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Ένα όραμα για μια ισχυρότερη
και πιο ανθεκτική Ευρώπη μετά
την πανδημία COVID-19
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταστεί πιο ευημερούσα οικονομικά, πιο πολυδεκτική
κοινωνικά και πιο βιώσιμη περιβαλλοντικά. Θα πρέπει να παρέχει υγιείς συνθήκες ώστε
το σύνολο της κοινωνίας των πολιτών να ακμάζει και να ζει σε ανοιχτές δημοκρατίες που να
βασίζονται σε αξίες. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) θα στηρίξει την
ενεργό συμβολή των φορέων της κοινωνίας των πολιτών στην υλοποίηση του οράματος για την
Ευρώπη και θα παρέχει πολύτιμη εμπειρογνωσία στους πολιτικούς ιθύνοντες, με στόχο μια πιο
συμμετοχική Ευρώπη και πιο αποτελεσματικές πολιτικές που να συνδέονται καλύτερα με την
οικονομική, την κοινωνική κατάσταση και την κατάσταση της κοινωνίας των πολιτών επιτόπου.
Η τρέχουσα θητεία θα σημαδευτεί από την πανδημία COVID-19 και, δυστυχώς, από την
αβεβαιότητα και τα οικονομικά και κοινωνικά δεινά που δυσχεραίνουν την επιβίωση των
επιχειρήσεων και οδηγούν στην ανεργία τους εργαζόμενους. Μέχρι να είναι διαθέσιμο και ευρέως
αποδεκτό ένα εμβόλιο, η «νέα κανονικότητά» μας θα συνεχίσει να συνίσταται στην κοινωνική
αποστασιοποίηση, τις μάσκες, τις υβριδικές ή εξ αποστάσεως συνεδριάσεις και τη διακοπή των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Στο πλαίσιο αυτό, περισσότερο από ποτέ,
χρειάζεται να ενώσουμε τις δυνάμεις μας,
να αναπτύξουμε ένα όραμα για μια νέα
Ευρώπη μετά την πανδημία COVID-19 και
να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια
προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η ΕΟΚΕ θα
συνεισφέρει ουσιαστικά στην ανάκαμψη και
στη μελλοντική ανθεκτικότητα της Ευρώπης.
Παράλληλα, θα πρέπει να οικοδομήσουμε εκ νέου
μια ΕΟΚΕ πιο ενωμένη και αποτελεσματική
που να χαίρει εξαιρετικής εκτίμησης.
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Οικονομικά
ευημερούσα
Ευρώπη
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πολυδεκτική
Ευρώπη

Περιβαλλοντικά
βιώσιμη Ευρώπη
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Μια οικονομικά
ευημερούσα
Ευρώπη
Η τρέχουσα πανδημία προκάλεσε τη χειρότερη ύφεση από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και εντείνει
τις ανισότητες. Πάνω από όλα, τα κράτη μέλη, οι επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι και οι κοινωνίες
συνολικά πρέπει να επιβιώσουν, να ανακάμψουν και να ανασυντάξουν τις οικονομίες τους.
Το Σχέδιο Ανάκαμψης «ΕΕ - Επόμενη Γενιά» πρέπει να παρέχει τους πόρους που χρειαζόμαστε
για να αντισταθμίσουμε τις δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της πανδημίας.
Όμως, πρέπει να εξασφαλίσουμε πως αυτή η στήριξη θα φτάνει πραγματικά σε όσους την έχουν
ανάγκη – είτε πρόκειται για τους ανέργους είτε για τις επιχειρήσεις, ιδίως δε τις ΜΜΕ που δίνουν
μάχη επιβίωσης.
Ωστόσο, τα χρήματα δεν αρκούν για την επίλυση της τρέχουσας κατάστασης: η μετάβαση σε
μια πιο ψηφιακή και οικολογικότερη οικονομία μετά την πανδημία πρέπει επίσης να συνδέεται
και με την κοινωνική ανάκαμψη. Είναι σαφές ότι ο στόχος του απεγκλωβισμού 20 εκατομμυρίων
ανθρώπων από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό έως το 2020 δεν επιτεύχθηκε· πλέον,
οφείλουμε να πολλαπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας για να τον επιτύχουμε. Οι άνθρωποι που
είναι ικανοί για εργασία πρέπει να εργάζονται, ενώ όσοι δεν είναι σε θέση να εργαστούν πρέπει
να απολαύουν της αλληλεγγύης της κοινωνίας. Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων
χρησιμεύει ως πυξίδα για την κοινωνική σύγκλιση.

