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Εξήντα χρόνια Ευρωπαϊκή Κοινότητα – Ας σφυρηλατήσουμε το μέλλον!
Στις 13 Μαρτίου 2017, με την ευκαιρία της επετείου της υπογραφής των Συνθηκών μας, 

η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή θα διοργανώσει στη Ρώμη διάσκεψη υψηλού 
επιπέδου με τίτλο «Εξήντα χρόνια Ευρωπαϊκή Κοινότητα – Ας σφυρηλατήσουμε το μέλλον!»

Στόχος μας είναι, βεβαίως, να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία της επετείου της υπογραφής των 
Συνθηκών μας για να υπογραμμίσουμε, τόσο στον Τύπο όσο και στους πολίτες, όλα τα θετικά 
που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ιστορικά προσφέρει στους λαούς μας, αλλά κυρίως να τονίσουμε 
αυτό που απασχολεί σήμερα την κοινωνία πολιτών των χωρών μας και τις οργανώσεις της, 
δίνοντας έμφαση όχι μόνο στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, αλλά και στον ρόλο που πρέπει 
να διαδραματίσει η συμμετοχική δημοκρατία, εφόσον θέλουμε να ανακτήσουν οι πολίτες την 
εμπιστοσύνη τους στην Ένωση και την εμπιστοσύνη τους στα θεσμικά τους όργανα, τόσο τα 
εθνικά όσο και τα ευρωπαϊκά.

Η διάσκεψη θα περιλαμβάνει τρία σκέλη: την κοινωνική διάσταση, την οικονομική διάσταση 
και τις πολιτικές για τη μετανάστευση και την ένταξη.

Το ευρωπαϊκό εγχείρημα διατρέχει πραγματικό κίνδυνο. Η ίδια η ύπαρξή του τίθεται υπό αμφι-
σβήτηση, κυρίως από εθνικιστικές και λαϊκιστικές δυνάμεις, ενώ δεν έχει περάσει πολύς καιρός 
από τότε που σχεδόν κανένας στα κράτη μέλη δεν αμφισβητούσε τη χρησιμότητά του και σχεδόν 
όλος ο κόσμος στα κράτη που δεν ήταν ακόμη μέλη επιθυμούσε την ένταξή τους. Σήμαινε ένα 
ασφαλές καταφύγιο, όπου επικρατούσε ειρήνη, δημοκρατία, πρόοδος, ευημερία και ευμάρεια, 
τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις. Είχαμε ακόμη επίγνωση της φρίκης που είχε 
προκαλέσει ο εθνικισμός ή η ξενοφοβία και των δεινών που είχαν προξενήσει τα σύνορα και τα 
τείχη, τόσο στην ελευθερία όσο και στην οικονομία. Είναι χρήσιμο να το υπενθυμίσουμε.

Πρέπει επίσης να αναφέρουμε και να υποστηρίξουμε, όσον αφορά το μέλλον, τα μέτρα που 
επιβάλλεται να ληφθούν στο εξής και το πνεύμα που πρέπει να διέπει τον σχεδιασμό τους. 
Πρέπει να δώσουμε μια γνήσια κοινωνική διάσταση στην Ευρώπη και να απορρίψουμε κάθε 
μορφή κοινωνικής οπισθοδρόμησης ή επίτασης των ανισοτήτων, εάν θέλουμε να ξανακερδί-
σει η Ευρώπη την εμπιστοσύνη των πολιτών της. Πρέπει να βγάλουμε την οικονομία από τον 
μαρασμό, ενεργοποιώντας την, όχι καταπνίγοντάς την στην ύφεση, και πρέπει να πάρουμε 
την απόφαση και να διαχειριστούμε τις μεταναστευτικές ροές κατά τρόπο δίκαιο, σταθερό και 
αλληλέγγυο, ιδίως επειδή πολλοί εχθροί της ΕΕ αντλούν την ουσία της ζοφερής τους προπα-
γάνδας από την κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει στον τομέα αυτόν.

Έχουμε λοιπόν δουλειά μπροστά μας, λύσεις που πρέπει να βρούμε και ιδέες που πρέπει να 
υποστηρίξουμε, αλλά εμείς είμαστε οι εκπρόσωποι των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών 
των χωρών μας. Ακόμα και όταν οι καιροί είναι δύσκολοι —και μάλιστα, κυρίως όταν είναι 
δύσκολοι—, έχουμε το καθήκον να δράσουμε και να εκφράσουμε τις απόψεις μας, έχουμε τη 
δικαιοδοσία να μελετήσουμε και να σχεδιάσουμε κι έχουμε τη δύναμη να δηλώνουμε δημοσίως 
αυτά που κάνουμε στο όνομα εκείνων που έχουν ενταχθεί στις οργανώσεις μας.

Γιώργος Ντάσης
Πρόεδρος της ΕΟΚΕ
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Ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας 
Κοινωνικών Δικαιωμάτων 
πρέπει να αποτελεί θετικό 
εγχείρημα για όλους
Η αλλαγή στον κόσμο της εργασίας θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για 
την «προώθηση της διαρκούς, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης 
οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και της πλήρους και παραγωγικής 
απασχόλησης και της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους».

Στη σύνοδο ολομέλειας του Ιανουαρίου, 
η ΕΟΚΕ υιοθέτησε γνωμοδότηση για το περί-
γραμμα ενός Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ) ο  οποίος προτείνεται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου 
να οικοδομηθεί «βαθύτερη και δικαιότερη 
Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ)» 
και να επιτευχθεί «κοινωνική Ευρώπη τριπλού 
Α». Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε παρουσία 
της κ. Marianne Thyssen, Ευρωπαίας Επιτρό-
που Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Δεξιοτήτων και Εργασιακής κινητικότητας, και 
της κ. Maria João Rodrigues, εισηγήτριας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον ΕΠΚΔ.

Η γνωμοδότηση παραθέτει τις αρχικές ιδέες 
και προτάσεις της ΕΟΚΕ για την αντιμετώπιση 
κάποιων από τις μείζονες προκλήσεις που 
βιώνει η Ευρώπη σήμερα. Η ΕΟΚΕ τόνισε ότι 
ο ΕΠΚΔ πρέπει να αποτελεί θετικό εγχείρημα 
για όλους - με πολιτικές για τη διευκόλυνση 
της αύξησης της απασχόλησης, της κοινωνι-
κής προόδου και της παραγωγικότητας ως 
παραγόντων βιώσιμης ανάπτυξης, και εθνικά 
συστήματα κοινωνικής πρόνοιας και αγορές 
εργασίας που θα είναι ευπροσάρμοστα και 
κατάλληλα για το μέλλον. Η ΕΟΚΕ είναι πεπει-
σμένη ότι το μέλλον της εργασίας θα πρέπει να 
αποτελεί βασική προτεραιότητα στο πλαίσιο 
των συζητήσεων σχετικά με τον Πυλώνα προ-
κειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα είναι δίκαιος 
και χωρίς αποκλεισμούς και θα οδηγεί στην 
κοινωνική πρόοδο. Αντίθετα με την αρχική 
πρόταση της Επιτροπής ο ΕΠΚΔ να εφαρμο-
στεί αρχικά μόνο στην Ευρωζώνη, η ΕΟΚΕ είναι 
της γνώμης ότι ο ΕΠΚΔ πρέπει να εφαρμοστεί 
σε όλα τα κράτη μέλη, αναγνωρίζοντας ταυτό-
χρονα ότι ειδικά μέσα/μηχανισμοί ενδέχεται να 
χρειαστούν για την Ευρωζώνη.

