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Γνωρίστε την
Ευρωπαϊκή
Οικονομική
και Κοινωνική
Επιτροπή!
Η ΕΟΚΕ δεν είναι σαν τα άλλα θεσμικά όργανα
της ΕΕ. Είναι ένα μοναδικό βήμα διαβούλευσης, διαλόγου και συναίνεσης μεταξύ εκπροσώπων από όλους τους διαφορετικούς τομείς
της «οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών»,
συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών, των
συνδικάτων και ομάδων όπως οι επαγγελματικές ενώσεις, οι κοινωνικές οργανώσεις, οι
οργανώσεις νέων, οι ομάδες γυναικών, οι καταναλωτές, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και
πολλές άλλες.

Τι είναι η
οργανωμένη
κοινωνία των
πολιτών;
Η «οργανωμένη κοινωνία των πολιτών» περιλαμβάνει όλες τις ομάδες και τις οργανώσεις
όπου οι άνθρωποι δρουν συνεργατικά —σε
τοπικό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτές οι
ομάδες λειτουργούν συχνά ως μεσάζοντες μεταξύ των φορέων λήψης αποφάσεων και των
πολιτών, επιτρέπουν δε στους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στη βελτίωση των συνθηκών
ζωής τους.

Η ΕΟΚΕ ήταν ανέκαθεν αναπόσπαστο μέρος
της ΕΕ: θεσπίστηκε το 1957 με τη Συνθήκη της
Ρώμης, για να συμβουλεύει τους φορείς λήψης
αποφάσεων της ΕΕ και να μεριμνά ώστε οι
απλοί πολίτες από όλη την Ευρώπη να έχουν
λόγο στην ανάπτυξη της Ευρώπης.
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Πώς λειτουργεί
η ΕΟΚΕ
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και
η Επιτροπή έχουν τη νομική υποχρέωση να
διαβουλεύονται με την ΕΟΚΕ όταν υποβάλλουν
νέους νόμους για ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων.
Η ΕΟΚΕ εξετάζει τις προτάσεις και καταρτίζει
γνωμοδοτήσεις βάσει συμφωνίας μεταξύ
των μελών της.

Η αποστολή
της ΕΟΚΕ

Η ψυχή της ΕΟΚΕ
είναι τα μέλη της

Στόχος της ΕΟΚΕ είναι να συμβάλλει ώστε η χάραξη πολιτικών και η νομοθεσία της ΕΕ να είναι
πιο δημοκρατικές, πιο αποτελεσματικές και να
αντικατοπτρίζουν πραγματικά τις ανάγκες των
πολιτών της ΕΕ.

Με έδρα τις Βρυξέλλες, η ΕΟΚΕ απαρτίζεται από
350 μέλη από 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Τα μέλη
προέρχονται από ποικίλους επαγγελματικούς
και κοινωνικούς τομείς και έχουν ευρύ φάσμα
γνώσεων και εμπειρίας. Ορίζονται από το
Συμβούλιο, μετά από πρόταση των κρατών
μελών, για θητεία πέντε ετών, αλλά στην
ΕΟΚΕ εργάζονται με ανεξαρτησία, προς
το συμφέρον όλων των πολιτών της ΕΕ. Τα
μέλη δεν βρίσκονται μόνιμα στις Βρυξέλλες:
τα περισσότερα συνεχίζουν να εργάζονται
κανονικά στις χώρες τους, πράγμα που σημαίνει
ότι δεν χάνουν την επαφή με τους ανθρώπους
«στην πατρίδα».