Ανάκαμψη μετά την πανδημία
Πέραν των σημαντικών δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων, χρειαζόμαστε μια αποτελεσματική
ενιαία αγορά για να εξέλθουμε γρήγορα από την κρίση. Τα εναπομείναντα εμπόδια πρέπει να
αρθούν και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη ροή αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων, δεδομένων και
προσώπων σε διασυνοριακό επίπεδο. Παράλληλα, είναι απαραίτητοι οι ισότιμοι όροι ανταγωνισμού
έτσι ώστε να διασφαλίζεται ο θεμιτός ανταγωνισμός εντός της ενιαίας αγοράς. Κατά τη διάρκεια
της πανδημίας, γίναμε μάρτυρες εθνικών αντιδράσεων που θεωρούσαμε ξεπερασμένες· όμως,
η Επιτροπή αντέδρασε με ταχύτητα και διαμόρφωσε διόδους για τη διευκόλυνση των ροών
αγαθών και ατόμων. Στο παρόν πλαίσιο, η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία μεταξύ κρατών μελών
πρέπει να αποκατασταθούν.
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Χρειαζόμαστε:
• ένα αποτελεσματικό σχέδιο ανάκαμψης για την μετά την πανδημία εποχή, το οποίο να
διασφαλίζει δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις και στήριξη φερεγγυότητας για την επιβίωση
των επιχειρήσεων και των θέσεων εργασίας, και για τη διευκόλυνση της μετάβασης προς μια
ανταγωνιστική, πράσινη και ψηφιακή Ευρώπη·
• μια σύγχρονη βιομηχανική πολιτική που να
περιλαμβάνει ευρωπαϊκές ψηφιακές λύσεις·
• πρόσφορες συνθήκες για καινοτομία·
• εγγυήσεις για ανταγωνιστικό ενεργειακό κόστος·
• πανευρωπαϊκά έργα και επενδύσεις στην κατάλληλη
ψηφιακή και πράσινη εφοδιαστική·
• ορθή εφαρμογή και αποτελεσματική επιβολή
των υφιστάμενων κανόνων, μείωση της
γραφειοκρατίας, των διοικητικών επιβαρύνσεων
και της πολυπλοκότητας στις διασυνοριακές
συναλλαγές, ζήτημα ιδιαίτερα σημαντικό για τις
ΜΜΕ·
• κατάλληλη στήριξη στις αγροτικές περιοχές και
διαφύλαξη της ποιοτικής παραγωγής τροφίμων στην Ευρώπη·
• κεφαλαιαγορά και τραπεζική ένωση με σεβασμό στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τον καίριο
ρόλο των ευρωπαϊκών τραπεζών, διασφάλιση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης για τις
επιχειρήσεις και, ιδίως, τις ΜΜΕ, παροχή στα νοικοκυριά της δυνατότητας πλήρους αξιοποίησης
των αποταμιεύσεών τους, διευκόλυνση των διασυνοριακών επενδύσεων.

Η ψηφιακή και η πράσινη μετάβαση συνεχίζουν να αποτελούν επίκαιρα ζητήματα και πρέπει
να ενσωματωθούν σε κάθε πολιτική. Η βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να καταστεί νοοτροπία και
βάση μιας ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής οικονομίας που δεν αφήνει κανέναν στο περιθώριο.
Οι προσπάθειες ανάκαμψης δεν πρέπει να περιοριστούν στην αποκατάσταση των συνθηκών του
παρελθόντος: είναι απαραίτητο να βελτιώσουμε τις πολιτικές και τις μεθόδους εργασίας και να
αξιοποιήσουμε τα οφέλη από τις τρέχουσες μεταβάσεις.
Όσον αφορά τη φορολογία, η πανδημία δείχνει ότι είναι πιο σημαντικό από ποτέ να διαθέτουν
τα κράτη μέλη σταθερά φορολογικά έσοδα και να μπορούν να επενδύουν στους ανθρώπους και
στις επιχειρήσεις που το χρειάζονται περισσότερο. Ωστόσο, η φορολογική επιβάρυνση στην ζώνη
του ευρώ είναι ήδη υψηλή. Η επιδίωξη της ορθής ισορροπίας απαιτεί τη μείωση του διοικητικού
φόρτου για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, την εντονότερη καταπολέμηση των φορολογικών
καταχρήσεων και την ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες χώρες. Η ψηφιακή οικονομία αυξάνεται
ραγδαία και δημιουργεί νέες προκλήσεις ως προς τη φορολογία. Πρέπει να επιδιωχθούν συνολικές
λύσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλες οι επιχειρήσεις καταβάλλουν το δίκαιο φορολογικό
τους μερίδιο.
