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Προτεραιότητες και σχέδια για τη θητεία 2003-2004 
 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
  Όπως προανήγγειλα κατά την ανάληψη των καθηκόντων µου, θα σας παρουσιάσω 
σήµερα το πρόγραµµα εργασίας στο οποίο θα συµπεριλαµβάνονται οι στόχοι στους οποίους η 
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή πρέπει να σηµειώσει πρόοδο εντός των δύο 
προσεχών ετών, ούτως ώστε να αυξηθεί η ικανότητά της να εκπληρώνει αποτελεσµατικά τα 
καθήκοντά της και να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της. 
 
  Το εν λόγω πρόγραµµα εντάσσεται στο πλαίσιο και στο πολιτικό χρονοδιάγραµµα 
που σκιαγράφησα στον λόγο µου κατά την ανάληψη των καθηκόντων µου, στις 23 Οκτωβρίου. 
 
  Στον λόγο αυτό είχα αναφερθεί στα σηµαντικότερα προβλήµατα και θέµατα που η 
ΕΟΚΕ θα κληθεί να εξετάσει κατά τα επόµενα δύο χρόνια. Θα ήθελα, εάν µου επιτρέπετε, να τα 
επαναλάβω και να συµπληρώσω ορισµένα στοιχεία που αφορούν: 
 
• το σύνταγµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
 
• την αντιµετώπιση της γεωγραφικής και πολιτισµικής της διεύρυνσης, 
 
• την περαιτέρω ανάπτυξη του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου, 
 
• τη συστηµατική επιδίωξη µίας αειφορίας σε όλους τους τοµείς της πολιτικής, 
 
• την αναθέρµανση της οικονοµικής ανάπτυξης, την ενθάρρυνση του επιχειρηµατικού  
 πνεύµατος και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, 
 
• την καταπολέµηση της ανεργίας και της φτώχιας, 
 
• την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη του τρίτου κόσµου, 
 
• την οικονοµική, κοινωνική και πολιτική ένταξη των µεταναστών, 
 
• τη διατήρηση και εδραίωση της ειρήνης. 
 
  Επιθυµία µας είναι, προς το συµφέρον των πολιτών καθώς και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, να προσφέρουµε χρήσιµη και ποιοτική συµβολή για την επίλυση των προαναφερθέντων 
προβληµάτων. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει οι συστάσεις και οι δράσεις µας να λαµβάνονται 
δεόντως υπόψη και να γίνονται δεκτές από τους αρµόδιους για τη λήψη αποφάσεων στο Ευρωπαϊκό 
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Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο και στην Επιτροπή, πράγµα που προϋποθέτει ότι η ΕΟΚΕ οφείλει να 
συνεχίσει τις προσπάθειές της για την ανάπτυξη και τη βελτίωση της διάρθρωσής της, καθώς και των 
µεθόδων εργασίας της. 
 
  Με βάση τα ανωτέρω, διακρίνω ουσιαστικά τέσσερις άξονες δράσης τους οποίους θα 
πρέπει να ακολουθήσουµε µε αποφασιστικότητα και µε συστηµατικό τρόπο: 
 
1. Να αξιοποιηθεί στο µέγιστο βαθµό ο ρόλος της ΕΟΚΕ ως συµβουλευτικού οργάνου ενώπιον του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής, µε εντατικοποίηση της 
συνεργασίας µε το εκάστοτε όργανο. 

 
2.  Να βελτιωθεί η αντιπροσωπευτικότητα και η αξιοπιστία της ΕΟΚΕ ως θεσµικού εκπροσώπου 

της κοινωνίας των πολιτών. 
 

3. Να αναπτυχθούν τα µέσα και οι εσωτερικές δοµές της ΕΟΚΕ. 
 

4. Να ενισχυθεί η παρουσία της ΕΟΚΕ στο διάλογο για το Μέλλον της Ευρώπης. 
 
  Είναι ευνόητο ότι και οι τέσσερις αυτοί γενικοί στόχοι αλληλοσυνδέονται στενά. 
Οποιαδήποτε πρόοδος σηµειωθεί σε έναν από αυτούς θα µας βοηθήσει να προοδεύσουµε και να 
τελειοποιηθούµε και στους υπόλοιπους. 
 
  Εάν επιµένω τόσο σε αυτό το σηµείο είναι επειδή ακούγονται κάποιες φωνές 
σύµφωνα µε τις οποίες καλά θα κάναµε να επικεντρώσουµε τις προσπάθειές µας στο πρωταρχικό µας 
καθήκον, δηλαδή να περιοριστούµε στην έκδοση γνωµοδοτήσεων. Οποιαδήποτε άλλη πρωτοβουλία 
διαχέει απλά τις προσπάθειές µας και σπαταλά την ενέργειά µας. 
 
  ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι το κυρίως έργο µας συνίσταται στο να συµβουλεύουµε τα 
νοµοθετικά όργανα µέσω των γνωµοδοτήσεών µας. Όµως, γνωρίζουµε, επίσης, από πείρα ότι όσες 
γνωµοδοτήσεις και εάν παράγουµε, όσο επιµεληµένες και άρτιες και εάν είναι, δεν πρόκειται να έχουν 
κανέναν απολύτως αντίκτυπο εάν η ΕΟΚΕ ως όργανο δεν επιτύχει να βρίσκεται στο προσκήνιο της 
επικαιρότητας, όπως απαιτεί η σηµερινή κοινωνία των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, εάν εµείς, ως 
µέλη της, δεν δηλώνουµε παρόντες στη γενική πολιτική συζήτηση, εάν δεν επιτύχουµε τη στήριξη των 
δυνάµεων που υποτίθεται ότι εκπροσωπούµε και στις οποίες οφείλουµε τη νοµιµότητά µας και, τέλος, 
εάν δεν διαθέτουµε, κατά συνέπεια, την εκτίµηση των οργάνων που έχουµε την ευθύνη να 
συµβουλεύουµε. 
 
