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Η φορολόγηση της συνεργατικής 
οικονομίας απαιτεί πραγματική 
ευρωπαϊκή συνεργασία

Η ΕΟΚΕ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τα 
υφιστάμενα φορολογικά συστήματα και 
καθεστώτα στην συνεργατική/ψηφιακή 
οικονομία.

«Το νομικό πλαίσιο πρέπει να οδηγεί σε 
ένα δίκαιο και ισορροπημένο φορολογικό 
σ ύ σ τ η μ α  γ ι α  ό λ ε ς  τ ι ς  ο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς 
δραστηριότητες και τα επιχειρηματικά 
μοντέλα, χωρίς να περιορίζει το δυναμικό 
της συνεργατικής οικονομίας για δημιουργία 
ανάπτυξης και θέσεων απασχόλησης», 
δήλωσε ο  Giuseppe Guerini (Διάφορες 
Δραστηριότητες  - Ιταλία), εισηγητής της 
γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ με θέμα την 
φορολόγηση της συνεργατικής οικονομίας 
που εγκρίθηκε στις 19 Οκτωβρίου.

Η υφιστάμενη φορολογική νομοθεσία 
δεν λαμβάνει πλήρως υπόψη τα νέα 
επιχειρηματικά μοντέλα και τις νέες 
οικονομικές δραστηριότητες.  Αυτό 
δημιουργεί νομική και φορολογική 
α β ε β α ι ό τ η τ α ,  σ τ ρ ε β λ ώ ν ε ι  τ ο ν 
ανταγωνισμό και οδηγεί σε απώλεια 
εσόδων. Η  ΕΟΚΕ προτρέπει τις εθνικές 
αρχές να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα 
αυτά ενισχύοντας τη συνεργασία και 

π ρ ο σ α ρ μ ό ζ ο ν τ α ς 
τη νομοθεσία τους, 
αν και πιστεύει πως 
μ ό ν ο  μ ι α  κ α θ α ρ ά 
ευρωπαϊκή προσέγγιση 
ε ί ν α ι  κ α τ ά λ λ η λ η 
γ ι α  τ η ν  ψ η φ ι α κ ή 
οικονομία. Σύμφωνα 
με τον συνεισηγητή, 
Krister Andersson 
(Εργοδότες - Σουηδία), 
« τ α  ε ν ω σ ι α κ ά 
όργανα πρέπει  να 
δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ ο υ ν 
διαύλους διεθνούς 
σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς  μ ε 
σκοπό τον καθορισμό 
ορισμένων βασικών 
κ α ν ό ν ω ν  γ ι α  μ ί α 
πραγματικά ψηφιακή οικονομία».

Παρότι οι νέες τεχνολογίες διευκολύνουν 
και τονώνουν την συνεργατική οικονομία, 
η  ΕΟΚΕ θεωρεί σημαντικό αυτή να 
αξιολογηθεί στο σύνολό της χωρίς να 
εξισωθεί με την ψηφιακή οικονομία. Η ΕΟΚΕ 
πιστεύει πως η εισαγωγή ενός κατώτατου 
ορίου εισοδήματος σε λογικό πλαίσιο θα 
μπορούσε να ρυθμίσει τη φορολόγηση 

εσόδων· θεωρεί επίσης πως πρέπει να 
παρέχονται στο ευρύ κοινό περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τις φορολογικές 
τους υποχρεώσεις. Οι νομοθέτες και οι 
υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΕ πρέπει 
επίσης να εξασφαλίσουν την προστασία 
των καταναλωτών, των εργαζομένων και 
των παρόχων υπηρεσιών καθώς και την 
ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα. 
(jk)� l

Αναγκαία για τη δημοκρατία η χρηματοδότηση 
της κοινωνίας των πολιτών

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει 
να προωθήσουν μια θετική εικόνα των 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 
να διαφυλάξουν την ανεξαρτησία τους 
και να διασφαλίσουν την επαρκή τους 
χρηματοδότηση, επισημαίνει η ΕΟΚΕ

Με το πολιτικό κλίμα να αντιμετωπίζει 
ολοένα και πιο εχθρικά τις δράσεις πολιτών, 
η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να επιβεβαιώσει 
τον σημαντικό ρόλο των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ), τόνισε η ΕΟΚΕ 
στη σύνοδο ολομέλειας του Οκτωβρίου.

Παρουσιάζοντας τη γνωμοδότηση 
πρωτοβουλίας με θέμα Χρηματοδότηση 
των οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών από την ΕΕ, ο εισηγητής κ. Jean-
Marc Roirant (Διάφορες δραστηριότητες, 
Γαλλία), δήλωσε πως η  ΕΟΚΕ κατέθεσε 
πάνω από 25 συστάσεις για την ενίσχυση 
των σχέσεων ανάμεσα στις ΟΚΠ και την ΕΕ, 
καθώς και για τη βελτίωση της πρόσβασής 
τους σε χρηματοδότηση.

Η έκκληση για δράση έγινε τη σωστή 
στιγμή, καθώς τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ ετοιμάζονται για την έναρξη των 

συζητήσεων σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) μετά το 2020.

«Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να πουν 
δυνατά πως οι ΟΚΠ είναι ζωτικής σημασίας», 
είπε ο κ. Roirant.

Η σύσταση της ΕΟΚΕ είναι να ξεκινήσουν 
ξανά οι συζητήσεις για ένα καταστατικό 
ευρωπαϊκών ενώσεων και να εφαρμοστεί 
περαιτέρω το Άρθρο 11 της Συνθήκης για 
τον διάλογο με τους πολίτες.

Η ΕΟΚΕ έκανε έκκληση να αυξηθεί 
η  χρηματοδότηση των ΟΚΠ και, στο 
επόμενο ΠΔΠ, ο  προϋπολογισμός του 
προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» 
να ανέλθει στα 500 εκατομμύρια ευρώ.

Η ΕΟΚΕ ζήτησε επίσης να θεσπιστεί 
Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής για τα 
ζητήματα ελευθεριών του χώρου δράσης 
της κοινωνίας πολιτών. (ll)� l

Οι ραγδαίες αλλαγές στη δομή και την οργάνωση των σύγχρονων οικονομιών 
δημιουργούν νέες ευκαιρίες αλλά και νέους κινδύνους και δυσκολίες στην αγορά εργασίας. 
Από τον μισθωτό εργάτη τείνουμε να περάσουμε σε ευέλικτες μορφές εργασίας και νέους 
τύπους εργαζομένων και αυτό είναι ένα θέμα που απασχολεί τόσο τους επιστημονικούς 
όσο και πολιτικούς κύκλους της Ευρώπης.

Λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης και της ψηφιοποίησης, οι αλλαγές στο χώρο εργασίας και 
στις απαιτούμενες δεξιότητες του εργατικού δυναμικού αποτελούν απτή πραγματικότητα. 
Ως αποτέλεσμα έχουμε την εμφάνιση πολλών άτυπων μορφών εργασίας όπως η μερική 
απασχόληση, η εργασία με πολλαπλούς εργολάβους καθώς και εργασία σε διαδικτυακές 
πλατφόρμες που λειτουργούν ως δίκτυο ειδικευμένων επαγγελματιών με υψηλού επιπέδου 
κατάρτιση.

