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Λόγος του κ. Roger Briesch  
µε την ευκαιρία της εκλογής του ως  Προέδρου της  

Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
 

Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2002 
 

 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Πριν απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερµά για την εµπιστοσύνη σας. 
 
Θα καταβάλλω κάθε προσπάθεια προκειµένου να ανταποκριθώ στις προσδοκίες σας κατά τα 
επόµενα δύο έτη. 
 
Έχω επίγνωση του γεγονότος ότι το έργο µου δεν θα είναι εύκολο. Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική 
και Κοινωνική Επιτροπή διανύει, όπως άλλωστε και το διεθνές πλαίσιο εντός του οποίου 
εκπληρώνει την αποστολή της, µια περίοδο ριζικών ανακατατάξεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
µεταβάλλεται: διευρύνεται γεωγραφικά και εδραιώνει το πολιτικό και θεσµικό της σύστηµα 
στο πλαίσιο του οποίου λειτουργεί η ΕΟΚΕ. Οι προσδοκίες των γυναικών και ανδρών, στους 
οποίους απευθύνεται το έργο µας, µεταβάλλονται στο βαθµό που µεγαλώνει η υπερεθνική 
κοινότητά µας η οποία βέβαια και στο µέλλον θα αποτελεί ένωση κρατών αλλά 
µεταβάλλεται σταδιακά και σε Ένωση των πολιτών. 
 
Ελπίζω να κατανοείτε  ότι δεν είναι δυνατόν να σας υποβάλλω από σήµερα αναλυτικό 
πρόγραµµα εργασίας για τα επόµενα δύο έτη. Κατά την επόµενη σύνοδο ολοµέλειας, το 
∆εκέµβριο, θα σας υποβάλλω το πρόγραµµα εργασίας για την τετραετή θητεία βάσει ενός 
σηµειώµατος µετά από σχετικές διαβουλεύσεις µε τη νέα προεδρία, (έργο που έχει ήδη 
αρχίσει), καθώς και µετά από συζητήσεις µε το Γενικό Γραµµατέα και τους αρµόδιους 
συνεργάτες του για τους επιµέρους τοµείς. 
 
Σήµερα όµως µπορώ να σας υποσχεθώ το εξής: ότι θα καταβάλλω κάθε προσπάθεια 
προκειµένου να συνεχίσω το έργο που άρχισαν οι προκάτοχοί µου, ο κ. Goke Frerichs, η κα 
Beatrice Rangoni-Machiavelli και ο κ. Tom Jenkins. 
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ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
Κατά τα επόµενα δύο έτη, η εσωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα χαρακτηρίζεται 
κυρίως από:  
 
– τις εργασίες της Συνέλευσης και τα σχετικά αποτελέσµατα καθώς και από τη 

∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη που θα πραγµατοποιηθεί κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2003 
διάσκεψη κατά την οποία θα ληφθεί απόφαση σχετικά µε το Σχέδιο Συντάγµατος που θα 
προτείνει η Συνέλευση και θα καταρτιστεί µια νέα Συνθήκη, 

 
– τις προετοιµασίες, το 2003, και την ολοκλήρωση  της προσχώρησης, το 2004, των νέων 

κρατών µελών τα οποία οφείλουµε να υποδεχτούµε µε ανοιχτές αγκάλες, εγκαρδιότητα 
και γενναιοδωρία: τα σύνορα δεν αποτελούν παρά πληγές της ιστορίας. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση συνέβαλε στην εδραίωση της ειρήνης και της προόδου που µας διασφαλίζουν 
σήµερα αξιοπρεπή διαβίωση, εργασία, ασφάλεια και αλληλεγγύη.   

 
– τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιούνιο του 2004 και την σύνθεση της 

νέας Επιτροπής το φθινόπωρο του 2004. 
 