Η γνωμοδότηση, που ζητήθηκε από τον Πρόε-
δρο της Επιτροπής κ. Jean-Claude Juncker και 
αποτελεί αποτέλεσμα πολύμηνων εργασιών, 

καταρτίστηκε από τους κκ. Jacek Krawczyk, 
Πρόεδρο της Ομάδας Εργοδοτών, Gabriele 
Bischoff , Πρόεδρο της Ομάδας Εργαζομένων, 
και Luca Jahier, Πρόεδρο της Ομάδας Διαφό-
ρων Δραστηριοτήτων της ΕΟΚΕ. Αξιοποιεί 
τα αποτελέσματα εθνικών συζητήσεων που 
διοργανώθηκαν από τα μέλη της ΕΟΚΕ στα 
28 κράτη μέλη, με διαβουλεύσεις στις οποίες 
συμμετείχαν περίπου 1800 εκπρόσωποι οργα-
νώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Παρουσιάζοντας τη γνωμοδότηση, ο κ. Jacek 
Krawczyk, πρόεδρος της Ομάδας Εργοδοτών 
της ΕΟΚΕ, δήλωσε: «Χωρίς οικονομική επιτυ-
χία, κανένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν θα 
μπορούσε να συντηρήσει το κοινωνικό του 
σύστημα. Δεν υπάρχει ευημερία χωρίς επιτυ-
χημένες επιχειρήσεις που δημιουργούν θέσεις 
εργασίας. Για αυτό το λόγο η ανταγωνιστικό-
τητα αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση 
του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να προσαρμόσουν τις 
αγορές εργασίας και τα συστήματα κοινωνι-
κής προστασίας στη μεταβαλλόμενη πραγμα-
τικότητα. Χρειαζόμαστε τη σωστή ισορροπία 
μεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας. Καλά σχεδι-
ασμένοι, κατάλληλοι δείκτες αναφοράς θα 
μπορούσαν να συνδράμουν τα κράτη μέλη 
στην επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων». Ο κ. 
Krawczyk επέστησε επίσης την προσοχή στο 
γεγονός ότι οι εθνικές συζητήσεις έδειξαν 
ξεκάθαρα ότι κάθε δράση στον τομέα των 
αγορών εργασίας και των συστημάτων κοι-
νωνικής πρόνοιας πρέπει να σέβεται τη διά-
κριση των αρμοδιοτήτων και την αρχή της 
επικουρικότητας.

Η κ. Gabriele Bischoff, πρόεδρος της Ομά-
δας Εργαζομένων της ΕΟΚΕ, τόνισε ότι: «Οι 
Ευρωπαίοι εργαζόμενοι χρειάζονται συγκε-
κριμένες δράσεις για τη βελτίωση των συν-
θηκών διαβίωσης και εργασίας τους και την 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης τους στην 

ΕΕ. Οι αυξανόμενες ανισότητες απειλούν 
να καταστρέψουν τον κοινωνικό μας ιστό 
και να ωθήσουν ολοένα περισσότερους 
ανθρώπους προς αυτούς που θέλουν να 
μας διχάσουν. Η μείωση των εισοδηματικών 
ανισοτήτων είναι καθοριστικής σημασίας και 
η ισχυρότερη συλλογική διαπραγμάτευση σε 
όλη την Ευρώπη αποτελεί προϋπόθεση για 
τη δικαιότερη κατανομή των μισθών και του 
πλούτου. Για αυτό επιθυμούμε δείκτες για την 
κάλυψη των συλλογικών διαπραγματεύσεων 
σε όλη την Ευρώπη. Η ισχυρότερη σύγκλιση 
των μισθών θα συνέβαλλε επίσης στην 
αντιμετώπιση πολλών από τα προβλήματα 
που βιώνουμε. Πέρασε η εποχή των καλών 
προθέσεων. Η Ευρώπη - δηλαδή όλοι μας, 
με τους ποικίλους ρόλους μας - πρέπει να 
υλοποιήσει επειγόντως απτές λύσεις που θα 
προσφέρουν ελπίδα και ασφάλεια σε αυτόν 
τον ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο».

Ο κ. Luca Jahier, πρόεδρος της Ομάδας 
Διαφόρων Δραστηριοτήτων της ΕΟΚΕ, επε-
σήμανε ότι «πρέπει να οικοδομήσουμε μια 
Ευρωπαϊκή Ένωση που ενδιαφέρεται. Για 
αυτό, ο  ΕΠΚΔ πρέπει να καλύπτει όλους 
τους πολίτες καθ’ όλο τον κύκλο ζωής τους, 
συμπεριλαμβανομένων όσων είναι αποκλει-
σμένοι ή δεν δύνανται να συμμετάσχουν στην 
αγορά εργασίας. Ο Πυλώνας πρέπει να παρέχει 
θετικό εγχείρημα για τους Ευρωπαίους πολίτες 
και να απαντά στην αυξανόμενη φτώχεια και 
τις ανισότητες. Οι συζητήσεις γύρω από το 
δυνητικό ΕΠΚΔ δείχνουν ξεκάθαρα τη σημα-
σία της σύνδεσης του Πυλώνα με την Ατζέντα 
βιώσιμης ανάπτυξης του 2030 και τη σημασία 
της μεταρρύθμισης του κράτους κοινωνικής 
πρόνοιας, υπερβαίνοντας τις δημόσιες αρχές. 
Οι κοινωνικές επενδύσεις, η κοινωνική οικονο-
μία, οι κοινωνικές επιχειρήσεις και η κοινωνική 
καινοτομία θα επιτελέσουν καθοριστικό ρόλο 
στις μεταρρυθμίσεις αυτές και στην παροχή και 
την πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικές 
υπηρεσίες».

Η Επίτροπος κ. Marianne Thyssen τόνισε 
τη σημασία της συμβολής της ΕΟΚΕ στο μελ-
λοντικό έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
τον ΕΠΚΔ: «Επιθυμώ να συγχαρώ τους τρεις 
εισηγητές από τις τρεις ομάδες που βρίσκο-
νται σήμερα εδώ, όχι μόνο για το βαθμό της 
φιλοδοξίας τους, αλλά και για τον ολοκληρω-
μένο χαρακτήρα των ζητημάτων που εξετάζει 
η γνωμοδότηση. Αποτελεί σαφώς πολύτιμη 
συμβολή στη διαβούλευση για τον Ευρωπαϊκό 
Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων».

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο κ. Γιώργος Ντάσης, 
Πρόεδρος της ΕΟΚΕ, τόνισε ότι οι προτάσεις 
πρέπει να μετουσιωθούν σε πραγματικότητα 
για το ευρύ κοινό: «Υπάρχει συνεχής καινοτο-
μία σε τομείς όπως η τεχνική, η διοίκηση και 
το μάρκετινγκ. Έφτασε επιτέλους η ώρα για 
καινοτομία στον κοινωνικό τομέα».

Η γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ θα τροφοδοτήσει 
την τελική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής για τον ΕΠΚΔ, η οποία αναμένεται στους 
επόμενους μήνες. Η  ΕΟΚΕ θα συνεχίσει να 
παρακολουθεί και να συμμετέχει στενά σε όλες 
τις μεταγενέστερες εργασίες και συζητήσεις 
για το ΕΠΚΔ. (dm)� l
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Η ΕΟΚΕ φιλοξενεί συζήτηση σχετικά με το 
μέλλον του ευρώ και την εμβάθυνση της ΟΝΕ
Δεν υπάρχει άλλη βιώσιμη εναλλακτική λύση σε μια περισσότερο πολιτική Ευρωζώνη, παρά μόνο η εστίαση στις 
θεμελιώδεις προτεραιότητες που έχουν σημασία για τους πολίτες απ’ ό, τι σε ειδικούς αριθμητικούς στόχους και 
τεχνικά ζητήματα. Η ΕΟΚΕ καλεί για άλλη μια φορά τους πολιτικούς ηγέτες της ΕΕ να επιταχύνουν τη διαδικασία 
εμβάθυνσης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη σύγκλιση 
μεταξύ των κρατών μελών και να καταστεί η ΕΕ, στο σύνολό της, περισσότερο ευημερούσα, ανταγωνιστική και 
ανθεκτική, στο πλαίσιο μιας αντίληψης της κοινής κυριαρχίας.

