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Ευρωπαϊκή Οικονοµική
και Κοινωνική Επιτροπή

ΑΠΌΦΑΣΗ

ΣΥΜΒΌΥΛΈΣ

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (EOKE) 
εκπροσωπεί τη φωνή της κοινωνίας των πολιτών στα 

θεσμικά όργανα της ΕΕ και συνδέει τους ενδιαφερόμενους 
φορείς με την ΕΕ.
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Γνωρίστε την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή
Η ΕΟΚΕ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
ΕΕ: θεσπίστηκε το 1957 με τη Συνθήκη της 
Ρώμης, για να συμβουλεύει τους φορείς λήψης 
αποφάσεων της ΕΕ, και να μεριμνά ώστε οι 
οργανώσεις και τα δίκτυα της κοινωνίας των 
πολιτών από όλη την Ευρώπη να έχουν λόγο 
στην εξέλιξη της Ευρώπης. 

Η ΕΟΚΕ δεν μοιάζει με τα υπόλοιπα όργανα 
της ΕΕ. Πρόκειται για ένα μοναδικό φόρουμ 
διαβούλευσης, διαλόγου και συναίνεσης 
μεταξύ εκπροσώπων από όλους τους 
διάφορους τομείς της «οργανωμένης 
κοινωνίας των πολιτών».

Οι οργανώσεις αυτές συχνά λειτουργούν 
ως ενδιάμεσοι μεταξύ των υπευθύνων για 
τη λήψη αποφάσεων και του κοινού, και 
προσφέρουν στους πολίτες τη δυνατότητα να 
διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην επίτευξη 
αλλαγών ή στην υποστήριξη συγκεκριμένων 
θέσεων για το κοινό καλό.
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Η αποστολή της ΕΟΚΕ και το όραμα
Στόχος της ΕΟΚΕ είναι να συμβάλει ώστε η 
χάραξη πολιτικών και η νομοθεσία της ΕΕ να 
είναι πιο δημοκρατικές, πιο αποτελεσματικές 
και να αντικατοπτρίζουν πραγματικά τις 
ανάγκες των πολιτών της ΕΕ.

Η ΕΟΚΕ έχει τρία βασικά καθήκοντα:

• να συμβουλεύει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή· 

• να μεριμνά ώστε οι απόψεις των 
οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών να ακούγονται στις Βρυξέλλες 
και να ενισχύει την ευαισθητοποίηση 
των οργανώσεων αυτών ως προς τον 
αντίκτυπο της νομοθεσίας της ΕΕ στη 
ζωή των πολιτών της· 

• να στηρίζει και να ενισχύει την οργανωμένη 
κοινωνία των πολιτών τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ.

Η ΕΟΚΕ είναι προσηλωμένη στην προώθηση 
της συμμετοχικής δημοκρατίας, παράλληλα 
με την κοινοβουλευτική δημοκρατία, στην 
Ευρώπη. Στην κοινωνία που οραματίζεται 
η ΕΟΚΕ, δεν αποκλείεται κανείς και όλοι 
συμμετέχουν ενεργά. Αυτό σημαίνει ότι 
οι πολίτες έχουν ουσιαστικό λόγο στη 
διαμόρφωση του μέλλοντός τους και 
του μέλλοντος των παιδιών τους, ότι οι 
νέοι θα έχουν ευκαιρίες απασχόλησης 
και αξιοπρεπούς ζωής και ότι οι πολίτες 
θα αισθάνονται χειραφετημένοι, ενεργοί, 
ισότιμα μέλη της κοινωνίας και ασφαλείς στην 
καθημερινότητά τους. 
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Η ψυχή της ΕΟΚΕ 
είναι τα μέλη της
Με έδρα τις Βρυξέλλες, η ΕΟΚΕ απαρτίζεται 
από 329 μέλη από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. 
Τα μέλη προέρχονται από ποικίλους 
επαγγελματικούς και κοινωνικούς 
κλάδους και διαθέτουν ευρύ φάσμα 
γνώσεων και εμπειρίας. Τα μέλη 
εκπροσωπούν τις ενώσεις εργοδοτών, τη 
βιομηχανία, τα εμπορικά επιμελητήρια, 
τις ενώσεις μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ), τις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, τους καταναλωτές, τους 
αγρότες, τους υπερασπιστές των 
ατόμων με αναπηρία, την ακαδημαϊκή 
κοινότητα, τις ομάδες για τα δικαιώματα 
των γυναικών, τις ομάδες προστασίας 
του περιβάλλοντος, τις συνεταιριστικές 
οργανώσεις, τις οργανώσεις νεολαίας, 
τις οργανώσεις προστασίας των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων κ.λπ. 
Συνολικά, η ΕΟΚΕ συγκεντρώνει περίπου 250 
οργανώσεις και δίκτυα σε εθνικό επίπεδο, που 
εκπροσωπούν εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ.