Σε αυτά τα γεγονότα και τις ηµεροµηνίες οι οποίες εµπίπτουν στο πλαίσιο της εκάστοτε 
προεδρίας του Συµβουλίου: της ∆ανίας έως το τέλος του έτους αυτού, της Ελλάδας και της 
Ιταλίας το 2003 καθώς και της Ιρλανδίας και της Ολλανδίας κατά το έτος 2004 προστίθενται 
και τα ακόλουθα: 
 
– η συνεχής συζήτηση για το περιεχόµενο και τις µεθόδους της οικονοµικής και 

κοινωνικής πολιτικής καθώς και η ανάπτυξη του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου στα 
πλαίσια της παγκοσµιοποίησης, 

 
– η αναζήτηση µιας κατάλληλης στρατηγικής χάρη στην οποία θα µπορεί να διασφαλιστεί 

η αειφόρος ανάπτυξη µε τη συνεκτίµηση της κοινωνικής, οικονοµικής, οικολογικής και 
δηµοσιονοµικής διάστασης, 

 
– οι συνεχιζόµενοι δηµοσιονοµικοί περιορισµοί καθώς και το επίµαχο θέµα της 

χρηµατοδότησης των κοινοτικών πολιτικών, 
 
– οι προσπάθειες για την επίτευξη οµοφωνίας σχετικά µε το ρόλο που διαδραµατίζει η 

Ευρώπη στον κόσµο, τη συµβολή της στην ανάπτυξη των γειτονικών χωρών στην 
Μεσόγειο, των χωρών της Αφρικής και της Ασίας καθώς και οι σχέσεις της µε τις χώρες 
της Λατινικής Αµερικής και τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. 
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Ο µισός πληθυσµός της γης διαθέτει σήµερα λιγότερο από 2 ευρώ την ηµέρα για την 
επιβίωσή του. Έντεκα εκατοµµύρια παιδιά κάτω των 5 ετών πεθαίνουν ετησίως από 
ασθένειες που θα µπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Περισσότερο από ένα δισεκατοµµύριο 
άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιµο νερό και το χάσµα αυτό µεγαλώνει διαρκώς. Η 
καταπολέµηση της τροµοκρατίας πρέπει να συνδυάζεται µε την εξάλειψη των ανισοτήτων 
καθώς και µε τη δηµιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της δηµοκρατίας και της 
ελευθερίας.  
 
Οφείλουµε να έχουµε πάντα κατά νου τις µελλοντικές εξελίξεις και µεταβολές. Σε 10 χρόνια 
το 60% του πληθυσµού της γης θα ζει στην Ασία. Οι κινητήριες δυνάµεις της οικονοµικής 
ανάπτυξης θα είναι πλέον η Κίνα, οι Ινδίες, η Βραζιλία και οι Ηνωµένες Πολιτείες µε ό,τι 
αυτό συνεπάγεται σε νέους προσανατολισµούς των επενδύσεων εάν δεν κατορθώσει η 
Ευρώπη να προσαρµοστεί και να τοποθετηθεί σε αυτό το περιβάλλον και σε αυτή την 
προοπτική. 
 
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΟΚΕ 
 
Κατά την ίδια περίοδο θα ληφθούν αποφάσεις καθοριστικής σηµασίας όσον αφορά το 
µελλοντικό σχήµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τη θέση που θα καταλαµβάνει κάθε 
θεσµικό της όργανο εντός του πολιτικού της συστήµατος. 
 
Έχει λοιπόν ιδιαίτερη σηµασία να επιβεβαιωθεί σαφώς µε την ευκαιρία αυτή ο ρόλος που 
διαδραµατίζει η ΕΟΚΕ και να αναγνωριστεί ως θεσµικός χώρος διαβουλεύσεων, 
εκπροσώπησης, πληροφόρησης και έκφρασης αιτηµάτων ο οποίος επιτρέπει στους 
εκπροσώπους της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών (στον οικονοµικό, κοινωνικό και 
πολιτικό χώρο) να αποτελέσουν αναπόσπαστο µέρος της διαδικασίας λήψης πολιτικών 
αποφάσεων σε κοινοτικό επίπεδο. 
 