Οι εξελίξεις στο χώρο της εργασίας αποτελούν καίρια πτυχή του έργου της ΕΟΚΕ. Για να 
αναδειχτεί η σπουδαιότητα αυτού του έργου, το βραβείο της κοινωνίας των πολιτών, θα 
απονεμηθεί για το 2017 σε «καινοτόμα σχέδια που προάγουν την ποιοτική απασχόληση 
και την επιχειρηματικότητα για το μέλλον της εργασίας». Θέλουμε να βραβεύσουμε 
τις καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες που αποδεικνύουν έμπρακτα την κοινωνικά 
αποδεκτή προσαρμογή τους στις νέες μορφές εργασίας, αλλά και διαφορετικές μορφές 
συμμετοχής των εργαζομένων. Η ΕΟΚΕ παρακολουθεί στενά την ευρωπαϊκή στρατηγική 
για την απασχόληση και τους τρόπους καταπολέμησης των πλέον ανησυχητικών μορφών 
ανεργίας, όπως αυτή των νέων και η μακροχρόνια ανεργία. Στο πλαίσιο αυτό, με το βραβείο 
επιβραβεύεται η  ευρηματικότητα στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και αναδεικνύονται 
παραδείγματα προς μίμηση για την πάταξη της ανεργίας.

Οι αλλαγές στις μορφές της απασχόλησης οδηγούν σε κριτικό προβληματισμό αναφορικά 
με τις ανάγκες κοινωνικής προστασίας στην Ευρώπη. Οι πολιτικές στήριξης, όμως, 
προϋποθέτουν σημαντικούς οικονομικούς πόρους, η εξασφάλιση των οποίων είναι ίσως 
η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες.

Πιστεύω, ότι αυτή τη στιγμή των μεγάλων αλλαγών στους χώρους εργασίας, οι βασικοί 
στόχοι και οι αρχές του κοινωνικού διαλόγου είναι ακόμα πιο σημαντικοί για την επίτευξη 
θετικών συμβιβασμών. Η Ευρώπη έχει ήδη να επιδείξει θετικά παραδείγματα σχετικά με 
τον τρόπο αντιμετώπισης των απαιτήσεων και των προκλήσεων στους χώρους εργασίας. 
Εκατόν έντεκα τέτοια παραδείγματα μας γνωστοποιήθηκαν μέσω των υποψηφιοτήτων για 
το βραβείο, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχουν πολύ περισσότερα για να ανακαλύψουμε 
και να ακολουθήσουμε. Έχουμε ήδη επιλέξει τα επικρατέστερα και στις επόμενες μέρες 
θα επιβραβεύσουμε τα πιο ενδιαφέροντα, καινοτόμα και εμπνευσμένα ελπίζοντας 
η υποστήριξη μας να οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες εκ μέρους τους. Με την 
βράβευση θέλουμε επίσης να προβάλουμε και να τιμήσουμε όλους τους ανθρώπους που 
δεσμεύτηκαν σε αυτή την πρόκληση και να τους ενθαρρύνουμε να συνεχίσουν ακάθεκτα 
στο έργο τους! Ενθαρρύνουμε δε όλους τους φορείς της κοινωνίας πολιτών να συνεχίσουν 
το θετικό τους έργο!

Gonçalo Lobo Xavier
Αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ αρμόδιος για την Επικοινωνία
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Η ΕΟΚΕ καλεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να ενισχύσει τα 
οικονομικά θεμέλια και την 
κοινωνική διάσταση της Ευρώπης

Κατά την ομιλία του στην σύνοδο ολομέλειας της 
ΕΟΚΕ τον Οκτώβριο, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής κ. Frans Timmermans, ευχαρίστησε 
τα μέλη της ΕΟΚΕ για την συνεισφορά τους στο 
πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018, το 
οποίο παρουσιάστηκε τον Ιούλιο του 2017. Τόνισε ότι 
η συνεισφορά της ΕΟΚΕ είχε αντίκτυπο στο πρόγραμμα.

«Χαιρόμαστε που μας συμπεριλάβατε στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων, θα χαρούμε όμως ακόμα 
περισσότερο αν η συμμετοχή μας γίνει ουσιαστικότερη», 
σχολίασε ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ κ. Γιώργος Ντάσης.

Ο αντιπρόεδρος Timmermans τόνισε ότι, παρά το γεγονός 
ότι η  κατάσταση της οικονομίας στην Ευρώπη είναι 
καλύτερη από πριν, αρκετοί πολίτες εκφράζουν ακόμα τη 
δυσαρέσκειά τους. Ο λόγος γι’ αυτό είναι οι αυξανόμενες 
κοινωνικές ανισότητες μέσα στην ίδια την Ευρώπη. 
«Πιστεύω πως ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε 
να τηρήσουμε έμπρακτα και όχι μόνο με συμβολικές 
χειρονομίες την υπόσχεσή μας για σύγκλιση, ο μόνος 
τρόπος για να δώσουμε πνοή στο όραμα μιας κοινωνίας 
στην οποία οι άνθρωποι ξαναπαίρνουν τον έλεγχο του 
πεπρωμένου τους ατομικά αλλά και συλλογικά, είναι να 
αντιμετωπίσουμε τα παγκόσμια προβλήματα μαζί, ως 
Ευρωπαίοι, σε ευρωπαϊκή κλίμακα», είπε ο κ. Timmermans.

Η κ. Gabriele Bischoff, πρόεδρος της ομάδας 
Εργαζομένων, επιδοκίμασε το γεγονός ότι η Επιτροπή 
έδωσε έμφαση στον κοινωνικό πυλώνα. Ο  κ Jacek 
Krawczyk,  πρόεδρος της ομάδας Εργοδοτών, 
υπογράμμισε την ανάγκη να δοθεί έμφαση σε θέματα 
όπου η  δράση της ΕΕ απέφερε προστιθέμενη αξία. 
Ο  κ. Luca Jahier, πρόεδρος της Ομάδας Διαφόρων 

Δραστηριοτήτων, τόνισε πως πρέπει να γίνουν ακόμα 
περισσότερα βήματα. (sg)� l
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Τα εδάφη της Ευρώπης αξίζουν καλύτερη 
διαχείριση
Η ΕΟΚΕ ζητά πλαίσιο αναφοράς για 
τη διαφύλαξη της υγείας και της 
γονιμότητας του εδάφους

Η διατήρηση ή  και βελτίωση της υγείας 
του εδάφους της Ευρώπης είναι μία από τις 
σημαντικότερες προκλήσεις για τη διασφάλιση 
των βιοτικών μας πόρων. Ως πρώτο βήμα, η ΕΟΚΕ 
προτείνει ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς της ΕΕ 
με σκοπό τον καθορισμό ενιαίας ορολογίας και 
εναρμονισμένων κριτηρίων για την καλή κατάσταση 
του εδάφους.