  Η προσωπική δέσµευση των µελών της ΕΟΚΕ, και του κάθε Συµβούλου της 
µεµονωµένα, είναι απαραίτητη για να κερδίσουµε την εκτίµηση αυτή. Εάν εµείς, τα µέλη της, δεν 
υποστηρίζουµε τα συµφέροντα της ΕΟΚΕ µε κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται, δεν µπορούµε να 
έχουµε την απαίτηση να την αντιµετωπίζουν οι άλλοι µε σεβασµό. 
 
  Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει µια πολύπλοκη πολιτική αρχιτεκτονική και, συνεπώς, η 
φωνή µας πρέπει να ακουστεί µέσω πολλαπλών διαύλων εάν επιθυµούµε να ληφθεί σοβαρά υπόψη το 
µήνυµα που καλούµαστε να διαδώσουµε. 
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  Υπό το πνεύµα αυτό, θα σας παρακαλούσα να θεωρήσετε τις προτάσεις µου ως ένα 
σύνολο. Όλες οι προτάσεις έχουν τον ίδιο προσανατολισµό και ο στόχος τους είναι να βοηθήσουν την 
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή να πληροί ολοένα καλύτερα την κύρια αποστολή 
της, που είναι να υπηρετεί τα συµφέροντα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
  Πριν ένα µήνα, στις 12 Νοεµβρίου, παρουσίασα τις γενικές γραµµές του 
προγράµµατος στο Προεδρείο το οποίο αφιέρωσε στο θέµα αυτό µια εµπεριστατωµένη συζήτηση. Το 
Προεδρείο όχι µόνο µου εξέφρασε την απεριόριστη συγκατάθεσή του αλλά εξέφρασε, επίσης, και 
ορισµένες προτάσεις τις οποίες ευχαρίστως υιοθέτησα. Εποµένως, το υλικό που θα σας εκθέσω έχει 
ήδη υποστεί µια πρώτη δοκιµασία και είµαι πεπεισµένος, ή τουλάχιστον ελπίζω, αγαπητοί 
συνάδελφοι, ότι και εσείς µε τη σειρά σας θα στηρίξετε σήµερα αυτό το πρόγραµµα και ότι θα 
καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειµένου να το υλοποιήσουµε από κοινού κατά τα επόµενα 
δύο έτη. 
 
  Ας εξετάσουµε λεπτοµερώς τις τέσσερις γενικές κατευθύνσεις του προγράµµατος. Ο 
στόχος της πρώτης γενικής κατεύθυνσης είναι: 
 
1. Να αξιοποιηθεί στο µέγιστο βαθµό ο ρόλος της ΕΟΚΕ ως συµβουλευτικού οργάνου 

ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συµβουλίου και της Επιτροπής µε 
εντατικοποίηση της συνεργασίας µε το εκάστοτε όργανο 

 
  Για το σκοπό αυτό, καθώς και µε στόχο να βελτιωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η 
ποιότητα των συµβουλευτικών εργασιών της και να έχουν όσο το δυνατό µεγαλύτερο αντίκτυπο, 
σκοπεύω καταρχήν να συνεχίσω τον προσανατολισµό υπέρ της αναγκαίας και κατάλληλα 
προσαρµοσµένης επιλεκτικότητας των εργασιών της ΕΟΚΕ, όπως αποφασίστηκε από το Προεδρείο 
τον περασµένο Ιούλιο. 
 
  Θα ήταν σκόπιµο, εάν µη τι άλλο λόγω των περιορισµένων πόρων που διαθέτουµε, να 
δίδουµε προτεραιότητα στη µελέτη εκείνων των θεµάτων ή ζητηµάτων που χαρακτηρίζονται από 
ευρεία πολιτική και κοινωνική εµβέλεια και για τα οποία γνωρίζουµε ότι αναµένεται η θέση της 
ΕΟΚΕ. Θα ήταν περιττό να καταρτίζουµε και να εκδίδουµε γνωµοδοτήσεις µε τις οποίες δεν 
σηµειώνεται η παραµικρή πρόοδος, είτε διότι κανείς δεν ενδιαφέρεται για τα στοιχεία που 
προβάλλουµε, είτε διότι µε τη γνωµοδότηση αυτή δεν προσθέτουµε στη συζήτηση το παραµικρό νέο 
στοιχείο σε σχέση µε τις απόψεις που έχουν εκδώσει άλλοι φορείς. Αντ' αυτού, θα ήταν σκόπιµο να 
αξιοποιήσουµε την ενέργεια και τους πόρους µας για µια καλύτερη προεργασία, π.χ., στα πλαίσια 
οµάδων µελέτης και ακροάσεων, και για την καλύτερη προβολή των εργασιών της ΕΟΚΕ σε πολιτικό 
επίπεδο αλλά και στη κοινή γνώµη. 
 