Έχω πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι ο απολογισµός της προεδρίας µου θα αξιολογηθεί 
ανάλογα µε τα αποτελέσµατα που θα επιτευχθούν στον τοµέα αυτό. 
 
Υπό το πρίσµα αυτό έχει καθοριστική σηµασία να διεκδικεί η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και 
Κοινωνική Επιτροπή και να προασπίζει µε σθένος τα συµφέροντά της όσον αφορά τη θέση 
της, τα καθήκοντά της, το ρόλο της, την αποστολή της και το έργο της, τα δικαιώµατά της 
και τα µέσα που διαθέτει. Είναι δηλαδή απαραίτητο να προασπίζει τη θεσµική της θέση 
έναντι των νοµοθετικών και εκτελεστικών οργάνων της Ένωσης.  
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Συνεπώς είναι απαραίτητο να συνεχιστούν  οι βασικές επιλογές των προηγούµενων θητειών 
αλλά και να αναπτυχθούν καινοτόµα σχέδια.  
 
Σύµφωνα µε το προσωπικό µου όραµα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξελιχθεί 
περαιτέρω για την εξυπηρέτηση των πολιτών της και να στηρίζεται στα ακόλουθα ιδεώδη και 
αξίες: ειρήνη, δηµοκρατία, ανθρώπινα δικαιώµατα, κράτος δικαίου, αλληλεγγύη και 
επικουρικότητα, δικαιοσύνη και συνοχή, οικονοµία της αγοράς µε κοινωνικό 
προσανατολισµό και ρόλος του κράτους και των οικονοµικών και κοινωνικών φορέων. 
 
Η οικονοµική και κοινωνική συνοχή αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για τη διαµόρφωση της 
ευρωπαϊκής ταυτότητας κυρίως ενόψει των τεράστιων προσπαθειών που θα πρέπει να 
καταβληθούν για την ένταξη των νέων κρατών µελών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την 
επίτευξη του στόχου αυτού είναι η ικανοποιητική ανακατανοµή των πόρων η οποία ωστόσο 
δεν θα πρέπει να καταλήξει σε ατέρµονες διαπραγµατεύσεις µεταξύ των κρατών µελών. 
 
Το σύνολο αυτών των διάφορων παραγόντων αποτελεί αυτό που δικαίως χαρακτηρίζεται ως 
ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο. Το πρότυπο αυτό  θεµελιώνεται στην Συνθήκη της Ένωσης 
µε τη µορφή των γενικών στόχων και ιδιαίτερα µε την υλοποίηση του υψηλού επιπέδου 
απασχόλησης, την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης, την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου 
που αποτελεί κατά κύριο λόγο καθήκον των κοινωνικών εταίρων. 
 
Η ιστορία των κρατών µελών κατέδειξε ότι η δηµιουργία κοινωνικών προτύπων οφείλεται εν 
µέρει µόνο στις προσπάθειες κυβερνήσεων και στη νοµοθεσία,  και ότι ήταν καθοριστική η 
συµβολή των κοινωνικών εταίρων και οι σχέσεις µε και µεταξύ των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών. Η δηµιουργικότητά τους, η προθυµία τους για συµβιβασµούς και 
προσανατολισµούς της κοινωνίας θα πρέπει να βρουν την κατάλληλη αναγνώριση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 
Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή αποτελεί, λόγω της διαφορετικής και 
πολύµορφης σύνθεσής της και της δραστηριότητάς της, σηµαντικό στοιχείο του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού προτύπου. Συµβάλλει στη προώθηση του διαλόγου µεταξύ των επιµέρους 
παραγόντων της κοινωνίας επειδή, αφενός φροντίζει να αντικατοπτρίζονται στις 
γνωµοδοτήσεις της οι άµεσες ανησυχίες και επιθυµίες των πολιτών και αφετέρου χάρη στο 
έργο που επιτελεί επιτόπου σε όλες τις βαθµίδες διακυβέρνησης και σε όλα τα κράτη µέλη. 
 
