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4 Οι νέοι καθορίζουν 
προτεραιότητες για την 
Ευρώπη!

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Αγαπητοί αναγνώστες,

Με τη λήξη των θερινών διακοπών, ξεκινά 

μια περίοδος με πολλές νέες προοπτικές. Κατά 

τους προσεχείς μήνες, εκτός από το νεοεκλεγέν 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα διαμορφωθεί και η νέα 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της οποίας χαιρετίζουμε ήδη 

τον πρόεδρο κ. Jean-Claude Juncker.

Μετά την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση 

που την έπληξε σοβαρά, η Ευρώπη καλείται να 

αντιμετωπίσει μια κοινωνική και πολιτική κρίση 

που απειλεί τα ίδια της τα θεμέλια. Οι προτεραι-

ότητες της Ευρώπης για τη νέα πενταετία πρέπει 

να είναι να αποκαταστήσει τους δεσμούς της με 

τους Ευρωπαίους, να ανακτήσει την εμπιστοσύνη 

τους και να τους εμπνεύσει τη διάθεση να οραμα-

τιστούν ξανά την Ευρώπη.

Για να επιτύχει τον στόχο αυτόν, ο κ. Jean-Claude 

Juncker φιλοδοξεί να αναδειχθεί σε «πρόεδρο του 

κοινωνικού διαλόγου». Η Ευρωπαϊκή Οικονομική 

και Κοινωνική Επιτροπή υποδέχτηκε με μεγάλη 

ικανοποίηση τη δήλωση αυτή και απαντούμε στον 

κ. πρόεδρο ότι η ΕΟΚΕ, ως εκπρόσωπος της ευρω-

παϊκής κοινωνίας πολιτών, προτίθεται να αποδει-

χθεί δραστήριος εταίρος και πραγματική δύναμη 

υποβολής προτάσεων. Η επανεκβιομηχάνιση της 

κάθε επιμέρους περιοχής, οι επενδύσεις του μέλλο-

ντος και τα ανταγωνιστικά συστήματα κατάρτισης, 

είναι ορισμένα από τα κύρια ζητήματα σχετικά με τα 

οποία θα υποστηρίξουμε συγκεκριμένες προόδους, 

στηριζόμενες στην πρακτική εμπειρία.

Η Ευρώπη έχει ανάγκη να επανέλθει στην παρά-

δοση της αλληλεγγύης, να δώσει ξανά ένα συλλο-

γικό νόημα στην «ευρωπαϊκή ταυτότητα», να προτείνει ένα συναρπαστικό πρόγραμμα κοινού μέλλοντος. 

Αυτό απαιτεί να ακολουθήσει τον δρόμο που άνοιξε η Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία ενισχύει τη θέση 

της συμμετοχικής δημοκρατίας. Αυτή είναι η πρόκληση στην οποία η ΕΟΚΕ είναι πρόθυμη να απαντήσει, 

στο πλευρό των Ευρωπαίων.

Henri Malosse,
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

“Μετά την οικονομική 

και χρηματοπιστωτική κρίση 

που την έπληξε σοβαρά, 

η Ευρώπη καλείται να 

αντιμετωπίσει μια κοινωνική 

και πολιτική κρίση που 

απειλεί τα ίδια της τα 

θεμέλια. Οι προτεραιότητες 

της Ευρώπης για τη νέα 

πενταετία πρέπει να είναι να 

αποκαταστήσει τους δεσμούς 

της με τους Ευρωπαίους, να 

ανακτήσει την εμπιστοσύνη 

τους και να τους εμπνεύσει 

τη διάθεση να οραματιστούν 

ξανά την Ευρώπη.”
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Το 2015 Ευρωπαϊκό Έτος για την Ανάπτυξη – 
έναυσμα για μεγαλύτερη δέσμευση

Το έτος 2015 έχει ανακηρυχθεί «Ευρωπαϊκό 

Έτος για την Ανάπτυξη» και από την πλευρά της, 

η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 

έχει συμβάλει καθοριστικά στην κατάλληλη προ-

βολή ανά την Ευρώπη αυτού του ορόσημου για 

τα αναπτυξιακά ζητήματα σε επίπεδο ΕΕ και ΟΗΕ.

Γενικότερος στόχος του 2015, Έτους για την Ανά-

πτυξη είναι να αποτελέσει πηγή έμπνευσης και να 

συμβάλει στην ευαισθητοποίηση και στη συμμετοχή 

περισσότερων Ευρωπαίων –και δη νέων– σε αναπτυ-

ξιακές δραστηριότητες με έμφαση στην αλληλεγγύη 

και την αποκατάσταση της δικαιοσύνης παγκοσμίως, 

στα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και στην ενίσχυση 

της θέσης των γυναικών στην κοινωνία. Επίσης, το 

ζητούμενο είναι και η συμμετοχή των πολιτών στον 

καθορισμό του θεματολογίου μετά το 2015.

Πρόκειται για μια ιδέα που δρομολογήθηκε ήδη 

το 2011, με πρωτοβουλία του μέλους της ΕΟΚΕ, κ. 

Andris Gobiņš –ο οποίος δραστηριοποιείτο ήδη σε 

ζητήματα ανάπτυξης στην χώρα του, τη Λετονία–, 

σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία 

ΜΚΟ για την Αρωγή και την Ανάπτυξη (CONCORD) 

και την ΕΟΚΕ. Τα δύο αυτά όργανα επιδίωξαν την 

υποστήριξη της Επιτροπής των Περιφερειών της 

ΕΕ, του αρμόδιου σε θέματα ανάπτυξης Ευρωπαίου 

επιτρόπου κ. Andris Piebalgs, καθώς και του Ευρω-

παϊκού Κοινοβουλίου.

Καρπός αυτών των προσπαθειών ήταν η  κοινή 

επιστολή του τότε Προέδρου της ΕΟΚΕ κ. Staff an 

Nilsson και του ομολόγου του από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο κ. Martin Schulz προς τον κ. José 

Manuel Barroso, στην οποία των προέτρεπαν τον 

Πρόεδρο της Επιτροπής να αποδεχτεί την εν λόγω 

πρόταση, όπως και έγινε τελικά· τα υπόλοιπα είναι 

λίγο-πολύ γνωστά: τον Δεκέμβριο του 2013 η ΕΟΚΕ 

υιοθέτησε τη σχετική γνωμοδότησή της, χαιρετί-

ζοντας την ανακήρυξη του 2015 σε Ευρωπαϊκό 

Έτος Ανάπτυξης, πρώτο θεματικό ευρωπαϊκό έτος 

με έμφαση στην εξωτερική δράση και εκτός των 

συνόρων της ΕΕ.

«Πιστεύω ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα θετική 

εξέλιξη», παρατηρεί ο κ. Gobiņš. «Είμαι ένας απλός 

πολίτης και όχι κάποιος αστέρας· εκπροσωπώ την 

κοινωνία πολιτών ενός μικρού κράτους μέλους 

–το οποίο μάλιστα μέχρι πρόσφατα ήταν το ίδιο 

αποδέκτης βοήθειας– αλλά χάρη στη γενναία στή-

ριξη που λάβαμε από παντού –και κυρίως από την 

CONCORD– η πρωτοβουλία αυτή είναι πλέον πραγ-

ματικότητα», συμπληρώνει ο κ. Gobiņš.