Αυτά ήταν ορισμένα από τα βασικά μηνύματα του διαλόγου υψηλού επιπέδου με θέμα Τι μέλλει γενέσθαι για 
το ευρώ; Απειλές και ευκαιρίες για το δεύτερο στάδιο της εμβάθυνσης της ΟΝΕ, που διοργάνωσε η ΕΟΚΕ στις 2 
Φεβρουαρίου. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να στηριχθεί η αναγκαία οικοδόμηση συναίνεσης για έναν φιλόδοξο 
χάρτη πορείας προς την ολοκλήρωση της ΟΝΕ μέχρι το 2025, στο πλαίσιο ενός συνολικού οράματος για το 
μέλλον της ΕΕ.

Μια ομάδα εμπειρογνωμόνων συζήτησε τις διάφορες απειλές και ευκαιρίες που συνδέονται με την ολοκλήρωση 
της ΟΝΕ κατά τη διάρκεια του δεύτερου σταδίου της, όπως αυτές περιγράφονται στην Έκθεση των Πέντε Προέ-
δρων (2017-2025). Οι ομιλητές, μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος της Ομάδας «Ευρωομάδα», κ. Thomas Wieser, 
παρουσίασαν ένα πλήρες φάσμα ιδεών και επιλογών που θα διερευνηθούν για τη βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη 
και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της διακυβέρνησης της ζώνης του ευρώ. (mm)� l

Το μέλλον της Ευρώπης είναι 
ψηφιακό

Οι στόχοι της ΕΕ πρέπει να είναι 
φιλόδοξοι

Κατά τη σύνοδο ολομέλειάς της η Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπής (ΕΟΚΕ) επιδοκίμασε τις πρωτο-
βουλίες που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά 
με τον ευρωπαϊκό κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τον 
Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (BEREC/Body of European Regulators 
for Electronic Communications), το σχέδιο δράσης «5G» 
και το πρόγραμμα στήριξης για τις δημόσιες αρχές που 
επιθυμούν να προσφέρουν δωρεάν ασύρματη πρόσβαση 
(WiFi4EU/«Wi-Fi for Europe» - «Wi-Fi για την Ευρώπη»). 
«Μια πανευρωπαϊκή ψηφιακή ενιαία αγορά είναι ζωτικής 
σημασίας προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα 
της Ευρώπης, να καταστεί βιώσιμη και, κατ’ αυτόν τον 
τρόπο, να προαχθεί η οικονομική ανάπτυξη και η δημιουρ-
γία θέσεων εργασίας», δήλωσε ο κ. Ulrich Samm (Ομάδα 
Εργοδοτών, DE), εισηγητής της γνωμοδότησης με θέμα 
«Μια ευρωπαϊκή κοινωνία των gigabit», προσθέτοντας ότι 
«οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι αυτό δεν πραγματοποιείται 
στο κενό, αλλά υπό το πρίσμα ενός ισχυρού ανταγωνισμού 
από τις ΗΠΑ και την Ασία.» Κατά τη σύνοδο ολομέλειάς της 
στις 25 και 26 Ιανουαρίου, η ΕΟΚΕ συζήτησε και υιοθέτησε 
πέντε γνωμοδοτήσεις, οι οποίες συνδέονται με το ευρύ-
τερο θέμα «Συνδέοντας την Ευρώπη».

Η ΕΕ πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο προκειμένου να εξα-
σφαλίσει έναν συνεκτικό, πανευρωπαϊκό εκσυγχρονισμό 
με δίκτυα υψηλής χωρητικότητας, δεδομένου του γεγο-
νότος ότι μόνον μια πλήρης ψηφιακή ενιαία αγορά μπορεί 
να αποφέρει όλα τα δυνητικά οικονομικά και κοινωνικά 
οφέλη. Τα καθεστώτα στήριξης θα πρέπει να επεκταθούν 
προκειμένου να καλύψουν απομακρυσμένες περιοχές.

Η πρωτοβουλία της Επιτροπής «WiFi4EU» συνιστά ένα 
βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, με την παροχή χρη-
ματοδότησης για τη δωρεάν διαδικτυακή πρόσβαση σε 
δημόσιους χώρους. «Αυτή η πρωτοβουλία θα αποφέρει 
οφέλη σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα και την οικο-
νομική ανάπτυξη», επισήμανε ο κ. Emilio Fatovic, ειση-
γητής της γνωμοδότησης με θέμα «Συνδεσιμότητα στο 
διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες», ο οποίος, σε κάθε 
περίπτωση, θεωρεί τα 120 εκατομμύρια ευρώ που δια-
τέθηκαν ανεπαρκή, δεδομένου του γεγονότος ότι πρέπει 
να εγκατασταθεί μια υψηλής ποιότητας δωρεάν υπηρεσία 
ασύρματης σύνδεσης, με τη διασφάλιση ελάχιστης ταχύ-
τητας 100 Megabit ανά δευτερόλεπτο. Η Επιτροπή πρέπει 
να θεσπίσει σαφείς κανόνες για την κατανομή των κονδυ-
λίων. Για παράδειγμα, η ΕΟΚΕ προτείνει να οριστεί εκ των 
προτέρων ένα μέγιστο ποσό κονδυλίων που προορίζονται 
για κάθε χώρα και ένα ποσοστό της τάξης του 20% του 
προϋπολογισμού να διατεθεί στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
οικονομικά και ψηφιακά περιοχές, όπως τα νησιά, οι ορει-
νές και οι απόκεντρες περιοχές ή οι περιοχές που έχουν 
πληγεί από φυσικές καταστροφές. (sma)� l

Η ολοκλήρωση της 
αρχιτεκτονικής του Ευρώ 
είναι ζωτικής σημασίας για 
τη διασφάλιση ευημερίας και 
σταθερότητας στην Ευρώπη

Η σύνοδος ολομέλειας του Ιανουαρίου της ΕΟΚΕ φιλοξέ-
νησε συζήτηση για την κατάσταση της ευρωπαϊκής οικο-
νομίας και τις προοπτικές εμβάθυνσης της Οικονομικής 
και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) με τον Επίτροπο κ. Pierre 
Moscovici. Τα μέλη της ΕΟΚΕ έστειλαν, μέσω του Επιτρό-
που, σαφές μήνυμα ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες και οι οικο-
νομικοί φορείς χρειάζονται επειγόντως να αισθανθούν 
οικείωση και να νιώσουν ότι υπάρχει διεύθυνση από την 
Ευρωπαϊκή ηγεσία - ιδίως όταν συζητώνται τα κομμάτια 
που λείπουν από μια πραγματική ΟΝΕ. Η διαδικασία ολο-
κλήρωσης της ΕΕ και το ευρώ ειδικότερα δεν μπορούν να 
είναι βιώσιμα παρά μόνο εφόσον προχωρούν ταυτόχρονα 
οι οικονομικές, δημοσιονομικές, χρηματοπιστωτικές, κοι-
νωνικές και πολιτικές πτυχές, ακόμα και αν αυτό απαιτεί 
ενδεχομένως αλλαγή της Συνθήκης.

«Ο απολογισμός των επιτευγμάτων του παρελθόντος σε 
διαδοχικές ευρωπαϊκές Συνόδους Κορυφής είναι θετικός, 
αλλά δεν αρκεί», δήλωσε ο κ. Joost van Iersel (Ομάδα 
Εργοδοτών - NL), πρόεδρος του οικονομικού τμήματος 
της ΕΟΚΕ. «Καλούμε τους Ευρωπαίους πολιτικούς ηγέτες 
να εγκρίνουν διαφανή και χρονικά καθορισμένο χάρτη 

πορείας για την ολοκλήρωση της ΟΝΕ. Χρειαζόμαστε στα-
θερότητα, αξιοπιστία και προβλεψιμότητα στο πλαίσιο 
μιας ευρωπαϊκής κυριαρχίας. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος 
να καθησυχάσουμε τους πολίτες και τους επενδυτές ως 
προς τη μη αναστρεψιμότητα του ευρώ και ως του κοινού 
ευρωπαϊκού μέλλοντός μας».