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Η εξωτερική διάσταση της ΕΕ
Σε παγκόσμιο επίπεδο, η ΕΕ κατέχει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των διεθνών
προτύπων, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζονται οι ευρωπαϊκές αξίες και συμφέροντα. Το 85% της
παγκόσμιας μελλοντικής ανάπτυξης προβλέπεται να πραγματοποιηθεί εκτός ΕΕ. 35 εκατομμύρια
ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας εξαρτώνται από τις εξαγωγές
και 16 εκατομμύρια από τις ξένες επενδύσεις.
Η πανδημία κατέδειξε την τρωτότητα και την εξάρτηση της
ΕΕ από προμηθευτές εκτός Ευρώπης. Οι επιχειρήσεις και
η μελλοντική ευημερία της Ευρώπης εξαρτώνται σε μεγάλο
βαθμό από την ικανότητα να διατηρήσουμε ανοιχτές αγορές
που βασίζονται σε ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο και σε
προβλέψιμους παγκόσμιους όρους εμπορικών συναλλαγών.
Ένα πολυμερές εμπορικό σύστημα βασισμένο σε κανόνες
καθώς και ένα ανοιχτό, δίκαιο, πολυδεκτικό και προβλέψιμο
διεθνές περιβάλλον συναλλαγών πρέπει να συνεχίσουν να
αποτελούν κατευθυντήριες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πρέπει να διασφαλίσουμε ανοιχτή, στρατηγική αυτονομία
και ασφάλεια του εφοδιασμού για την ΕΕ, ακόμη και σε
καιρούς κρίσης, με την προώθηση ισχυρής βιομηχανικής
βάσης και ανθεκτικών διεθνών αλυσίδων εφοδιασμού.
Η Ευρώπη οφείλει να προστατεύσει τους παγκόσμιους εμπορικούς κανόνες, να διασφαλίσει
ισότιμους όρους ανταγωνισμού και να επιτύχει ισορροπία μεταξύ της στρατηγικής αυτονομίας και
του ανοίγματος στο παγκόσμιο εμπόριο. Η ναυτιλία, για παράδειγμα, αποτελεί τον ακρογωνιαίο
λίθο του διεθνούς εμπορίου διότι επιτρέπει τις εισαγωγές και τις εξαγωγές προσιτών οικονομικά
αγαθών σε μια κλίμακα που δεν είναι δυνατή με άλλο τρόπο μεταφοράς. Πρόκειται, επομένως,
για στρατηγικό πλεονέκτημα και επιτρέπει στην ΕΕ να διαφυλάσσει τη γεωπολιτική της ανεξαρτησία
και να αυξάνει την οικονομική και βιομηχανική της ανθεκτικότητα, καθώς και την κυριαρχία της.
Συνεπώς, χρειαζόμαστε:
• ενεργές πολιτικές υπέρ του εμπορίου·
• νέα σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο·
• στενή εταιρική σχέση με τα Δυτικά Βαλκάνια·
• μια Ανατολική Εταιρική Σχέση πέρα από το 2020 η οποία θα έχει τη στήριξή μας·
• κεφάλαια για το εμπόριο και τη βιωσιμότητα στις νέες Συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών
(ΣΕΣ) με το Βιετνάμ και τη Σιγκαπούρη, καθώς και ενεργή παρακολούθηση των ΣΕΣ που έχουν
ήδη συναφθεί·
• σύμφωνο σταθερότητας με την Αφρική.
Η ΕΟΚΕ, ως τμήμα της παγκόσμιας κοινωνίας των πολιτών, θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται
ενεργά στις πολιτικές διεύρυνσης και γειτονίας.
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Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα κονδύλια του
σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ «Επόμενη γενιά»
θα φθάσουν σε όσους έχουν ανάγκη, είτε πρόκειται
για ανέργους, είτε για επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ που
αγωνίζονται να επιβιώσουν.
Christa Schweng,
Πρόεδρος της ΕΟΚΕ

Μια κοινωνικά
πολυδεκτική
Ευρώπη
Η οικονομική, η κοινωνική και η κοινωνιακή πρόοδος είναι αλληλένδετες. Οι 20 αρχές του
Ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων λειτουργούν ως πυξίδα για την κοινωνική
σύγκλιση και για μια δίκαιη και διατηρήσιμη ανάκαμψη. Το σχέδιο δράσης για την εφαρμογή
του πυλώνα, το οποίο προβλέπεται να δημοσιευθεί το 2021, θα καθοδηγήσει τα κράτη μέλη στις
σχετικές προσπάθειές τους.
