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2015 — Ένα έτος ευκαιριών — Ας το δια-

νύσουμε με ενωμένες δυνάμεις!

Στα κινεζικά υπάρχει ένα και μόνον ιδε-

όγραμμα για τη λέξη «κρίση» και τη λέξη 

«ευκαιρία». Άραγε είναι τυχαίο; Μάλλον όχι. 

Κάθε κρίση αποτελεί και μια ευκαιρία που 

πρέπει να αξιοποιηθεί. Η τελευταία δεκαετία 

σηματοδοτήθηκε, άλλοτε λιγότερο άλλοτε 

περισσότερο, από μία σειρά κρίσεων: χρημα-

τοπιστωτική κρίση, κρίση στην αγορά εργασίας, οικονομική κρίση, περιβαλλοντική κρίση.

Με το 2015 μας περιμένει ένα έτος σημαντικών προκλήσεων αλλά και σημαντικών ευκαιριών. 

Περισσότερο από κάθε άλλη φορά, καλούμαστε να συνεργαστούμε σε ενωσιακό επίπεδο ακόμη 

στενότερα και εντατικότερα.

Η χρηματοπιστωτική κρίση κατέδειξε πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν σαφείς κανόνες για το 

τραπεζικό σύστημα. Υπήρξε το έναυσμα για μεγαλύτερη ολοκλήρωση στη ζώνη του ευρώ. Η οικο-

νομική κρίση καταδεικνύει ότι μία κυκλική οικονομία, η οποία βασίζεται στην ανακύκλωση και την 

παράταση του κύκλου ζωής των προϊόντων, μπορεί κάλλιστα να συμβάλει στην ανάπτυξη και στη 

δημιουργία θέσεων εργασίας. Αναμφίβολα, η επανεκβιομηχάνιση απαιτεί μεγαλύτερη ώθηση και 

περισσότερο δυναμισμό. Επίσης, στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής, ανοίγονται εξαιρετικές 

ευκαιρίες οι οποίες μπορούν, για παράδειγμα, να οδηγήσουν σε αυξημένη ανεξαρτησία στον τομέα 

της ενέργειας. Με καινοτόμες ιδέες και προηγμένη τεχνολογία μπορούμε να συμβάλουμε σε ένα 

αειφόρο περιβάλλον και στην επίτευξη των στόχων της κλιματικής αλλαγής.

Όλοι μαζί ανακηρύξαμε το έτος 2015 σε Έτος αναπτυξιακής πολιτικής. Ο Τρίτος Κόσμος διαθέτει 

δυναμικό και το μεγαλύτερο δυναμικό του είναι οι πολυάριθμοι νέοι άνθρωποι αυτών των χωρών, 

οι οποίοι διψούν κυριολεκτικά για μόρφωση. Αναπτυξιακή πολιτική σημαίνει επίσης επένδυση στο 

δυνητικό ευρωπαϊκό εργατικό δυναμικό και στις ευρωπαϊκές αγορές.

Αναμφίβολα, εμείς, που αντιπροσωπεύουμε την κοινωνία των πολιτών, θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση 

σε αυτό το ζήτημα. Για τον σκοπό αυτό, οι πολιτικές μας θα πρέπει να είναι σαφείς, ρεαλιστικές και 

κατανοητές.

Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα τεράστιο δυναμικό ευκαιριών, το οποίο μπορεί ωστόσο να αξιοποιηθεί 

μόνο με τις κοινές προσπάθειες μιας Ευρώπης των 28.

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή προσβλέπει στη στενή συνεργασία με το Ευρω-

παϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη.

Hans-Joachim Wilms
Αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
21 Ιανουαρίου – 
4 Φεβρουαρίου 2015/
ΕΟΚΕ, Βρυξέλλες:
Έκθεση με τίτλο «The F Word: 
Images of Forgiveness»

28 Ιανουαρίου 2015/
ΕΟΚΕ, Βρυξέλλες:
Διάσκεψη με θέμα «Η κοινωνία 
των πολιτών στην έρευνα και στην 
καινοτομία»

18-19 Φεβρουαρίου 2015/ 
ΕΟΚΕ, Βρυξέλλες:
σύνοδος ολομέλειας της ΕΟΚΕ

H Ευρώπη το 2015: Η ΕΟΚΕ και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ζητούν από την Επιτροπή 
Juncker ταχεία δράση και άμεση δημοκρατία

Κατά τη σύνοδο της ολομέλειας του Δεκεμ-

βρίου, ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ, κ. Henri Malosse, 

παρουσίασε τη συμβολή της ΕΟΚΕ στο πρόγραμμα 

εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2015, 

παρουσία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου κ. Martin Schulz. Ο κ. Malosse επικρότησε 

την αποφασιστικότητα της νέας Επιτροπής να 

εξεύρει τρόπους μείωσης της γραφειοκρατίας, η 

οποία παρεμπόδισε κατά το παρελθόν αξιόλογες 

πρωτοβουλίες, και να ενθαρρύνει την ενεργό συμ-

μετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη χάραξη των 

πολιτικών της ΕΕ.

«Πρέπει να ξεφύγουμε από την εσωστρέφεια», 

επεσήμανε ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ, «χρειαζόμαστε 

άμεσα συγκεκριμένες δράσεις προκειμένου να ανα-

κτήσουμε την ανταγωνιστικότητα και την αειφόρο 

ανάπτυξη.» Για να εκπληρωθεί όμως αυτός ο στόχος, 

χρειάζεται μια πιο δημοκρατική Ένωση: η επιτυχία 

της νέας Επιτροπής εξαρτάται από την ικανότητά 

της να κινητοποιήσει και να δρομολογήσει την 

ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών.»

Ο κ. Martin Schulz εξέφρασε την ικανοποίησή του 

για την εξαιρετικά αναγκαία συμβολή της ΕΟΚΕ στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, υπογραμμίζο-

ντας ότι «η καλή συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου και της ΕΟΚΕ είναι προς όφελος 

όλων των Ευρωπαίων, διότι εμείς, οι εκπρόσωποι 

των λαών της Ευρώπης και της ευρωπαϊκής κοινω-

νίας των πολιτών, είμαστε τα μάτια και τα αυτιά της 

ΕΕ, οι μόνοι φορείς που μπορούμε να μεταφέρουμε 

πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές επιπτώσεις 

της ενωσιακής νομοθεσίας σε τοπικό επίπεδο.»

Σχετικά με το κρίσιμο ζήτημα της φορολογικής 

απάτης και της φοροδιαφυγής, ο κ. Schulz δήλωσε 

ότι «η χώρα όπου πραγματοποιούνται τα κέρδη θα 

πρέπει να είναι και η χώρα καταβολής των φόρων», 

παραπέμποντας στη γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ σχε-

τικά με τη φορολογία που υιοθετήθηκε κατά την 

παρούσα σύνοδο. Στη γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ, 

όπως εξάλλου δήλωσε και ο Πρόεδρος του ΕΚ, δια-

τυπώνεται το αίτημα για μεγαλύτερο συντονισμό 

των οικονομικών πολιτικών στο πλαίσιο του Ευρω-

παϊκού Εξαμήνου, στοιχείο το οποίο θα συμβάλλει 

«στην καταπολέμηση του μόνιμου προβλήματος 

του επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού μεταξύ 

των κρατών μελών, κυρίως με τον περιορισμό και 

την εναρμόνιση του φάσματος των διαφόρων 

φόρων», σύμφωνα με τον εισηγητή της ΕΟΚΕ, 

κ. Carlos Trias Pintó.

Ο κ. Schulz ζήτησε τη λήψη φιλόδοξων μέτρων 

για να εξέλθει η Ευρώπη από την κρίση, υποστη-

ρίζοντας ότι «η κρίση στην Ευρώπη θα τερματιστεί 

μόνον όταν τα 25 εκατομμύρια άνεργων Ευρω-

παίων θα έχουν βρει μια βιώσιμη θέση εργασίας». 

Ο κ. Schulz τάχθηκε υπέρ της «επιστροφής της «κοι-

νοτικής μεθόδου» με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ως συννομοθέτη» και, αναφερόμενος 

στο επενδυτικό σχέδιο των 315 δισεκατομμυρίων 

ευρώ της Επιτροπής, ο κ. Schulz επέμεινε ότι: «δεν 

μπορούμε να αφήσουμε υπέρογκα χρέη στα παιδιά 

μας• πρέπει να επενδύσουμε στο μέλλον».

Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, οι τρεις πρό-

εδροι των Ομάδων, ο κ. Krawczyk (Ομάδα Εργο-

δοτών), ο κ. Ντάσης (Ομάδα Εργαζομένων) και ο 

κ. Jahier (Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων), επε-

σήμαναν την ανάγκη, στο πλαίσιο του επενδυτικού 

σχεδίου της Επιτροπής, να δοθεί προτεραιότητα 

στην εκπαίδευση, την καινοτομία, το επιχειρημα-

τικό πνεύμα στην Ευρώπη και τη μετάβαση σε μια 

βιώσιμη οικονομία, διότι η αλληλεγγύη πρέπει να 

αποτελέσει το θεμέλιο της οικονομικής σταθερό-

τητας. Πολλά μέλη της ΕΟΚΕ έλαβαν τον λόγο για 

να επικροτήσουν τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου για βελτίωση της νομοθεσίας και υπο-

γράμμισαν τη σημασία της συμφωνίας συνεργασίας 

ΕΚ-ΕΟΚΕ. (cad/sg) ●

20 χρόνια στην ΕΕ: ένας πολυετής γάμος που αξίζει να εορταστεί
Πόσο γρήγορα περνά ο καιρός! Η Σουηδία, η Φινλανδία και η Αυστρία εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση πριν από 20 χρόνια...

Την 1η Ιανουαρίου 1995 τρεις νέες χώρες 

—η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία— 

προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

αυξάνοντας τα μέλη της από 12 σε 15. Η προ-

ετοιμασία για την ένταξη δεν ήταν πάντοτε 

απρόσκοπτη. Τα παλιά μέλη ανησυχούσαν 

μήπως η περαιτέρω διεύρυνση επιβραδύ-

νει τη βαθύτερη ολοκλήρωση της ΕΕ, ενώ οι 

τρεις υποψήφιες χώρες είχαν τις δικές τους 

επιφυλάξεις. Και αν η ένταξη στην ΕΕ πλήξει 

τα συστήματα κοινωνικής τους πρόνοιας; Το 

προγαμιαίο άγχος εξελίχθηκε ωστόσο σε έναν 

μακρόβιο γάμο, που αύξησε την ευημερία και 

την ασφάλεια των τριών χωρών και της ΕΕ στο 

σύνολό της.

«Έχουμε την ελεύθερη κυκλοφορία. Έχουμε την 

ενιαία αγορά. Σαν γεωργός, έχω πιο συνεκτική 

και πιο σταθερή πολιτική», λέει ο Σουηδός κ. 

Staff an Nilsson, πρώην Πρόεδρος της ΕΟΚΕ και 

μέλος της Ομάδας Διαφόρων Δραστηριοτήτων.

«Η ένταξη στην ΕΕ βοήθησε τις 

φινλανδικές εταιρίες να βγουν 

στη διεθνή αγορά και το ευρώ 

μάς έδωσε οικονομική σταθε-

ρότητα και ανάπτυξη, παρά 

τις σημερινές προκλήσεις», 

παρατηρεί ο κ. Filip Hamro-

Drotz, μέλος της Ομάδας των 

Εργοδοτών από τη Φινλανδία. 

«Η ένταξη στην ΕΕ, για τη Φιν-

λανδία, ήταν προπαντός θέμα 

ασφάλειας και οικονομίας».

Η προσχώρηση έδωσε τη δυνα-

τότητα στις τρεις χώρες — μέλη του ΕΟΧ εκείνη 

την εποχή— να λάβουν πιο ενεργά μέρος στη 

διαμόρφωση της ΕΕ. «Με την ένταξη, η Αυστρία 

μπόρεσε επιτέλους να συμμετάσχει στην ευρω-

παϊκή διαδικασία λήψης αποφάσεων», λέει ο κ. 

Oliver Roepke, Αυστριακός, μέλος της Oμάδας 

των Εργαζομένων.

Οι ανησυχίες της Αυστρίας, της Φινλανδίας 

και της Σουηδίας την εποχή της ένταξής τους 

αφορούσαν κυρίως τις εμπορικές ροές και τα 

Ο κ. Martin Schulz, Πρόεδρος του ΕΚ, ομιλεί στην 
σύνοδο ολομέλειας του Δεκεμβρίου της ΕΟΚΕ
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Προτεραιότητες της 
λετονικής Προεδρίας 
του Συμβουλίου της ΕΕ

Κατά τη διάρκεια της Προε-

δρίας μας θα επικεντρωθούμε 

σε τρεις κύριους τομείς: την 

ανταγωνιστική Ευρώπη, την 

ψηφιακή Ευρώπη και την 

Ευρώπη της δέσμευσης.

Πιο ανταγωνιστική Ευρώπη 

σημαίνει εξεύρεση της σωστής 

ισορροπίας ανάμεσα στη 

συνετή δημοσιονομική δια-

κυβέρνηση και στην τόνωση 

της οικονομικής ανάπτυξης. 

Η ελευθέρωση του δυναμικού 

της ενιαίας αγοράς είναι εξαιρετικά σημαντική για την επίτευξη 

αυτού του στόχου. Κατά τους έξι μήνες της λετονικής Προε-

δρίας, το θέμα που θα κυριαρχήσει στις συζητήσεις των κρα-

τών μελών είναι πώς πρέπει να διαμορφωθεί η νέα επενδυτική 

πολιτική της Ευρώπης, ώστε να κινητοποιηθούν επενδύσεις 

ύψους έως και 315 δισ. ευρώ.

Όσον αφορά την ψηφιακή Ευρώπη, οι εργασίες μας θα επι-

κεντρωθούν στη δέσμη μέτρων για την προστασία των δεδο-

μένων και στο άνοιγμα των δυνατοτήτων της ενιαίας αγοράς 

τηλεπικοινωνιών. Εξίσου σημαντική είναι η ενίσχυση των ψηφι-

ακών δεξιοτήτων και η ενθάρρυνση του διαλόγου σχετικά με 

την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, για λιγότερους αποκλεισμούς 

και περισσότερη διαφάνεια στις δημόσιες διοικήσεις.

Η προτεραιότητά μας ως Ευρώπης της δέσμευσης θα είναι να 

ανταποκριθούμε στις παγκόσμιες προκλήσεις και στην αστά-

θεια που υπάρχει σήμερα σε γειτονικές περιοχές της Ευρώπης. 

Θα υποστηρίξουμε επίσης τις εμπορικές διαπραγματεύσεις 

με τους εταίρους της ΕΕ, με έμφαση στη Διατλαντική Εταιρική 

Σχέση Συναλλαγών και Επενδύσεων (TTIP) και ιδιαίτερη προ-

σοχή στην Ανατολική Εταιρική Σχέση και στις σχέσεις της ΕΕ 

με την Κεντρική Ασία.

Φιλοδοξούμε να συνεργαστούμε στενά με την Ευρωπαϊκή 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή για τη διαμόρφωση 

μιας καλύτερης Ευρώπης. Είναι καιρός να περάσουμε από τα 

λόγια στα έργα και αναλαμβάνουμε με σοβαρότητα αυτήν 

την ευθύνη.

Πρέσβης Ilze Juhansone, Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Λετονίας 

στην ΕΕ

Έκδοση με τη συνεισφορά της ΕΟΚΕ στη λετονική Προεδρία 

της ΕΟΚΕ βρίσκεται στη διεύθυνση www.eesc.europa.eu ●

Προς μια αποτελεσματικότερη στρατηγική «Ευρώπη 2020»
Στις 4 και 5 Δεκεμβρίου, η ΕΟΚΕ διοργάνωσε στη Ρώμη 

διάσκεψη με τίτλο «Προς μια αποτελεσματικότερη στρατηγική 

«Ευρώπη 2020» – Οι προτάσεις της κοινωνίας πολιτών για την 

ενίσχυση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της ανταγωνιστικό-

τητας στην Ευρώπη». Με τη διάσκεψη δόθηκε η δυνατότητα σε 

εκπροσώπους εν γένει της κοινωνίας πολιτών, σε αρμοδίους 

χάραξης πολιτικής και σε λοιπούς ιθύνοντες να αξιολογήσουν 

την εφαρμογή της στρατηγικής και να αναλύσουν τη σημερινή 

της κατάσταση και το ζήτημα της επανεξέτασής της.

Επίσης, αποτέλεσε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τη διεξα-

γωγή γόνιμου διαλόγου υψηλού επιπέδου με θέμα την εξεύ-

ρεση τρόπων αναβάθμισης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 

για την έξυπνη, βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη με 

έμφαση στην απασχόληση, την οικονομία, την εργασία και τη 

γενικότερη ευημερία των Ευρωπαίων πολιτών.

Συν τοις άλλοις, στη Ρώμη η ΕΟΚΕ παρουσίασε την έκθεσή 

της με θέμα την επανεξέταση της εν λόγω στρατηγικής. 

