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ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Αγαπητοί
αναγνώστες,

Με μεγάλη μου χαρά υποδέχτηκα κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Σεπτεμβρίου τον
κ. Karl-Heinz Lambertz, νεοεκλεγέντα Πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών. Πέραν
του ότι οι δύο επιτροπές μας αποτελούν υπόδειγμα υλικοτεχνικής συνεργασίας, καθώς
συστεγάζονται και μοιράζονται πολλές διοικητικές υπηρεσίες, υπάρχει κάτι ακόμη που
έχουν κοινό και που έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς η Ένωση παρουσιάζει
έλλειμμα εγγύτητας με τη βάση και με τους πολίτες. Οι δύο συμβουλευτικές επιτροπές
εκπροσωπούν — ενώπιον των θεσμικών ευρωπαϊκών οργάνων — τους οργανισμούς
και τους θεσμούς που βρίσκονται σε άμεση επαφή με το κοινό στους τόπους διαβίωσης
και εργασίας του — στις χώρες, τις περιφέρειες, τους δήμους και τις κοινότητες: την
κοινωνία των πολιτών και τις ενώσεις τοπικής αυτοδιοίκησης. Τώρα είναι η στιγμή να
αξιοποιηθεί το σκεπτικό της θέσπισης των δύο αυτών οργάνων από τις Συνθήκες προς
όφελος της Ένωσης και κάθε Ευρωπαίου. Είναι η στιγμή να ενισχυθούν οι συνέργειες,
τόσο για να κατανοήσουν καλύτερα τα θεσμικά όργανα τις ελπίδες και τις προσδοκίες
των πολιτών, όσο και για να διευρυνθεί η συμμετοχή του κοινού στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Η Ευρώπη του μέλλοντος πρέπει να είναι μια Ευρώπη πιο κοντινή στους πολίτες.
Είναι επίσης μεγάλη μου χαρά που υποδέχτηκα τον κ. Jean-Claude Juncker, και θα
ήθελα να τον ευχαριστήσω όλως ιδιαιτέρως, όχι μόνο που ήρθε και πάλι να συζητήσει
με την ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών, αλλά και που το έπραξε αμέσως μετά από
την ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης ενώπιον του Κοινοβουλίου, πράγμα που
θεωρώ ως απόδειξη μιας πραγματικής βούλησης να βοηθήσει τους πολίτες να πάρουν
και πάλι στα χέρια τους τον σχετικό προβληματισμό, μιας βούλησης να ακούσει αυτά
που έχουν να πουν. Είναι ένα μήνυμα που έστειλε βέβαια σε εμάς, τα μέλη της ΕΟΚΕ,
αλλά ο Πρόεδρος της Επιτροπής γνωρίζει πολύ καλά ότι, όταν μας λέει κάτι, το ακροατήριό του εκτείνεται πολύ πέρα από την αίθουσα όπου συνεδριάζει η Ολομέλειά μας.
Ο κ. Juncker δεν επανέλαβε την πρόσφατη ομιλία του· αντίθετα, έδωσε έμφαση σε
συγκεκριμένα σημεία και άκουσε τις απόψεις των εκπροσώπων της κοινωνίας των
πολιτών σχετικά με τα ζητήματα που τους ενδιαφέρουν περισσότερο. Το συμπέρασμα
είναι μια πραγματική ελπίδα να δούμε το ευρωπαϊκό εγχείρημα να επαναλαμβάνει την
πορεία του προς την επίτευξη των θεμελιωδών αξιών του. Ένα πράγμα είναι βέβαιο:
οι τρεις Ομάδες της ΕΟΚΕ, οι ενώσεις εργοδοτών, τα συνδικάτα εργαζομένων και οι
λοιπές κοινωνικο-επαγγελματικές ενώσεις ή ενώσεις πολιτών, θα βρίσκονται σαφώς
στο πλευρό της Επιτροπής όποτε ζητά από τα κράτη μέλη μεγαλύτερη συνοχή, ενότητα, αλληλεγγύη και αποτελεσματικότητα. Οι τρεις Ομάδες της ΕΟΚΕ έχουν κοινή
πεποίθηση ότι η Ένωση διαθέτει μέλλον· είναι πρόθυμες να συμβάλλουν στη διαμόρφωση αυτού του μέλλοντος· και είναι έτοιμες να το υλοποιήσουν.
Γεώργιος Ντάσης
Πρόεδρος της ΕΟΚΕ
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ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

13 Νοεμβρίου, Σόφια
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Διάσκεψη για την ασφάλεια των
εξωτερικών συνόρων

23-24 Νοεμβρίου 2017, Μαδρίτη
Σεμινάριο για την κοινωνία πολιτών
και τα μέσα ενημέρωσης — Ο ρόλος
της κοινωνίας των πολιτών της ΕΕ
σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο
επικοινωνιών

6-7 Δεκεμβρίου 2017,
Βρυξέλλες

Σύνοδος ολομέλειας της ΕΟΚΕ

7 Δεκεμβρίου 2017, Βρυξέλλες
Τελετή απονομής του Βραβείου της
κοινωνίας των πολιτών

7-8 Δεκεμβρίου 2017, Μιλάνο

Επίσημη προκήρυξη του «Ευρωπαϊκού
Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018»

Η απώλεια βιοποικιλότητας
θέτει σε κίνδυνο την
επιβίωση μας
Ευρωπαϊκή Ενεργειακή
Ένωση: μια κοινωνική νίκη
επίσης
Πάνω από εκατό
υποψηφιότητες για το
βραβείο της κοινωνίας των
πολιτών της ΕΟΚΕ 2017

Περισσότερη ενότητα, αλληλεγγύη και
ανταγωνιστικότητα, και όχι πολίτες
δεύτερης κατηγορίας
Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ.
Jean-Claude Juncker εξέφρασε την αισιοδοξία του για την Ευρώπη κατά τη σύνοδο
ολομέλειας της ΕΟΚΕ τον Σεπτέμβριο. Αναφέρθηκε στη δημιουργία 8 εκατομμυρίων
νέων θέσεων εργασίας, στη μείωση του
ελλείμματος του προϋπολογισμού, στη διάθεση περισσότερων από 225 δισ. ευρώ σε
επενδύσεις ως μέρος του Σχεδίου Juncker,
στην έναρξη λειτουργίας του Ευρωπαϊκού
Σώματος Αλληλεγγύης και στην πρόοδο της
ΕΕ στο διεθνές εμπόριο. Επίσης, ο Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μοιράστηκε ορισμένες ανησυχίες του με τα μέλη της ΕΟΚΕ
και ζήτησε τη βοήθεια του οργάνου, λέγοντας εξής: «Ο κοινωνικός πυλώνας είναι ένα
εγχείρημα στο οποίο πιστεύω πολύ. Θεωρώ
ότι θα πρέπει στην Ευρώπη να συνεκτιμώνται περισσότερο οι προβληματισμοί και
οι ανάγκες των εργαζομένων, ειδάλλως, θα
διασπαστεί στα δύο: στους νικητές ή τους
ωφελημένους και σε όσους —εσφαλμένα
ή ορθά— θεωρούν ότι έχει παραμεληθεί στο
εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»
«Δεν θα σας αφήσουμε μόνους στην προσπάθειάς σας αυτή!», απάντησε ο Πρόεδρος της
ΕΟΚΕ, κ. Γιώργος Ντάσης. «Όποια επιλογή
κι αν προκριθεί για το μέλλον της Ευρώπης,