«Η κοινωνία πολιτών θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο 

κι αυτό γιατί από εκεί προήλθε η  αρχική ιδέα», 

επιβεβαιώνει η  κ. Stina Soewarta, προϊσταμένη 

της Μονάδας Ενημέρωσης της ΓΔ Ανάπτυξης και 

Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συμπλη-

ρώνει δε: «ένα ευρωπαϊκό έτος χωρίς της συμμετοχή 

της [κοινωνίας πολιτών] δεν θα είχε κανένα νόημα!». 

Οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις και δραστηρι-

ότητες θα είναι τόσο εθνικής όσο και ενωσιακής 

κλίμακας και η κοινωνία πολιτών συμμετέχει ήδη 

στη διοργάνωσή τους. Για παράδειγμα, τον περα-

σμένο Ιούνιο, περισσότεροι από 300 Ευρωπαίοι 

πολίτες συγκεντρώθηκαν στις Βρυξέλλες για να 

συζητήσουν με ποιους τρόπους θα προβληθεί το 

μήνυμα της αναπτυξιακής συνεργασίας. Το ευρύ 

φάσμα συνεργατών περιλαμβάνει επίσης άτομα 

από αναπτυσσόμενες χώρες.

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της αποτελούν τους μεγα-

λύτερους παγκοσμίως δωρητές δημόσιας αναπτυ-

ξιακής βοήθειας, προσφέροντας πάνω από το ήμισυ 

της επισήμως χορηγούμενης βοήθειας παγκοσμίως 

(53 δισ. ευρώ το 2011). Από δημοσκόπηση του 2012 

προκύπτει ότι το 85% των Ευρωπαίων θεωρεί σημα-

ντικό να παρέχεται βοήθεια στις αναπτυσσόμενες 

χώρες, μια άποψη η οποία ελάχιστα έχει χάσει σε 

απήχηση παρά την οικονομική κρίση. Μάλιστα, 

πάνω από το ένα τέταρτο των Ευρωπαίων πραγμα-

τοποιεί δωρεές ιδίοις πόροις.

Πάντως, παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί, 

δεν πρόκειται να επιτευχθούν του χρόνου όλοι ανα-

πτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας. Το νέο θεματολόγιο 

παγκόσμιας αναπτυξιακής στρατηγικής για την 

περίοδο μετά το έτος 2015 πρέπει να συνοδεύεται 

από ισχυρότερες και πιο συγκεκριμένες δεσμεύσεις 

«όχι μόνο από την πλευρά των κυβερνήσεων, αλλά 

και από όλους εκείνους που μπορούν να συμβάλουν 

στην πρόοδο της ανθρωπότητας», επισημαίνει ο κ. 

Gobiņš. «Καθένας από εμάς φέρει προσωπική 

ευθύνη να καταναλώνει με τρόπο βιώσιμο και να 

συμπεριφέρεται δίκαια. Θέλουμε τη στήριξη όλων 

για να πετύχουμε πραγματικές αλλαγές! Αυτό είναι 

το όνειρό μας και, πλέον, είμαστε λίγο πιο κοντά 

στην πραγματοποίησή του!», συμπληρώνει το μέλος 

της ΕΟΚΕ. ●

Μια ισχυρότερη οικονομία για μια ισχυρότερη Ευρώπη
Οι νέοι ηγέτες της Ευρώπης πρέπει να αναλά-

βουν δράση προκειμένου να ολοκληρωθεί η Οικο-

νομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ), σύμφωνα με 

τη γνωμοδότηση που υιοθέτησε η ΕΟΚΕ στην 500η 

σύνοδο ολομέλειάς της. Με τη θέσπιση μιας ισχυ-

ρότερης δομής της οικονομικής διακυβέρνησης, 

η Ευρώπη θα είναι σε θέση να εντείνει τον αγώνα 

της κατά της στασιμότητας και της ανεργίας.

«Είναι απαραίτητη η Οικονομική και Νομισματική 

Ένωση, η οποία κάθε άλλο παρά έχει επιτευχθεί, 

εάν θέλουμε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στο 

ευρωπαϊκό σχέδιο και να καταστεί βιώσιμο», είναι 

τα λόγια του κ. Joost van Iersel, ενός από τους δύο 

εισηγητές της γνωμοδότησης.

Ως πρώτο βήμα, η ΕΕ πρέπει να δρομολογήσει ένα 

πραγματικό σύμφωνο για την ανάπτυξη, την απα-

σχόληση και τη σταθερότητα, που να στηρίζεται 

στην καλύτερη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθε-

σίας και με κύριο στόχο τις επενδύσεις, δημόσιες 

και ιδιωτικές. Δεύτερον, καθώς η  κρίση έφερε 

στο φως αδυναμίες στην ίδια την αρχιτεκτονική 

της ΟΝΕ, η ΕΟΚΕ προτείνει έναν χάρτη πορείας 

για την ολοκλήρωση της ΟΝΕ, προκειμένου να 

Andris Gobiņš, μέλος της ΕΟΚΕ

“Είναι απαραίτητη 

η Οικονομική και 

Νομισματική Ένωση, 

η οποία κάθε άλλο παρά 

έχει επιτευχθεί, εάν 

θέλουμε να αποκατασταθεί 

η εμπιστοσύνη στο 

ευρωπαϊκό σχέδιο και να 

καταστεί βιώσιμο.”
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Το παρατηρητήριο της αγοράς εργασίας της ΕΟΚΕ πραγ-

ματοποίησε μελέτη στην Ελλάδα, την Κροατία, την Ιταλία, 

την Αυστρία, τη Σλοβακία και τη Φινλανδία σχετικά με την 

υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ για την απασχόληση των 

νέων σε αυτές τις χώρες. Αν και η κατάσταση διαφέρει σημα-

ντικά από τη μία χώρα στην άλλη, με την ανεργία των νέων 

να κυμαίνεται από το 58,3% στην Ελλάδα έως το 9,2% στην 

Αυστρία, η μελέτη αναδεικνύει κοινές λύσεις για όλα τα κράτη 

μέλη της ΕΕ.

Η συνεργασία μεταξύ κοινωνικών εταίρων, οργανώσεων 

νεολαίας και δημοσίων αρχών μπορεί να βοηθήσει στη δια-

μόρφωση αποτελεσματικών πολιτικών απασχόλησης των 

νέων, όπως αποδεικνύουν η Αυστρία και η Φινλανδία. «Τα 

ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να προσφέρουν ουσιαστική 

προστιθέμενη αξία στις πολιτικές για τη νεολαία, διότι 

γνωρίζουν και βιώνουν στην πράξη την αγορά εργασίας. 

«Αυτός ο ’έλεγχος πραγματικότητας’ είναι απαραίτητος», 

υποστηρίζει η κ. Christa Schweng, πρόεδρος του ΠΑΕ.

Σημαντικό τμήμα της μελέτης είναι αφιερωμένο σε ανάλυση 

της υλοποίησης της Εγγύησης για τη Νεολαία.