Ανά δεκαετία, η  Ευρώπη χάνει αρόσιμη γη στο 
μέγεθος ενός κράτους μέλους

Κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Οκτωβρίου, η ΕΟΚΕ 
υιοθέτησε τη γνωμοδότηση με θέμα «Χρήση της 
γης για τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων και τις 
οικοσυστημικές υπηρεσίες», ύστερα από αίτημα της 
εσθονικής Προεδρίας της ΕΕ. «Συχνά αντιμετωπίζουμε 

το έδαφος σαν ένα αγαθό σε αφθονία. Μέσα σε διάστημα 
μόλις έξι ετών, από το 2006 έως το 2012, η  ετήσια 
δέσμευση γης στις ευρωπαϊκές χώρες ήταν περίπου 
107  000 εκτάρια/έτος, το οποίο μεταφράζεται σε 
απώλεια αρόσιμης γης στο μέγεθος της Κύπρου μέσα σε 
λιγότερο από δέκα χρόνια. Αυτή η τεράστια ζήτηση γης 
πρέπει να σταματήσει», δήλωσε ο κ. Roomet Sõrmus 
(Διάφορες Δραστηριότητες - Εσθονία), εισηγητής της 
γνωμοδότησης.

Ένα πλαίσιο αναφοράς για τη βιώσιμη διαχείριση 
του εδάφους

Η απώλεια γεωργικής γης αποτελεί σοβαρό πρόβλημα 
για όλα τα κράτη μέλη. «Το έδαφος χρήζει προστασίας. 
Ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς της ΕΕ που θα παρέχει 
ορισμό της καλής κατάστασης του εδάφους, θα 
ορίζει ενιαία ορολογία και εναρμονισμένα κριτήρια 
παρακολούθησης και θα προσδιορίζει πολιτικά μέτρα 
προτεραιότητας, θα είναι καθοριστικής σημασίας για 
τη βιώσιμη χρήση και την προστασία των γεωργικών 
εκτάσεων», ανέφερε ο κ. Sõrmus. (sma)� l

Η ΕΟΚΕ επιδοκιμάζει το διάλογο 
για την κοινωνική Ευρώπη και 
ζητεί πολιτική στήριξη

Ε ν ώ π ι ο ν  π ρ ο κ λ ή σ ε ω ν  π ο υ 
ενδέχεται να παρεμποδίσουν την 
πρόοδο της ΕΕ, ο  τρέχων διάλογος 
για την κοινωνική διάσταση της 
Ευρώπης και τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα 
Κοινωνικών Δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ) 
θα μπορούσε να συμβάλει σε νέα 
συναίνεση ως προς τις στρατηγικές 
που απαιτούνται για την εξασφάλιση 
της οικονομικής ανάπτυξης και 
ευημερίας των πολιτών της ΕΕ, 
ανέφερε η ΕΟΚΕ στη γνωμοδότησή της 
με θέμα «Αντίκτυπος της κοινωνικής 
διάστασης και του Ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων στο 
μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης» που 
υιοθετήθηκε τον Οκτώβριο.

Η ΕΟΚΕ κάλεσε το Συμβούλιο της ΕΕ να εγκρίνει τη 
διοργανική διακήρυξη του ΕΠΚΔ κατά τη Σύνοδο 
κορυφής του Νοεμβρίου στο Γκέτεμποργκ, και να στείλει 
πολιτικό μήνυμα για την εφαρμογή της.

Το κείμενο συνέταξε η Gabriele Bischoff (Εργαζόμενοι - 
DE) και ο  Jukka Ahtela (Εργοδότες  - FI), κατόπιν 
αιτήματος της Επιτροπής για γνωμοδότηση με θέμα 
το Έγγραφο Προβληματισμού της, την οποία ωστόσο 
η ΕΟΚΕ αποφάσισε να συνδέσει με την προτεινόμενη 
Διακήρυξη για τον ΕΠΚΔ.

Η ΕΟΚΕ επεσήμανε ότι πρέπει να καταβληθούν 
περισσότερες προσπάθειες για τον καθορισμό κοινών 
αρχών και στρατηγικών για την ανοδική σύγκλιση των 
μισθών, ένα ελάχιστο εισόδημα που θα επιτρέπει 
σε όλους να ζουν με αξιοπρέπεια και την αυξημένη 
κοινωνική συνοχή και επενδύσεις. Η ΕΟΚΕ εξέφρασε 
επίσης την ανησυχία της για την πλημμελή τήρηση των 
υφιστάμενων κοινωνικών δικαιωμάτων, αλλά και για 
την ύπαρξη «διαφορετικών κόσμων συμμόρφωσης» με το 
δίκαιο της ΕΕ στα κράτη μέλη. (ll)� l

Οι Ευρωπαίοι χρειάζονται περισσότερη και 
καλύτερη Ευρώπη για την εξασφάλιση της 
οικονομικής προόδου

Η διακυβέρνηση της ΕΕ χρειάζεται 
κοινή αίσθηση σκοπού που θα 
υπερβαίνει τις τεχνικές προσεγγίσεις 
και μέτρα. Αυτό είναι ένα από τα 
κύρια συμπεράσματα της δέσμης 
γνωμοδοτήσεων της ΕΟΚΕ για το 
μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας. Οι 
γνωμοδοτήσεις με θέμα την Οικονομική 
πολιτική της ζώνης του ευρώ το 2017, 
την Εμβάθυνση της ΟΝΕ έως το 2025, 
Τα οικονομικά της ΕΕ μέχρι το 2025 και 
την Ένωση Κεφαλαιαγορών: ενδιάμεση 
επανεξέταση εξετάζουν τις τρέχουσες 
προκλήσεις της οικονομίας της ΕΕ και 
καταθέτουν συγκεκριμένες προτάσεις 
για την αντιμετώπισή τους.

Η τόνωση περαιτέρω οικονομικών 
μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων σε επίπεδο ΕΕ, 
η αναδιάρθρωση και αύξηση του προϋπολογισμού της 
ΕΕ και η ολοκλήρωση του οικονομικού, δημοσιονομικού, 
χρηματοπιστωτικού και πολιτικού πυλώνα της 
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης αποτελούν 
κάποιες από τις κύριες συστάσεις που κατέθεσε η ΕΟΚΕ 
στη δέσμη γνωμοδοτήσεων. Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ένα 
ισορροπημένο μείγμα οικονομικών πολιτικών για την 
Ευρωζώνη με δεόντως διασυνδεδεμένα δημοσιονομικά, 
νομισματικά και δομικά στοιχεία και καλεί το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο να αναθεωρήσει την απόρριψη ενός θετικού 
δημοσιονομικού προσανατολισμού για την ευρωζώνη. 
Κατά τη γνώμη της ΕΟΚΕ, η εμβάθυνση της ΟΝΕ είναι 
καθοριστικής σημασίας για την καλύτερη στήριξη της 
νομισματικής πολιτικής και των εθνικών οικονομικών 

πολιτικών, καθώς και για την ενίσχυση της δημοκρατικής 
και κοινωνικής διάστασης της διακυβέρνησης της 
ΕΕ. Επιπλέον, η ΕΟΚΕ επιδοκιμάζει την πρόταση της 
Επιτροπής για έμφαση στην ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία ως βασική αρχή της πλευράς δαπανών του 
προϋπολογισμού της ΕΕ, ζητεί περισσότερους ίδιους 
πόρους για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της 
ΕΕ και καλεί όλα τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν ταχέως 
την Ένωση Κεφαλαιαγορών προκειμένου να δοθεί νέα 
ώθηση και δυναμική στην οικονομία της ΕΕ.