Τα μέλη της ΕΟΚΕ ορίζονται από το Συμβούλιο, 
ύστερα από πρόταση των κρατών μελών, για 
πενταετή θητεία, αλλά στην ΕΟΚΕ εκτελούν το έργο 
τους ανεξάρτητα, προς το συμφέρον όλων των 
πολιτών της ΕΕ.

Τα μέλη δεν βρίσκονται μόνιμα στις Βρυξέλλες: 
τα περισσότερα συνεχίζουν να εργάζονται 
κανονικά στις χώρες τους, διασφαλίζοντας 
έτσι την επαφή με τη βάση τους.

Η ΕΟΚΕ απαρτίζεται από τρεις Ομάδες - 
Εργοδότες, Εργαζόμενοι και Ευρώπη της 
πολυμορφίας. Στόχος είναι η επίτευξη 
συναίνεσης μεταξύ των Ομάδων αυτών, ώστε 
οι γνωμοδοτήσεις της ΕΟΚΕ να αντικατοπτρίζουν 
πραγματικά τα οικονομικά και τα κοινωνικά 
συμφέροντα των πολιτών της ΕΕ.

Ομάδα των Εργοδοτών 
Ομάδα Ι

Ομάδα των Εργαζομένων 
Ομάδα ΙI

Ευρώπη της πολυμορφίας 
Ομάδα ΙII
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Πώς λειτουργεί  
η ΕΟΚΕ
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και η Επιτροπή έχουν τη 
νομική υποχρέωση να διαβουλεύονται 
με την ΕΟΚΕ όταν σχεδιάζουν νέους 
νόμους για ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων. 
Η ΕΟΚΕ εξετάζει τις προτάσεις και καταρτίζει 
γνωμοδοτήσεις που βασίζονται στη 
συναίνεση μεταξύ των μελών της. 

Επιπλέον, η ΕΟΚΕ υιοθετεί γνωμοδοτήσεις 
πρωτοβουλίας για ζητήματα που τα μέλη 
κρίνουν σημαντικά για τα συμφέροντα 
των πολιτών της ΕΕ. Καταρτίζει επίσης 
διερευνητικές γνωμοδοτήσεις κατόπιν 
αιτήματος των νομοθετών της ΕΕ, όταν αυτοί 
επιθυμούν να ενημερωθούν για τις θέσεις 
της κοινωνίας των πολιτών για συγκεκριμένες 
πολιτικές. Η ΕΟΚΕ ανταποκρίνεται επίσης στα 

αιτήματα της κοινωνίας των πολιτών μέσω 
της δημοσίευσης δηλώσεων, ψηφισμάτων, 
ενημερωτικών εκθέσεων και εκτιμήσεων 
αντικτύπου της νομοθεσίας της ΕΕ.

