ISSN 1830-6322

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

EOKE info

H Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Μια γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών

Δεκέμβριος 2015 | EL

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Δήλωση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
και Κοινωνικής Επιτροπής για τις τρομοκρατικές επιθέσεις
στο Παρίσι στις 13 Νοεμβρίου 2015

Βρισκόμαστε αντιμέτωποι, αφενός, με μια ανθρωπιστική κρίση, και την ανάγκη να υποδεχθούμε
αξιοπρεπώς τους πρόσφυγες, και, αφετέρου, με μια τρομακτική επιδείνωση της φτώχειας.
Και εμένα, όπως και πολλούς Ευρωπαίους, με συγκινεί και με συνταράσσει τόσο η τύχη των πρώτων
όσο και των δεύτερων. Δεν μπορώ να ανεχθώ ότι υπάρχουν άνθρωποι που αναγκάζονται να
εγκαταλείψουν τα πάντα, διακινδυνεύοντας ακόμα και τη ζωή τους, εξαιτίας της βίας, του πολέμου,
της τυραννίας ή της ακραίας φτώχειας, οπουδήποτε στον κόσμο κι αν συμβαίνει αυτό. Όνειδος για
όσους προκαλούν ή συντηρούν τους ξεριζωμούς αυτούς ή για όσους αποκομίζουν οποιοδήποτε
όφελος και, αντιστρόφως, τιμή σε όλους εκείνους, ειδικά από την κοινωνία των πολιτών μας, που
κάνουν κάτι για να ανακουφίσουν τους βασανισμένους ή για να σταματήσει όλο αυτό.

Εξ ονόματος όλων των συναδέλφων
μου της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής, που εκπροσωπούν
στα ευρωπαϊκά όργανα όλες τις σημαντικές
οργανώσεις εργοδοτών, συνδικαλιστών και
πολιτών της Ένωσης, εκφράζω την οργή και
τον αποτροπιασμό μας για τις άνανδρες και
βάρβαρες δολοφονικές επιθέσεις που έγιναν
στο Παρίσι τη νύχτα.

Και η Ευρώπη μας, που εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει την ελπίδα για ειρήνη, δημοκρατία, ή έστω
και επιβίωση εκείνων που δεν έχουν πια τίποτα, αποκτά εντούτοις και η ίδια έναν τρομακτικό, και
δυστυχώς αυξανόμενο, αριθμό πολιτών, που ζουν μέσα στη φτώχεια και την εξαθλίωση. Και αυτό
πρέπει να σταματήσει.

Η σκέψη μας είναι στα θύματα, στις οικογένειες
και στους φίλους τους, στον γαλλικό λαό και
στα θεσμικά του όργανα, και εκφράζουμε την
πλήρη αλληλεγγύη μας.

Τόσο για το ένα όσο και για το άλλο θέμα, η επιτροπή μας έχει ήδη εκδώσει ορισμένες
γνωμοδοτήσεις, που είναι πλέον καιρός να ακολουθήσουν αυτοί που χαράζουν την πολιτική μας.
Ωστόσο το έργο μας δεν έχει τελειώσει, κάθε άλλο μάλιστα.

Παρά τους κινδύνους και τις κακουχίες
που βιώνουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες,
οι μεταναστευτικές ροές στην ΕΕ έχουν
αυξηθεί. Η συμβολή της ΕΟΚΕ επικεντρώνεται
στις βραχυπρόθεσμες προτεραιότητες, ενώ
ταυτόχρονα επιχειρεί να εντοπίσει βιώσιμες,
ολοκληρωμένες λύσεις. Η τριπλή της
προσέγγιση περιλαμβάνει την αντιμετώπιση της
λαθραίας διακίνησης μεταναστών, την ένταξη
των μεταναστών στην αγορά εργασίας και την
επίσκεψη σε κέντρα υποδοχής.

Το κείμενο της δήλωσης αυτής είναι διαθέσιμο στο
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.news&itemCode=37465.
Αυτό το έπραξα χωρίς καθυστέρηση, το πρωί του Σαββάτου, διότι θεώρησα πως αυτό ήταν το
καθήκον μου και πως και για αυτό με εκλέξατε, αλλά επιθυμώ τώρα να λάβετε όλοι σας τον λόγο
και εύχομαι η ολομέλεια της ΕΟΚΕ να υιοθετήσει ένα ψήφισμα επισήμως.

Γεώργιος Ντάσης
Βρυξέλλες 17 Νοεμβρίου 2015
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Γεώργιος Ντάσης
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Βρυξέλλες 3 Νοεμβρίου 2015

Τη στιγμή που γράφω αυτές τις γραμμές, είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από όσα συνέβησαν στο
Παρίσι το βράδυ της Παρασκευής. Υπό τις ιδιάζουσες αυτές συνθήκες, έγραψα και δημοσίευσα
αμέσως στην ιστοσελίδα της ΕΟΚΕ μια δήλωση, θέλοντας, εξ ονόματος των μελών της ΕΟΚΕ, να
δηλώσω κατηγορηματικά την απόλυτη αλληλεγγύη ολόκληρης της ευρωπαϊκής κοινωνίας των
πολιτών προς τον γαλλικό λαό, καθώς και τη βαθιά αγανάκτησή της για τις απεχθείς πράξεις
αποτρόπαιων ατόμων.

Ένα πράγμα είναι σαφές: η οργανωμένη
κοινωνία των πολιτών της Ευρώπης, δηλαδή
όλες οι οργανώσεις των εργοδοτών, των
συνδικαλιστών και των πολιτών από όλες τις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ενωμένη
και εναντίον τους και είναι στο πλευρό του
γαλλικού λαού.
Γεώργιος Ντάσης
Πρόεδρος
Ευρωπαϊκή Οικονομική
και Κοινωνική Επιτροπή

Η ευρωπαϊκή κοινωνία αντιμετωπίζει τη μεταναστευτική κρίση

Χαίρομαι που πρότεινα το «βραβείο της κοινωνίας των πολιτών» να αποτελέσει, φέτος, ανταμοιβή
των φορέων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στον αγώνα κατά της φτώχειας,
αλλά και που είχα τη σύμφωνη γνώμη των συναδέλφων μου ως προς αυτό. Χαίρομαι επίσης
για το γεγονός ότι αποδέχτηκαν να ελαχιστοποιήσουν, στο μέτρο του δυνατού, τις πρόσθετες
δαπάνες ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των βραβείων. Είμαι υπερήφανος που έχω την τιμή να
προεδρεύω ενός ευρωπαϊκού οργάνου που κάνει κάτι τέτοιο, διότι ρόλος του είναι, στο όνομα της
ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεών της, να στέλνει μηνύματα αλληλεγγύης
και αλληλοβοήθειας.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Αυτοί οι γεμάτοι μίσος, ανόητοι, φρικτοί και
κατάπτυστοι δολοφόνοι χτυπούν τον λαό,
τη δημοκρατία και τις θεμελιώδεις αξίες της
Γαλλικής Δημοκρατίας. Με τον τρόπο αυτό
όμως χτυπούν τους λαούς, τη δημοκρατία
και τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρώπης. Δεν
θα μας νικήσουν Δεν θα μας καταβάλουν. Δεν
θα πετύχουν κανένα στόχο τους: η ενότητά
μας όσον αφορά τις αξίες της ευρωπαϊκής
δημοκρατίας, αξίες που οφείλονται εν πολλοίς
στη Γαλλική Δημοκρατία, θα χαλυβδωθεί
ακόμη περισσότερο.

Τα μέλη της ΕΟΚΕ Stefano Mallia και Cristian Pîrvulescu στο
κέντρο του Ερυθρού Σταυρού στη Σικελία

Δημόσια ακρόαση για το Σχέδιο
δράσης κατά της λαθραίας
διακίνησης μεταναστών
Στις 12 Οκτωβρίου, η ΕΟΚΕ πραγματοποίησε
δημόσια ακρόαση στο πλαίσιο της
γνωμοδότησής της για το Σχέδιο δράσης της
ΕΕ κατά της λαθραίας διακίνησης μεταναστών
(2015-2020). Η εκδήλωση, με πρόεδρο την
εισηγήτρια της ΕΟΚΕ κ. Brenda King (Ομάδα
«Εργοδότες» ΗΒ), επέτρεψε στην ΕΟΚΕ να
συλλέξει γνώσεις από ενδιαφερόμενους
φορείς, συμπεριλαμβανομένου του Γραφείου
του ΟΗΕ για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και
την Πρόληψη του Εγκλήματος. «Η προσφυγική
κρίση αποτελεί παγκόσμια κρίση, που δεν
μπορεί να αντιμετωπιστεί από μεμονωμένες
χώρες. Η ΕΟΚΕ στηρίζει τον αγώνα κατά
των διακινητών και του οργανωμένου
εγκλήματος τόσο εντός όσο και εκτός των
συνόρων της ΕΕ. Ωστόσο, συνιστά σθεναρά
την παροχή ασφαλών και νομίμων διόδων

μετανάστευσης και κινητικότητας στην ΕΕ,
καθώς πρόκειται για τον αποτελεσματικότερο
τρόπο διασφάλισης των συνόρων της ΕΕ και
εξάλειψης της ζήτησης για τις υπηρεσίες των
διακινητών».

Επίσκεψη στη Σικελία
Στις 12-14 Οκτωβρίου, οι εισηγητές της
γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ για το Πρόγραμμα
δράσης της Επιτροπής για τη Μετανάστευση
(οι κ. Stefano Mallia – Ομάδα «Εργοδότες»,
Μάλτα, και Cristian Pîrvulescu – Ομάδα
«Διάφορες δραστηριότητες», Ρουμανία)
επισκέφθηκαν τη Σικελία, όπου συνάντησαν
φορείς που ασχολούνται με τη μαζική άφιξη
μεταναστών και προσφύγων στο νησί.
Οι συναντήσεις με τον Ερυθρό Σταυρό,
τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, το

>>> Σελίδα 2

Επιβραβεύοντας όσους πραγματικά αγωνίζονται κατά της φτώχειας, η Ευρωπαϊκή Κοινωνία
των Πολιτών δηλώνει ότι είναι καιρός να καταπολεμηθεί η φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Οι τοπικές οργανώσεις που
εργάζονται για τον περιορισμό της
φτώχειας στη Γερμανία, την Ιρλανδία,
τη Γαλλία, την Πολωνία και τη
Φινλανδία δείχνουν τον τρόπο παροχής
άμεσης βοήθειας σε όσους τη χρειάζονται.
Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή έχει αφιερώσει το βραβείο της
ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών για το
2015 σε οργανώσεις που έχουν διακριθεί για
τη δημιουργικότητά τους και τη συμβολή τους
στην καταπολέμηση της φτώχειας.
Επιλέχτηκαν πέντε έργα από τα 100 και πλέον
σημαντικά και υψηλού επιπέδου έργα που
είχαν υποβληθεί:

● Η οργάνωση Armut und Gesundheit
(Γερμανία) παρέχει ολοκληρωμένη
ιατρική περίθαλψη σε αστέγους, κλινική για

Οι ειδικοί αξιολογητές για το βραβείο της κοινωνίας
των πολιτών: Maureen O’Neill, πρώην μέλος της
ΕΟΚΕ και πρόεδρος του τμήματος SOC, Jean Lambert,
Ευρωβουλευτής, Anne Van Lancker, πολιτικός του
Βελγίου και πρώην ευρωβουλευτής, Julius op de Beke,
υπεύθυνος πολιτικής στη ΓΔ EMPL, εκπρόσωπος του
Stefan Olsson, διευθυντή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ww
www.eesc.europa.eu

ασθενείς χωρίς υγειονομική περίθαλψη σε
επισφαλή κατάσταση, και διάφορες άλλες
πρωτοβουλίες. Το πρόγραμμα «Street jumper» προωθεί την καλή υγεία των παιδιών
και των νέων από μειονεκτούσες ομάδες.
● Η Fáilte Isteach, πρωτοβουλία της
οργάνωσης Third Age (Ιρλανδία),
αποτελεί κοινοτικό έργο στο οποίο
μεγαλύτερης ηλικίας εθελοντές
υποδέχονται μετανάστες και πρόσφυγες

>>> Σελίδα 2
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Είμαστε ενωμένοι

Το παρόν τεύχος είναι αφιερωμένο στην εισροή προσφύγων
στην Ευρώπη και στη φτώχεια, γι’ αυτό και θα αφιερώσω στα θέματα
αυτά το πρώτο κύριο άρθρο που γράφω ως Πρόεδρος της ΕΟΚΕ.