Το πρόσφατα ανακοινωθέν Πρόγραμμα εργασίας 
της Επιτροπής για το 2018 δείχνει την πρόθεση της 
Επιτροπής να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις επί 
των τομέων που ανέδειξε η ΕΟΚΕ. (jk)� l

Η ΕΟΚΕ στη Διάσκεψη Κορυφής για 
κοινωνικά θέματα στο Γκέτεμποργκ

Υπό την ηγεσία του Προέδρου 
της Γιώργου Ντάση, αντιπροσωπεία 
μελών της ΕΟΚΕ έλαβε μέρος στην 
υψηλού επιπέδου διάσκεψη κορυφής 
για κοινωνικά θέματα στο Γκέτεμποργκ 
στις 17 Νοεμβρίου, όπου ο Ευρωπαϊκός 
Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων 
(ΕΠΚΔ) ανακοινώθηκε από κοινού από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκφράζοντας 
τη στήριξή της στον ΕΠΚΔ, η ΕΟΚΕ έχει 
προειδοποιήσει επανειλημμένα στις 
γνωμοδοτήσεις της ότι χωρίς κοινωνικά 
δικαιώματα, στηριζόμενα σε υγιή και 
βιώσιμη οικονομική βάση, απειλείται το 
μέλλον της ΕΕ. (ll)� l

Η ευρωπαϊκή ύπαιθρος χρειάζεται τόνωση
Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να προωθήσουν ευέλικτα 
και αποτελεσματικά προγράμματα 
στήριξης

Η βελτίωση της αγροτικής ανάπτυξης είναι 
εφικτή και ο  τοπικός πληθυσμός πρόθυμος να 
αναλάβει δράση, αλλά χρειάζεται υποστήριξη. 
Η ΕΕ και οι εθνικές αρχές πρέπει να ενισχύσουν 
τις μικρές πόλεις και χωριά. Με τη γνωμοδότηση 
με θέμα «Τα χωριά και οι κωμοπόλεις σαν καταλύτης 
για την αγροτική ανάπτυξη» που υιοθέτησε κατά την 
σύνοδο ολομέλειας του Οκτωβρίου, η ΕΟΚΕ επιθυμεί 
να συμβάλει στην αναζωογόνηση των αγροτικών 
περιοχών της Ευρώπης.

«Είναι ευθύνη της ΕΕ και των κρατών μελών της να 
παράσχει την αναγκαία ώθηση για την ανάπτυξη 
της υπαίθρου. Πρέπει να κάνουμε την ύπαιθρό μας 
ελκυστικότερο τόπο διαβίωσης», δήλωσε ο εισηγητής 
κ. Tom Jones (Διάφορες Δραστηριότητες - Ηνωμένο 
Βασίλειο).

Η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη απαιτεί επαρκείς 
υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των ταχέων 
ευρυζωνικών υπηρεσιών και ενός σύγχρονου δικτύου 
μεταφορών. «Αυτό δεν περικλείει μόνο τη δημιουργία 
ενός ευφυούς δικτύου οδικών και σιδηροδρομικών 
μεταφορών, αλλά και την έξυπνη και αποδοτική 
χρήση του εν λόγω δικτύου», εξηγεί ο κ. Jones. Η ΕΟΚΕ 
επιδοκιμάζει πλήρως την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για τα έξυπνα χωριά ως ένα πρώτο βήμα προς 
τη σωστή κατεύθυνση.

Η συνεργασία μεταξύ πόλεων, κωμοπόλεων και 
αγροτικών περιοχών στους τομείς του αγροτουρισμού 
και του τουρισμού της υπαίθρου, των συνδεόμενων με 
την υγεία δραστηριοτήτων και της αλυσίδας εφοδιασμού 
τροφίμων, θα ωφελήσει το ευρύ κοινό.

Η βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου θα μπορέσει να 
επιτευχθεί μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του τοπικού 
πληθυσμού, ο  οποίος πρέπει να συμμετέχει στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων. «Οφείλουμε να 
ενθαρρύνουμε τους πολίτες και ιδίως τους νέους, να 
εισακούσουμε τις απόψεις τους και να υποστηρίξουμε 
τις ιδέες τους», υπογραμμίζει ο κ. Jones. (sma)� l

Η Gabriele Bischoff και ο Jukka Ahtela, εισηγητές της γνωμοδότησης 
της ΕΟΚΕ για τον Ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

Ο Jean-Claude Juncker, Πρόεδρος της Επιτροπής, ο Γιώργος Ντάσης, 
Πρόεδρος της ΕΟΚΕ και ο Πρωθυπουργός της Σουηδίας Stefan Löfven 
στην Διάσκεψη κορυφής για κοινωνικά θέματα για τη δίκαιη απασχόληση 
και την ανάπτυξη 2017

Ο Frans Timmermans, Πρώτος Αντιπρόεδρος της 
Επιτροπής και ο Γιώργος Ντάσης, Πρόεδρος της ΕΟΚΕ 
στη Σύνοδο ολομέλειας
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Η ΕΟΚΕ ζητεί καθαρή, ανταγωνιστική και συνδεδεμένη 
κινητικότητα για όλους έως το 2025

Σε γνωμοδότηση που εγκρίθηκε κατά τη σύνοδο 
ολομέλειας της ΕΟΚΕ τον Οκτώβριο, η ΕΟΚΕ στηρίζει 
το στόχο της Επιτροπής να εξασφαλίσει καθαρή, 
ανταγωνιστική και συνδεδεμένη κινητικότητα με 
την ολοκλήρωση όλων των μεταφορικών μέσων 
έως το 2025 και την καλεί να βελτιώσει περαιτέρω 
το κανονιστικό πλαίσιο προκειμένου να θεσπίσει 
έναν αποτελεσματικό Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο 
Μεταφορών.

Αυτό ήταν το μήνυμα της γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ 
που υιοθετήθηκε στη σύνοδο ολομέλειας της 18ης 
Οκτωβρίου με εισηγητή τον Ulrich Samm (Εργοδότες - 
DE) και συνεισηγητή τον Brian Curtis (Εργαζόμενοι - UK).