Η ΕΟΚΕ διαθέτει έξι τμήματα και μία 
συμβουλευτική επιτροπή για τις 
βιομηχανικές μεταλλαγές, καθώς και 
διάφορα παρατηρητήρια και ειδικές ομάδες. 
Τα όργανα αυτά καλύπτουν διάφορες 
πολιτικές της ΕΕ, όπως οικονομία, κοινωνικές 
υποθέσεις, μεταφορές, περιβάλλον, 
εσωτερική αγορά, εξωτερικές σχέσεις, κράτος 
δικαίου, Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και Brexit. Τα 
μέλη συμμετέχουν σε ένα ή περισσότερα 
από αυτά τα όργανα με βάση τον τομέα 
εμπειρογνωμοσύνης τους:

ECO

Οικονομική και Νομισματική 
Ένωση, οικονομική και κοινωνική 
συνοχή 

INT

Ενιαία αγορά, παραγωγή και 
κατανάλωση

TEN

Μεταφορές, ενέργεια, υποδομές, 
κοινωνία των πληροφοριών

SOC
Απασχόληση, κοινωνικές 
υποθέσεις και δικαιώματα του 
πολίτη

NAT
Γεωργία, αγροτική ανάπτυξη και 
περιβάλλον

REX
Εξωτερικές σχέσεις 

Τέλος, οι γνωμοδοτήσεις εξετάζονται 
και εγκρίνονται με απλή πλειοψηφία στις 
συνόδους ολομέλειας της ΕΟΚΕ, που 
πραγματοποιούνται εννέα φορές το 
χρόνο στις Βρυξέλλες. Στη συνέχεια, οι 
γνωμοδοτήσεις αποστέλλονται στους 
νομοθέτες της ΕΕ, το Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, και συμβάλλουν στη νομοθετική 
διαδικασία, επηρεάζοντας τις απόψεις τους. 

Κάθε χρόνο, η ΕΟΚΕ διοργανώνει πάνω από 
1 000 συνεδριάσεις στις Βρυξέλλες και στα 
κράτη μέλη της ΕΕ, και δημοσιεύει περίπου 
150 γνωμοδοτήσεις σε 24 γλώσσες. 

Για να βρείτε μια γνωμοδότηση, 
επισκεφθείτε τον ιστότοπο:  
www.eesc.europa.eu/el/our-work/
opinions-information-reports/opinions 

https://www.eesc.europa.eu/el/our-work/opinions-information-reports/opinions
https://www.eesc.europa.eu/el/our-work/opinions-information-reports/opinions
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Ορισμένες επιτυχίες
Η ΕΟΚΕ ενδυναμώνει την κοινωνία 
των πολιτών στη δράση για το 
κλίμα
Οι συστάσεις της ΕΟΚΕ ελήφθησαν υπόψη 
στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
σχετικά με το Ευρωπαϊκό σύμφωνο για το 
κλίμα, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 
ενός φόρουμ της ΕΕ για τη χρηματοδότηση 
της κλιματικής αλλαγής.

Η ΕΟΚΕ έχει λόγο για τον τρόπο με 
τον οποίο δαπανώνται τα χρήματα 
της ΕΕ
Η ΕΟΚΕ συμμετέχει στην ομάδα 
εμπειρογνωμόνων που συστάθηκε από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη βιώσιμη 
χρηματοδότηση.

Η ΕΟΚΕ μειώνει τα απόβλητα
Η Ευρωπαϊκή πλατφόρμα ενδιαφερόμενων 
φορέων για την κυκλική οικονομία, που 
δημιουργήθηκε από κοινού με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, συνδέει την πολιτική με την 
πρακτική για την κυκλική οικονομία.

Η ΕΟΚΕ διεκδικεί το δικαίωμα 
ψήφου των ατόμων με αναπηρία
800000 πολίτες της ΕΕ σε 16 χώρες στερούνται 
του δικαιώματος ψήφου λόγω της αναπηρίας 
τους. Η ΕΟΚΕ έχει δρομολογήσει εκστρατεία 
για την εξάλειψη αυτών των διακρίσεων.
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Η ΕΟΚΕ επιθυμεί καθαρότερες, 
οικολογικότερες μπαταρίες
Οι βιώσιμοι συσσωρευτές εξαρτώνται από 
πρώτες ύλες τρίτων χωρών, εναλλακτικά καύσιμα, 
τεχνολογική εμπειρογνωμοσύνη και ικανότητα 
ανακύκλωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
«αστικής εξόρυξης». Το στρατηγικό σχέδιο 
δράσης της ΕΕ για τους συσσωρευτές έχει λάβει 
υπόψη τις εν λόγω συστάσεις.