  Το Προεδρείο φέρει ιδιαίτερη ευθύνη για τη σωστή εφαρµογή αυτής της 
επιλεκτικότητας, στο µέτρο που, σύµφωνα µε τον Εσωτερικό Κανονισµό, είναι αρµόδιο για την 
επιλογή των θεµάτων που επιθυµούµε να εξετάσουµε. Στη πράξη, όµως, την ευθύνη για το σωστό 
προσανατολισµό των εργασιών φέρουν οι πρόεδροι των οµάδων σε συνεργασία µε τους προέδρους 
των τµηµάτων. Το προηγούµενο Προεδρείο, εξάλλου, έλαβε σαφείς αποφάσεις σχετικά, µε 
συγκεκριµένες συστάσεις που πρέπει να ακολουθούνται. 
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  Χθες, είχα µια άτυπη συνάντηση µε τους προέδρους των ειδικευµένων τµηµάτων για 
µια ανταλλαγή απόψεων, κατά την οποία συζήτησα µαζί τους για τη συµβολή που µπορούν να 
προσφέρουν ο καθένας στον τοµέα του και όλοι µαζί για τη συλλογική µας προσέγγιση ώστε να 
µπορέσουµε, από κοινού, να προσδιορίσουµε τις βάσεις για µια εποικοδοµητική επιλεκτικότητα. 
 
  Υπό το πρίσµα αυτό πρέπει, επίσης, να παρέµβουµε ώστε να επιτύχουµε να µας 
υποβάλλονται περισσότερες αιτήσεις για την εκπόνηση διερευνητικών γνωµοδοτήσεων, είτε εκ 
µέρους της Επιτροπής, είτε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των µελλοντικών προεδριών ή άλλων 
οργάνων θεσµών και αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και από τους κοινωνικούς εταίρους, 
µέσω της διεξαγωγής αδιάλειπτου διαλόγου σε διάφορα επίπεδα και κατά κύριο λόγο µε τις 
νοµοθετικές και εκτελεστικές αρχές. 
 
  Σε όσο πιο πρώιµο στάδιο της διαδικασίας διαµόρφωσης των προσανατολισµών και 
των αποφάσεων επιτύχουµε να ενταχθούµε, τόσο µεγαλύτερη θα είναι η αποτελεσµατικότητα και η 
επιρροή µας. Για να το επιτύχουµε αυτό, θα πρέπει ωστόσο να διατηρούµε µε την παρουσία µας 
σταθερές και ποιοτικές σχέσεις µε τους κυριότερους αρµόδιους των επί µέρους επιπέδων. 
 
  Για το λόγο αυτό, αποδίδω ιδιαίτερη σηµασία στο γεγονός ότι θα πρέπει να 
καταβάλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη συµφωνιών εταιρικής σχέσης και 
συνεργασίας µε το Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο. Χάρη σε µια παρόµοια συµφωνία, η συνεργασία 
µας µε την Επιτροπή στηρίζεται σε στέρεες βάσεις και ο απολογισµός της συνεργασίας είναι 
εξαιρετικός. Βέβαια, το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπόκεινται σε διαφορετικούς 
όρους και διαφορετικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Για το λόγο αυτό, οι συµφωνίες που 
επιδιώκουµε µε τα δύο αυτά όργανα, και για τις οποίες διαπραγµατευόµαστε επί του παρόντος τόσο 
µε το Συµβούλιο όσο και µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν θα έχουν την ίδια µορφή, εφόσον θα 
πρέπει οι όροι καθώς και οι διαδικασίες συνεργασίας που θα µας συνδέουν να προσαρµοστούν στο 
εκάστοτε πλαίσιο. 
 
  Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ακολουθούµε το σχέδιο δράσης που 
υιοθέτησε το Προεδρείο εφέτος την Άνοιξη. Χάρη στις προσπάθειες που κατεβλήθησαν, έχουν 
σηµειωθεί ήδη κάποιες βελτιώσεις στις σχέσεις συνεργασίας. Μετά από τις συζητήσεις µε τον 
Πρόεδρο Pat Cox, κατά τη Σύνοδο του Σεπτεµβρίου, µπορούµε να ελπίζουµε ότι θα επισπευσθεί η 
διαδικασία αυτή, χάρη στην υποστήριξή του. 
 
  Όσον αφορά το Συµβούλιο των Υπουργών, επιχειρούµε να καθιερώσουµε µια πιο 
συστηµατική συνεργασία µε τις κυβερνήσεις που πρόκειται να αναλάβουν την Προεδρία της Ένωσης. 
Σε πρώτη φάση, µε την Ελληνική Κυβέρνηση, η οποία, κατά τις πρώτες συναντήσεις µας, έχει 
επιδείξει ιδιαίτερη διαθεσιµότητα προκειµένου να συµπεριλάβει την ΕΟΚΕ, κατά το πρώτο εξάµηνο 
του 2003, σε ορισµένες εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες. Στη συνέχεια, µε την Ιταλική και την 
Ιρλανδική Κυβέρνηση, µε τις οποίες έχουµε ήδη έρθει σε επαφή. Εξυπακούεται ότι στηριζόµαστε, 
στις περιπτώσεις αυτές, στην πολύτιµη συνεργασία των Οικονοµικών και Κοινωνικών Συµβουλίων 
των αντίστοιχων χωρών. 
 
  Η ΕΟΚΕ δεν µπορεί παρά να κερδίσει και οι εργασίες της θα καρποφορήσουν 
καλύτερα εάν συνεχίσει προς την ανάπτυξη µεµονωµένων συνεργασιών µε άλλα όργανα, 
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οργανισµούς, πρακτορεία, ή ιδρύµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά και οι εταίροι µε τους οποίους 
θα συνεργαστούµε θα επωφεληθούν από τη συνεργασία αυτή. 
 