Η ΕΟΚΕ στηρίζει το θεματολόγιο κινητικότητας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επιδοκιμάζει την προσπάθεια 
επίλυσης ορισμένων χρονιζόντων ζητημάτων 
μεταφορών στην ενιαία αγορά, λαμβανομένων υπόψη 
των ανθρωπίνων και εργατικών δικαιωμάτων και των 
περιβαλλοντικών πτυχών.

Ωστόσο, καλεί  την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
βελτιστοποιήσει περαιτέρω τις προτεινόμενες 
νομοθετικές αλλαγές.

«Οι μεταφορές θα βιώσουν επαναστατικές αλλαγές 
από την ψηφιοποίηση που θα παρέχει καλύτερη 
ποιότητα, ευκολία, ευελιξία, οικονομική προσιτότητα 

και ασφάλεια στις υπηρεσίες για τους καταναλωτές και 
τις επιχειρήσεις», ανέφερε ο κ. Samm.

Τα ηλεκτρικά οχήματα μπορούν αν συμβάλουν στη 
μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε τοπικό 
επίπεδο, ενώ μια πολιτική παραγωγής καθαρής 
ηλεκτρικής ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας για την 
επίτευξη των γενικών στόχων της ΕΕ για τα αέρια 
θερμοκηπίου. Η ΕΟΚΕ σημειώνει την απόκλιση μεταξύ 
της αναμενόμενης μείωσης των εκπομπών ρύπων (13%) 
στον τομέα των οδικών μεταφορών βάσει της παρούσας 
δέσμης και της μείωσης της τάξης του 18-19% με την 
οποία θα πρέπει να συμβάλει ο τομέας των μεταφορών 
στην επίτευξη των στόχων του 2030 για το κλίμα. Τονίζει, 

συνεπώς, ότι η παραγωγή καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας 
αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την επιτυχή μαζική 
εισαγωγή ηλεκτρικών οχημάτων στην αγορά. (mp)� l

Τα οδικά τέλη πρέπει να 
χρηματοδοτούν το κόστος των 
διευρωπαϊκών μεταφορικών 
υποδομών

Τα έσοδα από τα οδικά τέλη του διευρωπαϊκού 
οδικού δικτύου πρέπει να επανεπενδύονται σε 
μεταφορικές υποδομές και να προορίζονται 
σαφώς για αυτόν τον σκοπό, ώστε τα τέλη χρήσης 
του οδικού δικτύου να καλύπτουν το κόστος της 
ανάπτυξης, λειτουργίας και συντήρησης των οδικών 
υποδομών και τα τέλη που σχετίζονται με εξωτερικές 
δαπάνες να χρησιμοποιούνται για το μετριασμό των 
επιπτώσεων των οδικών μεταφορών. Αυτό ήταν 
το κύριο μήνυμα της γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ επί 
της προτεινόμενης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
μεταρρύθμισης της αποκαλούμενης «Οδηγίας για 
την ευρωβινιέτα», η οποία εγκρίθηκε κατά τη σύνοδο 
ολομέλειας της ΕΟΚΕ τον περασμένο Οκτώβριο.

Στην υφιστάμενη μορφή της πρότασης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα έσοδα από τα οδικά τέλη 
των διευρωπαϊκών δικτύων θα καταλήγουν στα 
κρατικά ταμεία. Η ΕΟΚΕ πρότεινε αυτό να αλλάξει με 
βάση τις αρχές «ο χρήστης πληρώνει» και «ο ρυπαίνων 
πληρώνει»:

«Η αρχή «ο χρήστης πληρώνει» σημαίνει ότι τα έσοδα 
θα επιστρέφουν στη συντήρηση των δρόμων και σε 
νέες επενδύσεις σε οδικές υποδομές, ενώ τα έσοδα από 
την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» θα 
αξιοποιούνται για τη μείωση της ρύπανσης, την ανάπτυξη 
καινοτόμων συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας 
και σταθμών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, 
την ανάπτυξη εναλλακτικών μέσων μεταφοράς κλπ.», 
αναφέρει ο  εισηγητής της γνωμοδότησης Alberto 
Mazzola (Εργοδότες - IT).

Η κατανομή των πόρων πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 
διαφανέστερη, αναφέρει ο  κ. Mazzola, ο  οποίος 
προτείνει την εισαγωγή ενημερωτικών πινακίδων στις 
εισόδους των αυτοκινητοδρόμων όπου θα αναγράφεται 

το ποσό που καταβλήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους 
για τη χρήση τους και το ποσό που επανεπενδύθηκε 
σε αυτούς. «Θα μπορούσαν επίσης να αναγράφονται 
δείκτες μείωσης της συμφόρησης, των ατυχημάτων και 
των εκπομπών», προσθέτει ο εισηγητής.

Τα έσοδα, που εκτιμώνται μεταξύ 10 και άνω των 
20 δισ. ευρώ, θα μπορούσαν να τονώσουν την 
ολοκλήρωση του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών. 
(dm)� l

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 
χρειάζεται νέους πόρους και πρέπει να 
εστιάζει μόνο στον εθελοντισμό

Η ΕΟΚΕ καλωσορίζει  τη δημιουργία του 
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (ESC), ορισμένα 
όμως από τα στοιχεία του νέου αυτού προγράμματος 
της Επιτροπής για τον εθελοντισμό των νέων στην 
Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησής 
του, χρειάζονται περαιτέρω διευκρίνιση και βελτίωση, 
αναφέρει η  ΕΟΚΕ στη γνωμοδότησή της για τη 
νομοθετική πρόταση σχετικά με το ΕΣΑ που υιοθετήθηκε 
τον Οκτώβριο (εισηγητής: Pavel Trantina, Διάφορες 
Δραστηριότητες - CZ, συνεισηγητής: Antonello Pezzini, 
Εργοδότες - IT).

H EOKE δήλωσε ότι ανησυχεί έντονα για την πρόταση 
ενοποίησης των στόχων του ΕΣΑ με τις πολιτικές 
απασχόλησης των νέων· ως εκ τούτου, προτείνει να 
επανεξεταστεί η συμπερίληψη των θέσεων εργασίας 
και πρακτικής άσκησης στο πρόγραμμα. Η προσέγγιση 
αυτή θέτει τον κίνδυνο υποκατάστασης της αμειβόμενης 
εργασίας με απλήρωτη εργασία για τους νέους της 
Ευρώπης.

Τη συγκρότηση του ΕΣΑ είχε εξαγγείλει για πρώτη φορά 
ο Πρόεδρος της Επιτροπής Jean-Claude Juncker, στην 
ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2016. 
Εάν εγκριθεί, το ΕΣΑ θα έχει προϋπολογισμό ύψους 
341,5 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2018-2020, 

στο τέλος της οποίας θα πρέπει να έχει υποδεχθεί 
περίπου 100 000 συμμετέχοντες.