Ο Ozark Henry ανακηρύσσεται πρέσβης καλής θελήσεως
του ΟΗΕ κατά της εμπορίας ανθρώπων για το Βέλγιο

Συνέ χεια α πό τ η σε λίδα 1
Επιβραβεύοντας όσους πραγματικά αγωνίζονται κατά της φτώχειας, η Ευρωπαϊκή Κοινωνία
των Πολιτών δηλώνει ότι είναι καιρός να καταπολεμηθεί η φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην ΕΟΚΕ
Στις 21 Οκτωβρίου 2015, το Γραφείο των Ηνωμένων
Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του
Εγκλήματος (UNODC), παρουσία του Προέδρου της ΕΟΚΕ
Γεωργίου Ντάση, ανακήρυξε τον διάσημο Βέλγο μουσικό
Ozark Henry νέο εθνικό πρέσβη καλής θελήσεως κατά
της εμπορίας ανθρώπων. Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκεται
να δοθεί έμφαση στο ζήτημα της εμπορίας ανθρώπων
και να υποστηριχθούν περαιτέρω οι προσπάθειες που
καταβάλλονται στο Βέλγιο για την καταπολέμησή της.
Τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων στην Ευρώπη είναι
περισσότερα από 10 000 ετησίως. Σύμφωνα με τον
κ. Γεώργιο Ντάση, Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής: «Αυτή
η σύγχρονη μορφή δουλείας αποτελεί σκάνδαλο, και
έγκλημα κατά της πολιτισμένης κοινωνίας. Η ανακήρυξη
του Ozark Henry σε πρέσβη καλής θελήσεως του ΟΗΕ
είναι καλή είδηση για το Βέλγιο και για την Ευρώπη, καθώς
θα επιτρέψει να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση ως προς το
θέμα και θα ενθαρρύνει πολλούς να αναλάβουν δράση.
Εγγυώμαι ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα
σταθούν πλάι του, καθώς βρίσκονται σε ιδανική θέση για να
βοηθήσουν στον εντοπισμό των θυμάτων και να αναλάβουν
ενεργό προληπτική δράση. Μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι θα
είμαστε ένας από τους βασικούς εταίρους στον αγώνα για
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων».
Αναφερόμενος στην ανακήρυξή του σε πρέσβη καλής
θελήσεως, ο Ozark Henry δήλωσε: «Τα θύματα της
εμπορίας ανθρώπων είναι πολλά. Απλώς δεν τα βλέπουμε
ή δεν θέλουμε να τα δούμε. Από τα παιδιά που αναγκάζονται
να ζητιανεύουν στους δρόμους έως αυτούς που

Η ΕΟΚΕ έχει δεσμευτεί για τη μείωση της φτώχειας στην Ευρώπη
Ο Ozark Henry κατά την τελετή ανακήρυξης στην ΕΟΚΕ
υποχρεώνονται να παρέχουν σεξουαλικές υπηρεσίες ή να
απασχολούνται παράνομα σε εργασιακά κάτεργα. Ζούμε
ευτυχισμένα στους μικρούς μας κόσμους, συνεχίζοντας
ο καθένας μας την καθημερινή ρουτίνα του. Ένιωσα ότι ήρθε
η ώρα να αναλάβω δράση και να προσπαθήσω να κάνω κάτι
γι’ αυτό, να κάνω κάτι ξεχωριστό προκειμένου να αυξηθεί
η ευαισθητοποίηση και να στηριχθούν οι οργανώσεις που
εργάζονται για την καταπολέμηση του εγκλήματος αυτού».
Ο κ. Jean-Luc Lemahieu, Διευθυντής Δημοσίων
Υποθέσεων του UNODC, ευχαρίστησε την ΕΟΚΕ
για τις προσπάθειες των μελών της να συμβάλουν στην
καταπολέμηση της εμπορίας μέσω της έκδοσης ουσιαστικών
γνωμοδοτήσεων με επιρροή, και χαιρέτισε τον νέο ρόλο
του Ozark Henry στο Βέλγιο. Εξ ονόματος του Βελγίου,
ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Θεμάτων
Πολυμερούς Ενδιαφέροντος στο Υπουργείο
Εξωτερικών, κ. Werner Bauwens, επαίνεσε το πρακτικό
έργο που επιτελεί ο ΟΗΕ και εξήρε τον ηγετικό ρόλο του
Βελγίου στον τομέα της καταπολέμησης της εμπορίας
●
ανθρώπων. (cad)

στην Ιρλανδία μέσω τμημάτων συζήτησης στα αγγλικά.
Κάθε εβδομάδα, πάνω από 2 000 άτομα – μετανάστες,
αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες – επωφελούνται των
υπηρεσιών 750 εθελοντών.
● Η Uniterres, πρωτοβουλία της οργάνωσης A.N.D.E.S.
(Γαλλία), παρέχει φρέσκα, τοπικά προϊόντα υψηλής
ποιότητας σε κοινωνικά και αλληλέγγυα καταστήματα
τροφίμων από τοπικούς παραγωγούς φρούτων,
λαχανικών, βοτάνων και αυγών. Αυτά τα προϊόντα
διατίθενται σε ευάλωτες ομάδες καταναλωτών και σε
αποδέκτες επισιτιστικής βοήθειας στα κοινωνικά και
αλληλέγγυα πρατήρια αυτοεξυπηρέτησης στο 30%
(κατ’ ανώτατο όριο) της τιμής αγοράς τους. Η Uniterres υποστηρίζει επί του παρόντος 124 αγρότες στις
περιοχές Poitou-Charentes, Aquitaine, Midi-Pyrénées
και Βρετάνη, εφοδιάζει 53 κοινωνικά και αλληλέγγυα
καταστήματα, παρέχοντας επισιτιστική βοήθεια σε
20 000 δικαιούχους ετησίως.
● Τα Κέντρα κοινωνικής ένταξης, πρωτοβουλία
του Ιδρύματος αλληλοβοήθειας Barka
(Πολωνία) αντιμετωπίζουν ζητήματα εκπαίδευσης και
επαγγελματικής κατάρτισης για μακροχρόνια ανέργους,
συμπεριλαμβανομένων ατόμων με αναπηρία, πρώην
κρατουμένων, προσφύγων και εξαρτημένων. Τα

Κέντρα κοινωνικής ένταξης διοργανώνουν εργαστήρια
για την επαγγελματική επανεξειδίκευση, εκπαιδευτικά
προγράμματα και ομάδες υποστήριξης.
● Το Ίδρυμα Y (Φινλανδία) προωθεί την υγεία και
την κοινωνική πρόνοια μέσω της παροχής προσιτής,
ποιοτικής ενοικιαζόμενης στέγης με σεβασμό της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε άτομα που συναντούν
δυσκολίες στην εύρεση στέγης στην ελεύθερη αγορά
στέγης. Οι κύριες ομάδες που ωφελούνται από τη
δραστηριότητα της οργάνωσης είναι οι άστεγοι και
όσοι κινδυνεύουν να μείνουν άστεγοι. Το ίδρυμα Y έχει
αναπτύξει και υποστηρίξει προγράμματα στέγασης νέων
και ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας ή εξάρτησης.
Ο ευρωβουλευτής Jean Lambert, ένα από τα τέσσερα μέλη
της κριτικής επιτροπής, δήλωσε «αυτό που διαπιστώνουμε
είναι ότι υπάρχει μια σειρά ζητημάτων τα οποία χρήζουν
ολοένα και μεγαλύτερης προσοχής – τα ζητήματα που
αφορούν τους άστεγους ή τα τρόφιμα. Ορισμένα από
αυτά ήταν κατά κάποιο τρόπο αρκετά σοκαριστικά, διότι
δείχνουν ότι εξακολουθούν να μην καλύπτουν τις βασικές
ανθρώπινες ανάγκες και τα ανθρώπινα δικαιώματα.»
Η κριτική επιτροπή του Βραβείου αποτελούνταν από
τον Πρόεδρο και τους δύο αντιπροέδρους της ΕΟΚΕ,
τον πρόεδρο της ομάδας «Εργοδότες», τον πρόεδρο της
ομάδας «Διάφορες δραστηριότητες», μέλος της ομάδας
«Εργαζόμενοι» και τον Γενικό Γραμματέα της ΕΟΚΕ.
Η κριτική επιτροπή επέλεξε τους πέντε διακριθέντες βάσει
ενός καταλόγου από έντεκα υποψηφίους, μαζί με μια
εξωτερική ομάδα εμπειρογνωμόνων απαρτιζόμενη από
τέσσερα μέλη. Τα πέντε βραβευθέντα έργα θα μοιραστούν
το βραβείο αξίας 50 000 ευρώ με την πρόθεση ότι αυτά τα
χρήματα θα επενδυθούν εκ νέου σε έργα για την παροχή
●
περαιτέρω φροντίδας στην κοινότητα. (sg)

Η ύπαρξη κατάλληλων χρηματοδοτικών μέσων για τις
επιχειρήσεις συνιστά βασική προϋπόθεση οικονομικής ανάπτυξης Το ΕΕΑ2015 στην ΕΟΚΕ: από την αρχική ιδέα
Η ΕΟΚΕ στηρίζει τη μικροχρηματοδότηση ως ισχυρό εργαλείο για την καταπολέμηση του οικονομικού αποκλεισμού σε ειδικό σεμινάριο
σημασία που έχει η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της
βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής ένταξης στην ΕΕ,
επισημαίνοντας στους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής
της ΕΕ τα εξής: «Η ανάπτυξη της μικροχρηματοδότησης
προσκρούει σε σημαντικούς περιορισμούς εμπόδια
στα κράτη μέλη. Οι προϋποθέσεις-πλαίσιο για τη
μικροχρηματοδότηση χρειάζονται βελτίωση».

Ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ Γεώργιος Ντάσης και η Αυτής
Μεγαλειότητα Βασίλισσα του Βελγίου Ματθίλδη
Η μικροχρηματοδότηση περιλαμβάνει ένα φάσμα
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για τα πρόσωπα που
θεωρούνται παραδοσιακά ως αφερέγγυα, κυρίως επειδή
δεν μπορούν να προσφέρουν επαρκείς εγγυήσεις σε ένα
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα έναντι του κινδύνου ζημίας.
Παρότι η μικροχρηματοδότηση εστιάζεται κατά
πρώτο και κύριο λόγο στις αναπτυσσόμενες χώρες,
παρέχεται ωστόσο και σε δανειολήπτες εντός της ΕΕ.
Η 1η Ευρωπαϊκή Ημέρα Μικροχρηματοδότησης
(ΕΗΜ) συνδιοργανώθηκε από την ΕΟΚΕ, στις 19 και
20 Οκτωβρίου 2015, με στόχο την ευρύτερη προβολή της
μικροχρηματοδότησης ως μέσου για την καταπολέμηση
του κοινωνικού αποκλεισμού και της ανεργίας στην ΕΕ.
Παρουσία της Αυτής Μεγαλειότητας Βασίλισσας
Ματθίλδης του Βελγίου και της Επιτρόπου κυρίας
Marianne Thyssen, ο πρόεδρος του ειδικευμένου
τμήματος «Οικονομική και Νομισματική Ένωση, οικονομική
και κοινωνική συνοχή» κ. Joost van Iersel, εξήρε τη

Πράγματι, η μικροχρηματοδότηση στην Ευρώπη
εξελίσσεται με ταχύ ρυθμό σε ενδεδειγμένο εργαλείο για την
άμβλυνση του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού,
μέσω της παροχής υπηρεσιών τόσο χρηματοπιστωτικών
(μικροπίστωση, μικροασφάλιση κλπ.) όσο και μη
χρηματοπιστωτικών (κατάρτιση, καθοδήγηση κλπ.).
Η ΕΟΚΕ έχει εγκύψει στο εν λόγω ζήτημα και είναι πεπεισμένη
ότι η μικροχρηματοδότηση αποτελεί μέσο προώθησης του
επιχειρηματικού πνεύματος και δημιουργίας νέων θέσεων
εργασίας σε πολύ μικρές επιχειρήσεις. Για τον περιορισμό
της πολυπλοκότητας και του κόστους της μικροπίστωσης,
η ΕΟΚΕ προτείνει, αφενός, την ανάπτυξη τυποποιημένων
υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και, αφετέρου, την
εξασφάλιση εγγυήσεων και συγχρηματοδότησης.
Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, η αληθινή επανάσταση που
φέρνει η μικροχρηματοδότηση συνίσταται στο γεγονός
ότι προσφέρει –μέσω δραστηριοτήτων διαμεσολάβησης–
μια ευκαιρία στους ιδιώτες που δεν έχουν πρόσβαση στην
χρηματοπιστωτική αγορά και τους παρέχει τη δυνατότητα
να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους με τα δικά τους κεφάλαια,
αποφεύγοντας ως εκ τούτου τη βοήθεια, τις επιδοτήσεις
●
και την εξάρτηση. (mm)

Η ΕΟΚΕ δεν συνέλαβε απλά την ιδέα του Ευρωπαϊκού
Έτους Ανάπτυξης (ΕΕΑ) 2015, αλλά συνέβαλε επίσης
στην επιτυχία του. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους
διοργανώθηκαν πολυάριθμες πρωτοβουλίες σχεδιασμένες
ώστε να απευθύνονται σε ευρύτερο κοινό -επιχειρηματικές
ομάδες, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΜΚΟ- προκειμένου
να διερευνηθούν αποτελεσματικότεροι και αποδοτικότεροι
τρόποι ευθυγράμμισης και συντονισμού αυτής της
πολιτικής.
Το τμήμα «Εξωτερικές σχέσεις» της ΕΟΚΕ συνεργάστηκε
στενά με χώρες που εργάζονται για την επίτευξη των
αναπτυξιακών στόχων. Ειδικότερα, διοργάνωσε το
14ο περιφερειακό σεμινάριο των οικονομικών και
κοινωνικών ομάδων ενδιαφερόντων ΑΚΕ-ΕΕ, που
υποστήριξε σθεναρά πλαίσιο σύγκλισης για του Στόχους
βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) επικεντρωμένο στην εξάλειψη
της φτώχειας και στην άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής.
Στη συνεδρίαση του δικτύου ECOSOC ΕΕ-Αφρικής,
η ΕΟΚΕ επέμεινε στην ανάγκη διαφανούς διαχείρισης
του Καταπιστευματικού Ταμείου Έκτακτης Ανάγκης για
την Αφρική που προσέφερε η ΕΕ στη Σύνοδο κορυφής
της Βαλέτας, και το οποίο θα πρέπει να βασίζεται, και
να παρακολουθείται σε σχέση με τους ΣΒΑ, στο πλαίσιο
πραγματικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των χωρών.

την ΕΕ. Διεξήχθησαν τρεις ενδιαφέρουσες συζητήσεις –
η πρώτη επικεντρώθηκε στην επικοινωνιακή εκστρατεία
του ΕΕΑ, η δεύτερη στον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών
και των ΜΜΕ και η τρίτη στην επικοινωνία για τους ΣΒΑ.
Μέλη της ΕΟΚΕ και εκλεκτοί ομιλητές από το περιφερειακό
κέντρο ενημέρωσης των ΗΕ, τη ΔΟΕ, την ΕΤΕπ, τη WWF, τη
Welthungerhilfe, τον Σουηδικό Αναπτυξιακό Οργανισμό
(SIDA), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, καθώς
και από την κυβέρνηση και την ΟΚΕ του Λουξεμβούργου,
αντάλλαξαν εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές και
συζήτησαν με περίπου 150 προσκεκλημένους.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην
●
ιστοσελίδα της ΕΟΚΕ. (sma/dm)

Στα τέλη του 2015, το τμήμα επικοινωνίας της ΕΟΚΕ
διοργάνωσε το Σεμινάριο της κοινωνίας πολιτών
για τα ΜΜΕ 2015 στο Λουξεμβούργο, το οποίο
επικεντρώθηκε στις προκλήσεις της επικοινωνίας
της αναπτυξιακής πολιτικής. Πραγματοποιήθηκε στις
26-27 Νοεμβρίου και σε αυτό συμμετείχαν αρμόδιοι
επικοινωνίας από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών,
δημοσιογράφοι, φοιτητές και πανεπιστημιακοί από όλη

Συνέ χεια α πό τ η σε λίδα 1
Η ευρωπαϊκ ή κοινωνία α ν τιμ ε τωπίζ ει τ η μ ε τα νασ τευ τικ ή κρίσ η
περιφερειακό γραφείο επιχειρησιακής ομάδας της ΕΕ
που υποστηρίζει τη λειτουργία των «κομβικών σημείων
υποδοχής», το κέντρο υποδοχής στο Pozzallo και ΜΚΟ
όπως οι Caritas, Centro Astalli και Comunità di Sant’Egidio κατέστησαν σαφή τη μεγάλη διαφορά μεταξύ της
κατάστασης στη θεωρία και στην πράξη.
Ο κ. Stefano Mallia σχολίασε «η πρόκληση συνίσταται
στο ότι εντός 24 ωρών λαμβάνεται απόφαση για το κατά
πόσον ένας μετανάστης μπορεί να ζητήσει προστασία.
Αυτοί που κρίνονται ότι δεν χρήζουν προστασίας είτε

2

επαναπροωθούνται, αν προέρχονται από χώρα με την
οποία υπάρχει συμφωνία επαναπροώθησης (π.χ. Τυνησία),
είτε καλούνται να εγκαταλείψουν την Ιταλία εντός 7 ημερών
και πετάγονται στο δρόμο. Αυτό προφανώς οδηγεί σε σειρά
προβλημάτων».
Η αύξηση της χρηματοδότησης θα επέτρεπε στις ΜΚΟ να
επαγγελματικοποιηθούν, ενώ ο καλύτερος συντονισμός
μεταξύ των φορέων θα άφηνε λιγότερους ανθρώπους
ακάλυπτους από το σύστημα. Θα πρέπει επίσης να δοθεί
μεγαλύτερη προσοχή στη διαδικασία ένταξης.

Δημόσια ακρόαση για την ένταξη
των προσφύγων στην αγορά εργασίας
Στις 15 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες
δημόσια ακρόαση για την ένταξη των προσφύγων στην
αγορά εργασίας, με παρουσιάσεις από την Caritas,
την UNHCR, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Γερμανική
ομοσπονδιακή υπηρεσία απασχόλησης και τη Διεθνή
Καθολική Επιτροπή για τη Μετανάστευση. Μεταξύ των
ομιλητών ήταν ο Δρ. Alizoy Temorshah από το Αφγανιστάν,
στον οποίο έχει χορηγηθεί καθεστώς πρόσφυγα. Εξήγησε
πόσο δύσκολη ήταν η ανάληψη επαγγελματικής
δραστηριότητας στο Βέλγιο. Η ακρόαση κατέληξε στο
συμπέρασμα πως η απασχόληση θα διευκόλυνε την

κοινωνική ένταξη, θα μείωνε την εξάρτηση από τα
κοινωνικά επιδόματα και θα ενίσχυε τη δυνατότητα
εξεύρεσης αξιοπρεπούς στέγασης. Οι απασχολούμενοι
πρόσφυγες θα συνεισέφεραν στο σύστημα κοινωνικής
ασφάλισης και οι δαπάνες τους σε καταναλωτικά αγαθά
θα ωφελούσε την οικονομία στο σύνολό της. Αυτό
θα μπορούσε να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές χώρες να
αντιμετωπίσουν τη δημογραφική πτώση, τη γήρανση του
πληθυσμού και τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού.
Τα ευρήματα της αποστολής και της ακρόασης θα
τροφοδοτήσουν γνωμοδοτήσεις, που θα ψηφιστούν στη
●
σύνοδο ολομέλειας του Δεκεμβρίου. (mm/dm)
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Εναρμόνιση της προόδου: ο Γεώργιος Ντάσης, Πρόεδρος της ΕΟΚΕ
ορίζει τις προτεραιότητες της ΕΟΚΕ κατά τη διάρκεια της θητείας του
Ο κ. Γεώργιος Ντάσης, που εξελέγη με συντριπτική
πλειοψηφία, είναι ο 31ος Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, όργανο του οποίου
θα ηγηθεί επικουρούμενος από δύο Αντιπροέδρους, τον κ.
Michael Smyth (Προϋπολογισμός) και τον κ. Gonçalo Lobo
Xavier (Επικοινωνία), από το 2015 έως το 2018.
«Αυτή η θητεία θα είναι ωφέλιμη για τους λαούς της
Ευρώπης, θα είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένη σε
αυτούς. Θα κινητοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις της
κοινωνίας των πολιτών για να κάνουμε την Ευρωπαϊκή
Ένωση ελκυστική και περισσότερο παρούσα στην
καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων. Καταρχήν, πρέπει να
περιορίσουμε το φαινόμενο της ακραίας φτώχειας και
να επενδύσουμε στην απασχόληση των νέων, σε έργα
υποδομών, στην έρευνα και την καινοτομία, και μάλιστα
σε μαζική κλίμακα. Η Ευρώπη δεν πρέπει να ταυτιστεί με
ισοπέδωση προς τα κάτω, αλλά με κοινή πορεία προς
τα άνω. Πρέπει να οδηγεί σε βελτίωση της ποιότητας
ζωής όλων των πολιτών —σε Βορρά, Νότο, Ανατολή και

