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Ομιλία της κ. Christa Schweng, 

Προέδρου της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 

 

Εναρκτήρια σύνοδος ολομέλειας, 29 Οκτωβρίου 2020 

Ημικύκλιο Paul-Henri Spaak, ΕΚ / εξ αποστάσεως 

 

 

Αξιότιμε Πρόεδρε κ. Sassoli,  

Αξιότιμε Πρόεδρε κ. Michel,  

Αξιότιμη Πρόεδρε κ. von der Leyen,  

 

Εξοχότατοι,  

Αξιότιμα μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 

Αξιότιμοι προσκεκλημένοι,  

Αγαπητοί φίλοι, 

  

Όταν σκεφτόμουν την εναρκτήρια συνεδρία, δεν φανταζόμουν ότι θα βρισκόμασταν μπροστά σε μια 

οθόνη. Μπορεί να αναρωτιέστε γιατί, ως νέα πρόεδρος, συμμετέχω κι εγώ εξ αποστάσεως. Πιστέψτε 

με, η απόφαση να μην ταξιδέψω στις Βρυξέλλες δεν ήταν εύκολη. Ο λόγος για την απόφασή μου είναι 

απλός: δεν μπορούμε να ζητούμε από τους ανθρώπους μας, τα μέλη και τους εργαζομένους μας να 

περιορίσουν τις κοινωνικές τους επαφές και να αλλάξουν την καθημερινή τους συμπεριφορά για να 

καταπολεμήσουμε την πανδημία COVID-19 αν δεν δώσουμε εμείς οι ίδιοι το παράδειγμα. Για αυτό 

αποφάσισα ότι «προέχει η ασφάλεια» και ότι θα συμμετάσχω εξ αποστάσεως, προκειμένου να μην 

εκθέσω κανέναν σε κίνδυνο. 

 

Θα ήθελα να αρχίσω με μια προσωπική ανάμνηση. Έγινα μέλος της ΕΟΚΕ το 1998. Θυμάμαι ακόμα 

την πρώτη μου μέρα και τις σκέψεις που έκανα τότε. Ένοιωθα λίγο χαμένη και αναρωτιόμουν πώς θα 

λειτουργούσαν όλες αυτές οι πολιτικές. Πώς θα συνέβαλα σε μια καλύτερη ΕΕ; Φαντάζομαι πως πολλοί 

από εσάς, ιδίως τα νέα μας μέλη, γνωρίζετε καλά το συναίσθημα αυτό. 22 χρόνια αργότερα, ο ζήλος 

μου παραμένει ίδιος με την πρώτη ημέρα.  

 

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επιτελεί καθοριστικό ρόλο προκειμένου η φωνή 

της οργανωμένης κοινωνίας πολιτών να ακούγεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χάρη στη συνεισφορά της 

οργανωμένης κοινωνίας πολιτών, οι ευρωπαϊκές πολιτικές μπορούν να ανακλούν ακριβέστερα την 

επιτόπια πραγματικότητα και να υλοποιούνται αποτελεσματικότερα σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο.  
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Η πρακτική εμπειρία των εργοδοτών, των εργαζομένων, των καταναλωτών, των γεωργών και των ΜΚΟ 

είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση της Ευρώπης προς το καλύτερο. Λειτουργούμε σαν γέφυρα: πρέπει 

να επιτελέσουμε με επιτυχία αυτόν τον ρόλο, και είμαι πεπεισμένη ότι μπορούμε.  