Σχεδόν το 58 % του συνολικού προϋπολογισμού του 
ΕΣΑ θα ανακατανεμηθεί από το πρόγραμμα Erasmus+. 
Η ΕΟΚΕ εξέφρασε την ανησυχία της για την εν λόγω 
ανακατανομή των πόρων και τόνισε ότι οι επενδύσεις 
στον προϋπολογισμό του ΕΣΑ δεν πρέπει να αποβαίνουν 
σε βάρος του Erasmus+, το οποίο ήδη χρηματοδοτείται 
ανεπαρκώς. Ζήτησε να επενδυθούν περισσότερες νέες 
πιστώσεις στο ΕΣΑ. (ll)� l

Οι ρήτρες χρηστής φορολογικής 
διακυβέρνησης στις διεθνείς συμφωνίες 
θα προωθήσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη

Τα τελευταία χρόνια, υπήρξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για το διεθνές φορολογικό σύστημα. Έχουν διατυπωθεί 
ερωτήματα σχετικά με τον δίκαιο χαρακτήρα των 
συμφωνιών περί διπλής φορολόγησης (DTA) μεταξύ 
ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών και 
τον αντίκτυπό τους στα φορολογικά έσοδα των 
αναπτυσσόμενων χωρών.

Στη σύνοδο ολομέλειας του Οκτωβρίου, η  ΕΟΚΕ 
υιοθέτησε τη γνωμοδότηση με θέμα Οι συμπράξεις της 
ΕΕ για την ανάπτυξη και οι προκλήσεις που εγείρουν 
οι διεθνείς φορολογικές συμφωνίες (εισηγητής: 
Alfred Gajdosik, Διάφορες Δραστηριότητες  - AT, 
συνεισηγητής: Thomas Wagnsonner, Εργαζόμενοι - 
AT). Η  γνωμοδότηση επισημαίνει την ανάγκη να 
αξιολογηθεί ο αντίκτυπος των διεθνών φορολογικών 
μεταρρυθμιστικών προσπαθειών στους στόχους 
βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ).

Η ΕΟΚΕ επικροτεί τις προσπάθειες που καταβάλλουν 
η ΕΕ και τα κράτη μέλη της για την αντιμετώπιση των 
αδυναμιών του διεθνούς φορολογικού συστήματος. 
Ωστόσο, η  φορολογική πολιτική θα έπρεπε να 
αναδειχθεί σε ακόμη σημαντικότερο στοιχείο της 
αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ. Επιπλέον, υπάρχει 
ανάγκη να συμπεριληφθούν ρήτρες χρηστής 
φορολογικής διακυβέρνησης σε όλες τις σχετικές 
συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών για την 
προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την ιδέα της προώθησης της 
ανάπτυξης μέσω ιδιωτικών επενδύσεων, όταν η εν λόγω 
ανάπτυξη συνάδει με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. 
Τα φορολογικά ζητήματα συμβαδίζουν με τους στόχους 
βιώσιμης ανάπτυξης· για τον λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις 
θα πρέπει να καταβάλλουν τους φόρους τους στη 
χώρα της κερδοφορίας τους. (sg)� l

Η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 
δεν μπορεί να επιτευχθεί εις βάρος των 
απλών πολιτών

«Η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος μπορεί 
να επιτευχθεί μόνον εάν συμπεριλαμβάνει όλους τους 
πολίτες. Δεν αρκεί όμως να πείσουμε τους ανθρώπους 
ότι χρειάζεται να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας: είναι 
επίσης σημαντικό να παρέχουμε την στήριξη που 
χρειάζεται», δήλωσε ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ κ. Γεώργιος 
Ντάσης, κατά την έναρξη μιας παράλληλης στην COP23 
εκδήλωσης με θέμα Μία δίκαιη μετάβαση σε οικονομία 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που 
διοργάνωσε η ΕΟΚΕ στις 8 Νοεμβρίου στη Βόννη.

Η ΕΟΚΕ παρουσίασε τη γνωμοδότησή της για την 
κλιματική δικαιοσύνη. Η έννοια αυτή αναγνωρίζει ότι τα 
φτωχότερα και πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας πρέπει 
συχνά να υφίστανται τις μεγαλύτερες επιπτώσεις από την 
αλλαγή του κλίματος. Ως εκ τούτου, η ΕΟΚΕ προτείνει 
μία Διακήρυξη των Δικαιωμάτων της ΕΕ για το Κλίμα, 
στο πλαίσιο των προκλήσεων της παγκόσμιας κρίσης 
της κλιματικής αλλαγής.

Προκειμένου να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις της, 
πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές βιώσιμες 
εναλλακτικές λύσεις που δεν συνεπάγονται χειρότερη 
ποιότητα ή υψηλότερες τιμές. Η ΕΟΚΕ ενθαρρύνει επίσης 
την κατάργηση των επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα.

Πιστεύει ότι όλοι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα σε 
ένα υγιές περιβάλλον, και όχι μόνο στην Ευρώπη. «Η 
αλληλεγγύη πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της 
εφαρμογής της Συμφωνίας του Παρισιού. Πρόκειται για 
πρωτοβουλία κοινή και χωρίς αποκλεισμούς που απαιτεί 
συνεργασία σε όλα τα επίπεδα», είπε ολοκληρώνοντας 
ο κ. Ντάσης. (sma)� l 
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Η ΕΟΚΕ θα συμμετάσχει σε 
συζήτηση για το δικαίωμα 
πρόσβασης των ατόμων με 
αναπηρία στις κάλπες των 
Ευρωεκλογών

Στις 7 Δεκεμβρίου ο Πρόεδρος της 
ΕΟΚΕ Γιώργος Ντάσης και τα μέλη της 
Ιωάννης Βαρδακαστάνης και Krzysztof 
Pater θα συμμετάσχουν στην 4η 
σύνοδο ολομέλειας του Ευρωπαϊκού 
Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (EDF) 
που θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο με αφορμή την 20ή επέτειό 
του.

Ο  π ρ ό ε δ ρ ο ς  τ ο υ  E D F ,  Ι ω ά ν ν η ς 
Β α ρ δ α κ α σ τ ά ν η ς ,  ( Δ ι ά φ ο ρ ε ς 
Δραστηριότητες  - EL) θα είναι ο  κύριος 
ομιλητής, ενώ ο  Γιώργος Ντάσης 
και  ο  Krzysztof Pater  (Διάφορες 
Δραστηριότητες  - PL), εισηγητής της 
γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ Το πραγματικό 
δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία 
να ψηφίζουν στις εκλογές για το ΕΚ θα 
συμμετάσχουν σε συνεδρία με τίτλο 

«Θέλουμε να ψηφίζουμε», που αποσκοπεί 
στην εξασφάλιση της πλήρους πρόσβασης 
των ατόμων με αναπηρία στις Ευρωεκλογές 
του 2019.