Στο πλαίσιο της μετάβασης προς μια πιο πράσινη και ψηφιακή οικονομία, πρέπει να
εξασφαλίσουμε πως κανείς δεν θα μείνει στο περιθώριο και πως οι κοινωνικές πολιτικές θα
ανταποκρίνονται δεόντως στον αντίκτυπο της μετάβασης. Επιπλέον, η πανδημία προκάλεσε
αναταράξεις και ταχείες μεταβολές στις αγορές εργασίας μας. Παρά την υψηλή ανεργία, η οποία
χειροτέρευσε με την πανδημία, οι εργοδότες σε ορισμένα κράτη μέλη δυσκολεύονται να βρουν
εργαζόμενους με τις κατάλληλες δεξιότητες για τις επιχειρήσεις τους. Ταυτόχρονα, νέοι με υψηλές
δεξιότητες δυσκολεύονται να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Η αντιστοίχιση του κόσμου
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας αποτελεί συνεχή
πρόκληση.
Οι κατάλληλες ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας και οι καλά εξοπλισμένες
δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, οι οποίες μπορούν στην πράξη να αντιστοιχίσουν την
προσφορά και τη ζήτηση στην αγορά εργασίας μέσω της δια βίου μάθησης, μπορούν να
συμβάλλουν στην βελτίωση της κατάστασης. Χρειάζεται να διαμορφώσουμε τις σημερινές
πολιτικές με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Η διαφύλαξη της απασχόλησης και του
εισοδήματος όλων των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα· παράλληλα, πρέπει να δοθεί
ιδιαίτερη προσοχή και στήριξη στις ευάλωτες ομάδες, όπως οι απασχολούμενοι σε άτυπες
μορφές εργασίας, τα παιδιά σε φτώχεια, τα άτομα με αναπηρίες, τα άτομα σε περιθωριοποιημένες
περιοχές, οι μετανάστες ή οι εθνικές μειονότητες.
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Κατάρτιση
Ο εξοπλισμός των πολιτών με τις απαραίτητες δεξιότητες για την ενεργό συμμετοχή στην
κοινωνία και σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα.
Χρειαζόμαστε σύγχρονα, μελλοντοστραφή και κατάλληλα
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων
των συστημάτων εναλλασσόμενης κατάρτισης, με σκοπό:
• να παρέχουν στους νέους σωστές βασικές δεξιότητες που θα
τους επιτρέπουν επίσης να αποκτούν περαιτέρω εξειδικευμένες
δεξιότητες και να αξιοποιούν μελλοντικές ευκαιρίες· να
προωθούν τη δια βίου μάθηση για όλους, ιδίως στο πλαίσιο της
ψηφιοποίησης και της οικολογικής μετάβασης·
• να διαφυλάσσουν παραδοσιακές, παλαιές δεξιότητες που
αποκτούν αξία για τη διατήρηση ενσωματωμένων και
λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων και πλούτου (ιδιαίτερα
σημαντικές για την κυκλική οικονομία) και, παράλληλα, να
συμβάλλουν σε ευνοϊκή κατανομή της εργασίας και των θέσεων
απασχόλησης·
• να διευκολύνουν την (επαν)ένταξη στην αγορά εργασίας, για παράδειγμα, παρέχοντας στους
ανέργους την ευκαιρία κατάρτισης κατά την απασχόληση, με παράλληλη μείωση του εργατικού
κόστους για τον εργοδότη.

Μετανάστευση
Τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης, όπως οι συρράξεις, οι ανισότητες και η κλιματική
αλλαγή δεν θα εξαφανιστούν δια μαγείας. Συνεπώς, η Ευρώπη χρειάζεται μια διαφανή και
λειτουργική στρατηγική για τη μετανάστευση και το άσυλο. Το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση
και το άσυλο περιλαμβάνει 10 ειδικές νομοθετικές και μη νομοθετικές πρωτοβουλίες.
Η προστασία όσων ζητούν καταφύγιο στην
ΕΕ, η συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο,
η διασφάλιση των δικαιωμάτων τους και
των μελλοντικών προοπτικών των ίδιων
και των οικογενειών τους πρέπει να αποτελούν
τις κατευθυντήριες αρχές. Οι οργανώσεις
της κοινωνίας πολιτών διαδραματίζουν
καθοριστικό ρόλο στην ένταξη των
μεταναστών, αλλά πρέπει να των: κοινωνίας
των πολιτών στηρίζονται και να εξοπλίζονται
με τη δέουσα χρηματοδότηση. Η ανταλλαγή
βέλτιστων πρακτικών σε επίπεδο ΕΕ, με τη
βοήθεια της ΕΟΚΕ, διευκολύνει την αμοιβαία
μάθηση μεταξύ κρατών μελών.