Ο κ. Γιώργος Ντάσης, Πρόεδρος της ΕΟΚΕ, παραδίδει στον κ. Jean-Claude Juncker, Πρόεδρο της
Επιτροπής, τις περιλήψεις των εθνικών διαλόγων για το μέλλον της Ευρώπης
η ΕΟΚΕ επιθυμεί μια συνεκτική και συνεπή
Ευρωπαϊκή Ένωση, μια Ένωση που θα είναι
σε θέση να εξασφαλίζει ουσιαστικές ίσες
ευκαιρίες σε όλους. Η ΕΟΚΕ δηλώνει αποφασισμένη να συμβάλει στην επίτευξη αυτού
του στόχου.» Επίσης, ο κ. Ντάσης διαβίβασε
στον κ. Juncker τις εκθέσεις από τις εθνικές
διαβουλεύσεις με θέμα το μέλλον της Ευρώπης, τις οποίες διεξήγαγε η ΕΟΚΕ νωρίτερα
κατά το τρέχον έτος στα 27 κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από την πλευρά του, ο κ. Jacek Krawczyk,
πρόεδρος της Ομάδας των Εργοδοτών, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς
το Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για το εμπόριο
και την ανανεωμένη βιομηχανική στρατηγική. «Στόχος μας πρέπει να είναι η δημιουργία του πλέον ελκυστικού περιβάλλοντος για τις
επενδύσεις, τη λειτουργία των επιχειρήσεων και
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Η Ολομέλεια της ΕΟΚΕ έδωσε τον λόγο στους υπέρμαχους
της «Απαγόρευσης της γλυφοσάτης»
Λίγες εβδομάδες πριν ψηφίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δεκαετή ανανέωση της
άδεια για την κυκλοφορία της γλυφοσάτης
(4 Οκτωβρίου), η ΕΟΚΕ πρόσφερε ένα βήμα
συζήτησης στη σύνοδο της ολομέλειάς της
την Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου. Δύο υποστηρικτές της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας
Πολιτών (ΕΠΠ), ο David Schwartz από την
WeMove.EU και ο Herman van Bekkem
από την Greenpeace, κλήθηκαν να παρουσιάσουν τους στόχους τους. Η ΕΠΠ καταθέτει τρία αιτήματα: την απαγόρευση
της γλυφοσάτης, τη μεταρρύθμιση
της διαδικασίας έγκρισης ζιζανιοκτόνων και πρόταση για πανευρωπαϊκούς
υποχρεωτικούς στόχους όσον αφορά
τη μείωση της χρήσης ζιζανιοκτόνων.
Οι υποστηρικτές της συγκέντρωσαν
πάνω από 1.3 εκατομμύρια υπογραφές
σε 5 μήνες. Πιστεύουν ότι ο στόχος της
ΕΕ θα πρέπει να είναι ένα μέλλον χωρίς
φυτοφάρμακα.
Το ζήτημα μιας ενδεχόμενης απαγόρευσης
της γλυφοσάτης έχει διχάσει την κοινή
γνώμη σε ολόκληρη την Ευρώπη, ιδίως
εξαιτίας των αμφιλεγόμενων πορισμάτων
των μελετών επιπτώσεων. Αυτές οι αποκλίνουσες απόψεις αντικατοπτρίστηκαν και

Ο κ. Herman van Bekkem (Greenpeace) παρουσιάζει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για την
απαγόρευση της γλυφοσάτης
στη συζήτηση που διοργανώθηκε νωρίτερα εφέτος σε συνεδρίαση του τμήματος
«Γεωργία, αγροτική ανάπτυξη και περιβάλλον» (ΝΑΤ) και στις διάφορες δηλώσεις των
μελών της ΕΟΚΕ κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια.
Ο κ. Brendan Burns, πρόεδρος του τμήματος NAT της ΕΟΚΕ, έθιξε την ουσία του
θέματος: «Κανείς δεν θέλει ανθυγιεινές χημικές ουσίες στο περιβάλλον ή στα τρόφιμά
μας. Ωστόσο, η συζήτηση που διοργανώσαμε
στις 5 Απριλίου στη συνεδρίαση του τμήματος, με υποστηρικτές της ΕΠΠ και ίσο αριθμό
υπερασπιστών και αντιπάλων της γλυφοσάτης ως ομιλητές, και απέδειξε ότι δεν υπάρχει
συναίνεση ως προς τις περιβαλλοντικές και
υγειονομικές επιπτώσεις της γλυφοσάτης».

www.eesc.europa.eu

Συμπερασματικά, ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ
Γιώργος Ντάσης δήλωσε τα εξής: «Δεν
είμαστε επιστήμονες, αλλά προφανώς πρέπει να αποδεχθούμε τις μελέτες, εφόσον είναι
αντικειμενικές. Οι άνθρωποι θα πρέπει οπωσδήποτε να τοποθετηθούν υπεράνω των συμφερόντων των πολυεθνικών εταιρειών, και
1,3 εκατομμύρια Ευρωπαίοι δεν μπορούν να
αγνοηθούν. Είναι καθήκον της ΕΕ να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών της με ένας
πραγματικά λυσιτελή τρόπο στηριζόμενη σε
επιστημονικά επιχειρήματα». (sma)
l

Η απώλεια βιοποικιλότητας
θέτει σε κίνδυνο την
επιβίωση μας

Το κριτικό πνεύμα και η αίσθηση
του ανήκειν είναι βασικά όπλα
κατά της ριζοσπαστικοποίησης
© Shutterstock

© Shutterstock

Η έμφαση στην κοινωνική ένταξη των νέων, η υποστήριξή της προσπάθειά τους να αναπτύξουν μια αίσθηση
ταυτότητας και η εκπαίδευσή τους για να σκέφτονται
με κριτικό πνεύμα είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία
για την επιτυχή πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης
των νέων, σύμφωνα με ακρόαση που διοργάνωσε
η ΕΟΚΕ τον Σεπτέμβριο.
Ωστόσο, στην εν λόγω ακρόαση, με τίτλο «Ο ρόλος της
κοινωνίας πολιτών στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης των νέων», καταδείχθηκε επίσης ότι
η κοινωνία έχει την τάση να αντιδρά μόνο αφού έχει
συμβεί κάτι και ότι δεν ακολουθείται μια συντονισμένη
πολυπαραγοντική προσέγγιση.

Η ΕΟΚΕ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου με αφορμή
τα πολύ επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα του καλοκαιριού. Πολλές από τις προτάσεις της ΕΟΚΕ για την
καλύτερη προστασία της Φύσης δεν έχουν βρει έως
τώρα ανταπόκριση. «Απευθύνουμε εκ νέου έκκληση
προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν
την ταχεία και συνεπή εφαρμογή της στρατηγικής για τη
βιοποικιλότητα, και ιδίως των οδηγιών για τα πτηνά και
τους οικοτόπους και η οδηγία για τα ύδατα», δήλωσε ο κ.
Lutz Ribbe (Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων – DE),
παραπέμποντας στη γνωμοδότησή του σχετικά με την
πολιτική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα.
Η ΕΟΚΕ ζητεί να καταρτιστεί ειδικός προϋπολογισμός του δικτύου Natura 2000 και να αποδοθεί στη
βιοποικιλότητα χαρακτήρας οριζόντιου θέματος
Το δίκτυο Natura 2000 έχει στόχο την προστασία σπάνιων και μοναδικών βιοτόπων. Σήμερα, όλοι σχεδόν οι
τοποθεσίες του δικτύου Natura 2000 έχουν οριστεί αλλά
λίγες μόνο χαίρουν μόνιμης νομικής προστασίας και
διαθέτουν σχέδια διαχείρισης. «Αυτό αποτελεί απόδειξη