Η ΕΟΚΕ πιστεύει  ακράδαντα πως 
η  συμμετοχή στα κοινά βρίσκεται στην 
καρδιά κάθε δημοκρατικής κοινωνίας· 
το να στερείται, επομένως, κάποιος αυτό 
το δικαίωμα εξαιτίας της αναπηρίας του 
αποτελεί μορφή διάκρισης. Για τον λόγο 
αυτό, η διαδικασία που διέπει τις εκλογές 
του ΕΚ βρίσκεται υπό εξέταση εν όψει των 
Ευρωεκλογών του 2019, καθώς προς το 
παρόν τα άτομα με αναπηρία παραμένουν 
αποκλεισμένα ή αντιμετωπίζουν εμπόδια 
στη συμμετοχή τους. (mrg)� l

Το LeaderSHIP 2020 χρειάζεται τόνωση
Η ναυπηγική βιομηχανία της ΕΕ 

χρειάζεται τη στρατηγική υποστήριξη 
της ΕΕ. Το πρόγραμμα LeaderSHIP 
2020 αποτελεί το κατάλληλο εργαλείο, 
ωστόσο πρέπει να ενισχυθεί και να 
παραταθεί ως το 2030. Η Ευρώπη πρέπει 
να αναλάβει τα ηνία στην Ε&Α για την 
κλιματική αλλαγή, την εξοικονόμηση 
ενέργειας και την πολυπλοκότητα των 
σκαφών, καθώς η ναυτιλιακή βιομηχανία 
είναι καθοριστικής σημασίας για το 
οικονομικό και κοινωνικό της μέλλον. 
Η ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών 

θα τονώσει την ανταγωνιστικότητα 
του κλάδου. Η  ευθυγράμμιση της 
εκπαίδευσης και η  ενίσχυση της 
ελκυστικότητας των θέσεων εργασίας 
είναι ζωτικής σημασίας. Η  ΕΕ πρέπει 
επίσης να καταπολεμήσει τον αθέμιτο 
διεθνή ανταγωνισμό.

Αυτά ήταν τα συμπεράσματα εκδήλωσης 
που διοργάνωσε η ΕΟΚΕ στις 24 Οκτωβρίου 
στις Βρυξέλλες, όπου εμπειρογνώμονες 
συζήτησαν για την κατάσταση του κλάδου.

Το μέλος της ΕΟΚΕ Marian Krzaklewski 
(Εργαζόμενοι  - PL) περιέγραψε τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένας τομέας 
όπου η Ευρώπη δυσκολεύεται να διατηρήσει 
την κρίσιμη μάζα της.

Το μέλος της CCMI Patrizio Pesci τόνισε 
το δυναμικό έξυπνης, χωρίς αποκλεισμούς 
και διατηρήσιμης ανάπτυξης του κλάδου, 
ο οποίος εξακολουθεί να πλήττεται από την 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και 
τον αθέμιτο ανταγωνισμό από τρίτες χώρες.

Ο Reinhard Lüken  της SEA Europe 
προειδοποίησε ότι η έλλειψη παραγγελιών 
των περασμένων ετών δε θα γίνει αισθητή 
παρά τα προσεχή χρόνια. Το πρόγραμμα 
LeaderSHIP 2020 αποτελεί κατάλληλο 
εργαλείο, ωστόσο πρέπει να ενισχυθεί και να 
μετατραπεί σε πρόγραμμα LeaderSHIP 2030 
που θα περιλαμβάνει την πολεμική ναυτιλία.

Η Elspeth Hathaway της IndustriAll τόνισε 
ότι παρά την απώλεια θέσεων εργασίας που 
κυμαίνεται από 15% έως 75%, ο  κλάδος 
εξακολουθεί να απασχολεί 5,4 εκατομμύρια 
εργαζομένους στην Ευρώπη και να 
καταλαμβάνει μερίδιο 50% του ναυτιλιακού 
εφοδιασμού παγκοσμίως. Η  πρόκληση 
συνίσταται στη διατήρηση δεξιοτήτων. 
Η δια βίου μάθηση έχει εξέχουσα σημασία 
σε αυτόν τον υψηλής τεχνολογίας τομέα και 
η κινητικότητα πρέπει να ενθαρρυνθεί.

Η Agnieszka Montoya-Iwanczuk της ΓΔ 
Ανάπτυξης παρουσίασε μελέτη σύμφωνα 
με την οποία η αλυσίδα εφοδιασμού της 
ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιομηχανίας στο 
σύνολό της είναι μεγαλύτερη από αυτήν 
της Κίνας ή της Ιαπωνίας, αλλά πολύ πιο 
ετερόκλητη, με λίγες μεγάλες και πολλές 
μικρές επιχειρήσεις. Θα χρειαστεί ανάπτυξη 
συνεργατικών σχηματισμών και ειδική 
ευρωπαϊκή θαλάσσια έρευνα. (sma)� l

Ο πολιτισμός φτάνει στην καρδιά της ΕΕ
από την Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων της 
ΕΟΚΕ

Υπό την προεδρία του προέδρου 
της Luca Jahier, η  ομάδα Διαφόρων 
Δραστηριοτήτων διοργάνωσε συναυλία 
στις 18 Οκτωβρίου 2017 με τίτλο: El 
Sistema Belgium: ReMuA / Shake Young 
Orchestra and the Connect Ensemble. Αυτή 
ήταν η πρώτη πολιτιστική πρωτοβουλία 
της ΕΟΚΕ που διοργανώθηκε στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς 2018.

Η μη κερδοσκοπική ένωση El Sistema 
Belgium: ReMuA/Shake Young Orchestra 
and the Connect ensemble ReMuA, στέλνει 
από το 2013 τους μουσικούς της σε σχολεία 
της Λιέγης και των Βρυξελλών για να κάνουν 
μουσικά εργαστήρια μίας εβδομάδας. Αυτά 

είναι βασισμένα στο διάσημο El Sistema από 
τη Βενεζουέλα, το οποίο υιοθετεί μία ομαδική 
προσέγγιση στην εκμάθηση μουσικών 
οργάνων. Μερικά χρόνια μετά, τα πιο 
προχωρημένα παιδιά είναι πλέον μέλη της 
ορχήστρας ReMuA/Shake Young Orchestra.

Αυτή η πολυπολιτισμική, γεμάτη ζωντάνια 
ορχήστρα νέων συνοδεύτηκε από το μουσικό 
σύνολο Connect. Η El Sistema Belgium έχει 
δώσει την ευκαιρία σε εκατοντάδες παιδιά 
να ξεκινήσουν μαθήματα μουσικής και να 
μάθουν ένα μουσικό όργανο στο σχολείο 
ή τη γειτονιά τους.