Η Εγγύηση για τη Νεολαία, η οποία δρομολογήθηκε το 2013, 

εξασφαλίζει ότι όλοι οι νέοι κάτω των 25 ετών θα έχουν μια 

συγκεκριμένη προσφορά εργασίας καλής ποιότητας εντός 

4 μηνών από την ολοκλήρωση της τυπικής εκπαίδευσης 

ή της περιόδου ανεργίας. Η εν λόγω προσφορά μπορεί να 

είναι θέση εργασίας, μαθητείας, πρακτικής άσκησης ή συνέ-

χισης της εκπαίδευσης και θα πρέπει να προσαρμόζεται κάθε 

φορά στις ιδιαίτερες ανάγκες και την κατάσταση του κάθε 

ατόμου. Συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι, η Εγγύηση για τη 

Νεολαία, εάν εφαρμοστεί σωστά, ανοίγει σημαντικές δυνα-

τότητες για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Για παράδειγμα, 

ορισμένα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα θα μπορούσαν να 

ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, 

προκειμένου να εξοπλίσουν τους νέους με τις δεξιότητες που 

ζητούν οι επιχειρήσεις. «Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς στην 

Ελλάδα, την Ιταλία και την Κροατία υποστηρίζουν την ευρύ-

τερη και καλύτερη κατάρτιση στον χώρο εργασίας και την 

ενίσχυση των δεσμών μεταξύ εκπαίδευσης και επιχειρή-

σεων. Πρόκειται για ένα βήμα προόδου», λέει η κ. Schweng.

Τα πέντε εκατομμύρια ανέργων νέων της Ευρώπης έρχο-

νται αντιμέτωπα με πληθώρα διαφορετικών καταστάσεων 

και αυτό δικαιολογεί μια προσεκτικά σχεδιασμένη εξατο-

μικευμένη προσέγγιση, η οποία να αποτελεί αντικείμενο 

συμφωνίας με τους ενδιαφερόμενους φορείς και να είναι 

προσαρμοσμένη στις εθνικές περιπτώσεις. (cad) ●

εξασφαλιστούν βιώσιμες και ισόρροπες οικονομικές επιδόσεις και η πρόληψη 

μελλοντικών κρίσεων. Ένας τέτοιος χάρτης, με στόχο την επόμενη ευρωπα-

ϊκή νομοθετική περίοδο, θα πρέπει να βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες που 

να περιλαμβάνουν μια πλήρως ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά κεφαλαίου, 

τα μέσα για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, την οικονομική σύγκλιση 

και την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, καθώς και μέτρα για την αντιμετώπιση των 

κοινωνικών επιπτώσεων της οικονομικής προσαρμογής και την ενίσχυση της 

δημοκρατικής νομιμότητας της ΕΕ και των θεσμικών οργάνων της ευρωζώνης.

«Αλλά αυτό που τώρα χρειάζονται επειγόντως οι πολίτες είναι ένα ευρωπαϊκό 

σχέδιο για επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση, χωρίς επιβάρυνση 

του εθνικού χρέους. Όχι άλλα μεγάλα λόγια ή κείμενα, χωρίς συγκεκριμένες 

προτάσεις» λέει ο Carmelo Cedrone, ο οποίος επιθυμεί να δει αυτά τα θέματα 

στην κορυφή της ατζέντας της ΕΕ.

Στη γνωμοδότηση υπογραμμίζεται η ανάγκη για βαθύτερη και καλύτερη 

οικονομική, κοινωνική και πολιτική ολοκλήρωση μεταξύ των χωρών της ΕΕ, 

απαραίτητη προϋπόθεση για την ανταπόκριση στις προσδοκίες των ανθρώπων 

όσον αφορά την ποιότητα ζωής και την ευημερία. Καταλήγει στο συμπέρασμα 

ότι η οικείωση και η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών εντός των κρατών 

μελών είναι καθοριστικής σημασίας προκειμένου να επιτευχθεί μια ισχυρότερη 

οικονομία για μια ισχυρότερη Ευρώπη. (cad/aa) ●

Ανεργία των νέων – Μία έρευνα 
που διεξήχθη σε έξι χώρες

Μην πετάτε το φαγητό! Δωρίστε το!

Η κοινωνία των πολιτών ως ενεργός παραγωγός ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσπίσει συνολικούς στόχους 

όσον αφορά τη δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια 

έως το 2030, και θέλει, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μεριδίου 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα από 

το 14% (2012) στο 27% (2030). Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) επικροτεί μεν τον στόχο αυτό, αλλά 

ζητεί συγκεκριμένους στόχους σε επίπεδο κράτους μέλους.

Ωστόσο, ο καθορισμός στόχων από μόνος του, δεν αρκεί ώστε 

να δοθεί το έναυσμα για δράση· οι διαρθρωτικές αλλαγές στο 

σύστημα ενέργειας πρέπει να συνοδεύονται από κατάλληλες 

νομοθετικές πράξεις. Οι προκλήσεις για το κλίμα και την ενέρ-

γεια μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνον εάν παρασχεθούν 

στους μικρούς παραγωγούς οι προϋποθέσεις που χρειάζονται 

προκειμένου να ευοδωθούν τα σχέδιά τους σχετικά με τις ανα-

νεώσιμες πηγές ενέργειας. Με αυτόν τον στόχο κατά νου, η ΕΟΚΕ 

έχει δρομολογήσει την αξιολόγηση των προϋποθέσεων που θα 

επιτρέψουν στους πολίτες και στις κοινότητες να αναπτύξουν τις 

δικές τους πρωτοβουλίες όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας.

Οι πολίτες, οι αγρότες, οι συνεταιρισμοί, οι μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και οι κοινό-

τητες πρωτοστάτησαν στην ενεργειακή μετάβαση της Γερμα-

νίας (Energiewende), αυξάνοντας το μερίδιο των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας από το 6% στο σχεδόν 25% μέσα σε μόλις 

δέκα χρόνια. Υπολογίζεται δε ότι αφορά πάνω από το ήμισυ του 

συνόλου των επενδύσεων που πραγματοποιούνται στον τομέα. 

Επιπλέον, μελέτες έχουν δείξει ότι η αντικατάσταση των ορυ-

κτών καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από μικρούς 

παραγωγούς οδηγεί σε ιδιαίτερα μεγάλη καθαρή αύξηση των 

θέσεων εργασίας.

Αν μη τι άλλο χάρη στις μαζικές επενδύσεις της Γερμανίας, 

το κόστος παραγωγής της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας 

έχει μειωθεί σημαντικά, και άλλα κράτη μέλη μπορούν τώρα να 

επωφεληθούν από αυτό το χαμηλότερο κόστος. Τούτο, πέρα 

από τα περιβαλλοντικά οφέλη και την αύξηση της ενεργειακής 

ανεξαρτησίας, δείχνει απλά πόσο λογικό είναι να υποστηριχθεί 

η αύξηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 

ιδιαίτερα όταν προέρχεται από τους μικρούς επενδυτές.