Ο Επίτροπος Moscovici παρουσίασε επισκόπηση της 
οικονομικής κατάστασης στην ΕΕ, προβλέποντας ανά-
πτυξη 1,6% το 2017 και 1,8% το 2018. Στην ομιλία του, 
δήλωσε: «Το όραμά μου αφορά μια Ευρώπη ενωμένη τόσο 
κοινωνικά όσο και δημοσιονομικά, η οποία θα μπορεί να 
αντιμετωπίσει το λαϊκισμό και να εργαστεί ταυτόχρονα 
για την ανιούσα οικονομική σύγκλιση και την κοινωνική 
πρόοδο των πολιτών της. Καθώς το Ευρώ αναμένεται να 
αποτελεί το νόμισμα ολόκληρης της ΕΕ, είναι απολύτως 
αναγκαία η ολοκλήρωση της αρχιτεκτονικής του, και 
η συνεισφορά της ΕΟΚΕ στη συζήτηση εκτιμάται δεό-
ντως». Οι σκέψεις αυτές αντικατοπτρίστηκαν επίσης στο 
δημόσιο διάλογο της ΕΟΚΕ για το μέλλον του ευρώ και 
την εμβάθυνση της ΟΝΕ στις 2 Φεβρουαρίου. (mm)� l

Η εξάλειψη απειλών και φραγμών στην ενιαία 
αγορά και η προστασία των κοινωνικών 
δικαιωμάτων πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα
Η ενιαία αγορά βρίσκεται σε κίνδυνο: παρότι οι ΗΠΑ, 
η  Αυστραλία και η  Ιαπωνία κατάφεραν να αυξήσουν 
σημαντικά την εγχώρια ζήτησή τους, η ευρωπαϊκή ενιαία 
αγορά - βασικό συστατικό της ευρωπαϊκής ολοκλήρω-
σης και ευημερίας - αναπτύχθηκε κατά μόλις 0,4%, ενώ 
στην Ευρωζώνη συρρικνώθηκε κατά 1,6% την περίοδο 
2008-2015. Επιπλέον, καταχρήσεις όπως το κοινωνικό 
ντάμπινγκ, ιδίως όσον αφορά τη διασυνοριακή παροχή 
υπηρεσιών, υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των εργαζο-
μένων και των έντιμων επιχειρήσεων στην ενιαία αγορά, 
ενώ η δημόσια υποστήριξη φθίνει.

«Ωστόσο αυτό λειτουργεί ενάντια στην οικονομία μας. 
Για να της δοθεί η αναγκαία ώθηση, πρέπει να ολοκλη-
ρωθεί η ενιαία αγορά - όχι όμως σε βάρος των κανόνων 
και των θεμελιωδών οικονομικών και κοινωνικών δικαι-
ωμάτων», ανέφερε ο εισηγητής κ. Oliver Röpke (Ομάδα 
Εργαζομένων - ΑΤ). «Η εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας 
αγοράς απαιτεί τη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή και 
εθνική νομοθεσία, ιδίως κατά την άσκηση διασυνοριακών 
δραστηριοτήτων». Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση πρέπει να 

επιτύχει την ορθή ισορροπία μεταξύ της κοινωνικής, οικο-
νομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης και της αύξησης 
της οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης μεταξύ των 
κρατών μελών.

Στη γνωμοδότηση πρωτοβουλία της με θέμα «Απειλές και 
εμπόδια στην ενιαία αγορά», η ΕΟΚΕ ζητεί επίσης:
�l συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή και την εθνική 

νομοθεσία: προάσπιση των δικαιωμάτων των εργα-
ζομένων και την αρχή ότι η ίδια εργασία στον ίδιο 
τόπο αμείβεται με τον ίδιο τρόπο, και να θέσει τέρμα 
στην ψευδή απόσπαση εργαζομένων και αθέμιτων 
πρακτικών στις δημόσιες συμβάσεις·

�l εξάλειψη των φραγμών της αγοράς: καλύτερη ανα-
γνώριση των προσόντων και των τίτλων, εξάλειψη 
των κανονιστικών φραγμών κλπ.·

�l ρυθμισμένη φορολογική πολιτική: εργασίες για τη 
δημιουργία κοινής ενοποιημένης εταιρικής φορο-
λογικής βάσης, υποβολή εκθέσεων ανά χώρα, αντι-
μετώπιση της φοροαποφυγής και των φορολογικών 
παραδείσων. (sma)� l

Η ΕΟΚΕ και η Επιτροπή συνεργάζονται στη 
διοργάνωση διάσκεψης για την εγκαινίαση της 
πλατφόρμας κυκλικής οικονομίας
Πλατφόρμα ενδιαφερόμενων φορέων για την κυκλική 
οικονομία θα εγκαινιαστεί κατά τη διάρκεια διήμερης 
διάσκεψης που θα συνδιοργανωθεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και την ΕΟΚΕ στις Βρυξέλλες στις 9-10 Μαρτίου 
2017.

Η ΕΟΚΕ ζητούσε αυτήν την πλατφόρμα για την προώθηση 
της συνεργασίας μεταξύ των διαφορετικών δικτύων της 
κοινωνίας των πολιτών και των παραγόντων που συμμε-
τέχουν στη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία.

«Για να πετύχουμε άμεσα και έμπρακτα αποτελέσματα 
χρειαζόμαστε τη συμμετοχή των σημαντικότερων 
παραγόντων και φορέων μετασχηματισμού - δηλαδή 
την κοινωνία των πολιτών», εξηγεί η κ. Brenda King 
(Ομάδα Εργοδοτών – UK), μέλος της ΕΟΚΕ και πρόεδρος 
του Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΠΒΑ) της 
ΕΟΚΕ. «Οι Ευρωπαίοι φορείς που δραστηριοποιούνται 

στην κυκλική οικονομία είναι πρόθυμοι να μοιραστούν 
εμπειρογνωσία και εμπειρίες και να συζητήσουν για 
τις κρισιμότερες πτυχές της μετάβασης σε μια αποδο-
τική, από πλευράς πόρων, οικονομία» προσέθεσε ο κ. 
Martin Siecker (Ομάδα Εργαζομένων - NL), πρόεδρος 
του τμήματος της ΕΟΚΕ «Ενιαία αγορά, παραγωγή και 
κατανάλωση».

Σε πολλές από τις πρόσφατες γνωμοδοτήσεις της, η ΕΟΚΕ 
επεσήμανε την ανάγκη μετασχηματισμού της οικονομίας 
μας από γραμμική σε κυκλική, αντηχώντας την έκκληση 
της ευρωπαϊκής οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών για 
τολμηρές δράσεις στον τομέα της αποδοτικής χρήσης 
των πόρων. Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει μια φιλόδοξη εφαρμογή 
του Σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
κυκλική οικονομία, με τη συμμετοχή φορέων και κρατών 
μελών σε μια συλλογική και συντονισμένη προσπάθεια. 
(sma)� l

Παρουσίαση των προτεραιοτήτων της 
Μαλτέζικης Προεδρίας

Ο κ. Jan Borg, κοινοβουλευτικός γραμματέας της Μάλτας, 
αρμόδιος για τα ταμεία της ΕΕ και την Προεδρία το 2017, 
παρουσίασε τις προτεραιότητες της Μαλτέζικης Προε-
δρίας της ΕΕ κατά τη σύνοδο ολομέλειας της ΕΟΚΕ τον 
Ιανουάριο. Μετά την παρουσίαση ακολούθησε ζωηρή 