  Και αναφέρω, ως παράδειγµα, το "Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για τη Βελτίωση των 
Συνθηκών διαβίωσης και Εργασίας" του ∆ουβλίνου, ο ∆ιευθυντής του οποίου µας επισκέφθηκε το 
Νοέµβριο. Κατά την επίσκεψη αυτή, είχαµε την ευκαιρία να εκτιµήσουµε την έκταση των κοινών µας 
συµφερόντων τα οποία αποτελούν εξαιρετική βάση για τη µελλοντική διαµόρφωση των εργασιών 
µας, κυρίως όσον αφορά τις δραστηριότητες της νέας "Συµβουλευτικής επιτροπής βιοµηχανικών 
µεταλλαγών" που άρχισε τις δραστηριότητές της στις 28 Νοεµβρίου. Έχουµε την πρόθεση να 
αναπτύξουµε περαιτέρω τη συνεργασία µας, κυρίως στους τοµείς της απασχόλησης, της κατάρτισης 
και των συνθηκών εργασίας. 
 
  Ένα ακόµα πιο πρόσφατο παράδειγµα αποτελεί η Επιτροπή των Περιφερειών, µε την 
οποία µοιραζόµαστε πολύ περισσότερα από τις κοινές υπηρεσίες. Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και 
Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών έχουν παράλληλες αποστολές. Και τα δύο 
όργανα αποτελούν εκπροσώπους των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, αφενός, και των 
τοπικών και περιφερειακών αρχών, αφετέρου, εφόσον διασφαλίζουν την εκπροσώπηση των 
συµφερόντων και προσδοκιών, αφενός, της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών και, αφετέρου, των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών. 
 
  Θεωρώ, συνεπώς, σκόπιµο να αναπτύξουµε για ορισµένα θέµατα κοινές 
δραστηριότητες µε την Επιτροπή των Περιφερειών. Θα µπορούσαµε, π.χ., να εκπονούµε κατά 
περίπτωση κοινές γνωµοδοτήσεις για θέµατα που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και την οργανωµένη 
κοινωνία των πολιτών αλλά και τις περιφερειακές αρχές. Θα µπορούσαµε ίσως, επίσης, να 
διοργανώσουµε κοινές διασκέψεις µε στόχο να επεξεργαστούµε από κοινού κάποια θέµατα που 
αφορούν και τα δύο όργανα. 
 
  Την περασµένη εβδοµάδα είχα µια συνάντηση µε τον Πρόεδρο της Επιτροπής των 
Περιφερειών και ∆ήµαρχο του Μπέρµιγχαµ κ. Albert Bore, κατά την οποία συζητήσαµε εις βάθος 
σχετικά µε τη µελλοντική µας συνεργασία, για την οποία οι προβλέψεις είναι οι πλέον ευοίωνες, και 
θα ξανασυναντηθούµε προσεχώς για να εξετάσουµε συγκεκριµένες προτάσεις συνεργασίας. 
 
  Τέλος, θεωρώ απόλυτα αναγκαίο να προσδιορίσουµε το ρόλο της ΕΟΚΕ και τις 
προτεραιότητές της όσον αφορά τις εξωτερικές σχέσεις στο γενικό πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής 
της Ένωσης. Όπως γνωρίζετε, έχουµε αναπτύξει στον τοµέα αυτό πολύµορφες δραστηριότητες. 
Ωστόσο, δεν αναπτύσσουµε ίδια εξωτερική δραστηριότητα αλλά εντάσσουµε τις προσπάθειές µας, 
όπως ήδη αναφέρθηκε, στο γενικότερο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 
οποίο στηρίζουµε καταβάλλοντας προσπάθειες να διατηρήσουµε επαφές µε τις οργανώσεις της 
οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών –ή συµβάλλοντας στη δηµιουργία τους- σε όλα τα κράτη ή 
οµάδες κρατών µε τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί ιδιαίτερες σχέσεις. 
 
  Η εξωτερική πολιτική κατέχει σήµερα προέχουσα θέση, δεδοµένου ότι έχει αντίκτυπο 
και συνέπειες ακόµη και στο εσωτερικό της Ένωσης, γεγονός που µε ωθεί να ασχοληθώ όλως 
ιδιαιτέρως µε τον τοµέα αυτόν, σε συνεργασία µε το τµήµα REX. 
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  Οι ανταλλαγές που πραγµατοποιούνται στα πλαίσια των διασκέψεών µας, των µικτών 
συµβουλευτικών επιτροπών, των συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης, και άλλων βηµάτων έχουν ως 
κύριο στόχο την επίτευξη της καλύτερης αµοιβαίας κατανόησης χάρη στην ενηµέρωση καθενός των 
εταίρων σχετικά µε τα κίνητρα του συνοµιλητή τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει και τις λύσεις που 
επιδιώκει. 
 
  Κατά δεύτερο λόγο, σκοπός των συναντήσεων αυτών είναι, επίσης, η εξέταση των 
µέσων για την από κοινού επίλυση των προβληµάτων που υφίστανται καθώς και διερεύνηση των 
δυνατοτήτων µιας ενδεχόµενης στήριξης αλλά και απόκτησης γνώσεων σε σχέση µε τον εταίρο. 
Τέλος, κατά γενικό τρόπο, ο στόχος είναι να δηµιουργήσουµε τις προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες 
για την ανάπτυξη, ώστε να δοθεί µια θετική εικόνα στην κοινωνία τόσο από άποψη κοινωνική και 
οικονοµική όσο και από άποψη πολιτιστική και πολιτική. 
 