Τα πορίσματα της μελέτης της ΕΟΚΕ θα παρουσιαστούν σε 

διάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες το πρωί 

της 17ης Σεπτεμβρίου (για περισσότερες πληροφορίες, βλ. 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.sdo-observatory-

red). (nq/sma) ●

η κ. Christa Schweng, πρόεδρος του ΠΑΕ

Οι δύο εισηγητές της γνωμοδότησης με θέμα την ολοκλήρωση της ΟΝΕ: ο κ. Joost van 
Iersel, πρόεδρος του ειδικευμένου τμήματος «Οικονομική και Νομισματική Ένωση, 
Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή» (ECO) και ο κ. Carmelo Cedrone, μέλος της ΕΟΚΕ

Στις 7 Ιουλίου 2014 η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή (ΕΟΚΕ) και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τραπεζών Τρο-

φίμων (FEBA/ ΕΟΤΤ) συνδιοργάνωσαν στις Βρυξέλλες ημερίδα 

με τίτλο «Δωρεά τροφίμων – Η καταπολέμηση της έλλειψης και 

της σπατάλης τροφίμων»

Στις μέρες μας, 79 εκατομμύρια Ευρωπαίων ζουν κάτω από το 

όριο της φτώχειας, 16 εκατομμύρια εξαρτώνται από την 

επισιτιστική βοήθεια των φιλανθρωπικών οργανώσεων, 

ενώ 89 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων καταλήγουν στα 

σκουπίδια. Ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ κ. Henri Malosse πιστεύει 

ότι πρόκειται για μια απάνθρωπη πράξη και υπενθυμίζει στην 

Ευρώπη την ευθύνη της να δώσει τέλος σε αυτήν την ανυπόφορη 

κατάσταση, επισημαίνοντας τα εξής: «Μια κοινωνία που πετάει 

στα σκουπίδια το ένα τρίτο των τροφίμων, ενώ τόσοι άνθρωποι 

υποσιτίζονται, δεν μπορεί να αυτοαποκαλείται ανθρώπινη!»

Μολονότι πολλές εταιρείες και άτομα προτίθενται να δωρίζουν 

τα περισσευούμενα τρόφιμα, προσκρούουν στους διάφορους 

νομικούς και πρακτικούς φραγμούς που ισχύουν ποικιλο-

τρόπως ανά τα κράτη μέλη.

Σαφέστεροι κανόνες για τη διευκόλυνση 
της δωρεάν προσφοράς τροφίμων

Κατά την ημερίδα, η  συμβουλευτική εταιρεία BIO της 

Deloitte παρουσίασε τα πορίσματα μιας έρευνας που 

ανέθεσε η ΕΟΚΕ με θέμα τα εμπόδια και τις καλύτερες 

λύσεις στη δωρεάν προσφορά τροφίμων. Στην Ευρώπη 

υπάρχουν ήδη νομικά και πρακτικά παραδείγματα προς 

μίμηση· απλώς πρέπει να ακολουθηθούν σε όλες τις χώρες. 

Απαιτείται καθοδήγηση σε επίπεδο ΕΕ ως προς τα φορολο-

γικά μέσα, την ιεράρχηση στη χρήση των τροφίμων, την 

ανάληψη της νομικής ευθύνης και τη διάρκεια των τροφί-

μων. «Η μελέτη αποτελεί τη βάση για τα σημαντικά μέτρα 

που θα πρέπει να ληφθούν, έτσι ώστε να διευκολυνθεί 

η προσφορά τροφίμων, χωρίς να υποβαθμίζεται η ασφά-

λειά τους. Πλέον, πρέπει να αναλάβουμε δράση σε κλίμακα 

ΕΕ», υποστήριξε ο κ. Yves Somville. Στην παρούσα φάση, 

η ΕΟΚΕ θα προσπαθήσει να εφαρμόσει 

τα πορίσματα της μελέτης μέσω νομο-

θετικών πρωτοβουλιών σε επίπεδο ΕΕ 

και κρατών μελών με στόχο τη λήψη 

συγκεκριμένων μέτρων.

Η σημασία των τραπεζών 
τροφίμων

Ο ι  τ ρ ά π ε ζ ε ς  τ ρ ο φ ί μ ω ν  ε π ι τ ε -

λούν σημαντική λειτουργία στις 

διαδικασίες δωρεάν προσφοράς τροφίμων, συγκέντρωσής 

τους (από τους παραγωγούς, τους διανομείς, τους πωλητές 

λιανικής και τους απλούς πολίτες), καθώς και αναδιανομής 

τους σε ΜΚΟ και κοινωνικές υπηρεσίες αρωγής των από-

ρων. (sma) ●

Ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ, κ. Henri Malosse με την κ. Manuela Gheoldus και την κ. 
Clementine O’Connor (συμβουλευτική εταιρεία BIO της Deloitte), την κ. Angela 
Frigo (Banco Alimentare), τον κ. Yves Somville (εισηγητής της ΕΟΚΕ σε θέματα 
απορριμμάτων τροφίμων, τον κ. Igor Šarmír, μέλος της ΕΟΚΕ και μέλος της ομάδας 
εργασίας για τα απορρίμματα τροφίμων, τον κ. Thomas Pocher, μέλος του E. 
Leclerc και ιδρυτή του Greentag, και τον κ. Etienne Rubens, Komosie – Ομοσπονδία 
επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας

Συμμετοχή της ΕΟΚΕ στην πρώτη εθνική 
διάσκεψη για την κυκλική οικονομία, 
η οποία πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «going local», ο κ. Thierry Libaert μέλος της 

ΕΟΚΕ (Γαλλία, Ομάδα «Διάφορες Δραστηριότητες») παρουσίασε τις εργασίες 

της ΕΟΚΕ για την αντιμετώπιση της προγραμματισμένης αχρήστευσης κατά 

την πρώτη εθνική διάσκεψη για την κυκλική οικονομία, η οποία πραγματο-

ποιήθηκε στο Παρίσι στις 17 Ιουνίου 2014. Η παρουσίασή του πραγματοποι-

ήθηκε στο πλαίσιο ενός εργαστηρίου με θέμα «Νέα οικονομικά μοντέλα με 

βάση τη διάρκεια ζωής του προϊόντος». Σε αυτό το πλαίσιο δόθηκε η ευκαι-

ρία στην ΕΟΚΕ να προβάλει τις εργασίες της σε ευρύτερο κοινό υπεύθυνων 

για τη λήψη αποφάσεων στους τομείς της πολιτικής και της οικονομίας. 

Η γνωμοδότηση με θέμα «Προς μία βιώσιμη κατανάλωση: διάρκεια ζωής των 

βιομηχανικών προϊόντων και ενημέρωση των καταναλωτών με στόχο την 

ανάκτηση της εμπιστοσύνης τους» (εισηγητής: ο κ. Thierry Libaert, συνειση-

γητής: ο κ. Jean-Pierre Haber) είναι το πρώτο κείμενο της Ένωσης το οποίο 

πραγματεύεται την αντιμετώπιση της προγραμματισμένης αχρήστευσης. Το 

πρώτο ευρωπαϊκό φόρουμ σχετικά με την προγραμματισμένη αχρήστευση 

θα διεξαχθεί στην έδρα της ΕΟΚΕ στις 17 Οκτωβρίου 2014. (ab) ●

ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
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“Όλοι οι ενδιαφερόμενοι 
φορείς στην Ελλάδα, την 
Ιταλία και την Κροατία 
υποστηρίζουν την ευρύτερη 
και καλύτερη κατάρτιση 
στον χώρο εργασίας και την 
ενίσχυση των δεσμών μεταξύ 
εκπαίδευσης και επιχειρήσεων. 
Πρόκειται για ένα βήμα 
προόδου”

“Στις μέρες μας, 
79 εκατομμύρια Ευρωπαίων ζουν 
κάτω από το όριο της φτώχειας, 
16 εκατομμύρια εξαρτώνται από 
την επισιτιστική βοήθεια των 
φιλανθρωπικών οργανώσεων, ενώ 
89 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων 
καταλήγουν στα σκουπίδια.”