Η έκθεση περιλαμβάνει συγκεκριμένες εισηγήσεις και 

προτάσεις με αποδέκτη τους αρμοδίους για τη λήψη 

αποφάσεων στην ΕΕ. Η ΕΟΚΕ διατυπώνει τις ακόλουθες 

συστάσεις:

 ● Η ενδυνάμωση της ΕΕ σημαίνει ότι η επανεξέταση της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» θα πρέπει να έχει επίκε-

ντρο την κοινωνική συνοχή και την εκ νέου τόνωση 

της ανταγωνιστικότητας.

 ● Η ΕΕ χρειάζεται ένα πιο φιλόδοξο σχέδιο υλικών και 

άυλων επενδύσεων στις υποδομές και στο κοινωνικό 

πρόγραμμα με αποκλειστικό στόχο την ανάκτηση της 

ανταγωνιστικότητας της ΕΕ.

 ● Δεν πρέπει επ’ ουδενί οι δαπάνες υπέρ αυτού του 

επενδυτικού σχεδίου να συνυπολογίζονται στο 

δημόσιο χρέος και στο δημοσιονομικό έλλειμμα των 

κρατών μελών.

 ● Το εν λόγω επενδυτικό σχέδιο μπορεί να χρηματοδο-

τηθεί μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, 

της έκδοσης ειδικών ομολόγων της ΕΕ και της επιβο-

λής φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών.

 ● Τα κράτη μέλη πρέπει να καταπολεμήσουν με πιο 

άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο τη διαφθορά, τη 

φοροδιαφυγή και την παραοικονομία.

Η εν λόγω έκθεση διαβιβάστηκε στην ιταλική Προεδρία 

του Συμβουλίου της ΕΕ ενόψει των επόμενων συνεδριά-

σεων του Συμβουλίου και των συνόδων κορυφής της ΕΕ 

επί του θέματος. (js) ●

Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη Κορυφής (EUROMED) — 
Ο κεντρικός ρόλος των οικονομικών και κοινωνικών 
φορέων στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη

Ο κ. Pedro Narro, Πρόεδρος της Επιτροπής παρακολούθησης 
Euromed της ΕΟΚΕ στη Σύνοδο κορυφής Euromed 2014 στην Κύπρο

Οι κ. Γεώργιος Ντάσης, Πρόεδρος της Ομάδας Εργαζομένων, Juan Mendoza Castro, 
μέλος της ΕΟΚΕ, Renato Natale, Δήμαρχος Καζάλ Ντι Πρίντσιπε και Umberto di Maggio, 
περιφερειακός συντονιστής της οργάνωσης «Libera»

Η Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη Κορυφής (EUROMED) του 2014, 

που πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27 Νοεμβρίου στη Λευκωσία, 

ολοκληρώθηκε με μια κοινή δήλωση των συμμετεχόντων. Τα 

κύρια κεφάλαια αφορούν την καταπολέμηση της φτώχειας και 

του κοινωνικού αποκλεισμού, ιδίως την ανεργία των νέων και των 

γυναικών, καθώς και τις προοπτικές των οικονομικών και κοινωνι-

κών οργανώσεων και τη μελλοντική συνεργασία.

Το δυναμικό της Μεσογείου έγκειται στο 
ανθρώπινο δυναμικό της

Οι επενδύσεις στην εκπαίδευση υψηλής ποιότητας για όλους, η 

παροχή στήριξης στους νέους και ιδίως στις γυναίκες επιχειρημα-

τίες και οι συνθήκες εργασίας που προσφέρουν αποτελεσματική 

κοινωνική προστασία συνιστούν τους κύριους διαύλους προς 

ένα νέο κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας που δημιουργεί 

ευκαιρίες απασχόλησης και προς ένα αξιοπρεπές μέλλον, ειδικά 

για τους νέους ανθρώπους. Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η 

ανάπτυξη, η μεγέθυνση και η ανταγωνιστικότητα της περιοχής 

εξαρτώνται από την πλήρη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμι-

κού σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς της οικονομικής 

δραστηριότητας.

Η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών — ο 
πυλώνας πάνω στον οποίο οικοδομείται η 
δημοκρατία

Κατά την έναρξη της διάσκεψης κορυφής, ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ, κ. 

Henri Malosse, υπογράμμισε τον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουν 

οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία χάρα-

ξης πολιτικών: «Η κοινωνία των πολιτών πρέπει να προετοιμάσει 

το έδαφος για τις κυβερνήσεις με την εξασφάλιση δυνητικών 

λύσεων στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες μας». 

Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό οι κυβερνήσεις της περιοχής 

να σέβονται τις θεμελιώδεις δημοκρατικές αρχές και, πάνω από 

όλα, να προωθήσουν και να προαγάγουν τις οικονομικές και κοι-

νωνικές οργανώσεις.

Κοινές προκλήσεις και στις δύο όχθες της 
Μεσογείου

Πρέπει να αξιοποιηθούν οι νέες ευκαιρίες απασχόλησης, για παρά-

δειγμα στις αγροτικές περιοχές, τόσο στους παραδοσιακούς όσο 

και στους αναδυόμενους τομείς, όπως ο τουρισμός, οι ανανεώσι-

μες πηγές ενέργειας και το περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

και τα κράτη μέλη πρέπει να διευκολύνουν την αξιοποίηση αυτού 

του δυναμικού – η περιοχή της Μεσογείου πρέπει να λάβει τη θέση 

που δικαιούται στην ευρωπαϊκή πολιτική. (sma) ●

Η καταπολέμηση της εγκληματικής 
οικονομίας – έκτακτη συνεδρίαση της 
Ομάδας ΙΙ (4/12/2014)

Δεδομένης της αλματώδους αύξησης των κρουσμάτων 

παραβατικότητας κατά την οικονομική κρίση, η Ομάδα Εργα-

ζομένων της ΕΟΚΕ αφιέρωσε την έκτακτη συνεδρίασή της στην 

επανεξέταση των μέτρων και των ενεργειών που απαιτούνται 

σε ενωσιακό επίπεδο για την πάταξη των παράνομων οικονο-

μικών δραστηριοτήτων και του οργανωμένου εγκλήματος.

Από τις μαρτυρίες από πρώτο χέρι όσων ασχολούνται καθημε-

ρινά με την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων προέκυψαν 

αρκετές προτάσεις για τη λήψη πρακτικών μέτρων, όχι μόνο 

σε επίπεδο πολιτικής και δράσης των τοπικών οργανώσεων, 

αλλά και στο χώρο της μουσικής και της ψυχαγωγίας. Είναι 

όχι απλώς απαραίτητο, αλλά επιβε-

βλημένο να υιοθετηθεί μια σφαιρική 

και κοινωνικά προσανατολισμένη προ-

σέγγιση των κοινοτήτων που ασφυκτι-

ούν υπό την πίεση των εγκληματικών 

συμφερόντων!

Στη συνεδρίαση, της οποίας προή-

δρευσε ο πρόεδρος της Ομάδας, κ. 

Γεώργιος Ντάσης, εξέφρασαν τις από-

ψεις τους ο κ. Renato Natale, δήμαρχος 

Καζάλ Ντι Πρίντσιπε, ο οποίος χρημά-

τισε μέλος της επιτροπής της ιταλικής 

Επαρχίας της Καζέρτας «Don Diana» 

(με αποστολή την καταπολέμηση της 

Μαφίας), ο κ. Daniele Sanzone, συγ-

γραφέας και μουσικός, βραβευμένος 

με σημαντικές διακρίσεις για το έργο 

του σχετικά με την κουλτούρα της 

Μαφίας και συνεργάτης του συγγραφέα Roberto Saviano, 

ο κ. Claudio Metallo, σκηνοθέτης του κινηματογράφου και 

παραγωγός ταινιών και ντοκιμαντέρ με θέμα την παραοικο-

νομία, ο κ. Umberto di Maggio, περιφερειακός συντονιστής 

της οργάνωσης «Libera» (αποστολή της οποίας είναι η προ-

αγωγή της νοοτροπίας της νομιμότητας ενάντια της Μαφίας) 

και συντονιστής του σχεδίου «Libera Terra» (αντικείμενο του 

οποίου είναι οι εκτάσεις γης που έχουν καταπατηθεί από τη 

Μαφία), και, τέλος, ο κ. Juan Mendoza Castro, διευθυντής 

του Συνδικαλιστικού Ινστιτούτου Αναπτυξιακής Συνεργασίας 

(ISCOD-UGT). ●
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Η Λετονία πήρε τη σκυτάλη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης από την Ιταλία τον Ιανουάριο του 2015. Υπό το σύν-

θημα: «Ανταγωνιστική Ευρώπη, ψηφιακή Ευρώπη και δραστήρια 

Ευρώπη», η Λετονία όρισε τρεις κατευθυντήριες αρχές για την 

Προεδρία της: τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων φορέων, 

η οποία αντικατοπτρίζει την αρχή της ίδιας της ΕΕ για την κατα-

πολέμηση κάθε μορφής αποκλεισμού, την επίτευξη οικονομικής 

ανάπτυξης, ιδίως μέσω της γνώσης, και τη βιωσιμότητα, αρχές οι 

οποίες αποτελούν και στόχους της ΕΕ.