  Η δράση µας εντός της διεθνούς ένωσης οικονοµικών και κοινωνικών συµβουλίων 
και άλλων συναφών οργανισµών πρέπει, εποµένως, να θεωρηθεί υπό το πρίσµα αυτό. Οι ενώσεις 
αυτές, χάρη στις σχέσεις που αναπτύσσουµε για τη στήριξη της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, µας προσφέρουν τη δυνατότητα να έρθουµε σε επαφή και να αρχίσουµε διάλογο µε 
οργανισµούς της κοινωνίας των πολιτών µιας σειράς κρατών των πέντε ηπείρων. Στα πλαίσια αυτά, 
εντείνουµε το ενδιαφέρον µας προκειµένου να είµαστε περισσότερο παρόντες και να εισακουόµαστε 
περισσότερο σε επίπεδο Ηνωµένων Εθνών. Για το λόγο αυτό, επανέλαβα το αίτηµά µας να 
αναγνωριστεί η ΕΟΚΕ ως παρατηρητής στο ECOSOC του ΟΗΕ, προκειµένου να αποκτήσει έτσι µια 
επίσηµη θέση παρατηρητή στη ∆ιεθνή Οργάνωση Εργασίας. 
 
  Εδώ και µερικές µέρες, είχα την ευκαιρία να συζητήσω το θέµα µε το Γενικό 
∆ιευθυντή της ∆ΟΕ κ. Juan Somavia, καθώς και µε τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Λόρδο 
Brett. Λαµβάνοντας υπόψη τις συγκλίσεις και πιθανές συνέργιες µεταξύ ∆ΟΕ και ΕΟΚΕ, 
συµφωνήσαµε να δώσουµε συνέχεια στα συµπεράσµατα της διάσκεψης για τα "δικαιώµατα του 
ανθρώπου στην εργασία", την οποία διοργανώσαµε, σε συµφωνία µε τον Επίτροπο Pascal Lamy, την 
προηγούµενη εβδοµάδα. Η διάσκεψη σηµείωσε, εξάλλου, µεγάλη επιτυχία. 
 
  Και φτάνω στη δεύτερη κατευθυντήρια γραµµή της πρότασής µου: 
 
2. Να βελτιωθεί η αντιπροσωπευτικότητα και η αξιοπιστία της ΕΟΚΕ ως θεσµικού 

εκπροσώπου της κοινωνίας των πολιτών 
 
  Θα πρέπει να φροντίσουµε ώστε να τεθεί σε εφαρµογή η απόφαση της ΕΟΚΕ του 
Φθινοπώρου 2001 χάρη στην οποία καθίσταται δυνατή η ανάπτυξη ενισχυµένου διαλόγου µε τις 
αντιπροσωπευτικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκή κλίµακα. Θεωρώ ότι οι 
συναντήσεις για το διάλογο και την ενηµέρωση που διοργανώνουµε από την Άνοιξη του έτους αυτού 
σε συµφωνία µε το Προεδρείο της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης αποτελούν δοκιµαστική εφαρµογή του 
στόχου αυτού. Επί του παρόντος, µπορούµε να πούµε ότι η δοκιµή αυτή εφαρµόζεται µε 
ικανοποιητικό τρόπο και µας επιτρέπει να εξαλείψουµε ορισµένες επιφυλάξεις που ήταν αισθητές, 
τόσο από τη δική µας πλευρά όσο και από την πλευρά των εταίρων µας. Σήµερα, πλέον, πληρούνται 
οι προϋποθέσεις για την πραγµατοποίηση ενός περαιτέρω βήµατος και την επεξεργασία µιας πιο 
αναπτυγµένης µεθόδου στο πλαίσιο της Συνέλευσης, µε στόχο να πραγµατοποιήσουµε το βήµα αυτό 
και σε άλλους τοµείς. 
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  Με την ίδια λογική, οφείλουµε στα πλαίσια της προαναφερθείσας απόφασης να 
επιτρέψουµε και στις αντιπροσωπευτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο οργανώσεις που δεν εκπροσωπούνται 
στην ΕΟΚΕ -και ιδιαίτερα στους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών και διεθνών δικτύων των µη 
κυβερνητικών οργανώσεων- να συµµετάσχουν στην επεξεργασία των γνωµοδοτήσεων µας, π.χ., µέσω 
της συµµετοχής σε τακτικές συναντήσεις και ακροάσεις, την πρόσκλησή τους για συνεργασία, 
ιδιαίτερα στα πλαίσια των οµάδων µελέτης και εργασίας. Πρέπει, όµως, να αναπτύξουµε κατάλληλες 
διαδικασίες για το σκοπό αυτό. Ο νέος Εσωτερικός Κανονισµός που υιοθετήσαµε το Σεπτέµβριο 
περιλαµβάνει διατάξεις που µας ανοίγουν τη δυνατότητα να προχωρήσουµε ακόµη περισσότερο προς 
την κατεύθυνση αυτή, δηµιουργώντας, π.χ., µια συµβουλευτική επιτροπή, ούτως ώστε να είµαστε 
στην πραγµατικότητα αντιπροσωπευτικοί της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. 
 
  Όποια κι εάν είναι πάντως τα βήµατα που θα µπορούσαµε να υιοθετήσουµε 
προκειµένου να συνεργαστούµε µε τους παράγοντες αυτούς, είναι ευνόητο ότι η τελική απόφαση για 
τη µορφή και το περιεχόµενο που πρέπει να δοθεί στις γνωµοδοτήσεις που υιοθετούµε εναπόκειται 
στα µέλη της ΕΟΚΕ. Συνεπώς, πρόκειται για µια συµµετοχή στις διαβουλεύσεις και όχι για 
συναπόφαση. Είµαι πεπεισµένος ότι, κατά γενικό κανόνα, κάθε γνωµοδότηση η οποία θα τύχει της 
στήριξης των άµεσα ενδιαφερόµενων για το θέµα που εξετάζει θα ενισχυθεί και θα καταστεί πιο 
αξιόπιστη. 
 