Η ΕΟΚΕ φροντίζει για τους 
μετανάστες
Η ΕΟΚΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
διοργανώνουν από κοινού Ευρωπαϊκό 
Φόρουμ για τη Μετανάστευση, στο οποίο οι 
υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και η κοινωνία 
των πολιτών παρακολουθούν θέματα 
μετανάστευσης, ασύλου και ένταξης.

Η ΕΟΚΕ δεν αφήνει κανένα τμήμα 
της επικράτειας στο περιθώριο
Η Εδαφική Ατζέντα του 2030 υλοποιήθηκε 
το 2020 με τη συμβολή της ΕΟΚΕ: καλύτερες 
συνδέσεις μεταξύ αστικών και αγροτικών 

περιοχών, αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης 
για όλους, υγιές περιβάλλον... Κανένας πολίτης 
της ΕΕ δεν θα πρέπει να στερείται πρόσβασης 
σε δημόσιες υπηρεσίες απλώς και μόνο λόγω 
της περιοχής στην οποία ζει.

Η ΕΟΚΕ μοντέλα εποπτείας του 
διεθνούς εμπορίου από την 
κοινωνία των πολιτών
Το μοντέλο συμμετοχής της ΕΟΚΕ στη χάραξη 
πολιτικής αποτελεί πλέον το πρότυπο των 
συμβουλευτικών ομάδων της κοινωνίας των 
πολιτών στο πλαίσιο των διεθνών εμπορικών 
συμφωνιών.

Η ΕΟΚΕ εκφράζει τη λύπη της για το 
Brexit, αλλά διατηρεί επαφή με τη 
Βρετανική κοινωνία των πολιτών
Χάρη στην ΕΟΚΕ, η συμφωνία ΕΕ-Ηνωμένου 
Βασιλείου μετά το Brexit περιλαμβάνει 
πλέον κοινή συμβουλευτική ομάδα της 
κοινωνίας των πολιτών, ώστε να διατηρηθεί 
η παρακολούθηση των μελλοντικών σχέσεων 
από την κοινωνία των πολιτών.
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Οι νέοι Ευρωπαίοι
Στο πλαίσιο της αποστολής της, η ΕΟΚΕ 
επιθυμεί να ακούει τη γνώμη των νέων. Οι νέοι 
δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι, οι ακτιβιστές 
και οι πολιτικοί της Ευρώπης στο μέλλον· ήδη 
εκφράζουν πολύτιμες ιδέες στο παρόν.

Η ΕΟΚΕ ανάδειξε τη συνεργασία με τους νέους 
σε μία από τις κύριες προτεραιότητές της.

Στις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες 
περιλαμβάνονται:

• Έκδοση γνωμοδοτήσεων για την 
αντιμετώπιση των εξειδικευμένων αναγκών 
και προσδοκιών των νέων

• Διοργάνωση εκδηλώσεων για νέους, όπως 
η ετήσια εκδήλωση «Η δική σου Ευρώπη, 
η δική σου φωνή!» (YEYS) κατά την οποία 
πραγματοποιείται συζήτηση με μαθητές 
από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και από τις 
υποψήφιες χώρες

• Διευκόλυνση των τακτικών επισκέψεων 
των μελών της ΕΟΚΕ σε σχολεία και 
πανεπιστήμια στα κράτη μέλη για να 
εξηγηθεί ο τρόπος λειτουργίας της ΕΕ και να 
ακουστούν οι ανησυχίες και οι προσδοκίες 
των νέων.
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Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 
Ευρώπη και η ΕΟΚΕ