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Μια Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας
Ένα από τα κύρια διδάγματα της κρίσης του κορονοϊού είναι ότι τα συστήματα υγείας σε
όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να ενισχυθούν, με έμφαση κυρίως στην πρόληψη.
Η έμπρακτη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της υγείας, υπό τον συντονισμό
της Επιτροπής, αποτελεί σημαντική πτυχή αλληλεγγύης και
μελλοντικής ανθεκτικότητας. Η συνεργασία περιέλαβε μέτρα
όπως η παροχή και προμήθεια υγειονομικού εξοπλισμού και
υπηρεσιών προστασίας, διάσωσης, νοσηλείας και περίθαλψης,
παραδείγματος χάρη, στο πλαίσιο του προγράμματος RescEU
για την πολιτική προστασία. Η ανάπτυξη αποτελεσματικών
θεραπειών και εμβολίου κατά της νόσου COVID-19, καθώς και
κοινών προτύπων και συντονισμένου συστήματος ελέγχων πρέπει
να υλοποιηθεί σε επίπεδο ΕΕ. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει
να διαθέτουν την απαραίτητη αρμοδιότητα και εξουσία για τον
συντονισμό της προσφοράς και της διανομής του βασικού ιατρικού
και προστατευτικού εξοπλισμού εντός της ενιαίας αγοράς.

Θεμελιώδη δικαιώματα
και κράτος δικαίου
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεμελιώνεται σε κοινές ευρωπαϊκές αξίες που δεν είναι σε καμία
περίπτωση διαπραγματεύσιμες: σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, ελευθερία, δημοκρατία, ισότητα και κράτος δικαίου. Ακόμη και σε καιρούς κρίσης,
όταν απαιτούνται έκτακτα και περιορισμένης διάρκειας μέτρα, τα μέτρα αυτά δεν μπορούν να
αντιβαίνουν στο κράτος δικαίου ούτε να θέτουν σε κίνδυνο τη δημοκρατία, τη διάκριση των
εξουσιών και τα θεμελιώδη δικαιώματα των Ευρωπαίων
πολιτών. Δεν είναι αποδεκτό να περιορίζεται ο χώρος των
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε ορισμένα κράτη
μέλη. Το κράτος δικαίου είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της
λειτουργίας της ΕΕ αλλά είναι κάτι ακόμη περισσότερο: μαζί
με τα θεμελιώδη δικαιώματα, πρέπει να υπερασπιστούμε
και την εικόνα της ΕΕ ως πρότυπο κοινωνικής οικονομίας
της αγοράς.
Ο σεβασμός της διαφορετικότητας αποτελεί μία από
τις θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ. Το ίδιο ισχύει για τον πλούτο
των πολιτισμών και των φυσικών χαρακτηριστικών όλων
των χωρών. Ο σεβασμός της διαφορετικότητας αφορά
επίσης και τα ζητήματα φύλου, αναπηρίας, φυλής,
γενετήσιου προσανατολισμού, ηλικίας, θρησκείας,
πεποιθήσεων και άλλων προσωπικών χαρακτηριστικών.
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Πιστεύω πραγματικά ότι η οικονομική, κοινωνική
και κοινωνιακή πρόοδος είναι αλληλένδετες.
Καθώς η Ευρώπη στρέφεται προς την πράσινη και
την ψηφιακή οικονομία, πρέπει να διασφαλίσουμε
ότι κανείς δεν θα μείνει στο περιθώριο.
Christa Schweng,
Πρόεδρος της ΕΟΚΕ

Μια
περιβαλλοντικά
βιώσιμη Ευρώπη
Ο πράσινος μετασχηματισμός σε συνδυασμό με την ψηφιοποίηση θα αποτελέσουν την
κινητήρια δύναμη του σχεδίου ανάκαμψης για την Ευρώπη. Η οικολογική μετάβαση θα συμβάλει
στον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής
ποιότητας και περισσότερων ευκαιριών απασχόλησης.