  Είναι αυτονόητο ότι υπό το πρίσµα αυτό πρέπει να διευκρινίσουµε τα κριτήρια που 
πρέπει να εφαρµόζονται κατά τον προσδιορισµό της αντιπροσωπευτικότητας των οργανισµών και 
δικτύων της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ερώτηµα είναι λοιπόν να 
γνωρίζουµε ποιος εκπροσωπεί ποιον. Παρόµοια διασαφήνιση συµβαδίζει άλλωστε και µε τα 
συµφέροντα της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου εφόσον και τα δύο όργανα θα συνεχίσουν, 
ανεξάρτητα από τη δράση που θα αναπτύξει η ΕΟΚΕ σχετικά, να αναπτύσσουν διάλογο µε τον έναν ή 
τον άλλο οργανισµό για τοµεακά προβλήµατα ή ειδικά προγράµµατα. Θεωρώ γι' αυτό βέβαιο ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή η Επιτροπή, ή ενδεχοµένως και τα δύο όργανα, θα ζητήσουν από την ΟΚΕ 
την εκπόνηση διερευνητικής γνωµοδότησης για το θέµα της αντιπροσωπευτικότητας και, 
ενδεχοµένως, για άλλα θέµατα που συνδέονται µε την εν λόγω προβληµατική. 
 
  Είναι εξίσου ευνόητο ότι θα πρέπει, επίσης, να είµαστε πρόθυµοι να προσφέρουµε 
στις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών τις υποδοµές της ΕΟΚΕ, ιδιαίτερα σε 
περίπτωση δικτύων και διεθνών βηµάτων, στο µέτρο που υφίσταται στο πλαίσιο αυτό συγκεκριµένη 
βούληση συνεργασίας ως προς το περιεχόµενο. Το θέµα αυτό θα πρέπει να εξεταστεί µε τους 
ενδιαφερόµενους εταίρους και να µελετηθεί έτσι σε συνεργασία µαζί τους το σχέδιο διαδικαστικού 
κανονισµού, το οποίο θα πρέπει να εκπονηθεί το συντοµότερο δυνατό. Θα πρέπει βέβαια να 
εξετάσουµε και τις δηµοσιονοµικές και οικονοµικές επιπτώσεις της δράσης αυτής. 
 
  Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται, επίσης, και η περαιτέρω ανάπτυξη του διαλόγου και της 
συνεργασίας µε τα οικονοµικά και κοινωνικά συµβούλια και τις οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο στα ίδια τα κράτη µέλη. Κατά τα τελευταία έτη 
πραγµατοποιήσαµε αξιοσηµείωτη πρόοδο στον τοµέα αυτό και τα αποτελέσµατα έγιναν έντονα 
αισθητά κατά την τελευταία συνάντηση των προέδρων και των γενικών γραµµατέων των οργάνων 
αυτών που πραγµατοποιήθηκε στις 29 Νοεµβρίου, στο ∆ουβλίνο. Στο ∆ουβλίνο επιτύχαµε να 
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συµφωνήσουµε για µια κοινή στρατηγική όσον αφορά τους στόχους που πρέπει να προωθήσουµε 
στους κόλπους της Συνέλευσης και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουµε. Επιπλέον, ελήφθη 
η απόφαση να πραγµατοποιήσουµε κοινή παρέµβαση προς τους Αρχηγούς Κυβερνήσεων, µε βάση 
µια διακήρυξη που θα υπογραφεί από όλους τους Προέδρους. 
 
  Ακόµη ένα σηµαντικό αποτέλεσµα συνιστά η συµφωνία να εργαστούµε από κοινού 
καθ' όλη τη διάρκεια του προσεχούς έτους µε αντικείµενο την ανοιχτή µέθοδο συντονισµού. Ο στόχος 
θα είναι να µπορέσουµε να συντάξουµε, ενσωµατώνοντας και τις παρεµβάσεις των Εθνικών 
Συµβουλίων, µια γνωµοδότηση για τις εµπειρίες και τις προοπτικές της διαδικασίας της Λισσαβώνας, 
µε την ευκαιρία των τριών ετών από την έναρξη της εφαρµογής της. 
 
  Στο ίδιο πλαίσιο πρέπει, επίσης, να εντάξουµε και την ενεργοποίηση των σχέσεων µε 
τους ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους. Λόγω του ρόλου που ανατίθεται στους ευρωπαίους 
κοινωνικούς εταίρους στα πλαίσια του ευρωπαϊκού νοµοθετικού έργου καθώς και της σηµαντικής 
θέσης που καταλαµβάνουν στις σχέσεις µε τις διεθνείς οργανώσεις της οργανωµένης κοινωνίας των 
πολιτών, είναι απαραίτητο να έρχεται σε συνεννοήσεις µε τις οργανώσεις αυτές η ΕΟΚΕ ως όργανο. 
Θα µπορούσαµε, νοµίζω, να συµφωνήσουµε, τόσο µε την UNICE όσο και µε την ΕΣΣ, για τη 
συγκρότηση δύο περιορισµένων οµάδων εργασίας µε στόχο να διευκρινιστούν οι αµοιβαίες σχέσεις 
µας, όπως απαιτείται, άλλωστε, και από τις αποφάσεις που θα προκύψουν από την ευρωπαϊκή 
Συνέλευση. Σ' αυτό το πλαίσιο προτείνω να πραγµατοποιηθεί προς το τέλος του επόµενου έτους, σε 
συνεργασία µε τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς των κοινωνικών εταίρων και ενδεχοµένως µε άλλους 
ενδιαφερόµενους οργανισµούς της κοινωνίας των πολιτών µια µεγάλη ∆ιεθνής ∆ιάσκεψη µε θέµα 
"Κοινωνικός διάλογος και διάλογος της κοινωνίας των πολιτών: οριοθέτηση και 
συµπληρωµατικότητα", η οποία θα µπορούσε να αποτελεί συνέχεια παλαιότερων συναντήσεων 
παρόµοιου τύπου. Χρειάζεται και σε αυτό το πλαίσιο να διευκρινιστούν τα πράγµατα προς το 
συµφέρον των κοινωνικών εταίρων αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας των πολιτών. 
 