Η νοµιµότητα της ΕΟΚΕ έγκειται στο γεγονός ότι όλα τα µέλη της, τα οποία επιλέγονται µε 
κριτήριο τις ευθύνες και τις εµπειρίες τους, εκπροσωπούν οργανώσεις ή αντιπροσωπευτικές 
κατηγορίες των κρατών µελών µε στόχο να διαδραµατίσουν εποικοδοµητικό ρόλο κατά τη 
διαµόρφωση γνώµης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η προστιθέµενη αξία της ΕΟΚΕ έγκειται στο 
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γεγονός ότι στη διαδικασία αυτή συµµετέχουν όλοι οι παράγοντες της οργανωµένης 
κοινωνίας των πολιτών συµπεριλαµβανοµένων και οργανώσεων που δεν αποτελούν 
κοινωνικούς εταίρους. 
 
Είναι λοιπόν φυσικό η ΕΟΚΕ, ως εκπρόσωπος της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών, να 
αποτελεί χώρο πολιτικού διαλόγου, δεδοµένου ότι, εκτός από τις ενώσεις των εργοδοτών και 
των εργαζοµένων, συµπεριλαµβάνει στους κόλπους της και οργανώσεις που εκπροσωπούν 
πολυάριθµους άλλους κλάδους της κοινωνικής, οικονοµικής και πολιτιστικής ζωής καθώς 
και οργανώσεις των πολιτών. 
 
Προκειµένου να βελτιωθεί η ισορροπία δυνάµεων έναντι των ευρωπαϊκών αρχών καθώς και 
για να µπορούµε να δρούµε αποτελεσµατικότερα σε σχέση µε τις αρχές αυτές είναι 
απαραίτητο να δηµιουργηθούν νέες προοπτικές για την ανάπτυξη των εταιρικών σχέσεων και 
νέων συνεργιών. Επίσης πρέπει να ενισχυθούν οι δυνατότητες που διαθέτει η ΕΟΚΕ για την 
άσκηση επιρροής σε κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισµούς. 
 
Από αυτή την άποψη είναι κατά τη γνώµη µου ιδιαίτερα σηµαντικό να βελτιώσουµε το ρόλο 
που διαδραµατίζουµε ως γέφυρα µεταξύ της Ευρώπης και της οργανωµένης κοινωνίας των 
πολιτών που εκπροσωπούµε, που εσείς εκπροσωπείτε αγαπητοί συνάδελφοι. Κατά τη Σύνοδο 
Ολοµέλειας του ∆εκεµβρίου θα σας υποβάλω ορισµένες προτάσεις σχετικά µε το θέµα αυτό. 
 
Με λίγα λόγια ας αξιοποιήσουµε καλύτερα τα πλεονεκτήµατά µας! 
 
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
 
Αυτή είναι λοιπόν η µορφή της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής που 
πρέπει να υποστηρίξουµε ενώπιον της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης. Η ΕΟΚΕ εκπροσωπείται 
ενεργά στη  Συνέλευση από  τρία µέλη παρατηρητές καθώς και από τρεις αναπληρωτές 
παρατηρητές. 
 
Οι αποφάσεις της και οι εργασίες της αφορούν έως σήµερα µόνον ελάχιστους µυηµένους. 
Ευελπιστούµε όµως δικαίως ότι η τρέχουσα συζήτηση για το µέλλον της Ένωσης θα 
συµβάλει στη διεύρυνση του πεδίου για τη διάδοση πληροφοριών σχετικά µε την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
Παράλληλα µε τις τρέχουσες εργασίες όσον αφορά τις αρµοδιότητες της Ένωσης, την 
κατάλληλη εφαρµογή της αρχής της επικουρικότητας, την καλύτερη διακυβέρνηση  στον 
οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα, το θέµα του νοµικού προσώπου κ.τ.λ, θα πρέπει συγχρόνως 
να διευκρινιστεί και να τονιστεί η µορφή της Ευρώπης που επιθυµούµε. 
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Τάσσοµαι τόσο υπέρ της θέσπισης µιας  Συνταγµατικής Συνθήκης αν όχι Συντάγµατος, η 
οποία θα αποτελεί ποιοτικό άλµα όσον αφορά την δηµοκρατική νοµιµότητα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, όσο και  υπέρ της οµοσπονδιακής οργάνωσης του θεσµικού της πλαισίου. 
 