Τα μαθήματα τραγουδιού και/ή μουσικών 
οργάνων σε ομάδα γίνονται κομμάτι της 
ζωής των παιδιών, με εργαστήρια που 
διαρκούν 1,5 έως 5 ώρες την εβδομάδα. Οι 
πρόβες της ορχήστρας είναι η έκφραση μιας 

κοινότητας όπου επικρατεί ο  σεβασμός, 
το πνεύμα συνεργασίας και η  προσοχή 
στον άλλο. Στις Βρυξέλλες, οι δήμοι 
Molenbeek, Laeken, Schaerbeek, Forest, 
Ixelles και Bruxelles-Ville είναι γεμάτοι 
νέους μουσικούς, εκπαιδευμένους από την 
ReMuA, οι οποίοι παίζουν σε κάποια από τις 
ορχήστρες του El Sistema Belgium. (cl)� l

Τα πλεονεκτήματα μιας ψηφιακής κοινωνίας
από την Ομάδα Εργοδοτών της ΕΟΚΕ

Η ψηφιακή κοινωνία δεν είναι απλά μια 
καλή επιλογή -είναι η μοναδική επιλογή. Αυτό 
ήταν ένα από τα συμπεράσματα στα οποία 
κατέληξε το συνέδριο Τα πλεονεκτήματα 
μιας ψηφιακής κοινωνίας, που έλαβε 
χώρα στις 25 Οκτωβρίου 2017 στο Ταλίν της 
Εσθονίας. Οι σύνεδροι αντάλλαξαν απόψεις 
για τις διάφορες πτυχές της ηλεκτρονικής 
κοινωνίας και της ψηφιακής ενιαίας 
αγοράς. Η  ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, 
η  κοινωνιακή εμπιστοσύνη, η  ελεύθερη 
ροή δεδομένων, η  περαιτέρω ανάπτυξη 
υποδομών και η κατάργηση των φραγμών 
στην ψηφιακή ενιαία αγορά ήταν κάποια 
μόνο από τα θέματα που συζητήθηκαν.

«Η ψηφιοποίηση αλλάζει ήδη τον τρόπο που 
εργαζόμαστε. Η επανάσταση είναι γεγονός και 
όλοι μπορούν να επωφεληθούν από αυτό», 
τόνισε στην εναρκτήρια ομιλία του ο Jacek P. 
Krawczyk, πρόεδρος της ομάδας Εργοδοτών.

«Τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα συνοδεύονται 
και από νέα νοοτροπία», δήλωσε στην 
κεντρική ομιλία του συνεδρίου η  Kadri 
Simson, Υπουργός Οικονομικών Υποθέσεων 
και Υποδομών της Εσθονίας. «Το σημαντικό 
είναι να δούμε την ψηφιοποίηση ως ευκαιρία 
και όχι ως απειλή. Η  νομοθεσία πρέπει να 
συμβάλλει στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων 
και όχι να δημιουργεί νέα εμπόδια».

Το συνέδριο διοργανώθηκε από την ομάδα 
Εργοδοτών, από κοινού με την εσθονική 
Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, την 
Συνομοσπονδία Εργοδοτών Εσθονίας και 
το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο της 
Εσθονίας. (lj)� l

«Le dialogue social européen: 
Histoire d’une innovation sociale (1985-2003)»
της Ομάδας Εργαζομένων της ΕΟΚΕ

Στις 7 Δεκεμβρίου 2017, η  ομάδα 
Εργαζομένων θα παρουσιάσει το βιβλίο 
«Le dialogue social européen: Histoire 
d’une innovation sociale (1985-2003)». 
[Ευρωπαϊκός κοινωνικός διάλογος: ιστορία 
μιας κοινωνικής καινοτομίας (1985-2003)].

Το βιβλίο εξετάζει την ιστορία του 
ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου από 
το 1985 μέχρι το 2003 – από τη γέννηση 
ως την αυτονόμησή του. Η ανάλυση αυτή 
επιτυγχάνεται μέσω τεκμηρίωσης και 
συνεντεύξεων με διάφορους σημαντικούς 
παράγοντες που συνέλαβαν, συμμετείχαν 
και ανέπτυξαν τον ευρωπαϊκό κοινωνικό 
διάλογο: συνδικαλιστές, εργοδότες και 
ευρωπαϊκούς φορείς. Δεν πρόκειται 
για μία ειρηνική ιστορία· υπάρχουν 
συγκρούσεις και αποτυχίες. Ο κοινωνικός 
διάλογος όμως είναι βαθιά ριζωμένος στην 
συνείδηση των Ευρωπαίων. Κατανοεί τι 

είναι αυτό που μπορεί να επιφέρει απτά 
οφέλη στους πολίτες. Είναι επίσης ένας από 
τους καλύτερους τρόπους επίτευξης των 
ευρωπαϊκών θεμελιωδών αξιών: κοινωνικής 
προόδου και αλληλεγγύης, συνοχής και 
δημοκρατίας, ανθεκτικής ανάπτυξης.

Την παρουσίαση από τον συγγραφέα 
του βιβλίου, Jean Lapeyre,  πρώην 
Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα της ΕΣΣΟ, 
θα ακολουθήσει ανταλλαγή απόψεων με 
τη συμμετοχή αρκετών ηγετών εθνικών 
συνδικαλιστικών οργανώσεων. Αναμένονται 
τοποθετήσεις από την Gabriele Bischoff, 
πρόεδρο της ομάδας Εργαζομένων της 
ΕΟΚΕ, τον Cándido Méndez, πρώην γενικό 
γραμματέα της UGT και πρώην πρόεδρο της 
ETUC, τον Luc Triangle, γενικό γραμματέα 
της industriAll, την Marie-Hélène Ska, 
γενική γραμματέα της CSC και τον Peter 
Scherrer, αναπληρωτή γενικό γραμματέα 
της ETUC και πολλούς άλλους. Το σκεπτικό 
είναι να κάνουμε αναδρομή στο παρελθόν 

έτσι ώστε να δούμε καλύτερα το μέλλον του 
κοινωνικού διαλόγου και των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων. (mg)� l
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07|12|2017
Book presentation - Présentation du livre

VMA 3 | EESC | Van Maerlant Building

Rue Van Maerlant 2 | 1040 Brussels Bruxelles

15h00 – 17 h30

Book presentation
Présentation du livre

A drink will be offered afterwards | Un verre d'amitié sera offert à la fin
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Προετοιμασίες για τη 
βουλγαρική Προεδρία

Την 1η Ιανουαρίου 2018, η Βουλγαρία θα 
πάρει την σκυτάλη από την Εσθονία και θα 
αναλάβει την εκ περιτροπής Προεδρία της 
ΕΕ. Εν όψει αυτού, το Προεδρείο της ΕΟΚΕ 
πραγματοποίησε ειδική συνεδρίαση στη 
Σόφια και ετοιμάζει σειρά γνωμοδοτήσεων, 
εκδηλώσεων και άλλων πρωτοβουλιών, 
τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στη Βουλγαρία. 
Στο ενημερωτικό δελτίο του Ιανουαρίου θα 
υπάρχει επισκόπηση των προτεραιοτήτων 
της Προεδρίας και χρονοδιάγραμμα με τις 
σχετικές δραστηριότητες της ΕΟΚΕ.

Καλές γιορτές
Ευχόμαστε  σε  όλους εσάς Καλά 
Χριστούγεννα και ένα 2018 με ευημερία!

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και 
την στήριξή σας τους τελευταίους δώδεκα 
μήνες. Θα επιστρέψουμε με το επόμενο 
τεύχος του νέου ψηφιακού ενημερωτικού 
μας δελτίου για τους αναγνώστες μας σε 
όλη την Ευρώπη!
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