Όμως, τα φιλόδοξα μέτρα προστασίας του κλίματος αποτελούν συχνά σημαντικές προκλήσεις
για τις επιχειρήσεις. Επομένως, στο πλαίσιο της παρούσας οικονομικής κάμψης, είναι ουσιαστικό
να παρασχεθεί η καλύτερη δυνατή στήριξη για την επίτευξη της ανάκαμψης ενώ, παράλληλα,
να διευκολυνθούν η καινοτομία και οι επενδύσεις στο κλίμα και την κλιματική προστασία.
Οι επιχειρήσεις χρειάζονται ρεαλιστικούς στόχους, σχεδιασμό, ασφάλεια και ευελιξία κατά την
υιοθέτηση νέων μέτρων για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, προκειμένου να παραμείνουν
ανταγωνιστικές και να παρέχουν θέσεις εργασίας.
Στην προσπάθεια επίτευξης μιας πιο πράσινης οικονομίας, οι επιχειρήσεις πρέπει να
εκλαμβάνονται ως μέρος της λύσης και να ενθαρρύνονται να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο
στη διαμόρφωση της μετάβασης σε μια οικονομία με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές και με
αποδοτική χρήση των πόρων. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να καθοδηγούνται από την αρχή μιας
«δίκαιης μετάβασης». Καίριος παράγοντας είναι η ύπαρξη μιας «βιώσιμης οικονομίας» με μια
«ισχυρή φωνή των εργαζομένων» και εγγυημένα δικαιώματα διαβούλευσης. Η εξασφάλιση της
ενεργού συμμετοχής των εργαζομένων και των συμβουλίων εργαζομένων στην υλοποίηση των
πολιτικών μιας επιχείρησης με βάση την έννοια της «βιώσιμης επιχείρησης για δίκαιη μετάβαση»,
παρέχει καλές προοπτικές για ποιοτικούς χώρους εργασίας, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας σε
ένα υγιές περιβάλλον και σε περιοχές που παρέχουν ευχάριστη διαβίωση.
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Ο άνθρωπος στο επίκεντρο
της ψηφιοποίησης
Η ψηφιοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) έχουν τεράστιο αντίκτυπο στον τρόπο που
ζούμε, εργαζόμαστε, μαθαίνουμε και αλληλεπιδρούμε. Η ψηφιακή μετάβαση πρέπει να είναι
δίκαιη, βιώσιμη και κοινωνικά αποδεκτή. Χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή, ανθρωποκεντρική
προσέγγιση της ψηφιοποίησης και οφείλουμε να αδράξουμε τις ευκαιρίες που παρέχει
η ψηφιοποίηση. Παράλληλα, οφείλουμε να διαμορφώσουμε έναν πραγματικό ευρωπαϊκό
χώρο δεδομένων, να προστατεύσουμε τα
δεδομένα μας και να διαφυλάξουμε την
ιδιωτικότητα και την πληροφοριακή αυτοδιάθεση.
Η ευρωπαϊκή τεχνολογική κυριαρχία δεν πρέπει
να προσδιορίζεται με τρόπο που να αποκλείει
ή να συγκρούεται με άλλους, δεδομένου ότι
χρειαζόμαστε παγκόσμια συνεργασία και
ωφελούμαστε από αυτήν. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία
πρέπει να συμβαδίζει με την τεχνολογική πρόοδο,
ενώ οι επενδύσεις στις μελλοντικές δεξιότητες και
τεχνολογίες κατέχουν καίρια σημασία.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να θεωρούνται μέρος της λύσης για
τη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία. Είναι σημαντικό να
παρασχεθεί η καλύτερη δυνατή στήριξη για την επίτευξη
της ανάκαμψης της ΕΕ, ενώ, παράλληλα, να διευκολύνονται
η καινοτομία και οι επενδύσεις για την προστασία του
κλίματος και του περιβάλλοντος.
Christa Schweng,
Πρόεδρος της ΕΟΚΕ

Διάσκεψη για
το μέλλον της
Ευρώπης
Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης αποτελεί μοναδική ευκαιρία για την κοινωνία στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιχειρήσεις, εργαζόμενοι, γεωργοί, καταναλωτές και ΜΚΟ θα έχουν την
ευκαιρία να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση των μελλοντικών πολιτικών της ΕΕ. Θα είναι
πραγματικοί κύριοι της δικής τους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άνθρωποι από διαφορετικά υπόβαθρα
και από όλα τα κοινωνικά στρώματα θα μπορέσουν να συμμετάσχουν σε έναν πιο διαρθρωμένο
διάλογο, με στόχο τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της ΕΕ.