Υπέρ µιας ενισχυµένης Ένωσης ικανής να λαµβάνει αποφάσεις και να προασπίζει τις θέσεις 
της, πράγµα που σηµαίνει την  λήψη αποφάσεων µε ειδική πλειοψηφία.  
 
Υπέρ µιας οικονοµικής και κοινωνικής διακυβέρνησης που να συνοδεύεται από την 
απλούστευση των µέσων της οικονοµικής διακυβέρνησης. 
 
Υπέρ της θέσης και της αναβάθµισης του διεθνούς ρόλου που διαδραµατίζει η Ένωση στον 
κόσµο για τη διασφάλιση της ειρήνης, της ελευθερίας, της δηµοκρατίας, του σεβασµού των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων µέσω της δηµιουργίας µιας νέας νοµικής τάξης µε στόχο την 
καταπολέµηση της εξαθλίωσης και της φτώχειας. 
 
Υπό το πρίσµα αυτό έχει για µας ιδιαίτερη σηµασία να ενσωµατωθεί ο Χάρτης Θεµελιωδών 
∆ικαιωµάτων στη νέα Συνθήκη. Την ενσωµάτωση αυτή υπαγορεύει άλλωστε ακόµη 
περισσότερο το γεγονός ότι τα δικαιώµατα αυτά αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 
ευρωπαϊκής ταυτότητας. 
 
Η Συνέλευση θα πρέπει να οδηγήσει σε µία θεσµική αρχιτεκτονική η οποία να διαθέτει 
ενισχυµένη δηµοκρατική νοµιµότητα και σαφή προσδιορισµό των αρµοδιοτήτων και των 
ευθυνών της. Η αρχιτεκτονική αυτή θα πρέπει να είναι σε θέση να διασφαλίζει την 
προστασία των δικαιωµάτων αυτών, δικαιώµατα που προϋποθέτουν την ανάπτυξη µιας 
ανταγωνιστικής οικονοµίας, µιας αρµονικής κοινωνίας, µε λιγότερες ανισότητες, και την 
ενεργό συµµετοχή των πολιτών στο δηµόσιο βίο. 
 
ΜΙΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 
Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες αναγνωρίζουν τις αρχές που ορίζονται, σήµερα, στο Χάρτη και, 
αύριο, στο Σύνταγµα της Ένωσης. Παράλληλα, διαθέτουν πολύ διαφορετικές παραδόσεις και 
παρουσιάζουν διαφορετικά πολιτιστικά και ιστορικά στοιχεία. Η πολυµορφία αυτή  αποτελεί 
και τον πλούτο της Ευρώπης. Εποµένως, η Ένωση έχει την υποχρέωση να διατηρήσει τα 
στοιχεία αυτά και να φροντίσει ώστε κατά την εκ νέου διάρθρωση του θεσµικού 
οικοδοµήµατος, να διασφαλιστούν όχι µόνο οι παραδόσεις και οι ιδιαιτερότητες των κρατών 
µελών αλλά και τα διαφορετικά πολιτιστικά στοιχεία.  
 
Η κοινοτική µέθοδος η οποία εκφράζει την εξισορρόπηση µιας πολιτιστικής πολυµορφίας 
και µιας πολιτικής ενότητας, και που καθιστά δυνατή την ανάπτυξη  του ευρωπαϊκού 
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κοινωνικού προτύπου, θα πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί τη βάση του µελλοντικού 
θεσµικού οικοδοµήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Η εµπειρία µας δίδαξε ότι ικανοποιητικά αποτελέσµατα επιτυγχάνονται µόνο όταν 
χρησιµοποιείται η κοινοτική µέθοδος. Αντιθέτως, τα µερικώς ή καθόλου επιτυχή 
αποτελέσµατα που αποφέρει η µέθοδος της διακυβερνητικής συνεργασίας είναι κατά κανόνα 
απογοητευτικά. 
 