Με μέλημα τη διασφάλιση συνέχειας, συνέργειας και συμπληρω-

ματικότητας, το θεματολόγιο της Λετονικής Προεδρίας εμπίπτει 

στο πρόγραμμα της 18άμηνης “Προεδρικής Τριάδας”. Η Λετονία 

διαμόρφωσε το πρόγραμμα εργασίας της σε συνεργασία με την 

Προεδρία της Ιταλίας (δεύτερο εξάμηνο του 2014) και του Λου-

ξεμβούργου (από τον Ιούλιο του 2015).

Η Λετονία θα επικεντρώσει τις προσπάθειές της σε τρεις τομείς 

προτεραιότητας για την ανάληψη δράσης: ανταγωνιστικότητα 

και οικονομική ανάπτυξη· χρήση των ψηφιακών δυνατοτήτων της 

Ευρώπης για την τόνωση της ανάπτυξης· και ενίσχυση του ρόλου 

της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα.

Σχετικά με την τρίτη προτεραιότητα, εκτιμάται ότι η Λετονία –η 

οποία ήταν κάποτε τμήμα της Σοβιετικής Ένωσης– θα μπορέσει να 

συμβάλει στην εξομάλυνση των αυξανόμενων εντάσεων και στη 

βελτίωση της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ της Ρωσίας και της ΕΕ.

Η ανάληψη της Προεδρίας θα προσφέρει 

σε αυτή τη μικρή χώρα της Βαλτικής, 

με πληθυσμό 2  εκατομμυρίων 

κατοίκων, μια εξαιρετική ευκαιρία 

να βελτιώσει και την εικόνα της 

προς τα έξω. Σύμφωνα με εκτιμή-

σεις της TEPSA, μιας διευρωπαϊκής 

ομάδας προβληματισμού, «ως προ-

εδρεύουσα χώρα, η Λετονία θα 

ενταχθεί στον πολιτικό χάρτη των 

πολιτών της ΕΕ και των κυβερνή-

σεων των τρίτων χωρών».

Από πρακτική άποψη, η Λετονική 

Προεδρία σχεδιάζει να φιλοξενήσει περίπου 200 εκδηλώσεις, 

μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η Διάσκεψη Κορυφής για την 

Ανατολική Εταιρική Σχέση, η πέμπτη διοργάνωση της Συνάντησης 

Ασίας-Ευρώπης (ASEM) με τη συμμετοχή των Υπουργών Παιδείας 

των δύο ηπείρων, καθώς και η διάσκεψη με θέμα την Ευρωπαϊκή 

τυποποίηση. Κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου εξαμήνου, προ-

βλέπεται επίσης η διοργάνωση περίπου 1.500 συνεδριάσεων στις 

Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.es2015.lv/en/

in-english ●
ttp://w

Οι φιλοδοξίες της Λετονικής Προεδρίας
Συμμετοχή, οικονομική ανάπτυξη και βιωσιμότητα: αυτά είναι τα συνθήματα της επόμενης 
Λετονικής Προεδρίας που αντικατοπτρίζουν τις προτεραιότητες και της ίδιας της ΕΕ

θεμελιώδη κοινωνικοοικονομικά μεγέθη, μαζί με την κοινω-

νική αλληλεγγύη και την ισότητα.

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι τα κράτη μέλη 

της ΕΕ δίνουν προτεραιότητα στη διασφάλιση και στην 

τόνωση της εμπιστοσύνης και της ανοιχτής, δυναμικής 

συνεργασίας μεταξύ τους, διότι μια «δυστυχισμένη ευρω-

παϊκή οικογένεια» θα παρέλυε την ικανότητα δράσης της ΕΕ, 

τόσο στο εσωτερικό της όσο και διεθνώς», λέει ο κ. Hamro-

Drotz, ο οποίος πιστεύει εξάλλου ότι η ΕΕ θα πρέπει να 

επιδιώξει μια ολοκλήρωση πολλών ταχυτήτων μέσω της 

«ενισχυμένης συνεργασίας».

Κατά τον κ. Nilsson, η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει το ρεύμα 

των ευρωσκεπτικιστών με ειλικρινή δημόσιο διάλογο και 

σαφή παρουσίαση των ωφελειών που παρέχει στα κράτη 

μέλη.

Για να ανταποκριθεί η Ευρώπη πραγματικά στις προσδοκίες 

των πολιτών, ο κ. Roepke ζητά πιο ενεργό συμμετοχή των 

κοινωνικών εταίρων, και εκφράζει την ελπίδα ότι «η νέα 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα φανεί αποφασισμένη να συνεχίσει 

στον ίδιο δρόμο». ●

Η κ. Ilze Juhansone, 
Μόνιμη Αντιπρόσωπος της 
Λετονίας στην ΕΕ

Λογότυπο της λετονικής 
Προεδρίας του Συμβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
πηγή: 
http://www.es2015.lv
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Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
Η κοινωνία των πολιτών στη Ρωσία 
(εισηγητής: ο κ. Mall Hellam)
Με την κατάσταση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
την κοινωνία των πολιτών στη Ρωσική Ομοσπονδία να επιδει-
νώνεται, η εξασφάλιση της ελεύθερης αλληλεπίδρασης μεταξύ 
της κοινωνίας των πολιτών της Ρωσίας και της ΕΕ καθίσταται 
σημαντικότερη από ποτέ. Η ΕΟΚΕ ενθαρρύνει τον διάλογο, ιδίως 
στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με τις ανεξάρτητες 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στη Ρωσία.

Αποτέλεσμα της ψηφοφορίας: Η γνωμοδότηση υιοθετείται με 
118 ψήφους υπέρ, 6 ψήφους κατά και 5 αποχές.

Ευρωπαϊκός κινηματογράφος 
στην ψηφιακή εποχή
(εισηγήτρια: η κ. Anna Maria Darmanin)
Η ΕΟΚΕ επιδοκιμάζει την ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα 
«Ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος στην ψηφιακή εποχή – Σύν-
δεση πολιτιστικής ποικιλομορφίας και ανταγωνιστικότητας». 
Ωστόσο, η ΕΟΚΕ υπογραμμίζει την ανάγκη να επιτευχθεί η 
δέουσα ισορροπία μεταξύ της αξίας του οπτικοακουστικού 
τομέα από επιχειρηματική και εμπορική σκοπιά και της αξίας 
του για την Ευρώπη από τη σκοπιά της πολιτιστικής κληρονο-
μιάς. Η χρηματοδότηση αποτελεί πτυχή που πρέπει να εξετα-
στεί, ενώ η ανταγωνιστικότητα θα πρέπει να αποτελεί στόχο 
εφόσον δεν αποβαίνει σε βάρος της πολιτιστικής διάστασης 
του κινηματογράφου στην Ευρώπη. Η ΕΟΚΕ τονίζει επίσης ότι 
το ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον που δημιουργήθηκε 
από τον ψηφιακό κόσμο συνεπάγεται πληθώρα δυνατοτήτων 
για την κινηματογραφική βιομηχανία, αλλά αποτελεί επίσης 
σημαντική πρόκληση για τον τομέα.

Αποτέλεσμα της ψηφοφορίας: Η γνωμοδότηση υιοθετείται με 
190 ψήφους υπέρ, 9 ψήφους κατά και 1 αποχή.

Προς μία κυκλική οικονομία: πρόγραμμα 
μηδενικών αποβλήτων για την Ευρώπη 
(εισηγήτρια: η κ. An Le Nouail Marlière)
Η ΕΟΚΕ χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής να επιταχυνθεί η 
μετάβαση προς μία πιο κυκλική οικονομία. Η Επιτροπή θα πρέ-
πει να συνεχίσει να υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις για την 
κατάργηση της υγειονομικής ταφής των ανακυκλώσιμων απο-
βλήτων και για την αύξηση των στόχων ανακύκλωσης. Ωστόσο, 
τα προτεινόμενα μέτρα δεν προάγουν επαρκώς μια προσέγγιση 
χωρίς αποκλεισμούς, εστιάζονται υπερβολικά στις πολιτικές για 
τα απόβλητα, ενώ, ταυτόχρονα, αγνοούν το τεράστιο δυναμικό 
μέτρων για τη μείωση της κατανάλωσης των φυσικών πόρων 
καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των προϊόντων.