συζήτηση με μέλη της ΕΟΚΕ (Για περισσότερες πληροφο-
ρίες σχετικά με τη σχεδιαζόμενη συμβουλευτική συμβολή 
της ΕΟΚΕ στη Μαλτέζικη Προεδρία, βλ. την έκδοση του 
παρόντος ενημερωτικού δελτίου).� l
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Η ΕΟΚΕ επιθυμεί την αποσύνδεση της 
επανεγκατάστασης από τις συμφωνίες 
εταιρικής σχέσης
Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες 
(UNHCR) εκτιμά ότι το 2017 ο αριθμός των ατόμων που 
χρήζουν επανεγκατάστασης παγκοσμίως θα αγγίζει τα 
1,2 εκατομμύρια. Το 2015, μόλις 80 000 άτομα επανε-
γκαταστάθηκαν παγκοσμίως. Η έλλειψη πραγματικού 
προγράμματος επανεγκατάστασης και νόμιμης εισό-
δου στην Ευρώπη οδηγεί πολλούς εκτοπισμένους που 
χρήζουν διεθνούς προστασίας στα χέρια επικίνδυνων 
παράνομων διακινητών. Στη γνωμοδότησή της για το 
προτεινόμενο πλαίσιο της ΕΕ για την επανεγκατάσταση, 
η ΕΟΚΕ επιδοκιμάζει την πρόταση ως αναγκαίο εργαλείο 
για την υποστήριξη όσων αναζητούν σχετική προστασία 
και ως βήμα προόδου προς μια πραγματικά κοινή πολιτική 
ασύλου, για την οποία η ΕΟΚΕ αγωνίζεται εδώ και καιρό. 
Αυτό το σύστημα θα παρέχει επίσης καλύτερη στήριξη 
στις χώρες κατά μήκος των συνόρων της ΕΕ.

Η ΕΟΚΕ επιθυμεί τα κριτήρια επανεγκατάστασης να 
βασίζονται στην τρωτότητα των προσώπων και να 

αποσυνδεθούν από τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης, την 
αναπτυξιακή βοήθεια ή την έμπρακτη συνεργασία με τρί-
τες χώρες για θέματα ασύλου. Καλεί τον UNHRC να συμμε-
τάσχει, όντας το διεθνές όργανο με την αρμοδιότητα και 
την εμπειρογνωσία ώστε να αποφανθεί κατά πόσον ένα 
άτομο χρήζει προστασίας. Πρέπει επίσης να είναι μέλος 
της Υψηλού επιπέδου επιτροπής επανεγκατάστασης, 
όπως και η ίδια η ΕΟΚΕ. Η ΕΟΚΕ δε συνιστά ειδικά δικαι-
ώματα που θα επιτρέπουν στα κράτη μέλη της ΕΕ ή σε 
τρίτες χώρες να πραγματοποιούν τις δικές τους επιλογές.

Το πρόγραμμα επανεγκατάστασης πρέπει να συνοδεύεται 
από προγράμματα έγκαιρης, αποτελεσματικής και επιτυ-
χούς ένταξης συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην 
αγορά εργασίας, της αναγνώρισης των προσόντων και 
της παροχής επαγγελματικής και γλωσσικής κατάρτισης. 
Η κοινωνία των πολιτών θα μπορούσε να διαδραματίσει 
καθοριστικό ρόλο. (sma)� l

Οι πολιτικοί και η κοινωνία των πολιτών 
πρέπει να δράσουν κατά της εμπορίας 
ανθρώπων
Κινηματογραφική προβολή που 
διοργανώθηκε από κοινού με τον 
ΟΗΕ αναδεικνύει την κτηνωδία της 
εμπορίας παιδιών

Ο ΟΗΕ και η ΕΟΚΕ παρουσίασε τη ταινία Sold (Πουλημένη) 
από τον J. D. Brown στο BOZAR, Κέντρο Καλών Τεχνών 
στις Βρυξέλλες, στις 10 Ιανουαρίου 2017. Την προβολή 
προλόγισε η κ. Madi Sharma, μέλος της ΕΟΚΕ (Ομάδα 
Εργοδοτών, ΗΒ) και η κ. Deborah Seward, Διευθύντρια 
του Περιφερειακού γραφείου ενημέρωσης του ΟΗΕ στην 
Ευρώπη (UNRIC). Η ταινία απεικονίζει την κτηνωδία και 
την απανθρωπιά της εμπορίας παιδιών.

Εκατομμύρια άνθρωποι πέφτουν θύματα εμπορίας 
ανθρώπων παγκοσμίως κάθε χρόνο ενώ, σύμφωνα 
με το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο 
των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος 
(UNODC), η σεξουαλική εκμετάλλευση αποτελεί την πιο 
κοινή μορφή εμπορίας ανθρώπων (53%) και ακολουθεί 
η καταναγκαστική εργασία (40%), η οποία αυξάνεται. 
Το Έγγραφο εργασίας για την εμπορία ανθρώπων της 
Eurostat το 2015 δείχνει ότι 69% των θυμάτων που κατε-
γράφησαν στην ΕΕ διακινήθηκαν με σκοπό την σεξουα-
λική εκμετάλλευση και 19% με σκοπό την καταναγκαστική 
εργασία. 49% των καταγραφέντων θυμάτων εμπορίας 
ανθρώπων παγκοσμίως είναι ενήλικες γυναίκες, ενώ 33% 
είναι παιδιά.

Στη γνωμοδότησή της για την εμπορία ανθρώπων, η ΕΟΚΕ 
ζήτησε αυξημένη προστασία και στήριξη των θυμάτων, 
που συχνά εντοπίζονται σε πρώτο βαθμό από οργανώ-
σεις βάσης της κοινωνίας των πολιτών. Η ΕΟΚΕ πιστεύει 
ότι αυτό είναι καθοριστικής σημασίας προκειμένου τα 
θύματα να επανενταχθούν στη νόμιμη σφαίρα της κοι-
νωνίας από την οποία είναι αποκλεισμένα. Η ένταξή τους 
στην αγορά εργασίας πρέπει να υποστηρίζεται με δημό-
σια χρηματοδότηση. 

Την προβολή ακολούθησε συζήτηση με ομιλητές από 
το UNODC, τη ΔΟΕ, τη UNICEF, καθώς και την κ. Madi 
Sharma, που ζήτησε αποφασιστικότερη πολιτική δράση 
και επανεξέταση των ευρωπαϊκών πολιτικών. Πέραν της 
συζήτησης για τα αίτια και τα δυνητικά μέτρα κατά της 
εμπορίας ανθρώπων, οι ομιλητές επεσήμαναν τον καθο-
ριστικό ρόλο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
και κάθε επιμέρους πολίτη και ζήτησαν κοινή δράση. (jk)
� l
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Η καινοτομία και η επιστήμη προς όφελος όλων: 
τι καινούργιο υπάρχει, λοιπόν;
από ο Αντιπρόεδρο της ΕΟΚΕ κ. 
Gonçalo Lobo Xavier

Αν αναλογιστούμε ότι το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» δια-
θέτει προϋπολογισμό 80 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση 
έργων Ε&Κ για περίοδο επτά ετών, μπορούμε εύκολα να 
καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι ο δυνητικός αντίκτυπος 
στις ζωές των ανθρώπων θα μπορούσε να είναι εξαιρετικά 
θετικός όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας και 
την ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας της ευρωπαϊκής 
οικονομίας.

Επομένως, τι σκέφτονται οι απλοί άνθρωποι σχετικά με αυτό;

Η επιστημονική κοινότητα έχει εκφράσει μεγάλη εμπιστο-
σύνη στο δυναμικό των πρωτοβουλιών του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020», προειδοποιεί, ωστόσο, ότι η ΕΕ θα πρέ-
πει να καλύψει το σύνολο της αλυσίδας Ε&Κ, από τη βασική 
έρευνα έως την έρευνα που εστιάζεται στα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες. Στη γνωμοδότησή της με θέμα Ενδιάμεση αξι-
ολόγηση του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (εισηγητής 
ο κ. Ulrich Samm – Ομάδα Εργοδοτών - DE), η ΕΟΚΕ υπο-
στηρίζει ότι «Μόνο με καλά ισορροπημένη υποστήριξη προς 

την αλυσίδα αυτή θα διασφαλιστεί ότι η γενιά της τεχνογνω-
σίας θα επιτύχει την εφαρμογή αυτής της τεχνογνωσίας και, 
τελικά, θα αποκομίσει κοινωνιακά και οικονομικά οφέλη», 
δηλαδή, θα έχει θετικό αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών.