Προσηλωμένη στη συμμετοχική δημοκρατία από την ίδρυσή της το 1958, η ΕΟΚΕ έχει την ευκαιρία
να δείξει την προστιθέμενη αξία της και να λειτουργήσει ως παράγων διευκόλυνσης, δεδομένου
ότι τα μέλη μας προέρχονται από οργανώσεις που εκπροσωπούν όλα τα τμήματα της κοινωνίας
και έχουν βαθιές ρίζες σε όλα τα κράτη μέλη.
Η Διάσκεψη μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη διαφόρων διαστάσεων για να χρησιμεύσουν
ως γέφυρα μεταξύ:
•
•
•
•

φορέων της κοινωνίας των πολιτών·
κοινωνίας των πολιτών και πολιτικών ιθυνόντων·
φορέων και οργανώσεων της καθημερινής ζωής·
εθνικών και ενωσιακών φορέων.

Μείζονα ζητήματα συμπεριλαμβάνουν τη θεώρηση της Ευρώπης που θέλουμε να επιτύχουμε,
το δίλημμα της εθνικής κυριαρχίας έναντι της ανάγκης αναζήτησης κοινών ευρωπαϊκών λύσεων,
την εθνική ταυτότητα και την πολιτιστική πολυμορφία.
Η ΕΟΚΕ υιοθέτησε Ψήφισμα για το μέλλον της Ευρώπης το 2017. Με τον τρόπο αυτό, ανταποκρίθηκε
στο Λευκό Βιβλίο της Επιτροπής του ιδίου έτους, το οποίο σκιαγραφούσε τα πέντε πιθανά σενάρια
για το πώς θα εξελιχθεί η ΕΕ έως το 2025. Είμαστε περήφανοι διότι το ψήφισμα της ΕΟΚΕ ήταν
«η πρώτη συμβολή στον ενωσιακό διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης». Δεσμευόμαστε να
προσφέρουμε ουσιαστική και πολύτιμη συμβολή στη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης.
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Η ΕΟΚΕ, από την ίδρυσή της το 1958, είναι
προσηλωμένη στη συμμετοχική δημοκρατία·
σήμερα, έχει και πάλι την ευκαιρία να αποδείξει
την προστιθέμενη αξία της και να λειτουργήσει
ως διαμεσολαβητής: τα μέλη της ΕΟΚΕ
προέρχονται από οργανώσεις που εκπροσωπούν
όλα τα τμήματα της κοινωνίας με βαθιές ρίζες σε
όλα τα κράτη μέλη.
Christa Schweng,
Πρόεδρος της ΕΟΚΕ

Ευρωπαϊκή Οικονοµική
και Κοινωνική Επιτροπή

Εκ νέου οικοδόμηση
της εμπιστοσύνης
στο εσωτερικό και
αποκατάσταση της
αξιοπιστίας προς
τα έξω

Είναι εξαιρετικής σημασίας να αποκαταστήσουμε την φήμη της ΕΟΚΕ και να οικοδομήσουμε εκ
νέου την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία της, τόσο προς τα έξω, έναντι των άλλων οργάνων της
ΕΕ και των πολιτών, όσο και στο εσωτερικό έναντι των μελών και του προσωπικού. Μόνο με μια
ΕΟΚΕ ενωμένη που θα πληροί τα υψηλότερα δεοντολογικά και επαγγελματικά πρότυπα,
μια ΕΟΚΕ με την καλύτερη φήμη προς τα έξω θα εμφυσήσει αίσθημα υπερηφάνειας στα μέλη
και το προσωπικό της.
Θα πρέπει να πραγματοποιηθούν άμεσα όλες οι απαραίτητες προσπάθειες, να ληφθούν τα μέτρα
και να αναληφθούν οι ενέργειες, με πλήρη διαφάνεια και συνεκτικότητα, με σκοπό:
• να αναθεωρηθεί και να ενισχυθεί ο Εσωτερικός Κανονισμός της ΕΟΚΕ και ο Κώδικας
Δεοντολογίας των Μελών, με τρόπο που να λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας καταπολέμησης της απάτης (OLAF)
και του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και να διασφαλίζει στο προσωπικό και τα μέλη αξιοπρεπείς
συνθήκες εργασίες, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην υγεία·
• να επανέλθει η εμπιστοσύνη και η συνοχή μεταξύ των τριών Ομάδων, των μελών και του
προσωπικού, ώστε να συνεργάζονται με ομαδικό πνεύμα και να επιδιώκουν συναίνεση.