Αποτέλεσμα της ψηφοφορίας: Η γνωμοδότηση υιοθετείται με 
129 ψήφους υπέρ, 2 ψήφους κατά και 5 αποχές.

Κυκλική οικονομία: δημιουργία θέσεων 
εργασίας + πράσινο σχέδιο δράσης για τις 
ΜΜΕ (εισηγητής: ο κ. Antonello Pezzini)
Η προοπτική μιας ευρωπαϊκής κυκλικής οικονομίας μπορεί 
να προωθήσει σημαντικά τη συστημική ανταγωνιστικότητα 
της ΕΕ, να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και 
να δημιουργήσει νέες πράσινες θέσεις εργασίας και δεξιότη-
τες. Ωστόσο, για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, θα πρέπει να 
βασιστεί σε ένα κοινό ευρωπαϊκό στρατηγικό όραμα με την 
ενεργό συμμετοχή των παραγόντων του τομέα της εργασίας, 
των κυβερνήσεων, των εργοδοτών και των εργαζομένων, των 
καταναλωτών και των νομοθετικών και ρυθμιστικών αρχών 
στα διάφορα επίπεδα.

Αποτέλεσμα της ψηφοφορίας: Η γνωμοδότηση υιοθετείται με 
135 ψήφους υπέρ, 1 ψήφο κατά και 1 αποχή.

Ολοκλήρωση της ΟΝΕ – Ο ρόλος της 
φορολογικής πολιτικής
(εισηγητής: ο κ. Carlos Trias Pintó, 
συνεισηγητής: ο κ. Petru Sorin Dandea)
Στην παρούσα γνωμοδότηση πρωτοβουλίας, η ΕΟΚΕ απευθύνει 
έκκληση για ευρύτερο συντονισμό των φορολογικών συστη-
μάτων ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία της ΟΝΕ. Ο 
καλύτερος φορολογικός συντονισμός εντός της ΟΝΕ μπορεί να 
συμβάλει στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. 
Επιπλέον, πρέπει να ενισχυθούν οι μηχανισμοί συνεργασίας και 
ανταλλαγής πληροφοριών με στόχο την καταπολέμηση της 
φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής.

Αποτέλεσμα της ψηφοφορίας: Η γνωμοδότηση υιοθετείται με 
164 ψήφους υπέρ, 53 ψήφους κατά και 11 αποχές.

Πρόγραμμα βελτίωσης της 
καταλληλότητας και της αποδοτικότητας 
του κανονιστικού πλαισίου (REFIT) 
(εισηγητής: ο κ. Denis Meynent)
Η ΕΟΚΕ ενέκρινε μια γνωμοδότηση στην οποία ζητείται το 
πρόγραμμα REFIT να είναι πιο φιλόδοξο, απλό και διαφανές. 
Δεδομένων των τελευταίων εκτιμήσεων αντικτύπου, η ΕΟΚΕ 
τονίζει την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη και ισορροπημένη 
ανάλυση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
πτυχών του εν λόγω προγράμματος.

Αποτέλεσμα της ψηφοφορίας: Η γνωμοδότηση υιοθετείται με 
136 ψήφους υπέρ, 2 ψήφους κατά και 4 αποχές. ●

ΣΥΝΤΟΜΑ ΣΤΗΝ ΕΟΚΕ

Έκθεση με τίτλο «The F Word: 
Images of Forgiveness»

Έκκληση της ΕΟΚΕ προς τη νέα Επιτροπή: 
«Δημιουργήστε θέσεις εργασίας!»
Στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2015, η Επιτροπή Juncker πρέπει να δώσει προτεραιότητα στη δημιουργία 
απασχόλησης και στην αντιμετώπιση της ανεργίας και της αποδήμησης των θέσεων εργασίας, λέει η ΕΟΚΕ

«Οι Ευρωπαίοι προσδοκούν μια νέα πνοή ζωής για την 

Ευρώπη, με μέτρα που ανταποκρίνονται στις ανησυχίες τους 

σχετικά με την ανεργία, την αποβιομηχάνιση, την τελμά-

τωση της οικονομικής ανάπτυξης και την καταπολέμηση της 

κλιματικής αλλαγής», διαμήνυσε η ΕΟΚΕ στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή υπό την προεδρία του κ. Jean-Claude Juncker.

Στη συμβολή της στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής 

για το 2015, η ΕΟΚΕ χαρακτήρισε την απασχόληση ως την 

πλέον επιτακτική και επείγουσα προτεραιότητα. Ως εκ τού-

του, η ΕΟΚΕ επικρότησε την πρόταση του κ. Juncker για ένα 

πρόγραμμα δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων ύψους 

315 δισ. ευρώ για την προώθηση της δημιουργίας θέσεων 

εργασίας και της οικονομικής ανάπτυξης. «Κορυφαίες προ-

τεραιότητες του επενδυτικού προγράμματος», επεσήμανε, 

«θα πρέπει να είναι η εκπαίδευση και η απόκτηση δεξιο-

τήτων, η καινοτομία, η επιχειρηματικότητα, η ενεργειακή 

μετάβαση και η πράσινη οικονομία».

Κατά τον Πρόεδρο της ΕΟΚΕ κ. Henri Malosse, «υπάρχει επεί-

γουσα ανάγκη να κινητοποιηθεί όλο το φάσμα των μέσων 

που έχουμε στη διάθεσή μας για να επανέλθουμε στον 

δρόμο της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Η οικονομική και κοινωνική ένωση δεν πρέπει να είναι πλέον 

απλώς μια έκφραση κενή περιεχομένου και η εσωτερική 

αγορά θα πρέπει να ενισχυθεί για να μπορέσει η Ευρώπη να 

διατηρήσει την ηγετική της θέση στον βιομηχανικό τομέα. 

Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός είναι άγριος, αλλά πρέπει να 

θέσουμε τέλος και στις εντεινόμενες μορφές ανταγωνισμού 

που υπάρχουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η ΕΟΚΕ κάλεσε επίσης την Επιτροπή να βρει τρόπους για 

την αποφυγή της γραφειοκρατίας και την ενεργό συμμε-

τοχή της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της ΕΕ. «Χωρίς συναίνεση και συμμετοχή, 

οι μεταρρυθμίσεις δεν έχουν καμία τύχη», τόνισε στο 

έγγραφό της.

Η ΕΟΚΕ παρουσίασε συγκεκριμένες προτάσεις για τους 

10 τομείς που προσδιορίζονται στο πρόγραμμα εργα-

σίας της Επιτροπής. Συνέστησε, για παράδειγμα, να 

εξευρεθούν μηχανισμοί για να υπηρετούν καλύτερα οι 

κεφαλαιαγορές την πραγματική οικονομία και να δημι-

ουργηθεί μια ολοκληρωμένη και συνδεδεμένη ψηφιακή 

ενιαία αγορά.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015: http://

ec.europa.eu/priorities/work-programme/index_en.htm

Συμβολή της ΕΟΚΕ στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτρο-

πής για το 2015: http://www.eesc.europa.eu/resources/

docs/qe-06-14-108-en-n.pdf ●

Συνεταιριστικές τράπεζες: πρότυπο χρηματοδότησης για την πραγματική οικονομία

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ), 

η Διεθνής Συνομοσπονδία Λαϊκών Τραπεζών (CIBP), η Ευρω-

παϊκή Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών (EACB), ο Τραπεζικός 

Όμιλος UNICO και η Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοτεχνικών Μικρομε-

σαίων Επιχειρήσεων (UEAPME) διοργάνωσαν στην έδρα της 

ΕΟΚΕ διάσκεψη με θέμα τις συνεταιριστικές τράπεζες, την 1η 

Δεκεμβρίου 2014. Ο κ. Martin SIECKER, πρόεδρος του ειδικευ-

μένου τμήματος «Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση» 

της ΕΟΚΕ, μοιράστηκε τις σκέψεις του με το EESC Info.

EESC Info: Ποια ήταν τα κυριότερα 
συμπεράσματα της διάσκεψης σχετικά 

με τις συνεταιριστικές τράπεζες που 
συνδιοργανώθηκε από την ΕΟΚΕ;

Martin Siecker: Τα κυριότερα συμπεράσματα της διά-

σκεψης ήταν δύο: πρώτον, έχουν αρχίσει να αποφέρουν 

καρπούς ορισμένα από τα μέσα που τέθηκαν πρόσφατα 

σε εφαρμογή στο επίπεδο της ΕΕ· δεύτερον, η συνεργα-

σία μεταξύ των διαφόρων φορέων είναι ζωτικής σημα-

σίας διότι, όπως επανειλημμένως επισημάνθηκε κατά 

τη διάσκεψη, «μαζί μπορούμε να επιτύχουμε καλύτερα 

αποτελέσματα».