Δύση—, αυτό αποκαλούμε «εναρμόνιση της προόδου»»,
επισημαίνει ο κ. Γεώργιος Ντάσης.
Το πρόγραμμα του Προέδρου εισάγει, με τον τρόπο
αυτό, μια πολύ πρακτική διάσταση στις πολιτικές
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απόρροια γνωμοδοτήσεων
που έχει υιοθετήσει η ΕΟΚΕ και που απευθύνονται
στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, σύμφωνα με την
αποστολή που η Συνθήκη αναθέτει στην ΕΟΚΕ. Αντί να
θεωρεί την Ένωση δεδομένη, το πρόγραμμα εστιάζει
στην σοβαρή κρίση που διαπερνά την Ευρώπη, με την
οικονομική ύφεση και την κοινωνική επιδείνωση να
έχουν πλήξει βαθιά την εμπιστοσύνη των πολιτών στην
Ένωση. Απευθύνοντας έκκληση για επιχειρηματικότητα,
εργατικότητα και αλληλεγγύη, δίνει έμφαση στην
κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή,
που παραμένει το θεμέλιο μιας δίκαιης Ευρώπης. Για
την επίτευξη του σκοπού αυτού, πρέπει να γίνει χρήση
μέσων όπως το ελάχιστο ευρωπαϊκό εισόδημα ή η
φορολογία.

Το πρόγραμμα υποστηρίζει το επενδυτικό σχέδιο για την
Ευρώπη, ζητώντας παράλληλα την προσθήκη έκτακτου
επενδυτικού σχεδίου για την ανάπτυξη και την
απασχόληση, και την υιοθέτηση ειδικών μέτρων οικονομικής
σύγκλισης, όπως ένα σύστημα κοινής έκδοσης χρεογράφων
και ένα προσωρινό ταμείο για τα ευρωομόλογα.
Η ψηφιακή ενιαία αγορά, η δημιουργία ευρωπαϊκού
χώρου μεταφορών και η υλοποίηση μιας πραγματικής
ενεργειακής ένωσης αποτελούν, επίσης, προτεραιότητες
για τον νέο Πρόεδρο της ΕΟΚΕ, ενώ συμβάλλουν στη
βιώσιμη ανάπτυξη της Ένωσης, ιδίως σύμφωνα με τους
περιορισμούς που θέτει η κλιματική αλλαγή, οι οποίοι θα
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ.
Στο πρόγραμμά του, ο Πρόεδρος υπενθυμίζει την
προσήλωσή του σε μια Ένωση ισχυρή στην

Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, των στόχων
και των έκτακτων αναγκών, τα κράτη μέλη πρέπει να
εφοδιάσουν, επίσης, την Ευρωπαϊκή Ένωση με τα μέσα
που θα της επιτρέψουν να αναλάβει δράση, δηλαδή με
έναν προϋπολογισμό που θα μπορεί να αντεπεξέλθει
●
στις φιλοδοξίες της.

Μια Ευρώπη προόδου για όλους
«Όταν μου έκαναν την τιμή να με εκλέξουν πρόεδρο,
οι συνάδελφοί μου γνώριζαν καλά ότι θα συνεχίσω να
κάνω αυτό που πάντα έκανα:
● αφενός, να υπερασπίζομαι τις θεμελιώδεις
ευρωπαϊκές αξίες, τη δημοκρατία, τον κοινωνικό
διάλογο και, ως εκ τούτου, την οργανωμένη
κοινωνία των πολιτών και την ΕΟΚΕ και·
● αφετέρου, να υπερασπίζομαι την ίδια την Ευρωπαϊκή
Ένωση, διότι πρόκειται για ένα ευγενές, μεγάλο,
έξυπνο και γενναιόδωρο σχέδιο, απαραίτητο για την
ειρήνη και την πρόοδο και, παρόλα αυτά, δέχεται
επίθεση, συχνά δε αποτελεί αντικείμενο κακής
διαχείρισης και αδυνατεί να αποφύγει τα χειρότερα.

Ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ Γεώργιος Ντάσης και οι αντιπρόεδροι της ΕΟΚΕ: Gonçalo Lobo Xavier (αριστερά) και Michael Smyth (δεξιά)

παγκόσμια σκηνή, που πρέπει να υπερασπίζεται όχι
μόνον τα οικονομικά της συμφέροντα, αλλά κυρίως τις
κοινωνικές και περιβαλλοντικές της απαιτήσεις. Η Ένωση
έχει καθήκον να υποδέχεται τους αιτούντες άσυλο και
να θέσει σε εφαρμογή μια νέα μεταναστευτική
πολιτική, βασισμένη στις αρχές της αλληλεγγύης και
του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο αγώνας
κατά των διακινητών ανθρώπων μέσω μιας ενισχυμένης
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, πρέπει να
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

Γνωρίζουν επίσης την πεποίθησή μου και νομίζω ότι τη
συμμερίζονται: η Ευρώπη πρέπει να προσπαθήσει να
διασφαλίσει ότι όλοι οι πολίτες της ζουν και εργάζονται

σε αξιοπρεπείς συνθήκες. Η ΕΕ οφείλει να ανακτήσει την
εμπιστοσύνη τους, την υποστήριξή τους, την ένταξή τους
ακόμη και τον ενθουσιασμό τους. Πρέπει να ξαναβρεί την
αίγλη που είχε κάποτε, αυτό που ώθησε πολλούς λαούς, μαζί
και τον δικό μου, να θέλουν να προσχωρήσουν σε αυτή,
διότι ήταν ένας χώρος ειρήνης, δημοκρατίας και ευημερίας.
Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να πάψει να θεωρείται ως μια
μηχανή αδιάφορη στα δεινά των πολιτών, απόμακρη και
αναίσθητη και πρέπει να αποδείξει συγκεκριμένα στις
γυναίκες και στους άνδρες της Ευρώπης ότι υπάρχει κάτι
που, εν τέλει, είναι σημαντικότερο από τα υπόλοιπα σε
αυτό το περίφημο ευρωπαϊκό σχέδιο, ένα μόνο πράγμα
που πραγματικά μετράει: οι πολίτες».
Γεώργιος Ντάσης
Πρόεδρος της ΕΟΚΕ

Χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

Μαζί στην επικοινωνία για να προωθήσουμε το έργο της ΕΟΚΕ

Είμαι μέλος της ΕΟΚΕ από το 2006 και ο ορισμός μου
στη θέση του αντιπροέδρου του οργάνου αποτελεί μεγάλη
τιμή προς το πρόσωπό μου. Η κοινωνία πολιτών έχει να
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη σημερινή Ευρώπη
και η ΕΟΚΕ οφείλει να πράξει περισσότερα, έτσι ώστε να
συνεκτιμώνται περισσότερο οι θέσεις της κοινωνίας πολιτών
σε ενωσιακή κλίμακα.

Πιστεύω ότι η δική μου γενιά είναι πραγματικά τυχερή.
Ανήκουμε στη λεγόμενη «Γενιά Erasmus» (Generation Erasmus),
η γενιά που έζησε σε μια, ως επί το πλείστον, ειρηνική Ευρώπη
και είχε εξαιρετικές ευκαιρίες πρόσβασης στη γνώση και σε
πολιτιστικές ανταλλαγές. Αυτή η εμπειρία συνέβαλε σημαντικά
στο να αισθάνομαι ένας γνήσιος Ευρωπαίος.

Ως οικονομολόγος, εκφράζω την ικανοποίησή μου για το
γεγονός ότι έχω επιφορτιστεί με την εποπτεία της οικονομικής
διαχείρισης της ΕΟΚΕ. Προσβλέπω δε στη στενή συνεργασία
μου με τα υπόλοιπα μέλη της Ομάδας Προϋπολογισμού και
του Προεδρείου. Ευελπιστώ ότι θα μπορέσω να θέσω την
πείρα μου ως πρόεδρος της Habinteg Housing Association,
μιας μεγάλης οργάνωσης στέγασης στη Βόρεια Ιρλανδία, στην
υπηρεσία της ΕΟΚΕ. Σημειωτέον δε ότι προϋπολογισμός της
τελευταίας και της εν λόγω οργάνωσης είναι περίπου ισόποσοι.
Προτεραιότητά μου είναι να συνεχίζω το εξαιρετικό έργο
του προκατόχου μου, του κ. Hans-Joachim Wilms, στον
καταρτισμό του προϋπολογισμού του οργάνου, μεριμνώντας
για τη συμβατότητά του με την προβλεπόμενη διαδικασία,
και παράλληλα να διατηρήσω και να ενισχύσω τη συνεργασία
με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ και την Επιτροπή των
Περιφερειών.

Όσον αφορά τα καθήκοντά μου στην ΕΟΚΕ γενικότερα,
πιστεύω ότι, κατά τη διάρκεια της νέας θητείας του οργάνου,
θα δοθεί περισσότερη έμφαση στα κοινωνικά ζητήματα και δη
στη λεγόμενη χαμένη νέα γενιά, την οποία έχει ποικιλοτρόπως
απογοητεύσει η δική μου γενιά. Σαφώς η ΕΟΚΕ είναι καθ’ ύλην
αρμόδια για να αναλάβει μια προεξάρχουσα δράση στην
επίλυση του προβλήματος της αποστασιοποίησης και της
αποξένωσης των νέων.
Από την απαρχή της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής
κρίσης, οι αρμόδιοι λήψης αποφάσεων στην ΕΕ έχουν αποκοπεί
ακόμη περισσότερο από τους κανονικούς πολίτες. Η ΕΟΚΕ
οφείλει να αποτελέσει –βάσει της θέσης της– γέφυρα μεταξύ
της κοινωνίας πολιτών και της ΕΕ πολύ πιο ουσιαστικά. Στα
επόμενα χρόνια προβλέπω ότι θα έχουμε πολύ περισσότερες
πρωτοβουλίες τοπικής δράσης και αισιοδοξώ ότι τα μέλη
μας θα προσεγγίσουν ακόμη περισσότερο τις τοπικές τους
κοινότητες και ΜΚΟ. Παράλληλα, ευελπιστώ ότι τα μέλη θα
πράξουν ακόμη περισσότερα, έτσι ώστε να κατανοήσει η κοινή
γνώμη ότι η ΕΕ δεν εξαντλείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, καθώς και ότι τα
αιτήματά της μπορούν να εισακουστούν μέσω της ΕΟΚΕ.
Michael Smyth
αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ αρμόδιος σε θέματα προϋπολογισμού

