπινο δράμα του
οποίου οι τελευταίες εξελίξεις εκτυλίσσονται τώρα στα ελληνοτουρκικά σύνορα,
καταδεικνύουν εκ νέου πόσο επιτακτική ανάγκη αποτελεί μια κοινή ευρωπαϊκή
απόκριση σε ζητήματα που υπερβαίνουν κατά πολύ τις ικανότητες των
μεμονωμένων κρατών μελών. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα οφείλουν, σήμερα
περισσότερο από ποτέ, όχι μόνο να συμφωνήσουν σε μέτρα και στρατηγικές
ενωσιακής εμβέλειας αλλά, κυρίως, να στηρίξουν τις εν λόγω πρωτοβουλίες με
επαρκείς πόρους.
Η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με το σύνθημα «Μια Ένωση που επιδιώκει περισσότερα», εκφράζει τους φιλόδοξους
κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και πολιτικούς στόχους της. Προτάσεις, όπως ο ελάχιστος κατώτατος μισθός στην ΕΕ
και η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, αποσκοπούν στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην Ένωση,
στην αντιμετώπιση πιεστικών ζητημάτων και στη διασφάλιση του γεγονότος ότι η βιομηχανική και η πράσινη
μετάβαση προσεγγίζονται με τον πιο βιώσιμο δυνατό τρόπο, από κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική άποψη.
Προκειμένου να δοθεί ουσία στους στόχους αυτούς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε να συνεισφέρουν τα κράτη
μέλη με ποσοστό 1,3 % του ΑΕΕ τους στον προϋπολογισμό, κατόπιν συστάσεων της ΕΟΚΕ και της Επιτροπής των
Περιφερειών.
Ωστόσο, το ποσοστό αυτό, το οποίο αποτελεί το απολύτως ελάχιστο για την υλοποίηση του προγράμματος,
περικόπηκε δραστικά στο Συμβούλιο: ορισμένα κράτη μέλη προσπαθούν να μειώσουν το ΠΔΠ (πολυετές
δημοσιονομικό πλαίσιο) στο 1 % του ΑΕΕ των κρατών μελών —πολύ κάτω ακόμη και από το χαμηλό ποσοστό του
1,11 % που προτείνει η Επιτροπή― πράγμα το οποίο ενδέχεται να επιφέρει μείωση άνω του 12 % στα μέτρα προς
όφελος της συνοχής και μείωση κατά 14 % όσον αφορά την ΚΓΠ, με συνέπεια τα νέα φιλόδοξα σχέδια να απολέσουν το
ουσιαστικό περιεχόμενό τους.
Οι επί του παρόντος προτεινόμενες περικοπές στο ΠΔΠ ενέχουν τον κίνδυνο να καταστήσουν αναποτελεσματική την
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, να υπονομεύσουν τις θεμελιώδεις προσπάθειες της ΕΕ υπέρ της συνοχής και να
αποδυναμώσουν την ΕΕ και τα κράτη μέλη της ενώπιον των κοινών προκλήσεων. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ,
χρειαζόμαστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υποστηρίξει σθεναρά τις θέσεις του και τα κράτη μέλη να θυμηθούν ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν περιορίζεται μόνο στον προϋπολογισμό. Δεδομένου ότι οι προκλήσεις πολλαπλασιάζονται στο
εξωτερικό και ο λαϊκισμός τρέφεται από τις ανισότητες, οι προσπάθειες ορισμένων παραδοσιακών ευρωπαϊκών
κομμάτων να ενδυθούν ένα μανδύα μετριοπαθούς ευρωσκεπτικισμού δεν ωφελεί κανέναν. (prp)

Η κοινωνία πολιτών ως ραχοκοκαλιά των ευρωπαϊκών αξιών
της Ομάδας «Ευρώπη της πολυμορφίας» της ΕΟΚΕ