ανικανότητας ή απλά άγνοιας εκ μέρους της ΕΕ και πολλών
κρατών μελών. Αντιλαμβανόμαστε ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει
πολλές προκλήσεις. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε
ότι η επιβίωσή μας εξαρτάται από τη βιοποικιλότητα και η συνεχιζόμενη λεηλασία της Φύσης
υπονομεύει την επιβίωσή μας», προειδοποιεί ο κ.
Ribbe. Επί του παρόντος οι περιοχές Natura 2000 χρηματοδοτούνται σχεδόν αποκλειστικά από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, πράγμα που
συχνά οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων. Ως εκ τούτου, η ΕΟΚΕ ζητεί να καταρτιστεί συμπληρωματικός
προϋπολογισμός για το δίκτυο Natura 2000.
Η βιοποικιλότητα πρέπει να συμπεριληφθεί και σε
άλλες πολιτικές, ιδίως στο γεωργικό τομέα, ο οποίος
ασκεί τις μεγαλύτερες πιέσεις στα χερσαία οικοσυστήματα. «Ελπίζουμε ότι η ενδιάμεση αναθεώρηση
των «περιοχών οικολογικής εστίασης» και η επικείμενη
μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ)
θα επικεντρωθούν και στην επίτευξη των στόχων για τη
βιοποικιλότητα», δήλωσε ο κ. Ribbe. (sma)
l

Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να προωθήσει
καλύτερα την Ευρωπαϊκή βιομηχανία ζάχαρης
Όταν καταργηθούν οι ποσοστώσεις παραγωγής ζάχαρης από τεύτλα τον Οκτώβριο, η Ευρωπαϊκή βιομηχανία ζάχαρης θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια εντελώς νέα
κατάσταση. Το κατά πόσον η νέα αυτή πρόκληση θα
μετατραπεί σε επιτυχία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό
από τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ στηρίζει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μεταποίησης και τους παραγωγούς
ζαχαρότευτλων.
Λίγο πριν από την κατάργηση των ποσοστώσεων για
την παραγωγή ζαχαροτεύτλων την 1η Οκτωβρίου 2017,
η ΕΟΚΕ υιοθέτησε γνωμοδότηση πρωτοβουλίας με θέμα
Βιομηχανικές μεταλλαγές στη βιομηχανία ζάχαρης
από ζαχαρότευτλα στην ΕΕ. Το τέλος των ποσοστώσεων παραγωγής ζάχαρης ζαχαρότευτλων της ΕΕ θα
προσφέρει στη βιομηχανία του κλάδου τη δυνατότητα
απεριόριστων εξαγωγών ζάχαρης. «Πρόκειται για μια
τεράστια ευκαιρία για τους Ευρωπαίους παραγωγούς ζάχαρης, προκειμένου όμως να επωφεληθούν πλήρως από την
ελευθέρωση αυτή, πρέπει να έχουν την απόλυτη στήριξη
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», δήλωσε ο κ. José Manuel
Roche Ramo (Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων, ES),
εισηγητής της γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ. Κατά την άποψη
της ΕΟΚΕ, η ΕΕ θα ήταν σκόπιμο να είναι περισσότερο

επιφυλακτική όσον αφορά την ελευθέρωση του εμπορίου στις διαπραγματεύσεις για νέες συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών. Η Επιτροπή πρέπει να αντιμετωπίσει
τη ζάχαρη ως ευαίσθητο ζήτημα στις διαπραγματεύσεις
της σε θέματα ελεύθερου εμπορίου, διατηρώντας τους
δασμούς της ΕΕ επί της ζάχαρης.
Η συνεισηγήτρια Estelle Brentnall (εκπρόσωπος
CCMI – BE) υπογράμμισε τη σημαντική συμβολή του
κλάδου παραγωγής ζάχαρης από ζαχαρότευτλα στη
δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την οικονομική
δραστηριότητα στις αγροτικές περιοχές, και ζήτησε
να συμπεριληφθούν στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής μέσα παρέμβασης στην αγορά τα οποία
υποστηρίζουν τη συνεχή παραγωγή ζάχαρης στα κράτη
μέλη της ΕΕ.
Με ετήσια παραγωγή περίπου 17,2 εκατ. τόνους, η ΕΕ
κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στην παραγωγή
ζάχαρης από ζαχαρότευτλα. Οι επιχειρήσεις παραγωγής
ζάχαρης αγοράζουν περίπου 107 εκατ. τόνους ζαχαρότευτλων ετησίως από 137.000 Ευρωπαίους καλλιεργητές. Η βιομηχανία ζάχαρης της ΕΕ παρέχει 28 000 άμεσες
και 150 000 έμμεσες θέσεις εργασίας. (sma)
l

Απόσπαση εργαζομένων: επείγει
η αναθεώρηση της οδηγίας
Ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ Γιώργος Ντάσης έχει συνυπογράψει μια δήλωση με τον Πρόεδρο του Γάλλου
Οικονομικού, Κοινωνικού και Περιβαλλοντικού
Συμβουλίου, Patrick Bernasconi, απευθύνοντας
έκκληση για ριζική αναθεώρηση της νομοθεσίας
της ΕΕ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων
για την καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπινγκ:
η ΕΕ θα πρέπει να έχει πάντοτε ως στόχο την προς
τα άνω σύγκλιση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης στην ΕΕ, προτρέποντας τα κράτη μέλη που
αντιτίθενται στη μεταρρύθμιση να ευθυγραμμιστούν
με αυτή τη διαδικασία. Οι δύο Πρόεδροι καλούν
τους ευρωπαίους νομοθέτες να διασφαλίσουν την
προσωρινή φύση της απόσπασης και τα κράτη μέλη
να συγκεντρώσουν τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα
για την καταπολέμηση της απάτης και του αθέμιτου
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ανταγωνισμού από επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί
με μοναδικό σκοπό να εκμεταλλεύονται τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών της
ΕΕ. Ζητούν επίσης πρακτικά μέτρα προκειμένου να
εξασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε
ένα σύστημα κοινωνικής ασφαλίσεως πριν από την
απόσπασή τους καθώς και τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής κάρτας αποσπασμένων εργαζομένων για την
απλούστευση των ελέγχων και των διαδικασιών. Επιμένουν επίσης ότι η οδηγία πρέπει να εφαρμοστεί και
στον τομέα των μεταφορών.
Για να διαβάσετε τη δήλωση, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: http://www.eesc.europa.eu/el/news-media/
news/posted-workers-its-high-time-revise-directive
(dm/pa)
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Ένας από τους ομιλητές ήταν η κ. Jessica Soors, προϊστάμενη της υπηρεσίας για την απο-ριζοσπαστικοποίηση στη βελγική πόλη του Βιλβόρντ, από την οποία
προέρχεται ο μεγαλύτερος αριθμός αλλοδαπών μαχητών σε σχέση με άλλες πόλεις στην Ευρώπη. Η πρώτη
της συμβουλή προς τις τοπικές κοινότητες ήταν να είναι
προετοιμασμένες για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης σε αντίθεση με την πόλη της, όταν νέοι
πολίτες άρχισαν να φεύγουν για να πολεμήσουν στο
εξωτερικό.
Η κ. Soors σημείωσε ότι η ριζοσπαστικοποίηση δεν πρέπει να αρχίζει με την επιμέρους εξέταση μεμονωμένων
περιπτώσεων ή την επιβολή του νόμου, αλλά με την
πρόληψη, η οποία θα πρέπει να ξεκινά από το σχολείο.