Η ΕΟΚΕ έχει τρία βασικά καθήκοντα:
• να συμβουλεύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·
• να μεριμνά ώστε οι απόψεις των οργανώσεων
της κοινωνίας των πολιτών να ακούγονται στις
Βρυξέλλες και να ενισχύει την ευαισθητοποίηση των οργανώσεων αυτών ως προς τον
αντίκτυπο της νομοθεσίας της ΕΕ στη ζωή των
πολιτών της·
• να στηρίζει και να ενισχύει την οργανωμένη
κοινωνία των πολιτών τόσο εντός όσο και
εκτός ΕΕ.
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Επιπλέον, η ΕΟΚΕ υιοθετεί γνωμοδοτήσεις
πρωτοβουλίας για ζητήματα που τα μέλη
κρίνουν σημαντικά για τα συμφέροντα των
πολιτών της ΕΕ. Καταρτίζει επίσης διερευνητικές γνωμοδοτήσεις κατόπιν αιτήματος των
νομοθετών της ΕΕ, όταν αυτοί επιθυμούν μια
γενική επισκόπηση των θέσεων της κοινωνίας των πολιτών, και δημοσιεύει ενημερωτικές
εκθέσεις για θέματα επικαιρότητας. Η ΕΟΚΕ
αναπτύσσει επίσης ιδέες που αντανακλούν τα
αιτήματα της κοινωνίας των πολιτών για τα διάφορα εγχειρήματα και διενεργεί αξιολογήσεις
αντικτύπου για τον έλεγχο των συνεπειών της
ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Η ΕΟΚΕ απαρτίζεται από τρεις Ομάδες: Εργοδότες (Ομάδα Ι), Εργαζόμενοι (Ομάδα ΙΙ) και
Διάφορες δραστηριότητες (Ομάδα ΙΙΙ). Στόχος
είναι η επίτευξη συναίνεσης μεταξύ των Ομάδων αυτών, ώστε οι γνωμοδοτήσεις της ΕΟΚΕ
να αντικατοπτρίζουν πραγματικά τα οικονομικά και τα κοινωνικά συμφέροντα των πολιτών
της ΕΕ.
• Ε
 ργοδότες – Ομάδα Ι
• Εργαζόμενοι – Ομάδα ΙΙ

Η ΕΟΚΕ έχει έξι ειδικευμένα τμήματα, που
καλύπτουν διαφορετικές πτυχές του έργου της
ΕΕ, από την οικονομία έως τα κοινωνικά θέματα, από τις μεταφορές έως το περιβάλλον, από
την εσωτερική αγορά έως τις εξωτερικές σχέσεις: τα μέλη συμμετέχουν σε ένα ή περισσότερα τμήματα βάσει των τομέων εμπειρογνωμοσύνης τους:
• Οικονομική και Νομισματική Ένωση,
οικονομική και κοινωνική συνοχή –
ECO
• Ενιαία αγορά, παραγωγή και
κατανάλωση – INT
• Μεταφορές, ενέργεια, υποδομές και
κοινωνία των πληροφοριών – TEN
• Εξωτερικές σχέσεις – REX
• Γεωργία, αγροτική ανάπτυξη και
περιβάλλον – NAT
• Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις
και δικαιώματα του πολίτη – SOC
Σε αυτά τα τμήματα, τα μέλη επιτελούν τις βασικές εργασίες, καταρτίζοντας γνωμοδοτήσεις
σχετικά με προτάσεις για τη νομοθεσία της ΕΕ.
Στη διαδικασία αυτή, όλοι οι συμμετέχοντες
καλούνται να διαπραγματευθούν για την επίτευξη συναίνεσης. Αυτό καθιστά την ΕΟΚΕ
μοναδική, αφού καλείται να αντικατοπτρίσει
τις προσδοκίες όλων των ομάδων της κοινωνίας μέσα από μια διαδικασία συμβιβασμού και
αμοιβαίου σεβασμού.

• Διάφορες δραστηριότητες – Ομάδα ΙΙΙ
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Η ΕΟΚΕ διαθέτει επίσης μια Συμβουλευτική
Επιτροπή Βιομηχανικών Μεταλλαγών –
CCMI*, που έχει βοηθήσει σημαντικά την ευρωπαϊκή βιομηχανία να προετοιμαστεί και να
προσαρμοστεί στον αντίκτυπο της παγκοσμιοποίησης.