Για ποιο λόγο οι συνεταιριστικές 
τράπεζες είναι σημαντικές για τη 
χρηματοδότηση των ΜΜΕ;

Οι λαϊκές και οι συνεταιριστικές τράπεζες δημιουργήθηκαν 

αρχικά από ΜΜΕ και γι’ αυτό το λόγο αποδίδουν προτε-

ραιότητα στη δανειοδότηση της πραγματικής οικονομίας, 

και ειδικότερα των ΜΜΕ και των ιδιωτών που βρίσκονται 

στο επίκεντρο του επιχειρηματικού μοντέλου τους. Στην 

Ευρώπη, μια στις τρεις ΜΜΕ χρηματοδοτείται από κάποια 

συνεταιριστική τράπεζα. Όλες μαζί συγκροτούν τον οικο-

νομικό ιστό της Ευρώπης και μπορούν να διαδραματίσουν 

καθοριστικό ρόλο στην αναζωογόνηση της τοπικής ανάπτυ-

ξης και της απασχόλησης.

Οι συνεταιριστικές τράπεζες θα πρέπει 
να υπόκεινται στις ίδιες κανονιστικές 
ρυθμίσεις με τον υπόλοιπο τραπεζικό 
τομέα;

Οι συνεταιριστικές τράπεζες δεν ζητούν ιδιαίτερη μεταχεί-

ριση. Ωστόσο, το νέο κανονιστικό περιβάλλον δεν πρέπει να 

αποθαρρύνει τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ.

Γιατί είναι σημαντικό για την ΕΟΚΕ 
να υποστηριχθεί ο αδιάλειπτος 
διάλογος μεταξύ των τραπεζών, 
των εκπροσώπων των ΜΜΕ και των 
ρυθμιστικών αρχών και να επιδιωχθεί η 
συμφιλίωση των απόψεών τους;

Η ΕΟΚΕ παρακολουθούσε ανέκαθεν με ενδιαφέρον τις εξελί-

ξεις στον τραπεζικό τομέα, ιδίως υπό το πρίσμα της χρημα-

τοπιστωτικής κρίσης. Συγχρόνως, οι ΜΜΕ –η ραχοκοκαλιά 

της οικονομίας της ΕΕ– είναι καθοριστικής σημασίας για την 

οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης. Χρειάζονται, όμως, 

κεφάλαια για να αναπτυχθούν. Λόγω της απροθυμίας των 

τραπεζών σε πολλές χώρες της ΕΕ να χορηγήσουν ζωτικές 

πιστώσεις, απαιτούνται άλλες μορφές καινοτόμου χρηματο-

δότησης. Μία από αυτές τις μορφές είναι οι συνεταιριστικές 

τράπεζες. (sg) ●

Η ΕΟΚΕ και οι διαπραγματεύσεις για το κλίμα

Από τις 8 έως τις 12 Δεκεμβρίου, τα μέλη της ΕΟΚΕ κα 

Sirkeinen, κα Caño Aguilar και κ. Ribbe έλαβαν μέρος στην 

20ή Διάσκεψη των συμβαλλόμενων μερών της Σύμβασης-

πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή 

(COP20), που πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα του 

Περού, Λίμα. Την πρώτη ημέρα της αποστολής τους, τα μέλη 

της ΕΟΚΕ και της ΕτΠ συναντήθηκαν με τον Ευρωπαίο επί-

τροπο αρμόδιο σε θέματα κλίματος και ενέργειας, κ. Miguel 

Arias Cañete.

Η ΕΟΚΕ εκτιμά ότι οι διαπραγματεύσεις για το κλίμα πρέπει να 

οδηγήσουν στη σύναψη μιας δίκαιης και δεσμευτικής συμφω-

νίας με ισχύ σε όλες τις χώρες. Μολονότι το τελικό κείμενο της 

«Έκκλησης της Λίμα για ανάληψη δράσης υπέρ του κλίματος» 

είναι σε ορισμένα σημεία του ελάχιστα φιλόδοξο (π.χ. δεν προ-

βλέπεται κάποια συστηματική επανεξέταση των δεσμεύσεων 

για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων), σε αυτό αναγνω-

ρίζεται ότι όλα τα κράτη μέλη οφείλουν, αφ’ ενός μεν να δια-

δραματίσουν το καθένα τον δικό του ρόλο στην προσπάθεια 

μείωσης των εκπομπών –αναλόγως με τα δεδομένα κάθε 

χώρας–, αφ’ ετέρου δε να σημειώσουν πρόοδο ως προς την 

εξασφάλιση πόρων υπέρ του Πράσινου Ταμείου για το Κλίμα.

Πέραν των ουκ ολίγων διμερών συναντήσεων, η ΕΟΚΕ διοργά-

νωσε και δύο παράλληλες εκδηλώσεις: Στην πρώτη –η οποία 

συνδιοργανώθηκε με την ΕτΠ– αναδείχθηκαν οι ευκαιρίες που 

θα προσφέρει η ανανεώσιμη ενέργεια των πολιτών στην τοπική 

ανάπτυξη. Όπως έχει ήδη επισημάνει η ΕΟΚΕ, η εκπλήρωση των 

στόχων μετριασμού των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής 

προϋποθέτει την ύπαρξη ευνοϊκών νομικών πλαισίων, έτσι 

ώστε να μπορεί η κοινωνία πολιτών να συμβάλλει ενεργά στην 

παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας. Στη δεύτερη εκδήλωση 

–η οποία πραγματοποιήθηκε με την αρωγή της ιταλικής προ-

εδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και της ΔΟΕ– επισημάνθηκαν 

ορισμένοι τρόποι ενίσχυσης της τοπικής διάστασης στη μελ-

λοντική συμφωνία για το κλίμα.

Παράλληλα με τις επίσημες διαπραγματεύσεις, στη Διάσκεψη 

του COP20 διεξήχθη ένα ευρείας κλίμακας συνέδριο εκπρο-

σώπων της κοινωνίας πολιτών, το οποίο περιελάμβανε εκατο-

ντάδες εκδηλώσεις με θέμα διάφορες πρακτικές πτυχές του 

φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Η συμμετοχή αυτών των 

παραγόντων κρίνεται σημαντική καθότι οι εθνικές κυβερνή-

σεις, από μόνες τους, αδυνατούν να αντεπεξέλθουν σε αυτό το 

φαινόμενο. Αντιθέτως, απαιτείται συλλογική και συντονισμένη 

δράση από πλευράς των αρχών, της κοινωνίας πολιτών, των 

επιχειρήσεων, των κοινοτήτων, των ΜΚΟ και των ιδιωτών από 

όλον τον κόσμο! (fda) ●

Η έκθεση με τίτλο 

«The F Word: Images of 

Forgiveness» (Η λέξη Σ.: 

Εικόνες συγχώρησης) είναι 

μια εμβριθής συλλογή 

συγκλονιστικών εικόνων και 

προσωπικών αφηγήσεων 

που διερευνούν το θέμα 

της συγχώρησης αποτρό-

παιων πράξεων. Η έκθεση 

αφηγείται την ιστορία 

ατόμων των οποίων η ζωή 

καταβαραθρώθηκε από τη βία, τραγικά περιστατικά και την 

αδικία και που μαθαίνουν να συγχωρούν, να συμφιλιώνονται 

ή απλώς να συνεχίζουν το δρόμο τους. Η έκθεση αποτελεί 

αποκύημα της έμπνευσης δύο Βρετανών, της δημοσιογρά-

φου Marina Cantacuzino και του φωτογράφου Brian Moody, 

που συγκέντρωσαν πολυάριθμες μαρτυρίες από το Ηνωμένο 

Βασίλειο, τη Νότια Αφρική, τις ΗΠΑ, τη Βόρεια Ιρλανδία, το 

Ισραήλ και την Παλαιστίνη.

Η έκθεση, η οποία εγκαινιάστηκε το 2004 στο Λονδίνο και 

έχει ήδη παρουσιαστεί σε περισσότερα από 300 σημεία του 

πλανήτη, θα είναι ανοικτή στο κοινό στην έδρα της ΕΟΚΕ, 

από τις 21 Ιανουαρίου έως τις 4 Φεβρουαρίου 2015. (ab/

ms) ●

Έναρξη της Διάσκεψης για την Κλιματική αλλαγή στη Λίμα 
(COP 20)• πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

r

Ο κ. Martin Siecker, πρόεδρος του ειδικευμένου τμήματος 
«Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση» της ΕΟΚΕ
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Το EESC info δημοσιεύεται εννέα φορές τον χρόνο κατά τις συνόδους ολομέλειας της ΕΟΚΕ.