Άλλοι ομιλητές επισήμαναν ότι στο σχολείο πρέπει να
δίνεται μεγαλύτερη προσοχή στην αγωγή του πολίτη
και ότι πρέπει να δίνεται έμφαση στην πολυμορφία και
την ενεργό συμμετοχή του ατόμου στα κοινά. Η ολοένα
και πιο σύνθετη συλλογιστική ικανότητα και η ανάπτυξης κριτικής σκέψης από νεαρή ηλικία είναι επίσης ένα
από τα ισχυρότερα όπλα ακύρωσης του δελέατος της
ριζοσπαστικοποίησης.
Στους ομιλητές ήταν επίσης εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ειδικοί σε θέματα εκπαίδευσης και
εκπρόσωποι οργανώσεων τυπικής ή άτυπης εκπαίδευσης νέων.
Η ΕΟΚΕ προετοιμάζει γνωμοδότηση για το θέμα αυτό,
η οποία θα υιοθετηθεί τον Δεκέμβριο. (ll)
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Καλωσορίσατε
στον νέο
ιστότοπο της
ΕΟΚΕ!
Ο ιστότοπος της ΕΟΚΕ ανανεώθηκε
κατά τη διάρκεια του Αυγούστου 2017.
Τώρα είναι πλήρως προσαρμοσμένος,
δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί
μέσω οποιουδήποτε υπολογιστή
ή κινητής συσκευής. Αναθεωρήθηκε
επίσης το φάσμα των γλωσσών του
ιστότοπου προκειμένου να καταστεί
πιο εύχρηστος: ο ιστότοπος σας επιτρέπει να πλοηγηθείτε στις σελίδες
του σε 23 γλώσσες, συμπεριλαμβανομένης της γενικής παρουσίασης των
δραστηριοτήτων και των οργάνων της
ΕΟΚΕ. Η δομή και το περιεχόμενο των
σελίδων έχουν επανεξεταστεί, απλουστευθεί και επικαιροποιηθεί ώστε να
εξασφαλιστεί μια ταχύτερη και ευκολότερη πρόσβαση στο έργο της ΕΟΚΕ. (kf)
Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eesc.europa.eu/!
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Νέες μορφές εργασίας — ευκαιρίες και
προκλήσεις
Ένα από τα κεντρικά σημεία της συζήτησης της ολομέλειας της ΕΟΚΕ τον Σεπτέμβριο ήταν οι νέες μορφές
εργασίας. Στην υιοθετηθείσα γνωμοδότησή της
σχετικά με τις νέες μορφές εργασίας και δεξιοτήτων (εισηγητής: Ulrich Samm, Εργοδότες, DE), η ΕΟΚΕ
επισημαίνει την εμφάνιση πολλών άτυπων μορφών
όπως η μερική απασχόληση, η εργασία με πολλαπλούς εργολάβους και η λεγόμενη «πληθεργασία», με
την προσφορά δεξιοτήτων από τους εργαζόμενους σε
διαδικτυακές πλατφόρμες που λειτουργούν ως δίκτυο
επαγγελματιών με υψηλού επιπέδου κατάρτιση και
ειδίκευση. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει
να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για την καλύτερη
αντιμετώπιση των συναφών κοινωνικών κινδύνων πρέπει να δοθεί υψηλή προτεραιότητα στην παροχή
κοινωνικής ασφάλισης και στην αποφυγή της φτώχειας.
Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει ότι η αυτοματοποίηση και τα
ρομπότ έχουν ολοένα και μεγαλύτερο αντίκτυπο στην
εργασία. Αν και θα μπορούσαν να έχουν θετικό αντίκτυπο στην οικονομία σε μια γηράσκουσα κοινωνία,
επηρεάζουν επίσης την απασχόληση: εν προκειμένω
ο κοινωνικός διάλογος πρέπει να λάβει χώρα σε πρώιμο στάδιο. Στο μέλλον, η δια βίου μάθηση και η επαγγελματική κατάρτιση θα είναι αναγκαίες για όλους· σε
αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι όλοι οι
εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε παραδοσιακά εταιρικά προγράμματα κατάρτισης. Οι μακροπρόθεσμες

εξελίξεις, από την άλλη πλευρά, μπορούν να αντιμετωπιστούν καλύτερα μέσω της γενικής εκπαίδευσης.
Στη γνωμοδότησή της σχετικά με τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στις νέες μορφές εργασίας
(εισηγήτρια: Franca Salis-Madinier, Εργαζόμενοι, FR),
η ΕΟΚΕ τονίζει ότι, αυτή τη στιγμή των μεγάλων αλλαγών για τους εργαζομένους, εξακολουθούν να ισχύουν
οι βασικοί στόχοι και οι αρχές του κοινωνικού διαλόγου και των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Ο ρόλος
τους δεν είναι να αντιτίθενται στις αλλαγές, αλλά να τις
κατευθύνουν, προκειμένου να αποκομίσουν τα πλήρη
οφέλη τους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων εξακολουθούν να
γίνονται σεβαστά. Χρειάζονται η συμμετοχική διαχείριση, η θέσπιση συλλογικών κανόνων, η προσαρμογή
του κοινωνικού διαλόγου και η εξεύρεση καινοτόμων
απαντήσεων. Η ψηφιοποίηση έχει ευρύτερο αντίκτυπο
στην εργασία - μπορεί να προσφέρει σε ορισμένους
εργαζόμενους ευκαιρίες αυτονομίας και καλύτερη
ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής
ζωής, αλλά θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει κίνδυνο για την υγεία σε περίπτωση κακής διαχείρισης.
Η Ευρώπη διαθέτει ήδη ορισμένα καλά παραδείγματα
σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των απαιτήσεων
και των προκλήσεων της ψηφιακής εποχής. (sg) l

Οι πολιτικοί ηγέτες της ΕΕ, της Λατινικής
Αμερικής και της Καραϊβικής θα πρέπει να
εκτιμήσουν την αξία της κοινωνίας των πολιτών
Κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Σεπτεμβρίου, η ΕΟΚΕ υιοθέτησε γνωμοδότηση με θέμα Το νέο πλαίσιο για τις
στρατηγικές σχέσεις ΕΕ-CELAC και ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών (εισηγητής: Mário Soares, Εργαζόμενοι, PT). Στην εν λόγω γνωμοδότηση, η ΕΟΚΕ απευθύνει
έκκληση για εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ
και της CELAC (Κοινότητα Κρατών της Λατινικής Αμερικής
και της Καραϊβικής), βάσει συνολικής συμφωνίας-πλαίσιο η οποία να περιλαμβάνει τις αρχές που διέπουν την
ανάληψη δράσης στους τομείς του πολιτικού διαλόγου,
της συνεργασίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Ωστόσο,
η επιτυχής έκβαση παντός είδους διαπραγματεύσεων
μεταξύ της ΕΕ, της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής
προϋποθέτει την καθιέρωση διαρθρωμένου διαλόγου με
την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών. Στην ιδιαίτερη
περίπτωση των συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών,
η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να έχει
ουσιαστική συμμετοχή σε κάθε στάδιο των διαπραγματεύσεων, της υλοποίησης και της αξιολόγησής τους.