Η Ομάδα «Ευρώπη της πολυμορφίας» της ΕΟΚΕ θα διοργανώσει διάσκεψη στη Ριέκα της Κροατίας όπου θα αναλυθεί η
συμβολή των ενεργών πολιτών στην αντιμετώπιση ορισμένων από τα
σοβαρότερα ζητήματα που απασχολούν σήμερα την Ευρώπη.
Τα τελευταία χρόνια η ΕΕ καλείται να βρει λύσεις σε ζητήματα όπως η κλιματική
αλλαγή και η απώλεια της βιοποικιλότητας, η αυξημένη μετανάστευση και ο
συρρικνούμενος χώρος της κοινωνίας των πολιτών· ζητήματα τα οποία δυνητικά
υπονομεύουν με νέους τρόπους τις θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ.
Από την άλλη πλευρά, η ΕΕ βιώνει επίσης την ενεργό συμμετοχή των πολιτών της
στα κοινά. Κατά τη διάρκεια αυτών των διεργασιών πολλοί πολίτες ανά την ΕΕ
έχουν επιδείξει αλληλεγγύη στους συνανθρώπους τους και προθυμία να
επιδιώξουν έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής.
Πρόθεση της Ομάδας «Ευρώπη της πολυμορφίας» της ΕΟΚΕ είναι να ασχοληθεί με
αυτό το θέμα, καλώντας τα μέλη και τους εκπροσώπους της κοινωνίας των
πολιτών να ανταλλάξουν απόψεις ως προς τη συμβολή τους στην προαγωγή και
την προστασία θεμελιωδών ευρωπαϊκών αρχών όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η
δημοκρατία, η ισότητα και το κράτος δικαίου.
Η διάσκεψη με τίτλο «Η κοινωνία πολιτών ως ραχοκοκαλιά των ευρωπαϊκών
αξιών» θα διεξαχθεί στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου της παραθαλάσσιας κροατικής πόλης της Ριέκας, η οποία έχει
ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκή πολιτιστική πρωτεύουσα για το τρέχον έτος.
Η συζήτηση θα γίνει σε τρεις συνεδρίες με συντονιστές μέλη της Ομάδας
«Ευρώπη της πολυμορφίας» από την Κροατία.
Η πρώτη θεματική συνεδρία, με συντονίστρια την κ. Pavić-Rogoŝić, θα εξετάσει τη συμβολή των οργανώσεων της
κοινωνίας των πολιτών στη διαφύλαξη των κύριων στυλοβατών της δημοκρατίας : ανεξάρτητων δικαστικών αρχών και
λοιπών θεσμών, κοινωνίας των πολιτών με κριτικό πνεύμα και αδέσμευτων ΜΜΕ.
Στη δεύτερη θεματική συνεδρία οι ομιλητές και οι ακροατές θα αναζητήσουν τρόπους με τους οποίους η ΕΕ και οι
αρμόδιοι φορείς για την ανάπτυξη της αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών μπορούν να συνεργαστούν για να δώσουν μια
βιώσιμη λύση στις έντονες μεταναστευτικές ροές. Τη συνεδρία θα συντονίσει η κ. Marina Škrabalo .
Τέλος, η τρίτη θεματική συνεδρία, με συντονιστή τον κ. Toni Vidan, θα εστιάσει στην ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία
και στον ρόλο των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών στην ανάπτυξη και εφαρμογή αυτού του εν δυνάμει
μεταρρυθμιστικού θεματολογίου της ΕΕ.
Η διάσκεψη είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 25 Μαρτίου, αλλά αναβλήθηκε εξαιτίας της έξαρσης του κοροναϊού.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί να ανατρέξετε σε αυτόν τον σύνδεσμο: https://bit.ly/2xsqqEY.

Προσεχώς / Πολιτιστικές εκδηλώσεις της ΕΟΚΕ
Ένας διαφορετικός ρυθμός: οι γυναίκες στον μουσικό πολιτισμό της Ευρώπης
Με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου, η ΕΟΚΕ
διοργανώνει έκθεση με τίτλο Γυναικείες νότες και τιμά τις γυναίκες μουσικούς
της Ευρώπης.
Η έκθεση διερευνά την κοινωνική ταυτότητα των γυναικών μουσικών από τον
δέκατο έκτο αιώνα ως σήμερα μέσω μιας σειράς βιογραφικών πορτρέτων, τιμά τις
εκατοντάδες γυναίκες συνθέτες και μουσικούς από όλη την Ευρώπη και,
παράλληλα, ανιχνεύει την εξέλιξη του μουσικού πολιτισμού.
Η έκθεση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Women's Toponymy την
ιταλική Ένωση για τα γυναικεία τοπωνύμια, στην οποία απονεμήθηκε το 2019 το
βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών της ΕΟΚΕ για το έργο που επιτελεί με σκοπό
την καταπολέμηση των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων μέσω της επιλογής των
ονομάτων επιφανών γυναικών ως τοπωνυμίων. (ck)
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