Το συµφέρον της Ένωσης δεν έγκειται ούτε στο σύνολο των συµφερόντων των κρατών 
µελών αλλά ούτε στον ελάχιστο κοινό παρανοµαστή τους. Εποµένως, το συµφέρον της 
Ένωσης δεν µπορεί να καθοριστεί στο πλαίσιο διαπραγµατεύσεων όπου κάθε συµµετέχων 
έχει δικαίωµα αρνησικυρίας. 
 
Είµαι πεπεισµένος ότι τα επείγοντα πρακτικά και πολιτικά προβλήµατα µπορούν να 
επιλυθούν επιτυχώς µόνο στο πλαίσιο δηµοκρατικών και οµοσπονδιακών δοµών ενώ 
παράλληλα αποκτούν νόηµα και τα δικαιώµατα του πολίτη. Μόνο µία δηµοκρατική και 
οµοσπονδιακή δοµή, η οποία διατηρεί τις αρχές του διαλόγου, της συµµετοχής και της 
αλληλεγγύης, µπορεί να εκφράσει αυτό που ουσιαστικά πρεσβεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση: µια 
διαρκή προσπάθεια για την επίτευξη της ενότητας εντός της πολυµορφίας.   
 
Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να σας καλέσω να συµβάλουµε όλοι, από κοινού, σε µια πιο 
ισχυρή παρουσία της ΕΟΚΕ στη συζήτηση για το µέλλον της Ευρώπης σε όλα τα σηµαντικά 
ζητήµατα. Κατά την άποψή µου τα πιο σηµαντικά είναι: 
 
– η διατήρηση και η ανάπτυξη του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου και 
 
– η συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των οργανισµών της στη διαδικασία 

διαµόρφωσης της κοινής γνώµης, στη διατύπωση νοµοθετικών προτάσεων, στην 
εφαρµογή τους και σε διάφορες αποφάσεις, όπως οι κανόνες που διέπουν τη 
διακυβέρνηση και τον κοινωνικό διάλογο καθώς και το διάλογο µε την κοινωνία των 
πολιτών. 

 
Κατά την τελευταία σύνοδο ολοµέλειας του Σεπτεµβρίου πριν την ανανέωση της θητείας, η 
ΕΟΚΕ υιοθέτησε ψήφισµα στο οποίο αναφέρονται οι θέσεις της για τα προαναφερθέντα 
ζητήµατα. Τώρα θα πρέπει να συµφωνήσουµε σε µια σαφή περιγραφή της θέσης και των 
καθηκόντων της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής στο πλαίσιο του νέου 
θεσµικού οικοδοµήµατος της µελλοντικής Ένωσης, να υποβάλουµε συγκεκριµένες προτάσεις 
και να προβούµε σε αποτελεσµατικές ενέργειες για την αποδοχή τους.  
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ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
 
Παράλληλα θα πρέπει  
 
– να βελτιστοποιήσουµε το ρόλο µας ως συµβουλευτικού οργάνου των µεγάλων θεσµικών  

οργάνων (Κοινοβούλιο, Συµβούλιο Υπουργών και Επιτροπή) και ως εκ τούτου να 
ενισχύσουµε τη θέση της ΕΟΚΕ σε αυτά, 
 

– να επικεντρώσουµε τις δραστηριότητές µας σε τοµείς στους οποίους είναι µεγαλύτερη η 
προστιθέµενη αξία της συµβολής µας, και χωρίς να αγνοήσουµε διάφορα καθήκοντα που 
θα προκύψουν,  να διατυπώσουµε σαφείς προτεραιότητες τις οποίες να τηρήσουµε, 