Η ΕΟΚΕ καλεί όλους τους πολιτικούς ηγέτες της ΕΕ, της
Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής να αναγνωρίσουν
και να εκτιμήσουν την αξία της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα εξασφαλιστεί
η συμμετοχή του μέγιστου δυνατού αριθμού πολιτών στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η ΕΟΚΕ έχει επανειλημμένα επισημάνει την έλλειψη ευρείας πρόσβασης σε
πληροφορίες ως ένα από τα κυριότερα προβλήματα
που απαντώνται κατά την παρακολούθηση των σχέσεων
μεταξύ της ΕΕ και της CELAC. Η απουσία διαφάνειας παρεμποδίζει επίσης την έγκαιρη εκπόνηση προτάσεων από
την κοινωνία των πολιτών. Κρίνεται απολύτως επιβεβλημένο να θεσπιστούν σαφείς κανόνες και διαδικασίες πρόσβασης και διάδοσης των εν λόγω πληροφοριών. Η ΕΟΚΕ
είναι της γνώμης ότι θα πρέπει επίσης να προβλεφθούν
επαρκείς υλικοί πόροι για τη διασφάλιση της συμμετοχής
της κοινωνίας των πολιτών τόσο στις διαπραγματεύσεις
όσο και στον επίσημο και ανοικτό διάλογο με τις αρμόδιες
αρχές. (sg)
l

Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση:
μια κοινωνική νίκη επίσης
Ανησυχίες σχετικά με το κοινωνικό κόστος της
ενεργειακής μετάβασης εκφράστηκαν σε όλες τις
συζητήσεις των ομάδων του Ευρωπαϊκού Διαλόγου για την Ενέργεια, που διοργάνωσε η ΕΟΚΕ στις
Βρυξέλλες στις 7 Σεπτεμβρίου. Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Δέσμη μέτρων: Καθαρή ενέργεια για όλους
τους Ευρωπαίους - κατά την οποία πολλοί φορείς της
κοινωνίας των πολιτών συζήτησαν με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τους παράγοντες της αγοράς.
Η δέσμη μέτρων «Καθαρή ενέργεια», αν και χαιρετίστηκε από όλους τους φορείς ως ένα πολύ θετικό
σύνολο μέτρων που συγκεντρώνει για πρώτη φορά
την ενεργειακή και την κλιματική δράση σε ένα συνεκτικό πρόγραμμα, έδωσε ωστόσο λαβή για ορισμένες
σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά την κοινωνική διάσταση, ιδίως τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται
το φλέγον ζήτημα της ενεργειακής φτώχειας.
Είναι ρεαλιστικό, ρώτησαν οι φορείς της κοινωνίας των
πολιτών, να αναμένεται από τους πολίτες που αγωνίζονται να φτάσουν στο τέλος του μήνα να επενδύσουν
σε ηλιακούς συλλέκτες, φωτοβολταϊκά πάρκα ή ενεργειακά αποδοτικές συσκευές όταν πρέπει να επιλέξουν
μεταξύ αγοράς τροφίμων ή θέρμανσης των σπιτιών
τους; Δεν πρέπει να αναγκάζονται να πραγματοποιούν
επενδύσεις που δεν μπορούν ή που δεν είναι πρόθυμοι
να κάνουν, ούτε να αναμένεται από αυτούς να επιδοτήσουν τις επενδύσεις που επιλέγουν οι πλουσιότεροι.
Τα κοινωνικά τιμολόγια δεν πρέπει να καταργηθούν
αλλά μάλλον θα πρέπει να θεωρηθούν απαραίτητα για
την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, δήλωσαν
επίσης οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

Οι κ .Pierre Jean Coulon, πρόεδρος του τμήματος «Μεταφορές, ενέργεια, υποδομές, κοινωνία της πληροφορίας»
(ΤΕΝ) και Γιώργος Ντάσης, Πρόεδρος της ΕΟΚΕ
Εκφράστηκαν επίσης ανησυχίες σχετικά με τον αντίκτυπο της ενεργειακής μετάβασης στην απασχόληση
και την ανάγκη προστασίας των περιφερειών που
βασίζονται στην παραγωγή ορυκτών καυσίμων, όπως
ο άνθρακας και ο σχιστόλιθος, από τις αρνητικές συνέπειες της διαδικασίας μετάβασης.
Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων
θα πρέπει να προέρχεται από ιδιωτικά κεφάλαια, όλοι
συμφώνησαν ότι ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον
για την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης δέσμευσης
είναι ύψιστης σημασίας. Η έλλειψη φορολογικών κινήτρων υπογραμμίστηκε ως το στοιχείο που λείπει από
την Ενεργειακή Ένωση. Τα κίνητρα για τις τιμές υποδείχθηκαν ως το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για την
ευαισθητοποίηση και τη δημιουργικότητα των ανθρώπων σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί το κόστος και
να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας. (dm)
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Περισσότερη ενότητα, αλληλεγγύη και ανταγωνιστικότητα,
και όχι πολίτες δεύτερης κατηγορίας
τις εμπορικές δραστηριότητες. Ένα περιβάλλον κατάλληλο
για όλες τις επιχειρήσεις, είτε αυτές δραστηριοποιούνται
στον τομέα της βιομηχανίας είτε σε αυτόν των υπηρεσιών,
σε τοπική όσο και σε παγκόσμια κλίμακα.» Προσέθεσε δε τι
πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την ενίσχυση
της Νομισματικής Ένωσης και την ανάπτυξη της διεύθυνσής της, καθώς και για την ολοκλήρωση της ενιαίας
αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η κ. Gabriele Bischoff, πρόεδρος της Ομάδας των Εργαζομένων, δήλωσε ότι συμμερίζεται τις ανησυχίες του κ.
Juncker όσον αφορά το ολοένα διευρυνόμενο χάσμα
στην Ευρώπη: «Σαφώς και συμφωνούμε με την έμφαση
που δίνετε στην ενότητα και εκφράζουμε τον βαθύτατο
προβληματισμό μας για τις διαιρέσεις που παρατηρούνται
στην Ευρώπη. Δεν νοείται ευρωπαϊκό μέλλον σε μια Ευρώπη
χωρίς ισχυρή κοινωνική διάσταση και πνεύμα αλληλεγγύης.
Για τον λόγο αυτόν χρειαζόμαστε ένα σαφές κοινωνικό θεματολόγιο με την έγκριση ενός χάρτη πορείας για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.»

Συν τοις άλλοις, η κ. Bischoff παρατήρησε ότι δεν γίνεται
να υπάρχουν εργαζόμενοι δεύτερης κατηγορίας στην ΕΕ
και υπογράμμισε την ανάγκη αναθεώρησης της οδηγίας
σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων.
Τέλος, ο πρόεδρος της Ομάδας Διαφόρων Δραστηριοτήτων κ. Luca Jahier ευχαρίστησε τον κ. Juncker για την
ανάληψη αυτού του τόσο φιλόδοξου εγχειρήματος της
αναζωογόνησης του σχεδίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της προαγωγής ενός κοινού οράματος στην Ευρώπη.
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια κοινότητα αξιών και σήμερα
χρειαζόμαστε μια πιο φιλόδοξη και πιο δημοκρατική Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα πορευτεί πέρα από το Brexit.
Επομένως, ας εργαστούμε από κοινού για την ευόδωση της
Συνέλευσης Πολιτών το 2018! Ας θέσουμε τον πολιτισμό και
τη βιώσιμη ανάπτυξη στο επίκεντρο των ενωσιακών προτεραιοτήτων και πολιτικών!» Εξάλλου, υπογράμμισε ότι το
2018, ως «Ευρωπαϊκό έτους πολιτιστικής κληρονομιάς»,
αποτελεί καλή ευκαιρία ενεργοποίησης θετικών δυνάμεων για το μέλλον της Ευρώπης. (sg)
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η ΕΟΚΕ υιοθέτησε πρώτη θέση για την
ΚΕΒΦΕ
Η ΕΕ έχει θέσει ως στόχο την καταπολέμηση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και θέλει να συμβάλλει στην ανάπτυξη, στην ανταγωνιστικότητα και στη
δικαιοσύνη εντός της ενιαίας αγοράς. Οι ανανεωμένες
προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με μια
κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών
(ΚΕΒΦΕ) στοχεύουν στην επίτευξη αυτού του στόχου.
Η ΕΟΚΕ υπήρξε το πρώτο θεσμικό όργανο που έλαβε
θέση επί των προτάσεων αυτών.
Στη γνωμοδότησή της για την ΚΕΦΒΕ (με εισηγητή τον
Michael McLoughlin, Διάφορες δραστηριότητες, IE),
η ΕΟΚΕ συμφωνεί με τους στόχους των προτάσεων
καθώς και με τη δημιουργία ενός ενιαίου συνόλου
κανόνων για τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών της ΕΕ από τις επιχειρήσεις και την κατανομή του
εισοδήματος στον τόπο δημιουργίας της αξίας. Θεωρεί
ότι μια ΚΕΒΦΕ που εγγυάται απλότητα και βεβαιότητα
στη φορολογία των επιχειρήσεων και μειώνει τα φορολογικά εμπόδια και την πολυπλοκότητα μπορεί να είναι
επωφελής για όλους.
Ωστόσο, η ΕΟΚΕ συνιστά να καταβληθούν μεγαλύτερες
προσπάθειες για την επίτευξη των σκοπών της ΚΕΒΦΕ