Ήθελα να ανταποδώσω κάτι στην Ευρώπη. Ως εκ τούτου,
αποφάσισα να αφιερώσω την αντιπροεδρία μου στην ΕΟΚΕ
στο μέλλον της Ευρώπης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο
η φιλοδοξία μου, ως νεοεκλεγείς Αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ αρμόδιος
για την επικοινωνία, είναι να προωθήσω την προστιθέμενη αξία
της ΕΟΚΕ και τη συμβολή του έργου των μελών μας στη συνεχή
διαδικασία οικοδόμησης της Ευρώπης. Αντί να εστιάσουμε
την επικοινωνία στον θεσμικό ρόλο και στη δομή της ΕΟΚΕ, θα
την δρομολογήσουμε στην προβολή του έργου μας και των
αποτελεσμάτων μας – καθώς και στον τρόπο με τον οποίο η ΕΟΚΕ
αντανακλά τις πραγματικές ανησυχίες των πολιτών της ΕΕ και
ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα. Πρέπει να εξηγήσουμε
στους πολίτες της Ευρώπης με ποιο τρόπο κάνουμε τη διαφορά.
Ωστόσο, τα μέλη της ΕΟΚΕ είναι οι πρώτοι που αναγνωρίζουν ότι
η επικοινωνία μας δεν μπορεί να περιλαμβάνει όλα τα θέματα. Εάν
οι επικοινωνιακές μας δράσεις εκτείνονται σε όλα τα ζητήματα, τότε
κανένα ζήτημα δεν είναι σημαντικό. Πρέπει να επιλέγουμε και να

θέτουμε σε προτεραιότητα για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και
να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα.
Πρέπει να επικεντρωθούμε σε θέματα που συνδυάζουν
τη χάραξη πολιτικών με τα ζητήματα που απασχολούν
πραγματικά τους απλούς πολίτες. Και θα πρέπει να είμαστε
συγκεκριμένοι, βασιζόμενοι σε πραγματικά περιστατικά και
όχι σε ρητορικές συζητήσεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο
βρισκόμαστε εδώ: για να εκπροσωπούμε την οργανωμένη
κοινωνία των πολιτών, με όλα τα συναφή πλεονεκτήματα και
τα μειονεκτήματα.
Πιστεύω ότι η ανανέωση της σύνθεσης της ΕΟΚΕ με ποσοστό 40%
νέων μελών αποτελεί μια πρόκληση, αλλά και μια ευκαιρία. Τα
νέα μέλη θα προσφέρουν νέες ιδέες και νέο πνεύμα στην ΕΟΚΕ.
Επομένως, η άμεση πρόκλησή μας είναι να δραστηριοποιηθούμε
γρήγορα και να βοηθήσουμε τα νέα μέλη να γνωρίσουν καλύτερα
τους στόχους της ΕΟΚΕ. Από τη σκοπιά της επικοινωνίας, αυτό
συνιστά μια ευκαιρία.
Πιστεύω ακράδαντα ότι κάθε μέλος έχει ευθύνη για την
επικοινωνία. Οι επιδόσεις των μελών και η ικανότητά τους να
λειτουργήσουν ως πρότυπα προσφέρει τεράστιες δυνατότητες.
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Νέα δομή της ΕΟΚΕ για
ΠΡΟΕΔΡΙΑ
Η Προεδρία της ΕΟΚΕ
αποτελείται από έναν πρόεδρο
και δύο αντιπροέδρους με θητεία
δυόμισι ετών.

Πρόεδρος

Γεώργιος Ντάσης
(Ομάδα II – Εργαζόμενοι – Ελλάδα)

Αντιπρόεδρος

Michael Smyth

Αντιπρόεδρος

(Ομάδα III – Διάφορες
δραστηριότητες – Ηνωμένο Βασίλειο)
Πρόεδρος της Ομάδας
Προϋπολογισμού

Gonçalo Lobo Xavier
(Ομάδα I - Εργοδότες – Πορτογαλία)
Πρόεδρος της Ομάδας Επικοινωνίας

ΟΜΆΔΕΣ
Η ΕΟΚΕ χωρίζεται σε τρεις Ομάδες: Εργοδότες, Εργαζόμενοι και Διάφορες δραστηριότητες.

Ομάδα
I – Εργοδότες

Ομάδα
II – Εργαζόμενοι

Ομάδα III –
Διάφορες
δραστηριότητες

Πρόεδρος

Πρόεδρος

Πρόεδρος

Jacek Krawczyk

Gabriele Bischoff

Luca Jahier

Πολωνία

Γερμανία

Ιταλία

Αντιπρόεδροι της Ομάδας
Milena Angelova
Violeta Jelić
Paulo Barros Vale
Stefano Mallia
Stéphane Buffetaut Thomas MCDONOGH
Peter Clever
Maurizio Reale
Vladimíra Drbalová Erik Svensson

Αντιπρόεδροι της Ομάδας
Andrzej Adamczyk Wolfgang Greif
Cinzia Del Rio
Judy McKnight
Anne Demelenne
Denis Meynent
Plamen Dimitrov
José María Zuﬁaur
Bernt Fallenkamp

Αντιπρόεδροι της Ομάδας
Benedicte Federspiel
Mindaugas Maciulevičius
Arno Metzler
Ariane Rodert
Ιωάννης Βαρδακαστάνης

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
Το Προεδρείο καθορίζει την οργάνωση και την εσωτερική λειτουργία της ΕΟΚΕ. Απαρτίζεται από 39 μέλη συμπεριλαμβανομένων του
Προέδρου και των δύο Αντιπροέδρων. Για ειδικά θέματα, το Προεδρείο επικουρείται από ειδικές ομάδες.

ΣΥΝΟΔΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
Η ΕΟΚΕ υιοθετεί με απλή πλειοψηφία
τις γνωμοδοτήσεις της και τις διαβιβάζει
στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή
και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Η ΕΟΚΕ έχει 350 μέλη.

Ομάδα Εργοδοτών

Ομάδα των Εργαζομένων Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων

Daniel Mareels
Μάνθος Μαυρομμάτης
Bernd Dittmann
Dorthe Andersen
Reet Teder
Patricia Cirez Miqueleiz
Tellervo Kyla-Harakka-Ruonala
Dragica Martinović Džamonja
David Croughan
Joost van Iersel
Jacek Krawczyk
Gonçalo Lobo Xavier
Brendan Burns

Oliver Röpke
Lucie Studničná
Gabriele Bischoff
Γεώργιος Ντάσης
Pierre Jean Coulon
Stefano Palmieri
Daiva Kvedaraitė
Raymond Hencks
Charles Vella
Martin Siecker
Ellen Paula Nygren
Andrej Zorko
Emil Machyna

Ronny Lannoo
Dilyana Slavova
Pavel Trantina
Arno Metzler
Miguel Ángel Cabra de Luna
Reine-Claude Mader
Ákos Topolánszky
Luca Jahier
Gunta Anča
Krzysztof Balon
Cristian Pîrvulescu
Ariane Rodert
Michael Smyth

την περίοδο 2015-2018
Η ΕΟΚΕ απαρτίζεται από έξι ειδικευμένα τμήματα, καθώς και από την Συμβουλευτική Επιτροπή Βιομηχανικών
Μεταλλαγών (CCMI), το Παρατηρητήριο της Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ), το Παρατηρητήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης
(ΠΒΑ), το Παρατηρητήριο της Αγοράς Εργασίας (ΠΑΕ) και τη συντονιστική επιτροπή «Ευρώπη 2020».

Τμήμα «Μεταφορές, ενέργεια, υποδομές,
κοινωνία των πληροφοριών» (TEN)

Τμήμα «Εξωτερικές
σχέσεις» (REX)

Τμήμα «Οικονομική και Νομισματική Ένωση, οικονομική
και κοινωνική συνοχή» (ECO)

Πρόεδρος
Πρόεδρος

Pierre Jean Coulon
Ομάδα των Εργαζομένων
Γαλλία
Τμήμα «Γεωργία, αγροτική ανάπτυξη,
περιβάλλον» (NAT)

Πρόεδρος

Dilyana Slavova

Joost van Iersel

Ομάδα Διαφόρων
Δραστηριοτήτων
Βουλγαρία

Ομάδα Εργοδοτών
Κάτω Χώρες

Τμήμα «Ενιαία αγορά,
παραγωγή και κατανάλωση» (INT)

Τμήμα «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις,
δικαιώματα του πολίτη» (SOC)

Πρόεδρος
Πρόεδρος

Πρόεδρος

Brendan Burns

Martin Siecker

Ομάδα Εργοδοτών
Ηνωμένο Βασίλειο

Ομάδα των Εργαζομένων
Κάτω Χώρες

Παρατηρητήριο της Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΠΒΑ)

Pavel Trantina

Παρατηρητήριο της Ενιαίας Αγοράς (ΠΕΑ)

Ομάδα Διαφόρων
Δραστηριοτήτων
Τσεχική Δημοκρατία
Παρατηρητήριο της Αγοράς Εργασίας (ΠΑΕ)

Πρόεδρος

Πρόεδρος

Πρόεδρος

Brenda King

Pedro Almeida Freire

Carlos Manuel Trindade

Ομάδα Εργοδοτών
Ηνωμένο Βασίλειο

Ομάδα Εργοδοτών
Πορτογαλία

Ομάδα των Εργαζομένων
Πορτογαλία

Συμβουλευτική Επιτροπής Βιομηχανικών Μεταλλαγών (CCMI) Συντονιστική Επιτροπή «Ευρώπη 2020»

Πρόεδρος

Πρόεδρος

Lucie Studničná

Etele Baráth

Ομάδα των Εργαζομένων
Τσεχική Δημοκρατία

Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων
Ουγγαρία

ΚΟΣΜΗΤΟΡΕΣ
Bernardo Hernández
Bataller
Antonello Pezzini

Laure Batut

Ομάδα Εργοδοτών
Ιταλία

Ομάδα των Εργαζομένων
Γαλλία

Ομάδα Διαφόρων
Δραστηριοτήτων
Ισπανία

Γενικός Γραμματέας

Luis Planas

Οι προτεραιότητες της Ομάδας των Εργοδοτών: ισχυρή,
σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη και θέσεις εργασίας για
τις επιχειρήσεις και την κοινωνία στην οποία λειτουργούν

Η Ομάδα των Εργοδοτών
Η ομάδα των εργοδοτών θα συνεχίσει να υποστηρίζει
την ανάπτυξη και την απασχόληση προς όφελος των
επιχειρήσεων και της κοινωνίας στην οποία λειτουργούν.
Είμαστε στη φάση καθορισμού των προτεραιοτήτων μας
(που πρέπει να εγκριθούν από την Ομάδα), οι οποίες
εμπίπτουν σε 6 βασικές κατηγορίες:
● Ένα σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον
αποτελεί προϋπόθεση για ισχυρή, βιώσιμη και σταθερή
ανάπτυξη· Είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να
διενεργούν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
για την ενίσχυση της ανάπτυξης, στο πλαίσιο
του ευρωπαϊκού εξαμήνου, και να τηρούν τη
δημοσιονομική υπευθυνότητα·
● Ενθάρρυνση ισχυρότερου επιχειρηματικού
πνεύματος στην Ευρώπη: για να διευκολυνθεί