Συνέχεια από τη σελίδα 1
Μια ισχυρότερη οικονομία για μια ισχυρότερη Ευρώπη

2

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.sdo-observatory-red
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.sdo-observatory-red
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.sdo-observatory-red


Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Νέα δασική στρατηγική της ΕΕ

Η ΕΟΚΕ επικροτεί τη νέα δασική στρατηγική της ΕΕ. Σε ένα περι-

βάλλον αυξανόμενων απαιτήσεων και απειλών για τα δάση, σε 

συνδυασμό με τις πολυάριθμες τομεακές πολιτικές και τις συνα-

φείς ρυθμίσεις που έχουν αντίκτυπο στα δάση και στη δασοκομία, 

η νέα στρατηγική είναι άκρως απαραίτητη. Η ΕΟΚΕ καλεί, συνε-

πώς, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την 

αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή της στρατηγικής και 

να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συναίνεσης 

σε σχέση με μια νομικά δεσμευτική συμφωνία (ΝΔΣ) για τα δάση 

στην Ευρώπη. (hb) ●

Αποτέλεσμα της ψηφοφορίας: 111 ψήφοι υπέρ, 0 ψήφοι κατά, 

5 αποχές

Ψηφιακή κοινωνία

Αυτή η  γνωμοδότηση πρωτοβουλίας επικεντρώθηκε σε δύο 

κύριες πτυχές. Η πρώτη αφορά τη γεφύρωση του «ψηφιακού 

χάσματος», την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην 

ψηφιακή κοινωνία, τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις ΤΠΕ και 

τη στοχοθέτηση των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες. Η ΕΟΚΕ 

επιθυμεί να ληφθούν μέτρα πανευρωπαϊκής κλίμακας για να δια-

σφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες στις νέες 

τεχνολογίες. Το δεύτερο στοιχείο, η πρόσβαση στην απασχόληση 

και η ψηφιακή ένταξη, αφορά την καλύτερη κατανόηση των ψηφι-

ακών πτυχών της απασχόλησης. (hb) ●

Αποτέλεσμα της ψηφοφορίας: 128 ψήφοι υπέρ, 0 ψήφοι κατά, 

0 αποχές

Η συμμετοχική χρηματοδότηση 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η συμμετοχική χρηματοδότηση είναι ένα από τα μοντέλα χρη-

ματοδότησης που εμφανίστηκαν πρόσφατα και βοηθούν ολοένα 

και περισσότερο τις νεοσύστατες επιχειρήσεις στην ανέλιξή τους, 

συμβάλλοντας παράλληλα στην οικοδόμηση μιας πλουραλιστικής 

και ευέλικτης κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Η ΕΟΚΕ επικροτεί 

την ανακοίνωση της Επιτροπής και υπογραμμίζει τις δυνατότητες 

ανάπτυξης της συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding) 

στην ΕΕ ως εναλλακτικής πηγής χρηματοδότησης. Τονίζει επίσης 

την εξάρτηση των ΜΜΕ από τον τραπεζικό δανεισμό, κατάσταση 

που θα συνεχιστεί παρά την ύπαρξη εναλλακτικών πηγών, που 

δεν είναι πάντοτε ευπρόσιτες. Η συμμετοχική χρηματοδότηση 

θα πρέπει, συνεπώς, να λάβει ειδική αναγνώριση στην εθνική 

νομοθεσία των κρατών μελών ως νέα μορφή χορηγίας. (hb) ●

Αποτέλεσμα της ψηφοφορίας: 195 ψήφοι υπέρ, 1 ψήφος κατά, 

5 αποχές

Βαθύτερη ολοκλήρωση, απαραίτητη προϋπόθεση 
για μιαν οικονομικά προσιτή ενέργεια

ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΣΤΗΝ ΕΟΚΕ

«Για να μπορέσουμε να ελέγξουμε τις τιμές και να εξα-

σφαλίσουμε τον ενεργειακό μας εφοδιασμό, χρειάζεται 

απαραιτήτως συντονισμός και συνεργασία σε επίπεδο 

ΕΕ», δήλωσε ο κ. Stephane Buffetaut στη διάσκεψη με θέμα 

Μετριασμός της αύξησης των τιμών ενέργειας: συντονι-

σμός, εξευρωπαϊσμός, συμμετοχή, που πραγματοποιήθηκε 

στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ), 

στις Βρυξέλλες, τον περασμένο Ιούνιο. Αν και όλοι οι ενδι-

αφερόμενοι φορείς που έλαβαν μέρος στη διάσκεψη συμ-

φώνησαν απολύτως με όσα ανέφερε, τα κράτη μέλη της ΕΕ 

δεν έχουν ακόμα πλήρη συνείδηση αυτού του ζητήματος. Οι 

συμμετέχοντες κατήγγειλαν ότι η εφαρμογή της ενεργειακής 

πολιτικής της ΕΕ στερείται συνοχής και συντονισμού.

Ευρωπαϊκός Ενεργειακός 
Διάλογος – μια σημαντική 
αποστολή για τη 
νέα Επιτροπή

Μολονότι υπήρξαν κάποιες θετικές εξελίξεις, όπως 

η σύσταση των Ομάδων Συντονισμού Αερίου και Ηλεκτρι-

κής Ενέργειας και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών 

Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ENTSOE) 

και Αερίου (ENTSOG), το έργο αυτών των ομάδων παραμένει 

κατακερματισμένο. «Οι πολιτικές για την ενέργεια, το κλίμα 

και την βιομηχανική πολιτική πρέπει να ευθυγραμμίζονται 

καλύτερα και να βασίζονται σε ρεαλιστικές τεχνολογικές 

εξελίξεις και στατιστικά στοιχεία», τόνισε ο κ. Pierre-Jean 

Coulon.

Επιπλέον, έχει ουσιαστική σημασία να εξασφαλιστεί η συμ-

μετοχή της κοινωνίας των πολιτών για να μπορέσει να γίνει 

ευρύτερα αποδεκτή η στροφή προς μιαν οικονομία χαμηλών 

ανθρακούχων εκπομπών. «Απευθύνουμε έκκληση για την 

κατάρτιση ενός μακρόπνοου, φιλόδοξου προγράμματος 

ευαισθητοποίησης και ενθάρρυνσης της συμμετοχής του 

κοινού – για έναν πραγματικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Διά-

λογο (ΕΕΔ). Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να διεξαχθεί 

μια συζήτηση προσανατολισμένη στη δράση τόσο εντός 

των κρατών μελών, όσο και μεταξύ τους, και να παρασχεθεί 

στους υπεύθυνους για την χάραξη πολιτικής η δέουσα ενη-

μέρωση», ανέφερε ο κ. Richard Adams, εισηγητής της γνωμο-

δότησης με θέμα «Ανάγκες και μέθοδοι ενεργού συμμετοχής 

των πολιτών στο πεδίο της ενεργειακής πολιτικής». Η ΕΟΚΕ 

εξακολουθεί να καταβάλλει προσπάθειες με σκοπό να πειστεί 

η Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλία για τη δρομολόγηση της 

καίριας αυτής συνεργασίας. (sma) ●

Από τις 10 Σεπτεμβρίου και για έναν ολόκληρο μήνα, όλη η λάμψη 

του καλοκαιριού θα φωτίζει την ΕΟΚΕ, χάρη στα έργα που συγκε-

ντρώθηκαν για την έκθεση «Made in Italy. Χρώματα του 

Dario Brevi». Η έκθεση πραγματοποιείται στα πλαίσια του 

εξαμήνου της ιταλικής προεδρίας του Συμβουλίου και 

θα αποτελέσει ευκαιρία να συναντήσουμε έναν από 

τους πλέον αναγνωρισμένους σε διεθνές επίπεδο 

εκπροσώπους της σύγχρονης τέχνης και του 

σύγχρονου ντιζάιν, που υιοθετεί μια νέα και 

πρωτότυπη έκφραση, ενώ παράλληλα ανακε-

φαλαιώνει την πρότερη γνώση της υψηλότερης 

ιταλικής παράδοσης.