Η σημερινή Πρόεδρος της ΕΟΚΕ, κ. Christa Schweng, διορίστηκε στις 
28 Οκτωβρίου 2020 και το σύνθημα της είναι  

Ενωμένοι για το μέλλον της Ευρώπης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι οικονομικά ευημερούσα, χωρίς κοινωνικούς 
αποκλεισμούς και περιβαλλοντικά βιώσιμη. 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 ΕΟΚΕ θα στηρίξει 

την ενεργό συμβολή των φορέων της κοινωνίας των πολιτών στην 
υλοποίηση του οράματος μιας πιο συμμετοχικής Ευρώπης παρέχοντας 
πολύτιμη εμπειρογνωσία στους πολιτικούς ιθύνοντες, με στόχο μια 
πιο συμμετοχική Ευρώπη με σκοπό τη χάραξη πιο αποτελεσματικών 
πολιτικών που να συνδέονται καλύτερα με την οικονομική, την κοινωνική 

κατάσταση και την κατάσταση της κοινωνίας των πολιτών επιτόπου.
Christa Schweng, Πρόεδρος της ΕΟΚΕ, Ομάδα των Εργοδοτών, 

Αυστρία

Η Ευρώπη πρέπει να καταστεί εκ νέου ο τόπος όπου υπάρχει η δυνατότητα 
βελτίωσης της κοινωνικής κατάστασης για όλους. Πρέπει να επιδιωχθούν η 

δημιουργία ποιοτικής απασχόλησης, το άνοιγμα της αγοράς εργασίας 
στους νέους, τους ανέργους ή τους επισφαλώς εργαζόμενους. Και 

κυρίως, όσον αφορά τις γυναίκες, η ισότητα των φύλων αποτελεί ένα 
από τα θεμέλια της κοινωνικής βιωσιμότητας και ως προς αυτό το 
ζήτημα πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Ως συνδικαλίστρια, πιστεύω 
ότι είναι δική μας ευθύνη να δείξουμε στους Ευρωπαίους πολίτες ότι η 

Ευρωπαϊκή Ένωση και το μοναδικό κοινωνικό μοντέλο της μπορούν να 
βοηθήσουν στην έξοδο από την κρίση της Covid-19.

Giulia Barbucci, Αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ για τον 
προϋπολογισμό, Ομάδα των Εργαζομένων, Ιταλία

Η ΕΟΚΕ μπορεί να προσφέρει προστιθέμενη αξία υπό την έννοια ότι 
επιτυγχάνουμε συναίνεση σχετικά με τη συμβολή μας σε νέες πολιτικές και ότι 

εντοπίζουμε κενά στη νομοθεσία για την κάλυψη των οποίων υποβάλλουμε 
συγκεκριμένες προτάσεις. Οι προτάσεις μας είναι απόρροια του άοκνου 
έργου του προσωπικού και των μελών μας για τη διαμόρφωση πολύτιμων 
και μοναδικών προοπτικών που υποστηρίζονται με κριτικό πνεύμα από 
το σύνολο των διαφόρων ομάδων της οργανωμένης κοινωνίας των 
πολιτών. Η ενδυνάμωση αυτού του έργου θα αποτελέσει προτεραιότητά 

μου κατά τη θητεία μου ως αντιπροέδρου.
Cillian Lohan, Αντιπρόεδρος επικοινωνίας της ΕΟΚΕ

Ομάδα Ευρώπη της πολυμορφίας, Ιρλανδία
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Facebook: www.eesc.europa.eu/facebook/

Twitter: www.eesc.europa.eu/twitter/

Instagram: www.eesc.europa.eu/instagram

YouTube: www.eesc.europa.eu/youtube/

LinkedIn: www.linkedin.com/ 
company/european-economic-social- 
committee 

http://www.eesc.europa.eu/facebook/
http://www.eesc.europa.eu/twitter/
http://www.eesc.europa.eu/youtube/
https://www.linkedin.com/company/european-economic-social-committee
https://www.linkedin.com/company/european-economic-social-committee
https://www.linkedin.com/company/european-economic-social-committee
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