η δημιουργία επιχειρήσεων και η ανάπτυξη,
η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να βελτιώσουν
τις βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας·
● Ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς της
ΕΕ, μέριμνα για τις ανάγκες των επιχειρήσεων
και επίτευξη μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας,
βελτίωσης της νομοθεσίας και σημαντικής μείωσης
του κόστους.
● Τόνωση μιας ανταγωνιστικής, πλήρως
ολοκληρωμένης και μακρόπνοης
βιομηχανικής πολιτικής προκειμένου να
εξασφαλιστεί μια ισχυρή, σταθερή και ανταγωνιστική
βιομηχανική βάση στην Ευρώπη·

Ένα θετικό σχέδιο για το μέλλον της εργασίας
Τα τελευταία χρόνια, η ευρωπαϊκή πολιτική
κυριαρχείται από την κρίση και τη διάσωση του ευρώ.
Οι εθνικοί εγωισμοί καθοδηγούν όλο και περισσότερο
την προσέγγιση που υιοθετείται. Αυτό αποτυπώνεται και
στην τρέχουσα «προσφυγική» κρίση, η οποία, κατ’ ουσία,
είναι μια πολιτική κρίση. Μέχρι σήμερα, η ΕΕ δεν έχει
κατορθώσει να ανταποκριθεί με επιτυχία στην πρόκληση
της διαχείρισης των κυμάτων προσφύγων που προσπαθούν
να ξεφύγουν από τον πόλεμο και τη βία.
Φαίνεται σαν να έχει «αναδυθεί» το πνεύμα της
επανεθνικοποίησης και η κρίση το έχει υπερδιογκώσει.
Αυτό που χρειάζεται τώρα η Ευρώπη είναι ένα θετικό
σχέδιο για το μέλλον, το οποίο θα εστιάζεται εκ νέου στις
συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των ανθρώπων.
Γι’ αυτό θα πρέπει να εξετάσουμε το σύνολο της αγοράς
εργασίας και όχι μόνο την ψηφιακή ενιαία αγορά
και θα πρέπει να βρούμε ευρωπαϊκές λύσεις που θα
διαμορφώνουν την εργασία του μέλλοντος κατά δίκαιο
και ισότιμο τρόπο. Η ψηφιοποίηση προσφέρει στον τομέα
αυτόν πολλές δυνατότητες, ωστόσο, μόνον εάν ενταχθεί
στο σωστό πολιτικό πλαίσιο. Υπό αυτό το πρίσμα, το
«κοινωνικό κεκτημένο» αποτελεί το θεμέλιο και θα πρέπει
να αναπτυχθεί περαιτέρω.

● (Επαν-) οικοδόμηση του ρόλου της Ευρώπης
στον κόσμο, υπερμάχου του ελεύθερου εμπορίου
προς όφελος των επιχειρήσεων και των καταναλωτών·
● Ανταγωνιστικότητα για την αύξηση της
απασχόλησης και τη διασφάλιση της
κοινωνικής διάστασης της ΕΕ: με βάση
την ανταγωνιστικότητα και την ενίσχυση της
ανάπτυξης, η ΕΕ θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να
δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις εργασίας.
Με αυτό τον τρόπο θα αποκτήσει η ΕΕ πραγματική
κοινωνική διάσταση και θα επιλύσει το πρόβλημα
της υψηλής ανεργίας.
Jacek Krawczyk
Πρόεδρος της Ομάδας των Εργοδοτών
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Μαζί σ τ ην ε πικοινωνία για να
προωθήσουμ ε το έργο τ ης ΕΟΚΕ
Ο Albert Schweitzer, κάτοχος του βραβείου Νόμπελ ειρήνης
το 1952, είχε δηλώσει ότι «Το παράδειγμα δεν είναι το κύριο
αίτιο επιρροής των άλλων. Είναι το μόνο αίτιο!». Αυτή η φράση
ενσαρκώνει την αντίληψή μου σχετικά με την προσέγγιση που
θα πρέπει να υιοθετήσουν τα μέλη στον τομέα της επικοινωνίας.
Ενθαρρύνω κάθε μέλος να αναλάβει δράσεις επικοινωνίας
τόσο στις Βρυξέλλες (η ΕΟΚΕ χρειάζεται αναγνώριση από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το
πολύτιμο έργο που επιτελεί) όσο και στην πατρίδα του/της (μέσω
των οργανώσεών μας και των επιτόπιων παραγόντων). Αυτός
είναι ο λόγος για τον οποίο υποστηρίζω θερμά τις πρωτοβουλίες
«Going local» («Δραστηριοποίηση σε τοπικό επίπεδο») στο
πλαίσιο της δέσμευσής μας. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε
με τα μέλη, τα ειδικευμένα τμήματα και τις ομάδες της ΕΟΚΕ ούτως
ώστε να ενισχυθεί αυτή η πρωτοβουλία.
Δεν μπορούμε να λησμονούμε τα τραγικά γεγονότα που έπληξαν
πρόσφατα την Ευρώπη. Όταν ανακαλούμε στη μνήμη μας τις
επιθέσεις που διεπράχθησαν στο Παρίσι στις 13 Νοεμβρίου,
πρέπει να θυμόμαστε ότι βρισκόμαστε όλοι εδώ για να
υποστηρίξουμε μια ενωμένη, δημοκρατική, αλληλέγγυα, ειρηνική
και ευημερούσα Ευρώπη, η οποία είναι κοντά στους πολίτες της.
Αυτή είναι η συμβολή μας έτσι ώστε να αποτραπεί η επανάληψη
τραγικών γεγονότων όπως αυτά που έπληξαν την Ευρώπη.
Αγαπητέ αναγνώστη, ως Αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ με αρμοδιότητα
στην επικοινωνία, είμαι υπερήφανος που εργάζομαι σε έναν
τομέα δραστηριότητας της ΕΟΚΕ, στον οποίο διαθέτουμε ένα
ισχυρό σημείο εκκίνησης. Μπορείτε επίσης να βασιστείτε στις
προσπάθειές μου για βελτίωση κάθε μέρα. Με τη βοήθεια όλων
των ενδιαφερόμενων φορέων θα αξιοποιήσω τα υφιστάμενα
εργαλεία για να βοηθήσω τα μέλη να προβάλλουν επικοινωνιακά
το έργο της ΕΟΚΕ και, με τη βοήθειά σας, θα αναπτύξουμε νέα
εργαλεία για να γίνουμε πιο αποδοτικοί.
Ας πορευτούμε μαζί στην επικοινωνία!
Gonçalo Lobo Xavier
Αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ αρμόδιος για την επικοινωνία

Οι προτεραιότητες της Ομάδας Διαφόρων Δραστηριοτήτων

Επιπλέον, η αναγκαία διαδικασία εμβάθυνσης της ΟΝΕ
πρέπει να εγγυάται ότι αυτή θα καταστεί, επιτέλους,
πιο κοινωνική και πιο δημοκρατική. Η ανάπτυξη μιας
«κοινωνικής ένωσης» πρέπει να αποτελέσει αναπόσπαστο
δομικό στοιχείο μιας βαθύτερης ΟΝΕ, και όχι απλώς ένα
μικρό παράρτημα. Χρειάζονται συγκεκριμένες προτάσεις
προς τον σκοπό αυτόν.
Έτσι, ένας μακροοικονομικός διάλογος της ευρωζώνης
μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη δημοκρατική
και κοινωνική εξέλιξη της ΟΝΕ. Δεν μπορεί να υπάρξει
πραγματική εμβάθυνση της ΟΝΕ χωρίς μεγαλύτερη
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων.
Τέλος, η κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ προϋποθέτει
ότι η δημοσιονομική εξυγίανση θα συνοδεύεται
από ένα αποτελεσματικό επενδυτικό σχέδιο για τη
δημιουργία εισοδήματος μέσω της ανάπτυξης, της
κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, έτσι ώστε να
μην διακυβεύονται η οικονομική ολοκλήρωση και
η ευημερία της Ευρώπης λόγω των αυξανόμενων
κοινωνικών ανισοτήτων.
Gabriele Bischoﬀ
Πρόεδρος της Ομάδας των Εργαζομένων

Η προεδρία της Ομάδας Διαφόρων Δραστηριοτήτων
Το τέλος του 2015 βρίσκει τη σύνθεση της ΕΟΚΕ για
την πενταετή θητεία 2015-2020 ανανεωμένη κατά 40%. Τα
περισσότερα νέα μέλη, 48 τον αριθμό, προέρχονται από
την Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων.
Μολονότι το νέο έτος θα βρει την ΕΟΚΕ αναζωογονημένη,
δυστυχώς δεν ισχύει το ίδιο και για την ΕΕ, η οποία
διάγει περίοδο υπαρξιακής κρίσης. Επικρατεί μια άνευ
προηγουμένου δυσπιστία μεταξύ των κρατών μελών και σε
όλο το πολιτικό φάσμα είναι διάχυτη μια φοβική διάθεση.
Η άποψη της Ομάδας Διαφόρων Δραστηριοτήτων είναι
ότι, σε αυτό ακριβώς το τόσο φορτισμένο πολιτικό
κλίμα δυσπιστίας, πρέπει η ΕΟΚΕ να δράσει καταλυτικά.
Στην αμέσως προηγούμενή του θητεία, το όργανο
επικεντρώθηκε στα εξής τρία κύρια ζητήματα: α) τη
βιώσιμη ανάπτυξη και τις αειφόρες επενδύσεις, β) την
κοινωνική, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη και
γ) τον ενεργό ρόλο της κοινωνίας πολιτών καθ’ όλη τη
νομοθετική διαδικασία της ΕΕ. Στην ουσία, τη δράση μας
και τις αποφάσεις που λάβαμε την προηγούμενη πενταετία
τις χαρακτήριζε η έμφαση στην πρωτοκαθεδρία, στην
καινοτομία και στην ενότητα.