Γεγονός είναι ότι υφίσταται πράγματι τεράστια έλλειψη ευαι-
σθητοποίησης μεταξύ των απλών πολιτών όσον αφορά τον 
δυνητικό αντίκτυπο των πορισμάτων της Ε&Κ στην καθη-
μερινή τους ζωή.

Εάν λάβουμε επιπλέον υπόψη το γεγονός ότι (εξακολουθούν 
να) υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών 
μελών όσον αφορά τις υποδομές επιστήμης και καινοτο-
μίας, καθίσταται εύκολα σαφές για ποιο λόγο υποστηρίζεται 
η θέση ότι μια απλή αύξηση του προϋπολογισμού του εν 
λόγω προγράμματος για δραστηριότητες προώθησης της 
επιστήμης και της καινοτομίας στην κοινωνία δεν θα μεταβά-
λει την άποψη του μέσου πολίτη σχετικά με αυτό το ζήτημα.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είμαστε υπέρ της βελ-
τίωσης της βασικής χρηματοδότησης για δραστηριότητες 
έρευνας και καινοτομίας σε περιοχές της Ευρώπης που είναι 
λιγότερο προετοιμασμένες προτού εστιαστούμε σε αυτό που 
ονομάζουμε Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία.

Η Ευρώπη διαθέτει άλλα τρία έτη για να θέσει καλύτερα σε 
εφαρμογή αυτό το πρόγραμμα μέσω της απλούστευσης των 
κανόνων, με τη χρήση σαφέστερης γλώσσας στις προσκλή-
σεις συμμετοχής, ούτως ώστε ο κατάλογος των υποψηφίων 
να είναι πιο δημοκρατικός, με την ανάπτυξη χρηματοδοτι-
κών δυνατοτήτων για μικρής και μεσαίας κλίμακας έργα, τα 
οποία όμως έχουν σημαντικό αντίκτυπο, καθώς και με τη 
συμμετοχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως βασικής 
συνιστώσας, για παράδειγμα, στη διαδικασία γνωστοποί-
ησης παραδειγμάτων επιτυχίας, στις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες αυτό είναι ουσιαστικής σημασίας για την ενίσχυση 
της ευαισθητοποίησης — αυτά είναι τα μηνύματα που πρέ-
πει να έχουμε υπόψη μας.

Θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε την ιδέα της ανάπτυξης 
κύκλων μαθημάτων σχετικά με την καινοτομία για δημο-
σιογράφους ή τη θέσπιση ενός βραβείου δημοσιογραφίας 
στον τομέα της καινοτομίας, προκειμένου να ενθαρρυνθεί 
η κατανόηση εκ μέρους των οικογενειών - καθόσον είναι, 
πράγματι, οι τελικοί χρήστες των δραστηριοτήτων Ε&Κ - του 
τι μπορεί να προσφέρει το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» 
στη ζωή τους.

Όλες αυτές οι παράμετροι καταδεικνύουν ότι η επιστημο-
νική καινοτομία και έρευνα δεν αποτελούν «αεροδιαστημική 
μηχανική»! Αποτελούν στοιχεία που μπορούν να βελτιώσουν 
την ποιότητα της ζωής μας και να μας κάνουν ακόμη πιο 
υπερήφανους που ανήκουμε σε μια Ευρώπη όλων και για 
όλους. Απλό δεν είναι;� l

Η υφή της μνήμης
Μια έκθεση φωτογραφικών 
πορτραίτων

Για να σηματοδοτήσει την Μαλτέζικη Προεδρία του 
Συμβουλίου της ΕΕ, η ΕΟΚΕ θα φιλοξενήσει μια έκθεση 
σύγχρονων φωτογραφικών πορτραίτων του διεθνώς 
καταξιωμένου Μαλτέζου φωτογράφου, Joseph P. 
Smith. Η έκθεση παρουσιάζει τα πορτραίτα ορισμέ-
νων από τους μακροβιότερους κατοίκους της αρχαίας 
πόλης Birgu και περιλαμβάνει προβολή βίντεο με 
συνεντεύξεις σχετικά με τα θέματα και τις δραστηριό-
τητες πίσω από τα παρασκήνια. Η έκθεση εγκαινιάζεται 
επισήμως στις 22 Φεβρουαρίου 2017 κατά τη διάρκεια 
της συνόδου ολομέλειας της ΕΟΚΕ τον Φεβρουάριο και 
θα διαρκέσει έως τις 24 Μαρτίου 2017 στο κτίριο JDE, 
στο φουαγιέ 6. (jp)� l

Η αντιμετώπιση της 
προγραμματισμένης 
απαρχαίωσης: η ρηξικέλευθη 
δράση της ΕΟΚΕ, σύμφωνα με 
ένα βιβλίο
Στο προσφάτως δημοσιευμένο βιβλίο της με τίτλο Understanding Planned 
Obsolescence (Η κατανόηση της προγραμματισμένης απαρχαίωσης), η Βραζι-
λιάνα νομικός ειδική σε θέματα περιβάλλοντος και λέκτορας νομικής βιολογικών 
επιστημών κ. Kamila Pope εξετάζει τις αιτίες, το κόστος και τον αντίκτυπο της 
προγραμματισμένης απαρχαίωσης. Στο βιβλίο εξετάζεται προσεκτικά το έργο της ΕΟΚΕ ως προς το θέμα αυτό: από 
τη ρηξικέλευθη γνωμοδότηση που εκπόνησε το 2013 ο κ. Thierry Libaert και το συνακόλουθο εγχείρημα επί προε-
δρίας κ. Malosse έως τη μελέτη που διεξήχθη το 2016 με θέμα «Η επίδραση στους καταναλωτές της επισήμανσης για 
τη διάρκεια ζωής των προϊόντων». Η συγγραφέας καταλήγει δε στο εξής συμπέρασμα: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 
η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής να εκδώσει γνωμοδότηση και συνακόλουθα 
να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα καταπολέμησης της προγραμματισμένης απαρχαίωσης είναι από τα πιο σημαντικά 
μέτρα που έχουν λάβει μέχρι στιγμής οι δημόσιες αρχές ως προς το θέμα αυτό.

Kamila Pope, Understanding Planned Obsolescence – Unsustainability Through Production, Consumption 
and Waste Generation, Kogan Page, 2017, 240 σελίδες (dm)� l
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 Το ΕΟΚΕ info δημοσιεύεται εννέα φορές τον χρόνο κατά τις συνόδους ολομέλειας της ΕΟΚΕ.