με συναίνεση, λαμβάνοντας υπόψη την ευαίσθητη
φύση των ζητημάτων ως προς την επικουρικότητα και
την κρατική κυριαρχία. Καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη
να επιδιώξουν την ταχεία ολοκλήρωση των προτεινόμενων σταδίων. Η ΕΟΚΕ εφιστά επίσης την προσοχή
στην ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της
ψηφιακής οικονομίας και προτείνει να εξεταστεί το
ενδεχόμενο συμπερίληψης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στον τύπο επιμερισμού. Πιστεύει ότι
οι πωλήσεις ανά βασικό προορισμό ενδέχεται να χρειαστούν αλλαγές προκειμένου να διασφαλιστεί η δίκαιη
εφαρμογή και προτείνει τη διεξαγωγή λεπτομερούς
αξιολόγησης αντικτύπου μιας ΚΕΒΦΕ.
Σε χωριστή γνωμοδότηση (με θέμα Ένα ευνοϊκό
φορολογικό σύστημα για τον θεμιτό ανταγωνισμό
και μια δίκαιη ανάπτυξη (του εισηγητή Petru Sorin
Dandea, Εργαζόμενοι, RO), η ΕΟΚΕ ζητεί από τα κράτη
μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού
και της φοροαποφυγής. Συνιστά τη διενέργεια φορολογικών μεταρρυθμίσεων και την αποφυγή της χρήσης
φορολογικών αποφάσεων που δεν δικαιολογούνται
από την οικονομική ουσία των συναλλαγών.(jk) l

Περισσότερες από 100
υποψηφιότητες για το Βραβείο της
κοινωνίας των πολιτών 2017 της ΕΟΚΕ

Ο Thierry Libaert, μέλος της ΕΟΚΕ,
παρουσιάζει τρόπους απεμπλοκής από
την προγραμματισμένη απαρχαίωση
Ο κ. Thierry Libaert, μέλος της ΕΟΚΕ (Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων - FR) μόλις δημοσίευσε
ένα βιβλίο με θέμα την Αποτροπή της προγραμματισμένης απαρχαίωσης (Déprogrammer
l’obsolescence). Οι καταναλωτές, σύμφωνα με
το βιβλίο, συχνά έχουν την αίσθηση ότι δεν έχουν
κανένα έλεγχο στη διάρκεια ζωής των προϊόντων,
και ότι είναι παγιδευμένοι σε ένα σύστημα καταναλωτισμού και σπατάλης. Ο κ. Libaert καταδεικνύει
πώς η προγραμματισμένη απαρχαίωση μπορεί να
αντιμετωπιστεί σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές
επίπεδο με τον αναπροσανατολισμό των δημόσιων δαπανών, την επέκταση της εγγύησης των
προϊόντων και την αναγραφή της διάρκειας χρήσης
των προϊόντων. Η καταπολέμηση της προγραμματισμένης απαρχαίωσης είναι, πάνω από όλα, λέει
ο κ. Libaert, ζήτημα πολιτικής βούλησης και ριζικής αλλαγής νοοτροπίας και δεν υπάρχει τίποτα το
αναπόφευκτο σε αυτό!
Ο κ. Libaert ηγείται του πρωτοποριακού έργου της
ΕΟΚΕ σχετικά με την προγραμματισμένη απαξίωση,
πράγμα που ενέπνευσε το πρόσφατο σχετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε εδώ: http://www.tlibaert.info/books/ouvragesde-thierry-libaert/ (dm)
l

Φέτος, για το βραβείο της κοινωνίας των πολιτών έχουν
υποβληθεί 111 αιτήσεις από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Το βραβείο θα απονεμηθεί σε «καινοτόμα σχέδια
που προάγουν την ποιοτική απασχόληση και
την επιχειρηματικότητα για το μέλλον της εργασίας», επιβραβεύοντας πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας
και ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα, ιδίως για
τις υποεκπροσωπούμενες και μειονεκτούσες ομάδες
του πληθυσμού.
Το βραβείο της κοινωνίας των πολιτών, για ένατη
συνεχή χρονιά, φωτίζει μια διαφορετική καίρια πτυχή
του έργου της ΕΟΚΕ κάθε χρόνο. Μία από τις κύριες ανησυχίες της ΕΟΚΕ κατά το παρελθόν έτος ήταν η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση και ο τρόπος

καταπολέμησης των πλέον ανησυχητικών μορφών
ανεργίας, όπως η ανεργία των νέων και η μακροχρόνια ανεργία, καθώς και η προώθηση της ένταξης των
νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας.
Γενικός στόχος αυτού του βραβείου είναι να επιβραβεύσει το έργο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών ή/και των μεμονωμένων ατόμων που συνέβαλαν
σημαντικά την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
Η ΕΟΚΕ θα αρχίσει τώρα την αξιολόγηση των αιτήσεων, με σκοπό την ανακοίνωση των νικητών στις
7 Δεκεμβρίου 2017, κατά την σύνοδο ολομέλειάς της.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Βραβείο της
κοινωνίας των πολιτών είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση:
http://bit.ly/2yKlZRY (mr)

l
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«Η άγρια φύση της Εσθονίας» στην ΕΟΚΕ

την Ομάδας Εργοδοτών της ΕΟΚΕ

Κατόπιν προτάσεως των μελών της από την
Εσθονία, η ΕΟΚΕ διοργανώνει τη δεύτερη
και τελευταία έκθεση κατά τη διάρκεια
της εσθονικής προεδρίας της ΕΕ με τίτλο
«Η άγρια φύση της Εσθονίας». Σε αυτή
την έκθεση φωτογραφίας θα ανακαλύψετε
την πλέον αντιπροσωπευτική άγρια φύση
της Εσθονίας: τοπία, λουλούδια, πουλιά
και μεγάλα θηλαστικά. Χάρη στη μεγάλη
ποικιλία τοπίων, χλωρίδας και πανίδας,
η Εσθονία έχει πολλά να προσφέρει στους
λάτρεις της φύσης. Έρημες παραλίες, σκοτεινά δάση, γραφικές λίμνες και ποτάμια
καθώς και μυστηριώδεις βάλτοι κρύβουν
έναν γεμάτο ζωή βιότοπο που προσφέρει
καταφύγιο σε πουλιά, φώκιες και αρκούδες. (jp)