Ο καίριος ρόλος της ΕΟΚΕ είναι να εκφράσει τις απόψεις της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για να φέρουμε εις πέρας την αποστολή μας, χρειάζεται να επιβεβαιώσουμε
εκ νέου τη σημασία της εξεύρεσης πεδίων συναίνεσης μεταξύ των τριών Ομάδων της ΕΟΚΕ:
δεν είμαστε στην ΕΟΚΕ για να εκπροσωπούμε απλώς τις απόψεις των εργοδοτών, των εργαζομένων
και των ΜΚΟ. Η προστιθέμενη αξία μας συνίσταται στον κοινό παρονομαστή που παρουσιάζουμε
στα ευρωπαϊκά όργανα και τα κράτη μέλη. Ταυτόχρονα, παρατηρούμε τις κόκκινες γραμμές που
δεν μπορούμε να περάσουμε, και οι οποίες αξίζουν τον αμοιβαίο σεβασμό από όλες τις Ομάδες.
Δεν είναι τα επιμέρους συμφέροντα αυτά που δίδουν νομιμοποίηση στην ΕΟΚΕ, αλλά η κοινή
επίγνωση ότι προερχόμαστε από διαφορετικές χώρες με διαφορετικά υπόβαθρα, και η αποστολή
και η δέσμευσή μας είναι να εργαστούμε για το κοινό ευρωπαϊκό καλό.
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Η ΕΟΚΕ είναι ο μόνος δεσμός μεταξύ της πολιτικής αρχής της ΕΕ και της οργανωμένης κοινωνίας
των πολιτών. Η στενή συνεργασία μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και των παραγόντων
της καθημερινής ζωής σε συζητήσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο παρέχει
προστιθέμενη αξία στη χάραξη πολιτικής και την καθιστά πιο δημοκρατική, αποτελεσματική
και προσαρμοσμένη στις ανάγκες των πολιτών.
Θα εργαστούμε με το κύριο εργαλείο που διαθέτουμε, τις γνωμοδοτήσεις, για να βελτιώσουμε
τον τρόπο κατάρτισής τους και την επικοινωνιακή προβολή τους στα ευρωπαϊκά όργανα. Η στενή
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη πριν από τη δημοσίευση νέων προτάσεων καθώς και
με την ταχεία κατάρτιση γνωμοδοτήσεων, θα δώσει τη δυνατότητα να γίνονται εγκαίρως γνωστές
οι απόψεις μας. Όλα τα μέλη καλούνται να υιοθετήσουν μια ενεργό και συστηματική προσέγγιση
για την παρακολούθηση της συνέχειας που δίδεται στις γνωμοδοτήσεις μας. Θα θεσπίσουμε ένα
διαρθρωμένο διάλογο με τους εισηγητές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με το Συμβούλιο και
θα επικοινωνούμε με τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη.
Η ΕΟΚΕ μπορεί επίσης να επιδείξει, μέσω των αξιολογήσεων πολιτικής, πώς εφαρμόζονται
επιτόπου η ευρωπαϊκή νομοθεσία και τα προγράμματα καθώς και πώς εκλαμβάνονται από τις
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στα κράτη μέλη. Μπορούμε να παρακολουθούμε την
εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ, και να διαπιστώνουμε εάν η ΕΕ υλοποιεί τις υποσχέσεις της,
να επισημαίνουμε τις ενδεχόμενες ακατάλληλες πολιτικές ή διαδικασίες και να προβαίνουμε σε
συστάσεις για ενδεχόμενες βελτιώσεις.
Ακόμη, η ΕΟΚΕ μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως έμπιστος εταίρος στις διεργασίες του
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, όπου μπορεί να μεταφέρει τις απόψεις της κοινωνίας των πολιτών. Με τον
τρόπο αυτό, μπορεί να βελτιωθεί η απήχηση της ΕΟΚΕ σε εθνικό επίπεδο.
Η απλούστευση των διαδικασιών με την καλύτερη αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχει η
ψηφιοποίηση καθώς και η βελτίωση της διαφάνειας πρέπει να ενσωματωθούν στο θεματολόγιό
μας.
Με βάση το πρόγραμμα αυτό, κατά την επόμενη θητεία θα έχουμε την ευκαιρία να συμβάλλουμε
ώστε η Ευρώπη να καταστεί πιο ευημερούσα οικονομικά, πιο πολυδεκτική κοινωνικά και πιο
βιώσιμη περιβαλλοντικά. Είμαστε προσηλωμένοι στην επίτευξη αυτού του στόχου.
Μαζί θα επιτύχουμε.

Ενωμένοι για το
μέλλον της Ευρώπης!
#United4FutureEU
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