Στους πίνακες (ακρυλικό σε MDF), στις εγκατα-

στάσεις και στα γλυπτά του διακρίνεται σαφώς 

ο  επίγονος του φουτουρισμού, ενός από τα 

πιο τολμηρά ρεύματα του εικοστού αιώνα, που 

επεδίωκε να αναδημιουργήσει τα πάντα μέσα από 

την τέχνη. Ο Dario Brevi συμμερίζεται το πνεύμα των 

φουτουριστών, αλλά και την ειρωνεία τους και την τάση 

προς παιγνιώδη εγχειρήματα. Έχει έναν μοναδικό τρόπο 

να επικοινωνεί, μέσα από τέλειες συνθέσεις μορφών και χρωμάτων, από 

σύνθετα μηνύματα που θίγουν τις πλέον επίμονες σύγχρονες θεμα-

τολογίες – χωρίς μεγαλοστομίες όμως, διατηρώντας σταθερά 

μια ευχάριστη οικειότητα με τον επισκέπτη, εφόσον, μέσα 

στην αρμονία της τέχνης, ο καλύτερος τρόπος να συλ-

λογιζόμαστε είναι από κοινού.

Made in Italy. Χρώματα του Dario Brevi, κτίριο JDE, 

φουαγιέ του έκτου ορόφου, από τις 10 Σεπτεμ-

βρίου έως τις 10 Οκτωβρίου 2014

Η έκθεση θα είναι ανοιχτή στο κοινό από Δευ-

τέρα έως Πέμπτη από τις 9.00 ως τις 17.30 και 

την Παρασκευή από τις 8.30 ως τις 15.30.

Για τους επισκέπτες που δεν διαθέτουν κάρτα 

εισόδου, απαιτείται προεγγραφή   

(events@eesc.europa.eu). ●

Έκθεση «Made in Italy»

Ποιές ευκαιρίες ανάπτυξης προσφέρει η Διατλαντική Συμφωνία (ΤΤΙΡ) για την Ευρώπη;

Στις 2 Οκτωβρίου, η Ομάδα των εργοδοτών της ΕΟΚΕ θα προεδρεύσει μίας συνεδρίασης 

με θέμα τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τη Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και 

Επενδύσεων. Η εκδήλωση θα αποτελέσει μέρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νέων ιδεών, που 

θα πραγματοποιηθεί στο Sopot, στην Πολωνία.

«Η συζήτηση στο Sopot συνιστά συνέχεια των εργασιών της ΕΟΚΕ με θέμα την ΤΤΙΡ, 

που ξεκίνησαν με τη γνωμοδότηση που υιοθετήσαμε τον Ιούνιο», διευκρινίζει ο κ. Jacek 

Krawczyk, πρόεδρος της Ομάδας των εργοδοτών και εισηγητής της γνωμοδότησης για 

την ΤΤΙΡ.

Οι σύνεδροι θα θέσουν, μεταξύ άλλων, τα εξής ερωτήματα: ποιές πτυχές της Διατλα-

ντικής Συμφωνίας προσφέρουν τις μεγαλύτερες ευκαιρίες και προκλήσεις για τις ευρω-

παϊκές επιχειρήσεις και πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε την ΤΤΙΡ ώστε να υπερβούμε 

την κρίση, να μειώσουμε την ανεργία και να καταστήσουμε την ευρωπαϊκή οικονομία 

ανταγωνιστικότερη.

Στους ομιλητές συμπεριλαμβάνονται, ο κ. Markus Beyrer, Γενικός Διευθυντής της Συνομο-

σπονδίας Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων (BUSINESSEUROPE), ο κ.Tim Bennett, Γενικός Διευ-

θυντής του Διατλαντικού Συμβουλίου Επιχειρήσεων (Trans-Atlantic Business Council), ο κ. 

Peter Chase, Αντιπρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου των ΗΠΑ για την Ευρώπη και 

ο κ. Jacek Krawczyk, πρόεδρος της Ομάδας των εργοδοτών. (lj) ●

© Dario Brevi – Grazie al cielo, 2014
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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.

Το ΕΟΚΕ info διατίθεται επίσης σε 23 γλώσσες, σε μορφή PDF, στον δικτυακό τόπο της ΕΟΚΕ, 
στη διεύθυνση: 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 : 12 310 αντίτυπα.

Το επόμενο τεύχος θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 2014

Συντακτική Επιτροπή:
Béatrice Ouin – εκπρόσωπος των νέων μελών της 
ΕΟΚΕ στη Συντακτική Επιτροπή 
(Ομάδα των Εργαζομένων, FR)
Peter Lindvald-Nielsen (αρχισυντάκτης)
Henry Borzi

Συντάκτης:
Agata Berdys (ab)

Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν:
Alexander Alexandrov (aa)
Caroline Alibert Deprez (cad)
Georges-Henry Carrard (ghc)
Henry Borzi (hb)

Laure Limousin (ll)
Leszek Jarosz (lj)
Milen Minchev (mm)
Silvia M. Aumair (sma)
Michela Scolaro (ms)
Quental Nuno (nq)

Διεύθυνση:
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Κτίριο Jacques Delors, 99 Rue Belliard, 
B-1040 Βρυξέλλες, Βέλγιο
Τηλ. (+32 2) 546.94.76
Φαξ (+32 2) 546.97.64
Email: eescinfo@eesc.europa.eu
Διαδίκτυο: http://www.eesc.europa.eu/

Οι νέοι καθορίζουν προτεραιότητες για την Ευρώπη!

Στη διάρκεια της 500ής συνόδου ολομέλειας 

της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επι-

τροπής (ΕΟΚΕ) της 9ης Ιουλίου 2014, αντιπροσω-

πεία πέντε φοιτητών από την εκδήλωση «Η δική 

σου Ευρώπη, η δική σου φωνή» παρουσίασε και 

υποστήριξε τις προτεραιότητες των νέων για το 

μέλλον της Ευρώπης μπροστά σε ένα ακροατή-

ριο περίπου 500 μελών και προσωπικού της ΕΟΚΕ 

και πολιτικών. Οι πέντε μαθητές δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης είχαν συμμετάσχει προηγουμένως 

στην εκδήλωση «Η δική σου Ευρώπη, η δική σου 

φωνή», η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλ-

λες από τις 26 έως τις 28 Μαρτίου 2014. Για μια 

ακόμη φορά, ήρθαν στις Βρυξέλλες για να εκφρά-

σουν τις απόψεις τους.

Οι πρωτοβουλίες τις οποίες επέλεξαν οι φοιτητές 

ως προτεραιότητες ήταν:

 ● Ισότητα στην εκπαίδευση.