  Ο τρίτος άξονας δράσης που προτείνω είναι ο ακόλουθος: 
 
3. Να αναπτυχθούν τα µέσα και οι εσωτερικές δοµές της ΕΟΚΕ 
 
  Κατά την περίοδο της θητείας µου ως Προέδρου, η ΕΟΚΕ θα κληθεί να 
αντιµετωπίσει, σε εσωτερικό επίπεδο, ορισµένες προκλήσεις και περιστάσεις που θα επηρεάσουν τις 
εργασίες της: 
 
• την προσχώρηση δέκα νέων κρατών µελών, πράγµα που θα έχει ως αποτέλεσµα µια αύξηση 

κατά εκατό περίπου του αριθµού των µελών της ΕΟΚΕ κατά το πρώτο εξάµηνο του 2004. Η 
ΕΟΚΕ θα πρέπει να είναι έτοιµη, µετά από το σχετικό προβληµατισµό σε βάθος, να προβεί στις 
απαιτούµενες επιλογές, π.χ., όσον αφορά το γλωσσικό καθεστώς και τις µεθόδους εργασίας. 
Έχουµε, εξάλλου, προβλέψει να προσκαλέσουµε στην Ολοµέλεια του Μαΐου του 2003 τους 
εκπροσώπους των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών των µελλοντικών κρατών µελών. 

 
• τη µετακόµιση στο κτίριο Belliard, που προβλέπεται να λάβει χώρα κατά το πρώτο εξάµηνο 

του 2004, 
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• την παγίωση των δραστηριοτήτων της συµβουλευτικής επιτροπής "Βιοµηχανικές µεταλλαγές", 
που άρχισε τις εργασίες της στις 28 Νοεµβρίου. 

 
  Ενόψει αυτής της προοπτικής, και ιδιαίτερα λόγω των αναµενόµενων αποτελεσµάτων 
της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης, αλλά και ενόψει των προκλήσεων που προκύπτουν από τη νέα µορφή 
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής ως θεσµικού εκπροσώπου της οργανωµένης 
κοινωνίας των πολιτών, αναλαµβάνω την υποχρέωση, αγαπητοί συνάδελφοι, να φροντίσω κατά την 
περίοδο της θητείας µου ως Προέδρου της ΕΟΚΕ: 
 
• για την έναρξη χωρίς καθυστέρηση των εργασιών που αφορούν το καθεστώς των µελών το 

οποίο πρέπει να υιοθετηθεί το φθινόπωρο του 2003 ή το αργότερο την άνοιξη του 2004, 
 
• να επιδιωχθεί η καθιέρωση ενός αξιοπρεπούς οικονοµικού καθεστώτος για τα µέλη, 
 
• να προετοιµαστεί στα διάφορα επίπεδα η άφιξη εκατό περίπου νέων µελών από τα νέα κράτη 

µέλη (και µεγάλου αριθµού υπαλλήλων) µετά την προσχώρηση, 
 
• να επιδιωχθεί ο εκσυγχρονισµός των υπηρεσιών και των µεθόδων εργασίας τους (εφαρµογή 

των πρόσφατων αποφάσεων του Προεδρείου), 
 
• να καταστεί πιο διαφανής η δραστηριότητα του Προεδρείου και να υποβάλλεται σε τακτικά 

διαστήµατα έκθεση δραστηριοτήτων στη σύνοδο ολοµέλειας, 
 
• να αναδιοργανωθεί ο προϋπολογισµός µας και να προσαρµοστούν οι ανάγκες σε προσωπικό 

και οικονοµικούς πόρους στα αυξανόµενα καθήκοντα της ΕΟΚΕ, 
 
• και τέλος να επιδιωχθεί η ανάπτυξη της ενεργού και συστηµατικής στρατηγικής επικοινωνίας 

και πληροφόρησης, προκειµένου να ενισχυθεί η προβολή και κατ' επέκταση η ακτινοβολία 
των εργασιών της ΕΟΚΕ. Θα ήθελα να παραπέµψω σχετικά στο σχέδιο ανακοίνωσης που 
υιοθέτησε το Προεδρείο το 2001, διότι η ανακοίνωση αυτή σας αφορά εσάς ως µέλη άµεσα. 
Χωρίς τις προσωπικές σας προσπάθειες στους τοµείς των δικών σας αρµοδιοτήτων, οι 
προσπάθειές µας ως οργάνου δεν µπορούν να έχουν τον απαραίτητο αντίκτυπο. Μετά τη 
µετακόµιση της ΕΟΚΕ στο νέο της κτίριο στην οδό Belliard, η οποία ευελπιστώ να 
πραγµατοποιηθεί την άνοιξη του 2004, θα βρισκόµαστε σε µια γεωγραφικά πλεονεκτική θέση 
µεταξύ Κοινοβουλίου, Συµβουλίου και Επιτροπής η οποία θα µας προσφέρει πολυάριθµες 
νέες θετικές δυνατότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας, τις οποίες θα πρέπει να 
αξιοποιήσουµε στο έπακρο. 