 

Ας είμαστε ειλικρινείς: τους τελευταίους μήνες, η ΕΟΚΕ θα μπορούσε να τύχει καλύτερης προβολής 

από τα ΜΜΕ. Πρέπει να δράσουμε άμεσα για να αποκαταστήσουμε τόσο την φήμη της ΕΟΚΕ όσο και 

τη δική μας φήμη και να οικοδομήσουμε εκ νέου την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία μας, τόσο προς 

τα έξω όσο και στο εσωτερικό μας. Χρειαζόμαστε μια ΕΟΚΕ ενωμένη που θα πληροί τα υψηλότερα 

δεοντολογικά και επαγγελματικά πρότυπα, μια ΕΟΚΕ με εξαιρετική εικόνα. Για αυτό θα σας 

ζητήσω σήμερα να εξουσιοδοτήσετε τη συμβουλευτική ομάδα να ενισχύσει τον Κώδικα Δεοντολογίας 

των Μελών και τον Εσωτερικό Κανονισμό της ΕΟΚΕ. Πρέπει να το πράξουμε το συντομότερο δυνατό, 

και σε κάθε περίπτωση πριν από τον Ιανουάριο του 2021. 

 

Κυρίες και κύριοι,  

 

Θα ήθελα τώρα να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες της προεδρίας μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω 

όλους όσοι παρείχαν την πολύτιμη συνεισφορά τους στο πρόγραμμα αυτό. Το σύνθημά μου είναι 

«Ενωμένοι για το μέλλον της Ευρώπης» και θα με έκανε ιδιαίτερα ευτυχή αν το πρόγραμμα αυτό 

γίνει τα ΔΙΚΟ μας πρόγραμμα, το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 

για τα επόμενα 2,5 χρόνια. 

 

Κατ' αρχήν, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις οικονομικές και κοινωνικές δυσχέρειες που 

προκάλεσε η νόσος COVID-19. Η τρέχουσα πανδημία προκάλεσε τη χειρότερη ύφεση από τον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο και εντείνει τις ανισότητες. Πάνω από όλα, τα κράτη μέλη και η κοινωνία μας 

στο σύνολο της πρέπει να ανακάμψουν και να καταστούν ανθεκτικότερα. 

 

Οι μέθοδοι εργασίας μας κατά την τρέχουσα θητεία θα σημαδευτούν από τη νόσο COVID-19. 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 τις διακοπές στην επιχειρηματική δραστηριότητα.  

 

Περισσότερο από ποτέ, πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να αναπτύξουμε ένα όραμα για μια 

ισχυρότερη Ευρώπη μετά την νόσο COVID-19 και να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια 

προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι η ΕΟΚΕ θα συνεισφέρει ουσιαστικά στην ανάκαμψη και τη 

μελλοντική ανθεκτικότητα της Ευρώπης.  

 

Ποιο είναι το όραμά μου για την Ευρώπη μετά τη νόσο COVID-19;  

 

Πρόκειται για μια Ευρώπη ευημερούσα οικονομικά, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς και 

περιβαλλοντικά βιώσιμη και η οποία θα επιτρέπει σε όλους τους φορείς της κοινωνίας πολιτών να 

ακμάζουν και να ζουν σε μια ανοιχτή κοινωνία βασισμένη σε αξίες. 

 

Η ψηφιακή και η πράσινη μετάβαση παραμένουν σημαντικά ζητήματα, τα οποία όμως πρέπει να 

ενσωματωθούν σε κάθε τομέα πολιτικής. Η βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να καταστεί νοοτροπία και βάση 

για μια ανταγωνιστική οικονομία που δεν θα αφήνει κανέναν στο περιθώριο. 
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Προέρχομαι από την Ομάδα των Εργοδοτών, για αυτό θα μου επιτρέψετε να αρχίσω από την 

οικονομική πτυχή.  

Καθώς βιώνουμε το δεύτερο κύμα της πανδημίας, οι επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι και οι πολίτες 

χρειάζονται στήριξη για να επιβιώσουν, να ανακάμψουν και να ξαναχτίσουν τις οικονομίες μας. Το 

Σχέδιο Ανάκαμψης Next Generation EU πρέπει να παρέχει τους πόρους που χρειαζόμαστε για να 

αντισταθμίσουμε τις αρνητικές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της πανδημίας. Πρέπει να 

εξασφαλίσουμε πως αυτή η στήριξη θα φτάνει 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 με την 

κοινωνική ανάκαμψη.  