Την εν λόγω πρωτοβουλία παρουσίασε ο Θησέας 

Ευσταθόπουλος (Κύπρος). Τόνισε ότι η πρόσβαση 

όλων σε ποιοτική εκπαίδευση έχει θεμελιώδη 

σημασία για την απασχόληση, την ανάπτυξη και 

την ευημερία. Οι κυβερνήσεις πρέπει να αναγνω-

ρίσουν ότι το μέλλον της κοινωνίας εξαρτάται από 

τη συμμετοχή νέων με κατάλληλη εκπαίδευση, 

ειδάλλως η ελπίδα ισότητας θα παραμείνει όνειρο

 ● Περαιτέρω ανάπτυξη της εκμάθησης 

γλωσσών.

Την εν λόγω πρωτοβουλία παρουσίασε ο Jakob 

Weiss (Γερμανία). Τόνισε τη σημασία εκμάθησης 

διαφόρων γλωσσών προκειμένου οι Ευρωπαίοι 

πολίτες να μπορούν να επικοινωνήσουν και να 

αναπτύξουν σχέσεις με άλλους Ευρωπαίους πολί-

τες. Ως εκ τούτου, τόνισε την αξία της διδασκα-

λίας ξένων γλωσσών στα σχολεία ήδη από νεαρή 

ηλικία, προκειμένου να δημιουργηθεί μια καλή 

βάση για προγράμματα κινητικότητας και ανταλ-

λαγών μεταξύ των χωρών της Ευρώπης.

 ● Έρευνα και καινοτομία.

Την εν λόγω πρωτοβουλία παρουσίασε η Anna 

Gletthofer (Αυστρία). Τόνισε το γεγονός ότι ο πλα-

νήτης μας είναι μοναδικός και ότι για αυτόν το 

λόγο πρέπει να τον φροντίζουμε. Η έρευνα στον 

τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 

της ανακύκλωσης θα μας επιτρέψει να βρούμε 

καινοτόμους τρόπους προστασίας του περιβάλ-

λοντος και θα συμβάλει στο να γίνει ο πλανήτης 

μας υγιές περιβάλλον διαβίωσης, κάτι που έχει 

κρίσιμη σημασία για τη ζωή, την υγεία και την 

επιβίωση μας.

 ● Αναγνώριση της επαγγελματικής 

εμπειρίας, ανεξαρτήτου μορφής 

και διαρκείας

Την εν λόγω πρωτοβουλία παρουσίασε η Karin 

Olofsson (Σουηδία). Τόνισε ότι η  αυξανόμενη 

ανεργία των νέων αποτελεί πιθανότατα το 

σημαντικότερο πρόβλημα με το οποίο έρχεται 

αντιμέτωπη η  ΕΕ. Ως εκ τούτου, αυτή η  πρω-

τοβουλία αποτελεί έκκληση προς την ΕΕ να 

συμβάλει στην εξασφάλιση αποτελεσματικής 

εκπαίδευσης- δηλαδή της παροχής εκπαίδευσης 

μόνο σε τομείς στους οποίους υπάρχει ανάγκη 

δεξιοτήτων -να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις 

που παρέχουν επαγγελματική εμπειρία στους 

νέους και να βοηθήσει τις εθνικές κυβερνήσεις 

να δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης για 

τους νέους.

 ● Δημιουργία ίσων ευκαιριών

Την εν λόγω πρωτοβουλία παρουσίασε ο  Leo 

Filip Kovačic (Κροατία). Τόνισε την ανάγκη 

μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας στην Ευρώπη 

και δήλωσε ότι τα προγράμματα ανταλλαγών 

σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η απασχόληση, 

ο αθλητισμός και η μουσική μπορούν να συμ-

βάλουν στη διαμόρφωση μιας πιο απτής έννοιας 

της ευρωπαϊκής κοινότητας. Τα προγράμματα 

ανταλλαγών μπορούν να διαδραματίσουν σημα-

ντικό ρόλο στη δημιουργία ίσων ευκαιριών για 

όλους τους πολίτες, επιτρέποντας στον καθένα 

να συμμετάσχει σε μια γόνιμη πολιτιστική και 

κοινωνική ανταλλαγή.

Οι παρεμβάσεις των πέντε μαθητών στη σύνοδο 

ολομέλειας έπεισαν τους πολιτικούς και τα μέλη 

της ΕΟΚΕ ότι οι νέοι Ευρωπαίοι δείχνουν ενθου-

σιασμό και ενδιαφέρον για ευρωπαϊκά θέματα 

πράγμα που δημιουργεί ελπίδες για το μέλλον 

της Ευρώπης, ιδίως σε μια περίοδο σκεπτικισμού 

όπως η σημερινή. (fgr) ●

Όταν η φωνή της ΕΟΚΕ εισακούεται

Κατά την επίσκεψή της στο Αλγέρι, τον Ιού-

νιο, η αντιπροσωπεία της ΕΟΚΕ είχε τονίσει τη 

σημασία του έργου που διεξάγεται επί τόπου 

από τους εκπροσώπους της κοινωνίας πολι-

τών. Επ’ αυτού, ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ κ. Henri 

Malosse είχε διατυπώσει την άποψη ότι η προ 

διετίας υιοθετηθείσα νομοθεσία της Αλγερίας 

σχετικά με τους συλλόγους και τα σωματεία 

είναι υπερβολικά περιοριστική: «Κατανοούμε 

τη βούληση της κυβέρνησης για έλεγχο της 

προέλευσης των χρημάτων, χρειάζεται όμως 

ευελιξία ώστε να μπορούν οι ενώσεις να επι-

τελούν το έργο τους».

Είναι γεγονός ότι η εν λόγω νομοθεσία απα-

γορεύει οιαδήποτε άμεση σχέση μεταξύ των 

ενώσεων και των αλλοδαπών οργανώσεων. Για 

τη σύναψη συμβάσεων και για οποιαδήποτε 

συναλλαγή, οι ενώσεις της Αλγερίας υπόκεινται 

στην υποχρεωτική διαμεσολάβηση της δημό-

σιας διοίκησης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω διαφόρων φορέων, 

έχει παρέμβει υπέρ μιας μεταρρύθμισης με 

στόχο την αύξηση της ευελιξίας για τις αλγε-

ρινές ενώσεις και μη κυβερνητικές οργανώσεις 

(ΜΚΟ). Για παράδειγμα, ο  κ. Pier Antonio 

Panzeri, πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με 

τις χώρες του Μαγκρέμπ, μετέβη στο Αλγέρι 

τον Νοέμβριο του 2013 για να υποστηρίξει τη 

χαλάρωση του σχετικού καθεστώτος. Φαίνεται 

ότι οι πολύπλευρες αυτές προσπάθειες έπει-

σαν εντέλει τις αλγερινές αρχές ότι το αίτημα 

είναι βάσιμο. Το προεδρείο της εθνικής Λαϊκής 

Συνέλευσης φαίνεται ότι συμφώνησε να υπο-

βληθεί στην κυβέρνηση πρόταση τροποποίη-

σης του σχετικού νόμου. Πραγματοποιήθηκε 

έτσι ένα πρώτο βήμα προς τη βελτίωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τις ενώσεις 

και ευελπιστούμε ότι η νέα πρόταση θα αντα-

ποκρίνεται στις προσδοκίες της κοινωνίας 

πολιτών της Αλγερίας. (ghc/mm) ●

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Ελεύθερα επαγγέλματα: Δυναμικό τόσο για την ανάπτυξη 
όσο και για την προστασία των καταναλωτών

τουλάχιστον ένα άτομο. Το μερίδιό τους στο 

ΑΕγχΠ της ΕΕ είναι πάνω από 10% και το μερί-

διό τους στους μισθούς της ΕΕ ανέρχεται επί-

σης σε 10% περίπου (2012).