Στις 25 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της Εσθονικής Προεδρίας του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ομάδα Εργοδοτών
της ΕΟΚΕ διοργανώνει σεμινάριο στο Ταλίν
με θέμα τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής
κοινωνίας.
Η ψηφιακή καινοτομία και τεχνολογία μεταβάλλουν τη σημερινή κοινωνία, παρέχοντας
νέες ευκαιρίες στις επιχειρήσεις, τις κυβερνήσεις και τους πολίτες σε ένα ευρύ φάσμα
τομέων, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

της βιομηχανίας, της υγείας, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, των δεδομένων, καθώς και πολλών
άλλων ακόμη. Ο ψηφιακός κόσμος εξελίσσεται τάχιστα. Η ενιαία αγορά της ΕΕ είναι άραγε
έτοιμη για την ψηφιακή εποχή; Οι Ευρωπαίοι
οφείλουν να προβληματιστούν σχετικά με τον
τρόπο κατά τον οποίο η ΕΕ μπορεί να επωφεληθεί από την ψηφιακή επανάσταση για να
παραμείνει ανταγωνιστική και να δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας. Η Εσθονία,
ως πρωτοπόρος στον τομέα των ΤΠΕ και των
ψηφιακών υπηρεσιών, είναι ο ιδεώδης τόπος
για την εξέταση των εν λόγω θεμάτων.

7 Νοεμβρίου – 8 Δεκεμβρίου 2017

Η εκδήλωση αυτή έχει ως στόχο τη διερεύνηση και τη συζήτηση των ευκαιριών που
παρέχονται από την ψηφιακή κοινωνία —
ιδιαίτερα όσον αφορά την ψηφιακή ενιαία
αγορά— και την ανάπτυξη ψηφιακών
δημόσιων υπηρεσιών, η οποία περιλαμβάνεται μεταξύ των προτεραιοτήτων της
Εσθονικής Προεδρίας. (lj)
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Επιδιώκοντας ένα καλύτερο μέλλον
της Ομάδας Εργαζομένων της ΕΟΚΕ
Πώς να καταστεί επιτυχής η ψηφιοποίηση;
Τι πρέπει να γίνει για να διασφαλιστεί ότι
η ψηφιακή καινοτομία δημιουργεί αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας; Αυτά ήταν τα ερωτήματα
που έθετε η Ομάδα των Εργαζομένων στην
ημερήσια διάταξη της συνεδρίασής της στο
Ταλίν στις 6 Οκτωβρίου, η οποία αφορούσε
την ψηφιοποίηση και τις επιπτώσεις της
στους εργαζόμενους.
Ο τόπος ήταν ο πλέον κατάλληλος, δεδομένου ότι η Εσθονία θεωρείται η πλέον
προηγμένη χώρα της ΕΕ στον τομέα της
ψηφιοποίησης και είναι πολύ ανοιχτή στην
καινοτομία των ΤΠΕ, έτοιμη να εφαρμόσει
νέες ιδέες πολύ γρήγορα.
Μετά την εναρκτήρια ομιλία της κ. Gabriele
Bischoff, Προέδρου της Ομάδας των Εργαζομένων, και την ομιλία του κ. Eiki Nestor,

Προέδρου του εθνικού κοινοβουλίου,
ο οποίος παρουσίασε το εξάμηνο της Εσθονικής Προεδρίας της ΕΕ, τα μέλη διάβασαν
προσεκτικότερα το ψηφιακό θεματολόγιο
2020 για την Εσθονία, η οποία σε πολλούς
κύκλους θεωρείται εξαιρετικό παράδειγμα
προώθησης της ψηφιακής ανάπτυξης στην
οικονομία και την κοινωνία.
Κατά την απογευματινή συνεδρίαση, τα
μέλη συζήτησαν τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που η ψηφιοποίηση και η καινοτομία παρουσιάζουν για τους εργαζομένους
και την αγορά εργασίας, με ομιλητές από
το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Συνδικάτων
(TUAC), την industriALL European Trade
Union, την Εσθονική Αρχή Συστημάτων
Πληροφοριών και από την Ευρωπαϊκή
Συνομοσπονδία Συνδικάτων (ETUC). Όπως
αποδείχθηκε στη συζήτηση, η οικοδόμηση
μιας ψηφιακής κοινωνίας επηρεάζει κάθε
πτυχή της ζωής μας, ιδιαίτερα τις συνθήκες
εργασίας, τους μισθούς και τα συστήματα
κοινωνικής προστασίας. Είναι γενικά παραδεκτό ότι η Ευρώπη πρέπει να συμβαδίζει
με την τεχνολογική πρόοδο και να αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητές της και προς

Πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά
την κοινωνική οικονομία στην ΕΕ
από την Ομάδα Διαφόρων
Δραστηριοτήτων της ΕΟΚΕ
Για τρίτη φορά, μετά τις μελέτες του 2008
και του 2012, η ΕΟΚΕ δημοσίευσε μελέτη με
θέμα «Οι πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά την
κοινωνική οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση»,
της οποίας η εκπόνηση ανατέθηκε κατόπιν
πρωτοβουλίας της κατηγορίας «Κοινωνική
οικονομία» που τελεί υπό τη διαχείριση της
Ομάδας Διαφόρων Δραστηριοτήτων.
Η εν λόγω μελέτη, η οποία ανατέθηκε στο
Διεθνές Κέντρο Έρευνας και Πληροφόρησης για τη Δημόσια, Κοινωνική και Συνεταιριστική Οικονομία (Centre of Research
and Information on the Public, Social and
Cooperative Economy / CIRIEC), δεν ασχολήθηκε απλώς με την επικαιροποίηση των προγενέστερων μελετών, αλλά επικεντρώθηκε
επίσης στα ακόλουθα τρία θέματα: η κοινωνική οικονομία και οι αναδυόμενες ιδέες/
τάσεις· οι δημόσιες πολιτικές, με την ευρύτερη έννοια του όρου, κατά τη διάρκεια
των τελευταίων ετών στην ΕΕ και τα κράτη
μέλη για τη βελτίωση του τομέα της κοινωνικής οικονομίας· και, τέλος, η έκταση
της κοινωνικής οικονομίας σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ.

Συντακτική ομάδα:

Eleonora Di Nicolantonio (αρχισυντάκτρια)
Daniela Marangoni (dm)

Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν:
Chloé Lahousse (cl)
Daniela Marangoni (dm)
Jasmin Kloetzing (jk)
Jonna Pedersen (jp)
Karin Füssl (kf)
Laura Lui (ll)
Leszek Jarosz (lj)
Μαργαρίτα Γαβανά (mg)
Margarida Reis (mr)
Παύλος Αβραμόπουλος (pa)
Siana Glouharova (sg)
Silvia M. Aumair (sma)

Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω μελέτη καθιστά
δυνατή τη μέτρηση της προόδου που σημειώθηκε με την παροχή αξιόπιστων και συγκρίσιμων στοιχείων. Αυτό που προκύπτει σαφώς
είναι ότι η κοινωνική οικονομία εξήλθε από
την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση
εν πολλοίς αλώβητη. Επί του παρόντος, ο εν
λόγω τομέας παρέχει μισθωτή εργασία σε
6,3% του ενεργού πληθυσμού της ΕΕ των 28,
έναντι 6,5% το 2012.
Επιπλέον, η εν λόγω μελέτη αποτελεί ευκαιρία
προκειμένου να υπενθυμιστεί τι ακριβώς προσφέρει η κοινωνική οικονομία στη σημερινή
κοινωνία. Βασισμένη σε ένα μοντέλο διαφορετικό από εκείνο των κεφαλαιουχικών
επιχειρήσεων, η κοινωνική οικονομία είναι
σημαντική και λειτουργεί τόσο σε συνεργασία
όσο και παράλληλα με την οικονομία της αγοράς. Διασφαλίζοντας ότι η οικονομική αποδοτικότητα εξυπηρετεί κοινωνικές ανάγκες,
η κοινωνική οικονομία δημιουργεί πραγματική αλληλεξάρτηση μεταξύ των οικονομικών
και των κοινωνικών παραμέτρων, χωρίς να
θέτει σε υποδεέστερη μοίρα τις μεν από τις δε.
Τέλος, η κοινωνική οικονομία αναδεικνύει
και προασπίζει τις αξίες επί των οποίων οικοδομήθηκε η ΕΕ (άρθρο 3 της ΣΕΕ). Αποτελεί

Συντονισμός:

Έκθεση με τίτλο «Διαρκώς στενότερη Ένωση» –
Το κληροδότημα των Συνθηκών της Ρώμης στην
Ευρώπη του σήμερα 1957-2017
τις δύο κατευθύνσεις: δίκαιες συνθήκες
εργασίας και επενδύσεις για ένα ψηφιακό
μέλλον. Πολλοί ομιλητές υπογράμμισαν
την ανάγκη για μια δίκαιη μετάβαση στην
ψηφιακή εποχή και ότι οι επιπτώσεις στην
αγορά εργασίας και στα εργασιακά πρότυπα, καθώς και στην οικονομία και στα
φορολογικά και κοινωνικά συστήματα
πρέπει να αξιολογούνται προσεκτικά. Τα
οφέλη από την ευελιξία που προσφέρει ένα
ψηφιοποιημένο εργασιακό περιβάλλον δεν
πρέπει να βλάπτουν τα κοινωνικά πρότυπα
και τις συνθήκες εργασίας και ως εκ τούτου
η πρόκληση συνίσταται στην ενθάρρυνση
της καινοτομίας και της δημιουργικότητας
και στην επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων
για μια βιώσιμη και ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς. (mg)
l

18 Οκτωβρίου — 3 Νοεμβρίου 2017
Επ’ ευκαιρία της 60ής επετείου αυτού του
τόσο βαρυσήμαντου γεγονότος, τα Ιστορικά Αρχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης διοργάνωσαν έκθεση σχετικά με τις Συνθήκες
και το κληροδότημά τους.
Η έκθεση αποτελεί καρπό συνεργασίας
μεταξύ των Ιστορικών Αρχείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
με παράλληλη συμβολή της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων, της Προεδρίας Του
Υπουργικού Συμβουλίου της Ιταλίας, του
ιταλικού Υπουργείου Εξωτερικών και του
ιταλικού ειδησεογραφικού πρακτορείου
ANSA.
Στην έκθεση προβάλλεται επίσης το γεγονός ότι οι ρίζες των Συνθηκών πρέπει να
αναζητηθούν στις κοινωνικές, πολιτισμικές και οικονομικές εξελίξεις που βίωσε
η Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο
Πόλεμο και σκιαγραφούνται οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της διαδικασίας
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στην καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. (jp)

© istockphoto: Vaselena

Ψηφιοποίηση και καινοτομία:
ευκαιρίες και προκλήσεις

Recent Evolutions
of the Social Economy
in the European Union

Για περισσότερες πληροφορίες: http://
www.eesc.europa.eu/en/agenda/ourevents/events/ever-closer-union
l

STUDY

Το ΕΟΚΕ info γίνεται ψηφιακό
European Economic and Social Committee

συγχρόνως ευκαιρία και κινητήρια δύναμη
για τη συμμετοχή των πολιτών, την επίδειξη
υπευθυνότητας και την οικειοποίηση του
βιώσιμου μέλλοντός μας. Επιπλέον, η κοινωνική οικονομία συνιστά μακρόπνοο μέσο
που παρέχει στην ΕΕ τη δυνατότητα να προσεγγίσει περισσότερο τις δεσμεύσεις που έχει
αναλάβει στο πλαίσιο του Θεματολογίου των
Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη
με ορίζοντα το 2030.
Σύνδεσμος για τη μελέτη: http://www.eesc.
europa.eu/en/our-work/publications-otherwork/publications/recent-evolutions-socialeconomy-study (cl)
l

Η νέα, διαδικτυακή έκδοση του ενημερωτικού δελτίου της ΕΟΚΕ αναμένεται να εγκαινιαστεί τον Δεκέμβριο του 2017. Το πρώτο
τεύχος θα είναι διαθέσιμο στα αγγλικά, τα
γαλλικά και τα γερμανικά, ενώ όλες οι
άλλες γλωσσικές εκδόσεις θα διανεμηθούν σε παραδοσιακή μορφή pdf. Από τον
Ιανουάριο του 2018, μόνο η νέα έκδοση θα
δημοσιεύεται σε όλες τις γλώσσες.
Η νέα, πλήρως ψηφιακή, έκδοση θα έχει
μορφή HTML και θα αποστέλλεται στους
αναγνώστες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σε διαφορετικές συσκευές, μεταξύ των
οποίων κινητά τηλέφωνα και ταμπλέτες, με
δυνατότητα αναζήτησης σε 23 γλώσσες. Οι
αναγνώστες θα μπορούν να μοιράζονται

άρθρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
να τα σχολιάζουν και να μοιράζονται τις
παρατηρήσεις τους. Θα είναι επίσης διαθέσιμη σε κατάλληλη μορφή για εκτύπωση.
Οι συνδρομητές της τρέχουσας έντυπης
έκδοσης που επιθυμούν να λαμβάνουν το
νέο, πρωτίστως διαδικτυακό, ενημερωτικό
δελτίο προσκαλούνται να επικοινωνήσουν
με τη διεύθυνση eescinfo@eesc.europa.
eu, διευκρινίζοντας ποια γλωσσική έκδοση
επιθυμούν να λαμβάνουν. (dm)
l

Το ΕΟΚΕ info σε 23 γλώσσες: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info

Agata Berdys (ab)

Η έκδοση ολοκληρώθηκε στις
2 Οκτωβρίου 2017
Διεύθυνση:
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Jacques Delors Building, 99 Rue Belliard, B-1040
Brussels, Belgium
Tηλ. (+32 2) 546.94.76
Φαξ (+32 2) 546.97.64
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eescinfo@eesc.
europa.eu
Ιστοσελίδα: http://www.eesc.europa.eu/

Το ΕΟΚΕ info δημοσιεύεται εννέα φορές το χρόνο, κατά τις συνόδους ολομέλειας της ΕΟΚΕ.
Οι έντυπες εκδόσεις του EESC info στα γερμανικά, τα αγγλικά και τα γαλλικά διατίθενται δωρεάν από την
Υπηρεσία Τύπου της ΕΟΚΕ.
Το ΕΟΚΕ Info διατίθεται επίσης σε 23 γλώσσες, σε μορφή PDF, στον δικτυακό τόπο της ΕΟΚΕ, στη
διεύθυνση:
URL: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
Το ΕΟΚΕ info δεν αποτελεί τα επίσημα πρακτικά των εργασιών της ΕΟΚΕ, τα οποία δημοσιεύονται στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες εκδόσεις της ΕΟΚΕ.
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής και αποστολή αντιγράφου στον συντάκτη.
Κυκλοφορία: 6.500 αντίτυπα.
Το επόμενο τεύχος θα κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο του 2017.
ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΣΕ 100% ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ
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Τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής
κοινωνίας σύμφωνα με