Η Ομάδα των Εργαζομένων
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Κατά τα επόμενα δυόμισι χρόνια, πρέπει να αξιοποιήσουμε
το θετικό αυτό έργο. Για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει
να ασχοληθούμε επειγόντως με ζητήματα που έχουν
ανακύψει εσχάτως, βασιζόμενοι στην πολυσυλλεκτικότητα
και στις επαφές της Ομάδας μας, έτσι ώστε να έρθουμε

πιο κοντά με τους Ευρωπαίους πολίτες. Ήδη, αρχής
γενομένης από το 2016, σκοπεύουμε να αναλύσουμε την
επίδραση του πολιτισμού στην ευρωπαϊκή ταυτότητα
και να ανταλλάξουμε απόψεις με τους πολίτες της
Μεγάλης Βρετανίας ως προς το κόστος και τα οφέλη
μιας ενδεχόμενης αποχώρησης της χώρας τους από
την ΕΕ. Βασική μας προτεραιότητα για το εγγύς μέλλον
είναι να βρεθεί η ΕΟΚΕ στην καρδιά αυτής της Ευρώπης
των πολιτών μέσω της προαγωγής του διαλόγου σε
τοπικό επίπεδο και της συμβολής στην ανάκτηση της
εμπιστοσύνης των πολιτών στις ενωσιακές πολιτικές.
Όσον αφορά το έργο της ΕΟΚΕ, τούτο ίσως συνεπάγεται
μεγαλύτερες επενδύσεις σε πολιτικές αξιολογήσεις
και εμπλουτισμού του «παραδοσιακού» ρόλου μας.
Ειδικότερα, ως προς την Ομάδα III, τούτο ίσως σημαίνει
ότι θα πρέπει να εστιάσουμε τη δράση μας σε μείζονα πεδία
πολιτικής. Αυτό που είναι πάντως βέβαιο, είναι ότι η Ομάδα
Διαφόρων Δραστηριοτήτων θα συνεχίσει να επιδιώκει τη
σύζευξη της Ευρώπης με το τοπικό επίπεδο μέσω μιας
πληθώρας εκδηλώσεων κατά τα εξάμηνα των επόμενων
εκ περιτροπής προεδριών του Συμβουλίου της ΕΕ (δηλ. της
λουξεμβουργιανής, της ολλανδικής, της σλοβενικής κ.λπ.).
Τέλος, εξίσου βέβαιο είναι ότι στο πέρας της τρέχουσας
θητείας της ΕΟΚΕ πρέπει να έχουμε να επιδείξουμε
ουσιαστικό έργο στα πολιτειακά ζητήματα!
Luca Jahier
Πρόεδρος της Ομάδας Διαφόρων Δραστηριοτήτων

Η επανεκβιομηχάνιση της Ευρώπης - Το Παρατηρητήριο της Αγοράς Εργασίας:
το ειδικό κέντρο της ΕΟΚΕ για την
Σεμινάρια της Ομάδας Εργοδοτών

παρακολούθηση της απασχόλησης στην ΕΕ

Η Ομάδα των Εργοδοτών ασχολήθηκε πρόσφατα
με την εξέταση διαφόρων πτυχών της διαδικασίας
επανεκβιομηχάνισης της Ευρώπης. Στις 26 και
27 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε διήμερο σεμινάριο
στο Μιλάνο και στο Μπέργκαμο, σε συνεργασία με τις
οργανώσεις AICE, Confcommercio, Confindustria και
Coldiretti.

επιπτώσεις της στη μελλοντική βιομηχανική πολιτική
της ΕΕ. Η Ομάδα των Εργοδοτών είναι πεπεισμένη ότι
η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Διαδικτύου
των πραγμάτων παρέχει μια μοναδική ευκαιρία στην ΕΕ
να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της σε παγκόσμια
●
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Η συζήτηση της πρώτης ημέρας επικεντρώθηκε στον
ρόλο του διεθνούς εμπορίου στην επανεκβιομηχάνιση
της Ευρώπης. Οι συμμετέχοντες συζήτησαν το μέλλον
της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ, τον ρόλο των συμφωνιών
ελεύθερων συναλλαγών και τον τρόπο αναζωογόνησης
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μέσω του εμπορίου και των
επενδύσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις συνέπειες που
θα έχει η μελλοντική εμπορική πολιτική στη βιομηχανία
τροφίμων, που αποτελεί ένα σημαντικό τομέα της ιταλικής
οικονομίας.

Του Carlos TRINDADE, Ομάδα των Εργαζομένων,
προέδρου του Παρατηρητηρίου της Αγοράς εργασίας
Το Παρατηρητήριο της Αγοράς Εργασίας (ΠΑΕ)
συστάθηκε το 2007, με αποστολή να εντοπίζει και να
αναλύει τις τάσεις και τις προκλήσεις της αγοράς εργασίας,
προσφέροντας προστιθέμενη αξία στο έργο του τμήματος
SOC και της ΕΟΚΕ.
Απαρτίζεται από 33 μέλη, συμπεριλαμβανομένου ενός
προέδρου και δύο αντιπροέδρων, και υπάγεται στο τμήμα
SOC, στο οποίο λογοδοτεί. Κατά κανόνα, πραγματεύεται
πολυσύνθετα ζητήματα που απαιτούν πιο αναλυτική και
εις βάθος εξέταση απ’ ό,τι θα ήταν δυνατό σύμφωνα με
τις συνήθεις μεθόδους εργασίας μιας ομάδας μελέτης
(Απόφαση του Προεδρείου της ΕΟΚΕ της 10ης Ιουλίου
2007, R/CESE 921/2007 rev).

Τη δεύτερη ημέρα, οι συμμετέχοντες συζήτησαν τον ρόλο
της καινοτομίας στην επανεκβιομηχάνιση της Ευρώπης.
Οι εκπρόσωποι των ιταλικών εταιριών παρουσίασαν
παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο η καινοτομία
μπορεί να ωφελήσει τους τομείς της γεωργίας και
των γεωργικών ειδών διατροφής. Η δεύτερη ομάδα
επικεντρώθηκε στον κλάδο της βιομηχανίας 4.0 και στις

Σεμινάριο της Ομάδας των Εργοδοτών στο Bergamo

Εκφράστε την άποψή σας σχετικά
με το 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο για την
έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη
Στις 27 Οκτωβρίου 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
διοργάνωσαν μια εκδήλωση στις Βρυξέλλες για την
παρουσίαση των αποτελεσμάτων της δημόσιας
διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της
εκ των υστέρων αξιολόγησης του 7ου προγράμματοςπλαισίου για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη
(7ο ΠΠ). Η διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση που
διενεργήθηκε από την Επιτροπή, από τον Φεβρουάριο έως
τον Μάιο του 2015, κατέστησε δυνατή την εξέταση ευρέος
φάσματος απόψεων και είχε ως στόχο να διασφαλίσει
τη διαφάνεια του σχεδίου αξιολόγησης. Συνολικά
παρελήφθησαν 202 απαντήσεις, εκ των οποίων το 44%
από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και δημόσιους
ερευνητικούς οργανισμούς, το 35% από ιδιώτες, το
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14% από τον ιδιωτικό τομέα, το 8% από υπουργεία
και άλλες υπηρεσίες, και το 4% από μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις. Συμπληρωματικές γραπτές εισηγήσεις
παρελήφθησαν χωριστά από ορισμένες οργανώσεις
ενδιαφερομένων φορέων. Η δημόσια διαβούλευση
κατέδειξε ότι επικρατεί γενική ικανοποίηση ως προς το
7ο ΠΠ και συμπεριέλαβε μεταξύ των σημαντικότερων
επιτευγμάτων του την προώθηση της αριστείας,
τις προσπάθειές του για ένα σφύζον οικοσύστημα
καινοτομιών, καθώς και τη συμβολή του στη δημιουργία
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ). Τα αποτελέσματα
έδειξαν ότι το 7ο ΠΠ σημείωσε μεγαλύτερη επιτυχία σε
τρεις βασικές εκφάνσεις της προστιθέμενης αξίας της
ΕΕ: την αντιμετώπιση πανευρωπαϊκών προκλήσεων, την
επίταση του ανταγωνισμού στον τομέα της έρευνας και
τη βελτίωση της κινητικότητας των ερευνητών. Μεταξύ
των ελλείψεων που έφερε στο φως η διαβούλευση
περιλαμβάνονταν οι εξής: σοβαρά εμπόδια πρόσβασης,
περιορισμένα αιτήματα και υπερπροσφορά, ανεπαρκής
εστίαση στις κοινωνικές επιπτώσεις και στη συμμετοχή
της βιομηχανίας και διοικητικός φόρτος.
Η εκ των υστέρων αξιολόγηση του 7ου ΠΠ
πραγματοποιείται σε συνάρτηση με το θεματολόγιο της
Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας, το οποίο έχει
σχεδιαστεί με σκοπό να ενισχύσει τον ανοικτό χαρακτήρα
και τη διαφάνεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της
ΕΕ, να βελτιώσει την ποιότητα της νέας νομοθεσίας, χάρη
σε καλύτερες εκτιμήσεις επιπτώσεων των νομοσχεδίων
και τροποποιήσεις, και να προωθήσει τη σταθερή και
συνεκτική αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας της
ΕΕ, ούτως ώστε οι πολιτικές της ΕΕ να επιτύχουν τους
στόχους τους με τον πλέον αποτελεσματικό και αποδοτικό
●
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Η αγορά εργασίας της ΕΕ βρίσκεται ταυτόχρονα αντιμέτωπη
με δύο πραγματικότητες – πρώτον, την ίδια τη σημερινή,
άμεση και συγκεκριμένη συγκυρία, όπως προκύπτει από
την κρίση, η οποία απαιτεί συνοδεία και εμπεριστατωμένη
εξέταση, και, δεύτερον, την εμφάνιση νέων μορφών
επαγγελματικού περιβάλλοντος και διαφόρων εργασιακών
μοντέλων, ως συνέπεια της επιστημονικής και τεχνολογικής
εξέλιξης, που απαιτούν ικανότητα προοπτικής ανάλυσης
και υποβολής προτάσεων. Ως εκ τούτου, το ΠΑΕ καλείται
να καθορίσει ένα σχέδιο δράσης που θα του επιτρέπει
να επιτελεί με αυστηρότητα και αποτελεσματικότητα το
έργο του.
Επιβάλλεται, λοιπόν, στο ΠΑΕ ένα στρατηγικό όραμα, που
συνίσταται στα εξής:

1. Διάλογος σχετικά με τη νέα πολιτική νόμιμης
μετανάστευσης και ένταξης των μεταναστών και των
προσφύγων στην αγορά εργασίας·
2. Ανάλυση του αντικτύπου που έχει στην απασχόληση
η ψηφιακή μετάβαση και η μετάβαση σε μια οικονομία
οικολογική, με αποδοτική χρήση των πόρων και
χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές·
3. Μελέτη της κατάστασης όσον αφορά την απασχόληση
των νέων και των μακροχρόνια ανέργων·
4. Έρευνα της εργασιακής κινητικότητας στην ευρωπαϊκή
αγορά εργασίας σε συνάρτηση με τη νομοθεσία περί
θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων και με τα
εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα που ισχύουν στο
κάθε κράτος μέλος.
Σε οριζόντιο επίπεδο, σε όλες τις πρωτοβουλίες που
αναλαμβάνονται, οι ερευνητές και οι ομιλητές λαμβάνουν
πάντοτε υπόψη και αποδίδουν προσοχή στην ιδιαίτερη
κατάσταση των ατόμων με αναπηρία και των Ρομά.
Το ΠΑΕ συγκεντρώνει, σχετικά με τη θεματολογία αυτή,
τους υφιστάμενους πόρους και τη γνώση των μελών της
ΕΟΚΕ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής,
καθώς και εμπειρογνωμόνων από την κοινωνία πολιτών,
εφαρμόζει δε μεθοδολογία εργασίας σε δίκτυο, για την
αξιοποίηση στο έπακρο των γνώσεων και των μέσων.
Έτσι, τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει, συνιστούν
ασφαλώς σημαντική προστιθέμενη αξία, που αναδεικνύει
το τμήμα SOC και συμβάλλει στην προβολή της ίδιας της
●
ΕΟΚΕ.