 

Έχουμε εμφανώς αποτύχει ως προς το στόχο του απεγκλωβισμού 20 εκατομμυρίων ανθρώπων από τη 

φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό έως το 2020, για αυτό πρέπει να πολλαπλασιάσουμε τις 

προσπάθειές μας για να τον επιτύχουμε. Όσοι είναι σε θέση να εργαστούν πρέπει να εργάζονται, ενώ 

όσοι δεν είναι σε θέση να εργαστούν πρέπει να απολαύουν της αλληλεγγύης της κοινωνίας. 

 

Πέραν των σημαντικών δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων, χρειαζόμαστε μια αποτελεσματική ενιαία 

αγορά για να εξέλθουμε γρήγορα από την κρίση. Τα εναπομείναντα εμπόδια πρέπει να εξαλειφθούν 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η διασυνοριακή ροή αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίου, δεδομένων και 

ατόμων. Ταυτόχρονα, πρέπει να εξασφαλίσουμε ίσους όρους ανταγωνισμού ώστε να επιτραπεί ο 

θεμιτός ανταγωνισμός εντός της ενιαίας αγοράς. 

 

Η ΕΕ καλείται να επιτελέσει καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια σκηνή. Πρέπει να διαμορφώσουμε τα 

διεθνή πρότυπα ώστε να αντικατοπτρίζουν τις ευρωπαϊκές αξίες και συμφέροντα. Το 85% της 

μελλοντικής παγκόσμιας ανάπτυξης αναμένεται να λάβει χώρα εκτός της ΕΕ. 35 εκατομμύρια 

ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας εξαρτώνται από τις εξαγωγές και 16 εκατομμύρια από τις ξένες επενδύσεις.  

 

Με την τρέχουσα πανδημία, γίναμε όλοι μάρτυρες της τρωτότητας της ΕΕ και της εξάρτησης από 

προμηθευτές εκτός Ευρώπης. Οι επιχειρήσεις και η μελλοντική μας ευημερία θα εξαρτηθούν από την 

ικανότητά μας να διατηρήσουμε ανοιχτές αγορές, με ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο και προβλέψιμους 

παγκόσμιους όρους συναλλαγών. 

Η ΕΟΚΕ, στο πλαίσιο της παγκόσμιας κοινωνίας πολιτών, θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά στις 

πολιτικές διεύρυνσης και γειτονίας. 

 

Κυρίες και κύριοι, 

 

Η νόσος COVID-19 προκάλεσε αναταράξεις και ταχείες μεταβολές στις αγορές εργασίας μας. Η 

προστασία της απασχόλησης και του εισοδήματος για όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά εργασίας 

– είτε αυτοαπασχολούμενους είτε υπαλλήλους – αποτελεί προτεραιότητα, και πρέπει να 

διαμορφώσουμε τις τρέχουσες πολιτικές με γνώμονα μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση της κατάρτισης 

και των δεξιοτήτων. Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε ευπαθείς ομάδες όπως οι άτυπα 

εργαζόμενοι, τα φτωχά παιδιά, τα άτομα με αναπηρίες και οι μετανάστες ή τα μέλη εθνοτικών 

μειονοτήτων, μεταξύ πολλών άλλων. 
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Η ψηφιοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη έχουν τεράστιο αντίκτυπο στο πώς ζούμε, εργαζόμαστε, 

μαθαίνουμε και αλληλεπιδρούμε. Η ψηφιακή μετάβαση πρέπει να είναι δίκαιη, βιώσιμη και κοινωνικά 

αποδεκτή. Πρέπει να θέσουμε τους ανθρώπους στο επίκεντρο της ψηφιοποίησης.  

 

Πιστεύω ειλικρινά πως η οικονομική, η κοινωνική και η κοινωνιακή πρόοδος είναι αδιαίρετες. Οι 20 

αρχές του Ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων λειτουργούν σαν πυξίδα για την κοινωνική 

σύγκλιση και για μια δίκαιη και διατηρήσιμη ανάκαμψη. Καθώς η Ευρώπη στρέφεται προς μια 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.  