Οι έντυπες εκδόσεις του ΕΟΚΕ info στα γερμανικά, τα αγγλικά και τα γαλλικά διατίθενται δωρεάν από 
την Υπηρεσία Τύπου της ΕΟΚΕ.
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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 το Μάρτιο του 2017.
ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΣΕ 100% ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ

Συντακτική ομάδα:
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Chloé Lahousse (cl)
Daniela Marangoni (dm)
Jasmin Klotzing (jk)
Jonna Pedersen (jp)
Leszek Jarosz (lj)
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Daniela Marangoni (dm)

Η έκδοση ολοκληρώθηκε στις 
16 Φεβρουαρίου 2016

Διεύθυνση:
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Κτίριο Jacques Delors, 99 Rue Belliard, B-1040 
Βρυξέλλες, Βέλγιο
Tηλ. (+32 2) 546.94.76
Φαξ (+32 2) 546.97.64
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EESC info in 23 languages: http://www.eesc.europa.eu/activities/press/eescinfo/index_en.asp

Ο Πρόεδρος Ντάσης συγχαίρει τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Στις 19 Ιανουαρίου, ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ, 
κ. Γιώργος Ντάσης, απέστειλε συγχαρητή-
ρια επιστολή στον Antonio Tajani για την 
εκλογή του νέου Προέδρου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Εκφράζοντας την ελπίδα ότι 
η εξαιρετική συνεργασία που χαρακτήρισε τις 
σχέσεις μεταξύ της ΕΟΚΕ και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου θα συνεχιστεί στο μέλλον, ο κ. 
Ντάσης διαβεβαίωσε τον κ. Tajani ότι η ΕΟΚΕ 
θα παρέχει την πλήρη στήριξή της στο Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο για το δύσκολο έργο που 
καλείται να επιτελέσει: «Η εκλογή σας έρχε-
ται σε μια περίοδο κρίσης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Από τους κύριους στόχους όλων των 
ευρωπαϊκών φορέων είναι η αποκατάσταση 
της εμπιστοσύνης και του ενδιαφέροντος των 

πολιτών για το εγχείρημά μας και το έργο μας. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όντας το δημο-
κρατικά εκλεγμένο όργανο της ΕΕ, πρέπει να 
διαδραματίσει μείζονα ρόλο. Η Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, όντας το 
αντιπροσωπευτικό όργανο της οργανωμένης 
κοινωνίας των πολιτών στην Ευρώπη, είναι 
έτοιμη να αποτελέσει ισχυρό εταίρο σε αυτήν 
την προσπάθεια».

Ο κ. Ντάσης πρότεινε επίσης την αναζήτηση 
τρόπων ενίσχυσης της συνέχειας που δίδε-
ται στο ΕΚ στις γνωμοδοτήσεις της ΕΟΚΕ, 
διασφάλισης του δέοντος συντονισμού 
μεταξύ των Ευρωβουλευτών και των μελών 
της ΕΟΚΕ και εντοπισμού άλλων κοινών 
προτεραιοτήτων. Προσκάλεσε τον κ. Tajani 
να μιλήσει στη συνέλευση της ΕΟΚΕ κατά 
τη διάρκεια μίας από τις επικείμενες συνό-
δους ολομέλειάς της: «Είμαστε βέβαιοι ότι 
η παρουσία σας θα ενισχύσει ουσιαστικά 
τους δεσμούς μεταξύ του νομοθετικού 
τμήματος της Ένωσης και των εκπροσώπων 
της κοινωνίας των πολιτών της», κατέληξε 
ο Πρόεδρος Ντάσης. (dm)� l

Ο Tom Jones, μέλος της ΕΟΚΕ, συμμετέχει ως εμπειρογνώμονας 
στη Διεθνή Πράσινη Εβδομάδα του Βερολίνου

Τα μέλη της ΕΟΚΕ, ο κ. Tom Jones (Ομάδα 
Διαφόρων Δραστηριοτήτων  – UK), η  κ. 
Jarmila Dubravská (Ομάδα Εργοδο-
τών – SK) και η κ. Piroska Kállay (Ομάδα 
Εργαζομένων – HU) συμμετείχαν στη Διεθνή 
Πράσινη Εβδομάδα του Βερολίνου, μια μονα-
δική εκδήλωση για τα τρόφιμα και τη γεωρ-
γία, η οποία προσελκύει μισό εκατομμύριο 
επισκέπτες κάθε χρόνο.

Ο κ. Jones συμμετείχε ως προσκεκλημένος 
σε συζήτηση πάνελ με θέμα «Η Δήλωση του 
Cork του 2.0 – Από τον προβληματισμό στη 
δράση», στην οποία συμμετείχαν επίσης 
ο Επίτροπος κ. Phil Hogan και ο γερμανός 
Υπουργός Γεωργίας, κ. Christian Schmidt. 
Ο κ. Jones δήλωσε ότι η αγροτική ανάπτυξη 
πρέπει να εστιαστεί κυρίως στην υποστήριξη 
της επιχειρηματικότητας των νέων γεωργών 
και των νέων της υπαίθρου. Αυτή η υποστή-
ριξη θα πρέπει να υλοποιηθεί μέσω της παρο-
χής ευρυζωνικών δικτύων υψηλής ταχύτητας 
σε όλες τις αγροτικές περιοχές, οι οποίες 
θα αποφέρουν οφέλη τόσο για τη νεότερη 
γενιά όσο και για τις επιχειρήσεις. Ο αγρο-
τουρισμός και οι εγκαταστάσεις αγροτικού 
τουρισμού, εάν αναβαθμιστούν, προσφέρουν 

αξιόλογο δυναμικό για την οικονομική ανά-
πτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε 
τοπικό επίπεδο. Οι ψυχαγωγικές δραστηριό-
τητες που σχετίζονται με την υγεία διαθέτουν 
τεράστιες δυνατότητες, καθότι προσελκύουν 
περισσότερους κατοίκους αστικών κέντρων 
προς τις αγροτικές περιοχές. Επιπλέον, οι 
καταναλωτές διαδραματίζουν καθοριστικό 
ρόλο στην αναζωογόνηση των αγροτικών 
περιοχών και θα πρέπει να έχουν επίγνωση 
της αξίας των ιχνηλάσιμων προϊόντων δια-
τροφής που παράγονται με βιώσιμο τρόπο.

Το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης και 
η ΚΓΠ δεν είναι σε θέση, από μόνες τους, να 
αντιστρέψουν την αγροτική παρακμή. Θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν άλλα επενδυτικά 
κεφάλαια της ΕΕ και να διατεθούν σε αγρο-
τικές περιοχές. Κατά πρώτο και κύριο λόγο, 
η αλλαγή εξαρτάται από το επιχειρηματικό 
πνεύμα των τοπικών πληθυσμών και των επι-
χειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων των κοι-
νωνικών επιχειρήσεων), οι οποίες καλύπτουν 
το κενό σε χωριά, όπου δεν υφίστανται πλέον 
οι δημόσιες υπηρεσίες. Οι βιώσιμες αγροτικές 
περιοχές αποφέρουν οφέλη σε όλους τους 
πολίτες. (sma)� l

Δεξίωση για το Νέο Έτος στο Βασιλικό Παλάτι
Παραδοσιακά, ο  Βασιλιάς και η  Βασί-

λισσα του Βελγίου δεξίωση στο Royal Palace 
στις αρχές του νέου έτους για να παρουσι-
άζουν τις καλύτερες ευχές της προς τους 
επικεφαλής των θεσμικών οργάνων της ΕΕ 
και τις μόνιμες αντιπροσωπείες στην ΕΕ στις 
Βρυξέλλες. Η φετινή δεξίωση πραγματοποι-
ήθηκε στις 25 Ιανουαρίου. Την ΕΟΚΕ εκπρο-
σώπησαν ο Πρόεδρος κ. Γιώργος Ντάσης, 
οι Αντιπρόεδροι κκ. Gonçalo Lobo Xavier 
και Michael Smyth, ο Γενικός Γραμματέας 
κ. Luis Planas και ο Προϊστάμενος της Υπη-
ρεσίας Πρωτοκόλλου κ. Dominique-François 
Bareth. (dm)� l

ΕN ΣΥΝΤΟΜΙΑΗ Ευρώπη αλλάζει: ποιες είναι οι 
προκλήσεις που εγκυμονούν για 
τις συνδικαλιστικές οργανώσεις;
από την Ομάδα Εργαζομένων 
της ΕΟΚΕ

Στις 15 Φεβρουαρίου 2017, η  Ομάδα των 
Εργαζομένων πραγματοποίησε έκτακτη 
σύνοδο για να συζητήσει τη στρατηγική και 
τις προτεραιότητες σε ένα παιχνίδι που έχει 
αναμφίβολα μεταβολή, με την εκλογή του νέου 
Προέδρου, την αμερικανική πλευρά του Brexit, 
το τέλος της άτυπης «μεγάλος συνασπισμός» 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την κυβερνητική 
κρίση στην Ιταλία και τις επερχόμενες εκλογές 
στις Κάτω Χώρες, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Οι 
συμμετέχοντες εξέφρασαν τις απόψεις τους 
σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που 
καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ευρωπαϊκές 
συνδικαλιστικές οργανώσεις απέναντι σε αυτές 
τις νέες πολιτικές και θεσμικές εξελίξεις, οι 
οποίες τους προτρέπουν τώρα, περισσότερο 
από ποτέ, να υπερασπιστούν τις ευρωπαϊκές 
δημοκρατικές αξίες και το κράτος δικαίου 

απέναντι στα ολοένα και πιο επιθετικά λαϊκι-
στικά κινήματα και την παραπλανητική τους 
προπαγάνδα.