 
– να βελτιώσουµε την αντιπροσωπευτικότητα και την αξιοπιστία της ΕΟΚΕ ως θεσµικού 

εκπροσώπου της κοινωνίας των πολιτών καθώς και των οργανισµών που δεν 
εκπροσωπούνται σ' αυτή προκειµένου να υλοποιούνται οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί,  
συνεχίζοντας παράλληλα τη δράση ανοίγµατος, 

 
– να αναπτύξουµε µια ενεργό και συστηµατική πολιτική επικοινωνίας και ενηµέρωσης 

ούτως ώστε να αυξηθεί η προβολή και η απήχηση των δραστηριοτήτων µας στο κοινό, 
 
– να δώσουµε ιδιαίτερη προσοχή στην καλή υποδοχή των µελλοντικών µελών από τις 

υποψήφιες προς ένταξη χώρες (και των µελλοντικών υπαλλήλων), γεγονός για το οποίο 
καταβάλλουµε ήδη προσπάθειες, 

 
– να προωθήσουµε την ενίσχυση των εσωτερικών µέσων και δοµών της ΕΟΚΕ καθώς και 

του καθεστώτος των µελών. 
 
Ωστόσο, όπως προανέφερα αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, το ∆εκέµβριο θα υποβάλω 
ένα πρόγραµµα εργασίας για όλα τα ζητήµατα στα οποία θα επιθυµούσα να σηµειώσει 
πρόοδο η ΕΟΚΕ προκειµένου να αντεπεξέρχεται πάντα καλύτερα στα καθήκοντα και τις 
υποχρεώσεις της. 
Θεωρώ αυτονόητο ότι κάτι παρόµοιο µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσω µιας  δυναµικής, 
δραστήριας, διαφανούς και συλλογικής Προεδρίας στην οποία εσείς οι ίδιοι  αναθέσατε το 
έργο της εµψύχωσης και της καθοδήγησης. 
 
Αποβλέπω στη συνεργασία µε τους δύο Αντιπροέδρους. 
 
Εξυπακούεται ότι θα δώσω ιδιαίτερη προσοχή στη συνεργασία και τη διεξαγωγή κοινωνικού 
διαλόγου µε τους Προέδρους των τριών οµάδων που αντιπροσωπεύουν τους τρεις άξονες της 



- 9 - 

CES 233/2002 – Τ/ΛΠ/εα  

Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Είναι υπεύθυνοι για την προετοιµασία, 
στο εσωτερικό των οµάδων τους,  των εργασιών που πραγµατοποιούν οι αρχές της ΕΟΚΕ 
και µε τον τρόπο αυτό συµβάλλουν στην ανάπτυξη και την προβολή της ΕΟΚΕ µε την 
ποιότητα των εργασιών της και των παρεµβάσεών της.  
 
Εκτός από την επίτευξη των στόχων µας προς το κοινό όφελος πρέπει να δίδουµε ελπίδες και 
να φροντίζουµε ούτως ώστε οι ελπίδες αυτές να γίνονται πράξεις και γεγονότα. 
 
Πρέπει να αποτελέσουµε τον ενδιάµεσο και συνεκτικό φορέα που θα υλοποιεί τις προσδοκίες 
και τις προσπάθειες µε συγκεκριµένο και αξιόπιστο τρόπο, αλλά συγχρόνως θα διατηρεί τις 
ευαισθησίες της ψυχής και του πάθους. Πολύ απλά θα δίνει νόηµα και µορφή και θα εµφυσά 
ζωή. 
 
Ας µου επιτραπεί  να τελειώσω µε δύο αποσπάσµατα του Βίκτορος Ουγκώ: 
 
• "Το χειρότερο που µπορεί να συµβεί σε κάποιον είναι να υπάρχει χωρίς να ζει". 

• "Πιστεύω ό,τι λέω και κάνω ό,τι πρέπει". 
 
Αυτές είναι οι δεσµεύσεις µου απέναντί σας για την επίτευξη του έργου µας.   
 
 

_____________________ 