Η ΕΟΚΕ απευθύνει έκκληση 
για ρύθμιση: απαιτούνται 
κώδικες δεοντολογίας και 
ηθικά πρότυπα

Οι άνθρωποι που εργάζονται στον τομέα των 

ελεύθερων επαγγελμάτων, όπως γιατροί, δικη-

γόροι και αρχιτέκτονες, υπόκεινται ως επί το 

πλείστον στις ειδικές ρυθμίσεις του κάθε κρά-

τους μέλους της ΕΕ, όπου η ρύθμιση εξαρτά-

ται σε μεγάλο βαθμό από το συγκεκριμένο 

επάγγελμα τους. Γι αυτόν ακριβώς τον λόγο 

ο κ. Arno Metzler ζήτησε έναν πανευρωπαϊκό 

ορισμό του όρου «ελεύθερο επάγγελμα», που 

να καθορίζει απλώς τα γενικά χαρακτηριστικά 

των ελεύθερων επαγγελμάτων και να απαριθ-

μεί τις κατηγορίες των εν λόγω επαγγελμάτων. 

Για τον κ. Luca Jahier, είναι σημαντικό η κοι-

νωνία των πολιτών να μπορεί να βασίζεται σε 

υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Για να εξασφα-

λιστεί αυτό, «είναι απαραίτητο να υπάρχουν 

ισοδύναμα επαγγελματικά και αυστηρά ηθικά 

πρότυπα σε ολόκληρη την Ευρώπη, πράγμα 

που θα καταστήσει ευκολότερη την είσοδο 

στην αγορά όσων ασκούν ελεύθερα επαγγέλ-

ματα». (sma) ●

Τον Ιούνιο, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) παρουσίασε τα 

αποτελέσματα μιας μελέτης που πραγματοποι-

ήθηκε από το Πανεπιστήμιο της Κολωνίας για 

τα ελεύθερα επαγγέλματα, με τίτλο «Η κατά-

σταση των Ελευθέρων Επαγγελμάτων σχετικά 

με τις λειτουργίες και τη σημασία τους για την 

ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών», η οποία 

επιβεβαιώνει στην ουσία τις συστάσεις και 

τις απαιτήσεις που έχουν υιοθετηθεί στη γνω-

μοδότηση της ΕΟΚΕ με θέμα «Ο ρόλος και το 

μέλλον των ελεύθερων επαγγελμάτων στην 

ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών του 2020», 

που εκδόθηκε τον Μάρτιο του 2014.

Τα ελεύθερα επαγγέλματα 
αποτελούν έναν σημαντικό 
πυλώνα της ευρωπαϊκής 
οικονομίας

Ένας στους έξι αυτο-

απασχολούμενους 

δραστηριοποιείται 

σε οικονομικό κλάδο 

που συγκαταλέγεται 

στα ελεύθερα επαγ-

γέλματα· περισσό-

τερο από το ένα 

τέταρτο του τομέα 

των ελεύθερων επαγ-

γελμάτων απασχολεί 

Εκδήλωση-Παρουσίαση των ενδιαφερόμενων μερών της TTIP

Κατά την παρουσίαση και τη συζήτηση των 

ενδιαφερόμενων μερών της TTIP που διοργάνωσε 

η ΓΔ Εμπόριο στις 16 Ιουλίου 2014 στην έδρα της 

ΕΟΚΕ, ο κ. Krawczyk (Πολωνία), πρόεδρος της 

Ομάδας εργοδοτών και εισηγητής της γνωμοδό-

τησης της ΕΟΚΕ για την TTIP, και ο συνεισηγητής 

κ. Boyle (ΗΒ, Ομάδα εργαζομένων) παρουσίασαν 

τη γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ για το θέμα.

Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος οι κύριοι διαπραγ-

ματευτές της ΕΕ και των ΗΠΑ, καθώς και διάφοροι 

άλλοι ενδιαφερόμενοι.

Με την ευκαιρία αυτή, υπενθυμίστηκε στο ακρο-

ατήριο ότι η  γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ για την 

TTIP υιοθετήθηκε, τον Ιούνιο, με συντριπτική 

πλειοψηφία, από μέλη της ΕΟΚΕ προερχόμενα 

και από τις τρεις Ομάδες (εργοδότες, εργαζομέ-

νους, διάφορες δραστηριότητες). Ο κ. Krawczyk 

ενημέρωσε επίσης τους παρόντες ότι η ΕΟΚΕ 

τάχθηκε υπέρ της συμπερίληψης στην TTIP ενός 

κεφαλαίου σχετικά με θέματα που αφορούν τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ανήγγειλε ότι 

η ΕΟΚΕ αποφάσισε να καταρτίσει γνωμοδότηση 

πρωτοβουλίας για τη διαδικασία επίλυσης δια-

φορών μεταξύ επενδυτών και κράτους (ISDS). 

Οι δύο εισηγητές επέστησαν επίσης την προσοχή 

των συμμετεχόντων στο κεφάλαιο της TTIP που 

αναφέρεται στη βιώσιμη ανάπτυξη, τονίζοντας 

ότι στον τομέα αυτό απαιτείται η εξασφάλιση 

ευρείας στήριξης εκ μέρους των οργανώσεων της 

κοινωνίας των πολιτών. Το βράδυ, πραγματοποι-

ήθηκε στην έδρα της ΕΟΚΕ συζήτηση στην οποία 

συμμετείχαν οι επικεφαλής των διαπραγματεύ-

σεων των ΗΠΑ και της ΕΕ, παρουσία του πρέσβη 

των ΗΠΑ στην ΕΕ. Η συζήτηση συνδιοργανώθηκε 

από το ειδικευμένο τμήμα REX και την Ομάδα των 

εργοδοτών, ως συνέχεια της γνωμοδότησης της 

ΕΟΚΕ για την TTIP. (hb) ●

η κ. Karin Olofsson παρουσιάζει την πρωτοβουλία 
«Αναγνώριση της επαγγελματικής εμπειρίας, 
ανεξαρτήτου μορφής και διαρκείας»

οι κκ. Jacek Krawczyk (πρόεδρος της Ομάδας Εργοδοτών), Ignacio Garcia Bercero, επικεφαλής των 
διαπραγματεύσεων της ΕΕ, Sandy Boyle, μέλος της ΕΟΚΕ και συνεισηγητής της γνωμοδότησης με θέμα τη 
Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων και Dan Mullaney, επικεφαλής των διαπραγματεύσεων των ΗΠΑ

Κατά την επίσκεψη αυτή, ο Πρωθυπουργός της Αλγερίας, 
κ. Abdelmalek Sellal, υποδέχθηκε τον Πρόεδρο της ΕΟΚΕ 
κ. Henri Malosse και τον κ. Pedro Narro, πρόεδρο της 
επιτροπής παρακολούθησης Euromed της ΕΟΚΕ

Πενταμελής αντιπροσωπεία μαθητών από την εκδήλωση 
«Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή!» (YEYS)

ο Θησέας Ευσταθόπουλος παρουσιάζει την 
πρωτοβουλία «Ισότητα στην εκπαίδευση»

ο κ. Luca Jahier, πρόεδρος 
της Ομάδας «Διάφορες 
Δραστηριότητες»

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

λ έ

σες: http

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
mailto:eescinfo@eesc.europa.eu
http://www.eesc.europa.eu/
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
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