Οι έντυπες εκδόσεις του EESC info στα γερμανικά, τα αγγλικά και τα γαλλικά διατίθενται δωρεάν από 
την Υπηρεσία Τύπου της ΕΟΚΕ.

Το EESC info διατίθεται επίσης σε 23 γλώσσες, σε μορφή PDF, στον δικτυακό τόπο της ΕΟΚΕ, 
στη διεύθυνση:

Ιστοσελίδα: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info

Το EESC 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: 8230 αντίτυπα.

Το επόμενο τεύχος θα κυκλοφορήσει το Φεβρουάριο του 2015.

Αρχισυντάκτης:
Béatrice Ouin – εκπρόσωπος των μελών της ΕΟΚΕ 
στη Συντακτική Επιτροπή
(FR, Ομάδα Εργαζομένων)
Peter Lindvald Nielsen (επικεφαλής έκδοσης)
Siana Glouharova (sg) 

Γενικός συντονισμός:
Agata Berdys (ab) 

Σε αυτό το τεύχος 

συνεργάστηκαν:
Andrei Popescu (ap) 
Caroline Alibert Deprez (cad) 
Dorota Zapatka (dz) 

Henry Borzi (hb) 
Luca Venerando Giuff rida (lvg)
Michela Scolaro (ms) 
Milen Minchev (mm) 
Pablo Molina Del Pozo Martin (ppm) 
Siana Glouharova (sg) 
Silvia M. Aumair (sma) 

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
Email: eescinfo@eesc.europa.eu
Internet: http://www.eesc.europa.eu /

ΠΕΠ: ένα εργαλείο με ολοένα και ευρύτερη χρήση
Υποστηρίζοντας την Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών (ΠΕΠ), η ΕΟΚΕ επιτελεί τη σημαντική της λειτουργία ως γέφυρα μεταξύ της 

κοινωνίας των πολιτών και των οργάνων της ΕΕ. Η Πρωτοβουλία Πολιτών είναι ένα μέσο που παρέχει σε ένα εκατομμύριο πολίτες της ΕΕ, 

υπηκόους τουλάχιστον του ενός τετάρτου των κρατών μελών της, τη δυνατότητα να ζητήσουν απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

να υποβάλει νομοθετική πρόταση σε έναν τομέα όπου τα κράτη μέλη έχουν μεταβιβάσει αρμοδιότητες στο επίπεδο της ΕΕ. Πρόκειται 

συνεπώς για ένα σημαντικό εργαλείο, που επιτρέπει στην κοινωνία των πολιτών να συμβάλλει στη χάραξη της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Η ΕΟΚΕ βρίσκεται σήμερα σε πολύ καλή θέση για να παράσχει συμβουλές σχετικά με τις προσαρμογές και τις τροποποιήσεις που 

απαιτούνται για τη μελλοντική πολιτική. Η ειδική ομάδα που έχει συγκροτήσει επανεξετάζει επί του παρόντος τη διαδικασία της ΠΕΠ, 

σε μια προσπάθεια να την καταστήσει πιο προσιτή στις ομάδες πολιτών. Σκέπτεται να προτείνει ένα «γραφείο τεχνικής υποστήριξης» 

(helpdesk) για την ΠΕΠ, που θα καθοδηγεί και θα διευκολύνει τη συγκρότηση δικτύων για Πρωτοβουλίες Ευρωπαίων Πολιτών και 

θα υποστηρίζει τη συνεργασία των οργάνων της ΕΕ για τη δημιουργία ενός πραγματικά διοργανικού δικτύου στήριξης των ΠΕΠ. Στο 

πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια επισκέφθηκε την ΕΟΚΕ στις 10 Δεκεμβρίου, για να παρουσιάσει τα συμπεράσματα της 

έρευνας που διενήργησε ιδία πρωτοβουλία σε σχέση με την ΠΕΠ.

Όπως λέει η κ. Madi SHARMA, μέλος της ειδικής ομάδας της ΕΟΚΕ για την ΠΕΠ, «Η ΕΕ αντιμετωπίζει σήμερα το πρόβλημα ότι οι πολίτες 

δεν αισθάνονται πως συμμετέχουν στις δραστηριότητες των Βρυξελλών. Η ΠΕΠ είναι ένα σημαντικό νομικό μέσο, που δίνει στους 

πολίτες της ΕΕ τη δυνατότητα να υψώσουν τη φωνή τους, να προτείνουν νομοθεσία για θέματα που πιστεύουν ότι θα ενισχύσουν την 

ΕΕ και να υποστηρίξουν τις αλλαγές που θέλει η «κοινωνία»». (ppm) ●

Το δυναμικό καινοτομίας των ευρωπαϊκών πόλεων

ΕN ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Στις 10 Νοεμβρίου 2014, η ΕΟΚΕ διοργάνωσε 

συνέδριο με θέμα «Έξυπνες πόλεις – προς την ευρω-

παϊκή οικονομική αναγέννηση μέσω της αστικής 

καινοτομίας». Με περισσότερους από 100 συνέ-

δρους, η εκδήλωση συγκέντρωσε φορείς χάραξης 

πολιτικής, δημάρχους και εκπροσώπους της κοι-

νωνίας των πολιτών, οι οποίοι ασχολήθηκαν με το 

θέμα του ρόλου των έξυπνων πόλεων στα πλαίσια 

της νέας εκβιομηχάνισης των οικονομιών της ΕΕ.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο πρόεδρος της ΕΟΚΕ 

Henri Malosse εξέθεσε τις δυνατότητες καινοτομίας 

που διαθέτουν οι ευρωπαϊκές πόλεις, τονίζοντας ότι 

έξυπνη πόλη είναι η πόλη, όπου κάθε φορέας έχει 

να διαδραματίσει τον δικό του ρόλο. Η ατζέντα 

Έξυπνων Πόλεων θα ευοδωθεί μόνο αν εξουσιοδο-

τηθούν όλοι οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών, 

προκειμένου να αναπτύξουν και προωθήσουν τις 

καινοτόμες λύσεις που απαιτούνται για να υλοποι-

ηθεί το όραμα των έξυπνων πόλεων. Γύρω από 

αυτό το μήνυμα περιστράφηκαν οι τρεις συζητήσεις 

στρογγυλής τραπέζης, που απέβλεπαν στον προσδι-

ορισμό των βασικών στοιχείων της έξυπνης πόλης 

και του ρόλου των νέων τεχνολογιών για την προ-

σαρμογή των πόλεών μας σε έξυπνα και βιώσιμα 

περιβάλλοντα.

Η εκδήλωση έκλεισε με τη δήλωση της κ. Daniela 

Rondinelli, η οποία είπε χαρακτηριστικά: «Πρέπει 

να υιοθετήσουμε ένα πρότυπο έξυπνης πόλης με 

επίκεντρο τον πολίτη, που θα ανταποκρίνεται στις 

πραγματικές ανάγκες του ανθρώπου και θα είναι 

σε θέση να αντιμετωπίζει τις κοινωνικές προκλή-

σεις μέσω τεχνολογικών μορφών συμμετοχής και 

συνεργασίας». Ένα από τα βασικά συμπεράσματα 

ήταν ότι τα έξυπνα αστικά έργα της πόλης πρέπει να 

ενταχθούν στη βιομηχανική λογική μέσω καινοτό-

μων μοντέλων συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, 

τοπικής αυτοδιοίκησης και πολιτών. Αυτό μπορεί 

να επιτευχθεί με τη βελτίωση των ψηφιακών δεξι-

οτήτων και ικανοτήτων των ενδιαφερομένων, την 

αρωγή των νεοσύστατων αστικών επιχειρήσεων και 

με την αύξηση των επενδύσεων σε έργα υποδομής 

μέσω συμπράξεων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα. (ap) ●

Υπερχρέωση των νοικοκυριών

Στις 12 Δεκεμβρίου 2014 η ΕΟΚΕ διοργάνωσε διάσκεψη για την 

υπερχρέωση των νοικοκυριών. Η διάσκεψη διοργανώθηκε από 

κοινού με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υπερχρεωμένων Καταναλωτών 

(European Consumer Debt Network) και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Οικο-

νομικής Ένταξης και συμμετείχαν σε αυτή φορείς χάραξης πολιτικής, 

οργανώσεις καταναλωτών, εκπρόσωποι του χρηματοπιστωτικού 

τομέα και ακαδημαϊκοί, οι οποίοι συζήτησαν μέτρα για τον περιο-

ρισμό και την αντιμετώπιση της υπερχρέωσης.