 

Η προστασία όσων ζητούν καταφύγιο στην ΕΕ, η διασφάλιση των δικαιωμάτων τους και η παροχή 

ελπίδας για το μέλλον πρέπει να αποτελούν μία από τις κατευθυντήριες αρχές της ΕΕ. Οι οργανώσεις 

της κοινωνίας πολιτών διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ένταξη των μεταναστών, αλλά πρέπει 

να υποστηρίζονται με τη δέουσα χρηματοδότηση.  

 

Μιλώντας για ευρωπαϊκές αξίες, πιστεύω πως οι κοινές ευρωπαϊκές αξίες μας είναι αδιαπραγμάτευτες 

σε κάθε περίπτωση: χρειαζόμαστε σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, ελευθερία, δημοκρατία, ισότητα και κράτος δικαίου, ακόμα και σε περιόδους κρίσης, 

όταν απαιτούνται ορισμένα εξαιρετικά και αυστηρώς προσωρινά μέτρα. Το κράτος δικαίου αποτελεί 

ακρογωνιαίο λίθο της λειτουργίας της ΕΕ, αλλά και πολλά περισσότερα: μαζί με τα θεμελιώδη 

δικαιώματα, αποτελεί το πρόσωπο της ΕΕ ως προτύπου κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, το οποίο 

πρέπει όλοι να υπερασπιστούμε.  

 

Ένα από τα κύρια διδάγματα της κρίσης COVID-19 είναι ότι τα συστήματα υγείας σε όλες σχεδόν τις 

ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να ενισχυθούν, με έμφαση κυρίως στην πρόληψη. Η δημιουργία μιας 

Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, που συνεπάγεται την έμπρακτη συνεργασία μεταξύ των τομέων υγείας 

των κρατών μελών υπό το συντονισμό της Επιτροπής, αποτελεί σημαντική πτυχή της αλληλεγγύης και 

της μελλοντικής ανθεκτικότητας. 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.  

 

Τέλος, χρειαζόμαστε μια περιβαλλοντικά βιώσιμη Ευρώπη. 

Γνωρίζουμε ότι η μετάβαση σε μια οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα θα 

εκσυγχρονίσει τη βιομηχανία και θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας και περισσότερες 

ευκαιρίες απασχόλησης. Ωστόσο, τα φιλόδοξα μέτρα προστασίας του κλίματος συχνά θέτουν 

σημαντικές προκλήσεις στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Στην τρέχουσα συγκυρία οικονομικής 

ύφεσης, είναι ζωτικής σημασίας να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή στήριξη για την επίτευξη της 

ανάκαμψης και τη διευκόλυνση της καινοτομίας και των επενδύσεων στην προστασία του κλίματος και 

του περιβάλλοντος. Οι επιχειρήσεις πρέπει να θεωρούνται μέρος της λύσης όσον αφορά τις προσπάθειες 

για οικολογικότερη οικονομία. Πρέπει να ενθαρρυνθούν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη 

διαμόρφωση της μετάβασης σε μια χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και αποδοτική από πλευράς 

πόρων οικονομία. Προς τούτο, οι επιχειρήσεις χρειάζονται ρεαλιστικούς στόχους, προγραμματισμό, 

ασφάλεια και ευελιξία στην υιοθέτηση νέων μέτρων για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.  

 

Το σύνθημα της προεδρίας μου, «Ενωμένοι για το μέλλον της Ευρώπης», είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένο με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης. 
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Η διάσκεψη αυτή θα αποτελέσει μοναδική ευκαιρία για την κοινωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 

επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι, οι γεωργοί, οι καταναλωτές και οι 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. 

 

Η ΕΟΚΕ είναι προσηλωμένη στη συμμετοχική δημοκρατία από την ίδρυσή της το 1958, και τώρα θα 

έχει για άλλη μια φορά την ευκαιρία να δείξει την προστιθέμενη αξία της και να λειτουργήσει ως 

παράγων διευκόλυνσης, δεδομένου ότι τα μέλη μας προέρχονται από οργανώσεις που εκπροσωπούν 

κάθε μέρος της κοινωνίας και έχουν βαθιές ρίζες σε όλα τα κράτη μέλη. 