Όλοι οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν ότι 
η  δημιουργία ενός νέου οικονομικού και 
κοινωνικού μοντέλου της ΕΕ για την απασχό-
ληση και την ανάπτυξη, το οποίο να συμβάλλει 
πράγματι αποτελεσματικά στην ευημερία των 
πολιτών της, αποτελεί την καλύτερη προστα-
σία απέναντι σε τέτοιου είδους φαινομένων. 
Τα μέλη της Ομάδας τόνισαν την ισχυρή συνά-
φεια που υφίσταται ανάμεσα στο μέλλον της 
ΕΕ και σε έναν αποτελεσματικό πυλώνα κοινω-
νικών δικαιωμάτων και εξέτασαν τρόπους για 
την περαιτέρω πρόοδο με στόχο τη δημιουρ-
γία ισχυρών δεσμών με ζωτικές δημόσιες και 
ιδιωτικές επενδύσεις για τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας. Η πρόσφατη γνωμοδότηση 
της ΕΟΚΕ με θέμα τον πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων προσφέρει ένα καλό σημείο 
εκκίνησης, καθότι εστιάζεται σε συγκεκριμέ-
νες προτάσεις, ούτως ώστε αυτό το σχέδιο να 
μετουσιωθεί σε εποικοδομητικά και ουσια-
στικά μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση 
των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των 
πολιτών και στην αποκατάσταση της πίστης 
τους στην Ένωση. (mg)� l

Προς μια δίκαιη οικονομία του διαμοιρασμού: ο ρόλος 
και η θέση των συνεργατικών πλατφορμών
από την Ομάδα Διαφόρων 
Δραστηριοτήτων της ΕΟΚΕ

Στις 5 Δεκεμβρίου 2016, Ο Πρόεδρος της Ομά-
δας Διαφόρων Δραστηριοτήτων της ΕΟΚΕ κ. 
Luca Jahier (IT) προέδρευσε συνεδρίασης κατά 
την οποία ακτιβιστές της κοινωνικής και αλλη-
λέγγυας οικονομίας παρέθεσαν παραδείγματα 
δημιουργίας δίκαιων πλατφορμών διαμοιρα-
σμού και επεσήμαναν το εύρος των μοντέλων, 
των ευκαιριών και των προκλήσεων που αυτές 
θέτουν για τους νομοθέτες και την κοινωνία.

Οι ψηφιακές πλατφόρμες βρίσκονται στην 
καρδιά της οικονομίας του «διαμοιρασμού». 
Σε όλη την ΕΕ και παντού στον κόσμο ιδιώ-
τες, κοινωνικοί επιχειρηματίες και κοινότητες 
χρησιμοποιούν αυτά τα ισχυρά εργαλεία για 
να δημιουργήσουν, να συντηρήσουν ή να απο-
κτήσουν πρόσβαση σε κοινόχρηστα αγαθά και 
υπηρεσίες. Οι στόχοι δικαιοσύνης και αναδι-
ανομής που επιχειρούν να επιτύχουν αυτοί 
οι φορείς καθιστούν τα πρότυπα ψηφιακής 

πλατφόρμας τους ριζικά διαφορετικά από 
αυτά που συλλαμβάνουν την αξία που δημι-
ουργούν οι χρήστες και οι συνεισφέροντες 
και που θέτουν εαυτόν πάνω από τους κοι-
νωνικούς νόμους και τη δικαιοσύνη. Αυτές οι 
πλατφόρμες πρέπει να αναγνωριστούν και να 
ρυθμιστούν κατά τρόπο δίκαιο.

Με τη στήριξη της Ομάδας Διαφόρων Δρα-
στηριοτήτων, έξι οργανώσεις που δραστηρι-
οποιούνται στην κοινωνική και αλληλέγγυα 
οικονομία και οι Commons - ένα κοινωνικό 
κίνημα όπου συμμετέχουν κοινότητες χρηστών 
που διαχειρίζονται από κοινού πόρους - συγκέ-
ντρωσαν σχεδόν 200 άτομα στις Βρυξέλλες 
προκειμένου:
�l να ενημερωθούν για ελπιδοφόρα παρα-

δείγματα συνεργατικών πλατφορμών 
στους τομείς του πολιτισμού, των τροφί-
μων, της γης, της ανταλλαγής υπηρεσιών 
μεταξύ επιχειρήσεων, των τοπικών νομι-
σμάτων κλπ.,

�l να συζητήσουν νομικά θέματα: εργα-
τικό δίκαιο, ιδιοκτησία, συμβάσεις και 
φορολόγηση,

�l να εξηγήσουν τί προσδοκούν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη και 
τους δήμους,

�l να προωθήσουν συνέργειες.

Η Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων, πολλά 
μέλη της οποίας προέρχονται από τον τομέα 
της κοινωνικής οικονομίας, επανέλαβε τον 
προωθητικό ρόλο που διαδραματίζει η ομάδα 
στην καλλιέργεια και την ανάπτυξη της συμμε-
τοχικής δημοκρατίας μέσω της διατήρησης και 
της σύναψης επαφών με εκπροσώπους οργα-
νώσεων της κοινωνίας των πολιτών από όλον 
τον κόσμο. (cl)� l

Έκθεση φωτογραφίας του Πολωνού σκηνοθέτη 
Andrzej Wajda

από την Ομάδα Εργοδοτών 
της ΕΟΚΕ

Τον Ιανουάριο, η ΕΟΚΕ παρουσίασε έκθεση 
πάνω από 30 φωτογραφιών του πρόσφατα 
αποβιώσαντος Πολωνού σκηνοθέτη Andrzej 
Wajda. Οι φωτογραφίες, τις οποίες τράβηξε 

ο παγκοσμίου φήμης καλλιτεχνικός φωτο-
γράφος Czesław Czapliński, απεικόνιζαν 
στιγμιότυπα από την επαγγελματική και την 
ιδιωτική ζωή του Wajda.

«Δεν είναι υπερβολή ο  ισχυρισμός ότι 
ο Andrzej Wajda ήταν σκηνοθέτης καθολικής 
αναγνώρισης και σύμβολο του ευρωπαϊκού 
κινηματογράφου», ανέφερε ο  κ. Jacek P. 

Krawczyk, πρόεδρος της Ομάδας Εργοδο-
τών της ΕΟΚΕ στα εγκαίνια της έκθεσης, που 
πραγματοποιήθηκαν στις 25 Ιανουαρίου. 
Ενθάρρυνε το ακροατήριο να δει την τελευ-
ταία ταινία του Wajda Powidoki («Μετείκα-
σμα») που θα προβληθεί στις Βρυξέλλες το 
Μάρτιο.

Ο Πολωνός λογοτέχνης, θεατρικός συγγρα-
φέας και σεναριογράφος κ. Maciej Karpiński 
μοιράστηκε με το κοινό πολύ προσωπικές 
αναμνήσεις από τη συνεργασία του με τον 
Andrzej Wajda. Τόνισε ότι ο Wajda δεν ήταν 
απλά μεγάλος Πολωνός καλλιτέχνης, αλλά και 
μεγάλος Ευρωπαίος με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
και γνώση για τα ευρωπαϊκά θέματα.

Η έκθεση διοργανώθηκε κατόπιν πρωτοβου-
λίας της Ομάδας Εργοδοτών της ΕΟΚΕ. (lj)�l
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