Το πρόβλημα της υπερχρέωσης των νοικοκυριών βρίσκεται στην 

ημερήσια διάταξη της ΕΟΚΕ εδώ και χρόνια. Όπως τόνισε στην 

εναρκτήρια ομιλία του ο πρόεδρος του τμήματος «Ενιαία αγορά, 

παραγωγή και κατανάλωση» κ. Martin Siecker, ήδη από το 2000, η 

ΕΟΚΕ προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ανα-

λάβουν δράση για την καταπολέμηση της υπερχρέωσης στην ΕΕ. 14 χρόνια αργότερα, είναι προφανές 

ότι δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα και η κατάσταση έχει μάλιστα επιδεινωθεί.

Τέσσερις διαφορετικές συζητήσεις επιτροπών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της διάσκε-

ψης έδειξαν ότι υπάρχουν ήδη διάφορες λύσεις, αλλά ότι εναπομένουν να γίνουν πολλά ακόμη. Στη 

γνωμοδότησή της σχετικά με την προστασία των καταναλωτών και υπερχρέωση που εγκρίθηκε πέρσι, 

η ΕΟΚΕ επανέλαβε την ανάγκη λήψεως μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για άλλη μια φορά εξέφρασε 

την υποστήριξή της στην έννοια του «υπεύθυνου δανεισμού», ο οποίος προϋποθέτει εκ μέρους των 

φορέων παροχής και των αντισυμβαλλομένων δεοντολογικές και θεμιτές πρακτικές. (dz) ●

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-

household-over-indebtedness

Η ΕΕ και τα MEΣΑ (ΜΕ) – Πού κατευθυνόμαστε τώρα;

Σεμινάριο για τα Μέσα ΜΕ της Κοινωνίας των Πολιτών, Μιλάνο 27 – 28 Νοεμβρίου 2014

Στις 12 Δεκεμβρίου 2014 η ΕΟΚΕ διοργά-

νωσε στα Χανιά της Κρήτης δημόσια ακρό-

αση με τίτλο «Έξυπνα νησιά — Ένα μοντέλο 

που ευνοεί τη μεγέθυνση, την απασχόληση 

και την αειφόρο ανάπτυξη», σε συνεργασία 

με το δίκτυο Insuleur και το Εμπορικό Επι-

μελητήριο Χανίων και σε συνδυασμό με την 

κατάρτιση της γνωμοδότησης πρωτοβου-

λίας της για το ίδιο θέμα με εισηγήτρια την 

κ. Darmanin.

Κατά την εναρκτήρια ομιλία του, ο Πρόεδρος 

της ΕΟΚΕ κ. Henri Malosse επεσήμανε ότι τα 

νησιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν παρα-

μεληθεί από την εθνική και την ενωσιακή 

νομοθεσία, παρά τα ιδιαίτερα εμπόδια που 

αντιμετωπίζουν όσον αφορά τη σύνδεση με 

το δίκτυο ηλεκτροδότησης, τις μεταφορές 

και τη σύνδεση με το Διαδίκτυο. Ο κ. Malosse 

υπογράμμισε τη σημασία της ανάπτυξης δια-

λόγου μεταξύ των νησιωτών και των ευρωπα-

ϊκών οργάνων, προκειμένου να προσαρμοστεί 

αναλόγως η νομοθεσία της Ένωσης.

Οι πιο πολυσυζητημένες προτάσεις για το 

πώς μπορούν τα νησιά να χαράξουν τη δική 

τους αναπτυξιακή πορεία προήλθαν από τον 

κ. Godfrey Baldacchino, καθηγητή του Πανε-

πιστημίου της Μάλτας, εξειδικευμένο στις 

νησιωτικές σπουδές και Πρόεδρο της ISISA 

(Διεθνούς Ένωσης Σπουδών των Μικρών 

Νήσων). Ο κ. Baldacchino συνέστησε μια 

προσέγγιση βασισμένη στην εξειδίκευση 

του παραδοσιακού τομέα του τουρισμού, 

που θα επιτρέψει στα μικρά νησιά να εξειδι-

κευτούν σε διάφορα πεδία της τουριστικής 

αγοράς, όπως συμβαίνει π.χ. με τον ιατρικό 

τουρισμό στα Μπαρμπάντος, τον τουρισμό 

για καταδύσεις στη Μάλτα και τον τουρισμό 

για τον μήνα του μέλιτος στις Μαλδίβες. Ο 

κ. Baldacchino έκλεισε την ομιλία του με τη 

δήλωση ότι η αποκέντρωση των οικονομι-

κών πολιτικών είναι απαραίτητη προϋπόθεση 

για να αναπτυχθεί η οικονομία των μικρών 

νήσων. (lvg) ●

Έξυπνα νησιά — Ένα μοντέλο που ευνοεί τη μεγέθυνση, την απασχόληση και την αειφόρο ανάπτυξη

Η κ. Reine-Claude Mader, 
μέλος της ΕΟΚΕ και 
εισηγήτρια της διερευνητικής 
γνωμοδότησης με θέμα 
Προστασία καταναλωτών και 
η κατάλληλη αντιμετώπιση της 
υπερχρέωσης για την πρόληψη 
του κοινωνικού αποκλεισμού

Το σεμινάριο της ΕΟΚΕ του 2014 σχετικά με τα Μέσα 

ΜΕ της Κοινωνίας των Πολιτών – σε συνεργασία με 

την Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοφωνίας (ΕΕΡ) EBU – 

στράφηκε γύρω από το θέμα Η ΕΕ και τα MEΣΑ 

(ΜΕ), θέτοντας έτσι στο επίκεντρο της συζήτησης 

την ενημέρωση του πολίτη στο εσωτερικό της ΕΕ και 

τις γειτονικές χώρες. Στο σεμινάριο που έλαβε χώρα 

στο Palazzo Reale, χάρη στην ευγενική παραχώρηση 

του δήμου Μιλάνου – παρέστησαν πολλά μέλη της 

ΕΟΚΕ, προήδρευσε δε ο Αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ, κ. 

Hans-Joachim Wilms.

Περί τους 150 συνέδρους έλαβαν μέρος σε τέσσερεις 

ομάδες συζήτησης σχετικά με τις τρέχουσες προκλή-

σεις, την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης, τις 

ευκαιρίες που παρέχουν τα κοινωνικά μέσα ενημέ-

ρωσης και, τέλος, έκαναν μία επισκόπηση της προε-

κλογικής εκστρατείας για τις Ευρωεκλογές του 2014.

Μερικά από τα συμπεράσματα είχαν μεγάλο 

ενδιαφέρον:

 ● Παρά τα εκατομμύρια των καθημερινών ειδή-

σεων γύρω από την ΕΕ και άλλα θέματα, οι 

πολίτες εξακολουθούν να μην έχουν σοβαρή 

γνώση των ευρωπαϊκών υποθέσεων. Ο θετι-

κός αντίκτυπος της ΕΕ παραμελείται συχνά 

από τις ειδήσεις για τα εθνικά θέματα. Τα μέσα 

ενημέρωσης διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην 

ενημέρωση και την αλληλεπίδραση. Οι δημό-

σιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς είναι πάντα απα-

ραίτητοι για την εξιστόρηση των συμβάντων 

της καθημερινότητας.

 ● Η πηγή χρηματοδότησης ασκεί άμεση επί-

δραση επί του περιεχομένου. Το σεμινάριο 

έδωσε συγκεκριμένα παραδείγματα για τις 

δυνατότητες που υφίστανται όσον αφορά τη 

χρήση των μέσων μαζικής ενημέρωσης με 

σκοπό τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης, 

μεταδώσω στους οπαδούς μου;» Τα κοινω-

νικά μέσα αποτελούν σημαντικό συμπλήρωμα. 

Ωστόσο, το σημαντικότερο είναι η διαπροσω-

πική επαφή με το κοινό.

 ● Όσον αφορά τις Ευρωεκλογές, η τηλεοπτική 

συζήτηση απετέλεσε πραγματική καινο-

τομία και ευοδώθηκε η αποκεντρωμένη 

προσέγγιση.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. την ιστοσε-

λίδα μας: http://www.eesc.europa.eu/ Εκδηλώ-

σεις & Δραστηριότητες, καθώς και το σχετικό 

δελτίο που θα είναι διαθέσιμο τον Ιανουάριο του 

2015. (sma) ●την παραπληροφόρηση και την προπαγάνδα. 

Η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρω-

σης και των δημοσιογράφων είναι 

απαραίτητη για την ορθή ενημέρωση 

του πολίτη.

 ● Οι πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι 

με πολλαπλές πηγές πληροφόρη-

σης. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δεν 

μπορούν να αφήσουν το κοινωνικό 

περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης 

στη διάκριση των αγορών, οφείλουν 

να συνεισφέρουν, θέτοντας ταυτο-

χρόνως το ερώτημα «τι μπορώ να 
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