 
  Και ο τέταρτος άξονας δράσης που προτείνω είναι: 
 
4. Να ενισχυθεί η παρουσία της ΕΟΚΕ στο διάλογο για το Μέλλον της Ευρώπης 
 
  Κατά τη διάρκεια των επόµενων δύο ετών θα ληφθούν στους κόλπους της 
Συνέλευσης και, στη συνέχεια, εκ µέρους της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης, οι αποφάσεις που θα 
καθορίσουν τη µελλοντική µορφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) καθώς και τη θέση κάθε οργάνου 
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της στο πλαίσιο του πολιτικού της συστήµατος. Έχει ουσιαστική σηµασία να επιβεβαιωθεί και να 
αναγνωριστεί µε σαφήνεια ο ρόλος της ΕΟΚΕ τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό και να 
ενισχυθεί ο συµβουλευτικός της ρόλος.  
 
  Ενόψει της προοπτικής αυτής έχει κεφαλαιώδη σηµασία τόσο για την ΕΟΚΕ όσο και 
για την οργανωµένη κοινωνία των πολιτών να διατυπώσει η ίδια η ΕΟΚΕ τα συµφέροντά της σε ό,τι 
αφορά το καθεστώς και τη λειτουργία της και να τα υπερασπιστεί σθεναρά. 
 
  Η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να συνεχίσει τις βασικές επιλογές της θητείας που 
έληξε, αλλά να έχει ταυτόχρονα και καινοτόµο χαρακτήρα. 
 
  ∆εν θα εµβαθύνω περισσότερο το θέµα αυτό, το οποίο το είχα αναπτύξει άλλωστε 
εκτενώς στην οµιλία που εκφώνησα στις 23 Οκτωβρίου. 
 
  Θα περιοριστώ στην υπενθύµιση των σηµαντικότερων θεµάτων για τα οποία η ΕΟΚΕ 
θα πρέπει να παρέµβει στο πλαίσιο της Συνέλευσης και – εν όψει της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης 
που θα λάβει τις τελικές αποφάσεις σχετικά µε το µελλοντικό Σύνταγµα - έναντι των κυβερνήσεων. 
Πρόκειται για τα ακόλουθα θέµατα: 
 
• η προάσπιση και η ανάπτυξη του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου ή του ευρωπαϊκού 

προτύπου κοινωνίας, 
 
• ο συντονισµός της οικονοµικής πολιτικής, 
 
• η συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεών της στη διαδικασία 

διαµόρφωσης της πολιτικής γνώµης, στη νοµοθεσία, στην εφαρµογή της, και σε διάφορες 
αποφάσεις, όπως είναι οι κανόνες που διέπουν τη διακυβέρνηση, το διάλογο, τόσο τον 
κοινωνικό όσο και το διάλογο της κοινωνίας των πολιτών, 

 
• η λειτουργία και ο ρόλος της ΕΟΚΕ, δηλαδή η θεσµική θέση της ΕΟΚΕ σε σχέση µε τα άλλα 

όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά, επίσης, και σε σχέση µε την ΕΤΠ και µε τους 
ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους καθώς και η εντολή και η αποστολή της, τα δικαιώµατα και 
τα µέσα της, η σύνθεσή της κλπ. 

 
  Εξάλλου, το θέµα αυτό εξετάζεται µε µεθοδικό και συνεχή τρόπο από τους 
παρατηρητές µας στην Ευρωπαϊκή Συνέλευση, ένας εκ των οποίων είµαι και εγώ, µαζί µε τον 
κ. FRERICHS, την κα SIGMUND και τους κκ SEPI, REGALDO και OLLSON, καθώς και από την 
υποεπιτροπή που συγκροτήσαµε για την παρακολούθηση των εργασιών της καθώς και για την 
εξαγωγή συµπερασµάτων για τη λειτουργία της ΕΟΚΕ. Η ολοµέλεια θα ενηµερώνεται σε τακτικά 
διαστήµατα για τα θέµατα αυτά. Είχα την ευκαιρία να συναντήσω τον κύριο Giscard d'ESTAING, 
Πρόεδρο της Συνέλευσης, στο πλαίσιο µιας συνεδρίασης της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης λίγο µετά την 
εκλογή µου και πήρα την πρωτοβουλία να τον καλέσω να παραστεί σε µια προσεχή σύνοδο 
ολοµέλειας και να συζητήσει µαζί µας για την πρόοδο και την εξέλιξη των εργασιών της Ευρωπαϊκής 
Συνέλευσης. 
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  Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση του προγράµµατός µου, θα ήθελα σας 
διαβεβαιώσω πόσο ικανοποιηµένος θα είµαι εάν, χάρη στην ενεργό συµµετοχή σας, στη συνδροµή 
σας προς όλα τα µέλη και τους συνεργάτες  της ΕΟΚΕ, εάν λοιπόν επιτύχουµε µέσα στα δύο χρόνια 
που έρχονται να καταστήσουµε την ΕΟΚΕ ικανή, προς το συµφέρον της Ένωσης και των κρατών 
µελών και προς το συµφέρον όλων των ευρωπαίων πολιτών, να διαδραµατίσει µε επιτυχία το ρόλο της 
ως "προνοµιούχο θεσµικό βήµα διαβούλευσης, εκπροσώπησης, ενηµέρωσης και έκφρασης της 
οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών, βήµα το οποίο παρέχει τη δυνατότητα στους εκπροσώπους των 
κοινωνικοοικονοµικών οργανώσεων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών να αποτελούν 
αναπόσπαστο τµήµα της διαδικασίας διαµόρφωσης των πολιτικών και των αποφάσεων σε κοινοτικό 
επίπεδο", όπως αναφέρεται στο ψήφισµα της ΕΟΚΕ της 19ης Σεπτεµβρίου (προοίµιο, σηµείο 1). 
 
  Αυτή είναι η αποστολή για την οποία ζητώ την υποστήριξη και την ενεργό 
συνεργασία σας. 

 
 

___________________ 