 
Μείζονα ζητήματα συμπεριλαμβάνουν τη θεώρηση της Ευρώπης, το δίλημμα της εθνικής κυριαρχίας 

έναντι της ανάγκης αναζήτησης κοινών ευρωπαϊκών λύσεων, την εθνική ταυτότητα και την πολιτιστική 

πολυμορφία. 

Είμαι υπερήφανη που το Ψήφισμα που ενέκρινε η ΕΟΚΕ το 2017 αποτελούσε «την πρώτη συμβολή 

στον ενωσιακό διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης». Ωστόσο δεν θα σταματήσω εδώ. Είμαι πεπεισμένη 

ως προς την ουσιαστική και πολύτιμη συμβολή μας στη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης.   

 

Ακούσατε τη λέξη ΕΝΩΜΕΝΟΙ στο σύνθημά μου. 

 

Κύρια αποστολή μας είναι να κάνουμε τη φωνή της οργανωμένης κοινωνίας πολιτών να ακουστεί σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Προς τούτο, πρέπει να βρούμε κοινό τόπο μεταξύ όλων των ομάδων: δεν 

βρισκόμαστε στην ΕΟΚΕ απλά για να παρουσιάσουμε τις θέσεις των εργοδοτών, ή των εργαζομένων, 

ή των ΜΚΟ. Η προστιθέμενη αξία μας συνίσταται στον κοινό παρονομαστή που παρουσιάζουμε στα 

ευρωπαϊκά όργανα και τα κράτη μέλη. Ταυτόχρονα, γνωρίζουμε πως υπάρχουν 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 

ερχόμαστε από διαφορετικές χώρες με διαφορετικά υπόβαθρα, ωστόσο αποστολή μας είναι να 

εργαστούμε μαζί, ενωμένοι, για το κοινό καλό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό μας διακρίνει από τους 

εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων, και αυτή είναι η πραγματική προστιθέμενη αξία μας.  

 

Η επιτυχία και η επιρροή μας στη διαδικασία χάραξης πολιτικών της ΕΕ θα εξαρτηθεί από την ποιότητα 

και τον έγκαιρο χαρακτήρα του έργου μας, καθώς και από την προορατική μας προσέγγιση. 

Προσδοκούμε ότι κάθε εισηγητής και κάθε μέλος θα δίνει συνέχεια στις γνωμοδοτήσεις, θα συμμετέχει 

σε στενό διάλογο με τους εισηγητές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο και την Επιτροπή 

και θα επικοινωνεί με τα ενδιαφερόμενα μέρη καθ' όλη την προετοιμασία της γνωμοδότησης.  

 

Μπορούμε ευτυχώς να βασιζόμαστε στην αφοσιωμένη στήριξη των εργαζομένων της ΕΟΚΕ σε όλες 

τις υπηρεσίες, με τους οποίους θέλουμε να εργαζόμαστε σαν ομάδα, ενωμένοι, με πνεύμα σεβασμού, 

εμπιστοσύνης και αμοιβαίας εκτίμησης. 

 

Αξιότιμοι Πρόεδροι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,  

 

Βιώνουμε τεράστιες προκλήσεις, ωστόσο η τρέχουσα θητεία θα μας δώσει επίσης την ευκαιρία να 

βοηθήσουμε την Ευρώπη να ευημερήσει οικονομικά και να είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη και χωρίς 
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κοινωνικούς αποκλεισμούς. Μπορούμε να φέρουμε σημαντική προστιθέμενη αξία στις πολιτικές της 

ΕΕ και να συνεισφέρουμε ώστε να καταστούν πιο συμμετοχικές, αποτελεσματικές και προσαρμοσμένες 

στις ανάγκες των Ευρωπαίων.  

 

Είμαστε προσηλωμένοι στην επίτευξη αυτού του στόχου. Μαζί θα επιτύχουμε. 

  

Ενωμένοι για το μέλλον της Ευρώπης! 