• Παρατηρητήριο της Ενιαίας Αγοράς –
ΠΕΑ
• Παρατηρητήριο της Βιώσιμης Ανάπτυξης
– ΠΒΑ
• Παρατηρητήριο της Αγοράς Εργασίας –
ΠΑΕ

• Συμβουλευτική Επιτροπή Βιομηχανικών
Μεταλλαγών – CCMI*
Οι γνωμοδοτήσεις συζητούνται και υιοθετούνται με απλή πλειοψηφία στις συνόδους ολομέλειας της ΕΟΚΕ, που πραγματοποιούνται
εννέα φορές το χρόνο στις Βρυξέλλες. Στη
συνέχεια, οι γνωμοδοτήσεις αποστέλλονται
στους νομοθέτες της ΕΕ, το Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο, και συμβάλλουν στη νομοθετική
διαδικασία, επηρεάζοντας τις απόψεις τους.
Η ΕΟΚΕ έχει συγκροτήσει τρία ειδικά Παρατηρητήρια, για την Ενιαία Αγορά, για την Αγορά
Εργασίας και για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, καθώς
και μία συντονιστική επιτροπή για τη στήριξη της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» της ΕΕ
για την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Ο
Πρόεδρος
της ΕΟΚΕ
Στις 7 Οκτωβρίου 2015,
ο κ. Γεώργιος Ντάσης (Ομάδα των εργαζομένων), από την Ελλάδα, εξελέγη 31ος Πρόεδρος της ΕΟΚΕ. Κατά τη διάρκεια της θητείας
του, θα εργαστεί για μια ενωμένη, δημοκρατική, αλληλέγγυα, ειρηνική και ευημερούσα
Ευρώπη, κοντά στους πολίτες της. Μάθετε περισσότερα στην προσωπική ιστοσελίδα του
Προέδρου:
www.eesc.europa.eu/president
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• Συντονιστική Επιτροπή «Ευρώπη 2020»
Κάθε δυόμισι χρόνια, τα μέλη της ΕΟΚΕ εκλέγουν έναν Πρόεδρο και δύο Αντιπροέδρους, που είναι υπεύθυνοι για την επικοινωνία και τον προϋπολογισμό. Κατά την τρέχουσα
περίοδο, Πρόεδρος είναι ο κ. Γεώργιος Ντάσης
(Ομάδα των εργαζομένων), από την Ελλάδα,
και Αντιπρόεδροι ο κ. Gonçalo Lobo Xavier
(Ομάδα των εργοδοτών), από την Πορτογαλία,
και ο κ. Michael Smyth (Ομάδα διαφόρων δραστηριοτήτων), από το Ηνωμένο Βασίλειο.

*

CCMI: Χρησιμοποιείται σε όλες τις γλώσσες το γαλλικό αρκτικόλεξο
Commission consultative des mutations industrielles.

«Πρέπει να ανορθώσουμε
εκ νέου την Ευρώπη, να
βελτιώσουμε την Ευρώπη και να
προφυλάξουμε την Ευρώπη, δεν
πρέπει ωστόσο να το κάνουμε
χάριν συστημάτων, δομών ή
αφηρημένων εννοιών, πρέπει να
το κάνουμε για τις γυναίκες και
τους άνδρες της Ευρώπης».
Γεώργιος Ντάσης, Πρόεδρος της ΕΟΚΕ

Οι γνωμοδοτήσεις
της ΕΟΚΕ αφορούν
πολλές πτυχές της
ζωής
Μέσα σε σχεδόν 60 χρόνια, η ΕΟΚΕ υιοθέτησε
χιλιάδες γνωμοδοτήσεις που συμβάλλουν στη
βελτίωση της ζωής των πολιτών της ΕΕ. Οι γνωμοδοτήσεις αυτές εκτείνονται από αυτές που
αποσκοπούν την προστασία των Ευρωπαίων
καταναλωτών από επικίνδυνα ή ακατάλληλα
προϊόντα έως αυτές που υπερασπίζονται τα ίσα
δικαιώματα για όλους τους πολίτες της ΕΕ, ιδίως τους πιο ευάλωτους, αυτές που προωθούν
ορθές πρακτικές σε τομείς όπως το περιβάλλον και την ενεργειακή πολιτική και αυτές που
ενθαρρύνουν τις αρχές της δημοκρατίας, της
ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
σε όλον τον κόσμο.
Για να βρείτε τις γνωμοδοτήσεις, επισκεφθείτε
τη διεύθυνση:
www.eesc.europa.eu/opinions

Οι νέοι Ευρωπαίοι
Η ΕΟΚΕ όρισε την συνεργασία με τους νέους
(www.eesc.europa.eu/youth) ως μία από τις
κύριες προτεραιότητές της. Στις σχετικές πρωτοβουλίες περιλαμβάνονται:
•ο
 διάλογος «Η δική σου Ευρώπη, η δική σου
φωνή» (Your Europe, Your Say!) με μαθητές
από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ:
www.eesc.europa.eu/YourEuropeYourSay
•o
 διαγωνισμός βίντεο «Η Ευρώπη σε αρμονία» για νέους Ευρωπαίους δημιουργούς:
www.eesc.europa.eu/video-challenge
• τ ακτικές επισκέψεις μελών της ΕΟΚΕ σε σχολεία και πανεπιστήμια «στην πατρίδα», κατά
τις οποίες τα μέλη εξηγούν πώς λειτουργεί η
ΕΕ και ακούν τις απόψεις των νέων.
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Οι προκλήσεις που τίθενται για την
Ευρώπη και την ΕΟΚΕ

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση γνώρισε τόσο σημαντικές στιγμές επιτυχίας,
ώστε μπόρεσε να γίνεται αντιληπτή ως ένα "κτῆμα ἐς ἀεί ", ένα
"διηνεκές κεκτημένο". Δεν είναι, όμως, και δεν πρόκειται να γίνει
ποτέ. Η Ένωση πρέπει να διαφυλάσσεται, να συντηρείται και να
αναπτύσσεται ανά πάσα στιγμή. Εμάς, τα μέλη της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, δεν μας πτοεί αυτή η
διαπίστωση: είναι ακριβώς επειδή ξέρουμε ότι υπάρχει δουλειά
μπροστά μας που έχουμε αναλάβει δραστηριότητα σε όλων
των ειδών τις οργανώσεις του ευρωπαϊκού οικονομικού και
κοινωνικού βίου».
Γεώργιος Ντάσης, Πρόεδρος της ΕΟΚΕ

«Το έργο που επιτελούν τα μέλη της ΕΟΚΕ μπορεί να είναι ζωτικής
σημασίας για τη διαδικασία οικοδόμησης της Ευρώπης. Γι’ αυτό,
πρέπει να προωθούμε την προστιθέμενη αξία του, ώστε να
προβάλλονται οι πραγματικές ανησυχίες των πολιτών της ΕΕ.
Οι πραγματικοί άνθρωποι χρειάζονται πραγματικές λύσεις.
Αυτός είναι ο λόγος που ενθαρρύνουμε τις πρωτοβουλίες του
τοπικού επιπέδου («going local») —για να έρθουμε πιο κοντά
στους πολίτες και να μπορέσουμε να κάνουμε τη διαφορά».
Gonçalo Lobo Xavier, Αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ

«Στην δύσκολη αυτή στιγμή για την Ευρώπη, η ΕΟΚΕ προσπαθεί
να κρατήσει όρθιους τους θεμελιώδεις πυλώνες μιας πιο
πολιτισμένης κοινωνίας: αξιοπρέπεια, ελευθερία, ισότητα,
αλληλεγγύη, δικαιώματα των πολιτών και δικαιοσύνη».
Michael Smyth, Αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ
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Η ΕΟΚΕ κάνει τη
διαφορά
Οι γνωμοδοτήσεις της ΕΟΚΕ έχουν πραγματικό αντίκτυπο στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ.
Εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν
ότι οι απόψεις της ΕΟΚΕ ενσωματώθηκαν σε
ζωτικούς τομείς της νομοθεσίας. Προεδρίες
της ΕΕ και κράτη μέλη εξήραν το έργο της
ΕΟΚΕ και πολλές οργανώσεις της κοινωνίας
των πολιτών αναγνωρίζουν την αξία του έργου που γίνεται προς όφελός τους.
Κάθε χρόνο, η ΕΟΚΕ διοργανώνει πάνω από
2.000 συναντήσεις στις Βρυξέλλες και στα
κράτη μέλη και δημοσιεύει περίπου 200
γνωμοδοτήσεις σε 24 γλώσσες. Για τη μεγιστοποίηση των συνεργιών, μοιράζεται πολλούς πόρους με άλλα όργανα της ΕΕ, όπως η
Επιτροπή των Περιφερειών, με την οποία έχει
την ίδια έδρα.
Όλα αυτά τα χρόνια η ΕΟΚΕ έχει επιτύχει πολλά. Συνέβαλε καθοριστικά στο να πειστούν οι
Ευρωπαίοι ηγέτες να ανακηρύξουν το 2015
Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης και ανέλαβε ηγετικό ρόλο υπέρ των μέτρων ένταξης των μεταναστών στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Εδώ και
17 χρόνια διοργανώνει την ετήσια Ευρωπαϊκή
Ημέρα των Καταναλωτών. Συνεχίζει να πιέζει
για να δοθεί έμφαση στην ανεργία των νέων
και στη φτώχεια, καθώς και στην ανάπτυξη

και την επιχειρηματικότητα. Καταβάλλει προσπάθειες για τη μεγαλύτερη αναγνώριση του
ρόλου των γυναικών στην εργασία, για μια
πιο συντονισμένη προσέγγιση της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ, για τη βελτίωση της
ασφάλειας των τροφίμων και την αποτροπή της σπατάλης τους, για την ενθάρρυνση
ενεργού προσέγγισης της ΕΕ όσον αφορά
την οικοδόμηση της ειρήνης σε παγκόσμιο
επίπεδο και πολλά, πολλά άλλα.

Tο όραμα
της ΕΟΚΕ
Η ΕΟΚΕ είναι προσηλωμένη στην προώθηση
της συμμετοχικής δημοκρατίας, παράλληλα
με την κοινοβουλευτική δημοκρατία, στην
Ευρώπη. Στην κοινωνία που οραματίζεται η
ΕΟΚΕ, δεν αποκλείεται κανείς και όλοι συμμετέχουν ενεργά. Αυτό σημαίνει πως οι πολίτες
έχουν ουσιαστικό λόγο στη διαμόρφωση του
μέλλοντός τους και του μέλλοντος των παιδιών τους. Σημαίνει ότι οι νέοι θα έχουν ευκαιρίες απασχόλησης και αξιοπρεπούς ζωής
και ότι οι πολίτες θα αισθάνονται χειραφετημένοι, ενεργοί, ισότιμα μέλη της κοινωνίας
και ασφαλείς στην καθημερινότητά τους.
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Πάντοτε ενήμερη
Η πλήρης αξιοποίηση των ευκαιριών διαλόγου
με τους πολίτες της ΕΕ σημαίνει αξιοποίηση των
τελευταίων τεχνολογιών επικοινωνίας. Η ΕΟΚΕ
είναι πάντοτε πρόθυμη να χρησιμοποιεί τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook,
το Twitter, το YouTube και το LinkedIn —προκει-μένου να έχει το ευρύτερο δυνατό ακροατήριο, ιδίως μεταξύ των νέων—, καθώς και
ιστολόγια και βίντεο. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο της ΕΟΚΕ.
Θέλουμε οι Ευρωπαίοι πολίτες να μας βρίσκουν
και να επικοινωνούν μαζί μας όσο το δυνατόν
ευκολότερα.
Ιστότοπος της ΕΟΚΕ: www.eesc.europa.eu
Facebook: www.eesc.europa.eu/facebook
Twitter: www.eesc.europa.eu/twitter
YouTube: www.eesc.europa.eu/youtube
LinkedIn: www.linkedin.com/company/
european-economic-and-social-committee
σελίδα του Προέδρου της ΕΟΚΕ:
www.eesc.europa.eu/president
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