Το ενδιάμεσο ευρωπαϊκό επίπεδο στην
καρδιά της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»:
για μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της
Στις 2 Δεκεμβρίου 2015, η Ομάδα διαφόρων
δραστηριοτήτων πραγματοποίησε διάσκεψη για την
μακροπεριφερειακή συνεργασία με τίτλο Το ενδιάμεσο
ευρωπαϊκό επίπεδο στην καρδιά της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020»: για μια Ευρώπη πιο κοντά στους
πολίτες της. Η διάσκεψη διοργανώθηκε σε συνεργασία
με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και διεξάχθηκε στο πρώην
ημικύκλιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο κτήριο
Robert Schuman.
Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της Μεγάλης
Περιφέρειας που συνδέει περιοχές του Λουξεμβούργου,
της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Βελγίου, η διάσκεψη,
υπό την προεδρία του Luca Jahier, προέδρου της Ομάδας
ΙΙΙ, έδωσε την ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων σχετικά
με τον τρόπο που οι ολοκληρωμένες διασυνοριακές
στρατηγικές μπορούν να συμβάλουν άμεσα στην επίτευξη
των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη,
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.
Στη διάσκεψη συμμετείχαν ομιλητές από διαφορετικά
υπόβαθρα. Μεταξύ άλλων, η Ομάδα ΙΙΙ είχε τη χαρά
να ακούσει τον Nicolas Schmit, υπουργό εργασίας,

απασχόλησης και κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας
του Λουξεμβούργου και τον Philippe Ledent, πρόεδρο
της οικονομικής και κοινωνικής επιτροπής της Μεγάλης
Περιφέρειας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το
πρόγραμμα και τους ομιλητές, μπορείτε να επισκεφτείτε
ropa.
την ιστοσελίδα της Ομάδας III: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.group-3-events-and-activities
Το απόγευμα, η Ομάδα επισκέφθηκε το Esch-surAlzette-Belval, και πιο συγκεκριμένα τον χώρο «New
Belval». Ο χώρος φιλοξενούσε, στο παρελθόν, ένα από
τα μεγαλύτερα μεταλλουργεία του Λουξεμβούργου
και, πλέον, αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα έργα
αστικής ανάπτυξης στην Ευρώπη, με ένα πολύ ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό: τη διατήρηση τμημάτων των πρώην
βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Κατά τη διάρκεια της
επίσκεψης, τα μέλη είδαν και ενημερώθηκαν για ένα από τα
καλύτερα περιφερειακά σχέδια μετατροπής στην Ευρώπη,
το οποίο τώρα παρέχει στέγαση για έως 7 000 άτομα
όλων των γενεών σε μια τοποθεσία που καλύπτει έκταση
αντίστοιχη με 120 γήπεδα ποδοσφαίρου. Ταυτόχρονα, έως
και 25 000 άτομα εργάζονται, ερευνούν και μελετούν το
●
σχέδιο Belval. (cl)

Έκθεση «Τόποι διέλευσης» /
Σημεία ελέγχου και σχετικά κτίρια
στα σύνορα του Λουξεμβούργου
Στο περιθώριο της βραδιάς Λουξεμβούργου, στις
9 Δεκεμβρίου 2015, διοργανώθηκε έκθεση με τίτλο
«Τόποι διέλευσης». Πρόκειται για έκθεση φωτογραφίας
του Andrés Lejona, με θέμα τη διέλευση των συνόρων του
Λουξεμβούργου με τις γειτονικές του χώρες.
Ιδιαίτερα επίκαιρη σήμερα, όπου γίνεται λόγος για κλείσιμο
των συνόρων λόγω της μετανάστευσης. Η έκθεση θα είναι

© Φωτογραφία του Andrés Lejona

ΣΥΝΤΟΜΑ ΣΤΗΝ ΕΟΚΕ
ανοιχτή από τις 9 Δεκεμβρίου 2015 έως τις 15 Ιανουαρίου
2016, στο κτίριο JDE, στο φουαγιέ του 6ου ορόφου. (edn)

●

Εκδήλωση της EOKE για την Ημέρα
των ατόμων με αναπηρία
Για να σηματοδοτηθεί η Διεθνής Ημέρα των ατόμων
με αναπηρία (3 Δεκεμβρίου), η ΕΟΚΕ διοργανώνει, σε
συνεργασία με τον ΟΗΕ, προβολή του ντοκιμαντέρ El
desorden de los sentidos (Η διαταραχή των αισθήσεων),
για τον 13χρονο Αντόνιο και τον 34χρονο Χεράρδο που,
και οι δύο με αναπηρία, ξεκινούν, με την οικογένειά τους,

για να καλύψουν την διαδρομή του Αγίου Ιακώβου της
Κομποστέλα με ποδήλατο. Με την εκδήλωση, η οποία
περιλαμβάνει στη συνέχεια συζήτηση με τις οικογένειες,
επιδιώκεται να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση ως προς τις
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τόσο τα άτομα με αναπηρία
όσο και οι οικογένειές τους στην καθημερινότητα και στις
δραστηριότητές τους, και να καταδειχθεί η παντελής
έλλειψη αναγνώρισης των αναγκών τους στην κοινωνία,
καθώς και το κουράγιο κι ο συνεχής αγώνας τους να
προωθήσουν τα συμφέροντα των ατόμων με αναπηρία.
Η προβολή του ντοκιμαντέρ έχει προγραμματιστεί για τις
14 Δεκεμβρίου, στις 18:00, στο Αίθριο 6 του κεντρικού
●
κτιρίου της ΕΟΚΕ (JDE). (cad/dm)
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Η πλήρης συνεργασία με τις αφρικανικές
χώρες για την αντιμετώπιση της εισροής
προσφύγων προς την ΕΕ έχει την ομόφωνη
υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών
από τις δύο ηπείρους. Ωστόσο, απαιτείται
άμεση δράση: «Δεν αρκεί η κατάρτιση ενός
σχεδίου δράσης, πρέπει να παρασχεθούν
οι απαραίτητες χρηματοδοτήσεις και να
βελτιωθεί ο συντονισμός και η συνεργασία».
Η 2η συνεδρίαση του δικτύου των οικονομικών
και κοινωνικών φορέων ΕΕ-Αφρικής που
πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις
27-28 Οκτωβρίου ολοκληρώθηκε με κοινό
ψήφισμα στο οποίο περιλαμβάνονται
προτάσεις που αφορούν κυρίως τρία θέματα:
● Καταπολέμηση της παράνομης
διακίνησης μεταναστών και ενίσχυση
της αστυνομικής και δικαστικής
συνεργασίας: Βασικοί στόχοι: Επαρκής
χρηματοδότηση, στενότερη συνεργασία,
δημιουργία ασφαλών ανθρωπιστικών
διαδρόμων και στήριξη των οργανώσεων
της κοινωνίας των πολιτών που παρέχουν
βοήθεια στους μετανάστες.

● Αντιμετώπιση των βαθύτερων
αιτιών της μετανάστευσης: Οι
συμμετέχοντες συμφώνησαν με την ιδέα
που προτάθηκε από την Επιτροπή για
ένα Καταπιστευματικό ταμείο έκτακτης
ανάγκης της ΕΕ για την Αφρική με βάση
τους ΣΒΑ και μια πραγματική εταιρική
σχέση με τις χώρες που τους εφαρμόζουν.
● Διευκόλυνση της νόμιμης
μετανάστευσης και της
κινητικότητας: Τα ανθρώπινα
δικαιώματα, η αλληλεγγύη και
η πραγματική συνεργασία μεταξύ των
χωρών προέλευσης και προορισμού
πρέπει να διέπουν τις πολιτικές και τις
δράσεις για τη νόμιμη μετανάστευση.
Περισσότερα για το κοινό ψήφισμα που
εγκρίθηκε και το οποίο διαβιβάστηκε στους
αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της
ΕΕ και της Αφρικής στη συνεδρίασή τους
κατά τη σύνοδο κορυφής της Βαλέτα (1112 Νοεμβρίου) θα βρείτε στην ιστοσελίδα
μας: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
ties-e
en.events-and-activities-eu-africa-ecosoc●
network-02 (sma)

2η διάσκεψη FriedensBrot
στο πλαίσιο της κρίσης
των προσφύγων
1984 – παραδόθηκε κατά
τη διάρκεια τελετής από τον
Πολωνό Υπουργό Γεωργίας
Marek Sawicki.

Ο άρτος ειρήνης, που ψήνεται με σίκαλη που
φύεται σε χώρους ιστορικής σημασίας – για
παράδειγμα, η γερμανική σίκαλη προέρχεται
από έναν μικρό χώρο στις «λωρίδες θανάτου»
του πρώην τείχους του Βερολίνου, η πολωνική
σίκαλη από τη Suchowola, πατρίδα του Jerzy
Popieluszko, του ιερέα που δολοφονήθηκε
από το κομμουνιστικό καθεστώς το

Ο κ. SAWICKI επεσήμανε την ευθύνη τόσο
του κράτους όσο και της κοινωνίας για την
αντιμετώπιση της κρίσης των προσφύγων.
Ο Peter Bleser, Κοινοβουλευτικός Γραμματέας
στο Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο
Επισιτισμού και Γεωργίας, τόνισε ότι μόνον
μόνο με τη συνένωση των δυνάμεων
είναι δυνατή η ειρήνη. Ως εκ τούτου, είναι
σημαντικό να παραμείνουμε ενωμένοι για να
διευκολυνθεί η υποδοχή των προσφύγων και
να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια της
●
μετανάστευσης. (sma)

ΕN ΣΥΝΤΟΜΙΑ
O Πρόεδρος Ντάσης συναντά
τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής
Timmermans για να παρουσιάσει
τις συστάσεις της ΕΟΚΕ σχετικά
με το πρόγραμμα εργασίας
Στις 20 Οκτωβρίου, ο Πρόεδρος της
ΕΟΚΕ, Γεώργιος Ντάσης συναντήθηκε με
τον πρώτο Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, Frans Timmermans, προκειμένου
να παρουσιάσει τις συστάσεις της ΕΟΚΕ
σχετικά με το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας
της Επιτροπής για το 2016.
Ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ ζήτησε ορισμένες
τροποποιήσεις που η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι
θα καταστήσουν δημοκρατικότερη και
διαφανέστερη την νομοθετική διαδικασία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Ντάσης εξήγησε
ότι είναι ανάγκη να ενισχυθεί το ευρωπαϊκό
κοινωνικό μοντέλο με την εξασφάλιση
της κοινωνικής προστασίας σε όλους τους
Ευρωπαίους και με τη θέσπιση βασικών
κοινωνικών δικαιωμάτων. Απηύθυνε επίσης
έκκληση για μια νέα πολιτική μετανάστευσης
που να βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα,
την αλληλεγγύη και σε πνεύμα ανθρωπισμού.
Όσον αφορά τη δέσμη μέτρων για τη
βελτίωση της νομοθεσίας, ο κ. Ντάσης
τόνισε πως η ΕΟΚΕ πρέπει να συμμετέχει
σε εκ των προτέρων αξιολογήσεις και
διαβουλεύσεις, διευκολύνοντας τον κοινωνικό
και πολιτικό διάλογο με τους κοινωνικούς
εταίρους, τις ΜΚΟ και τους πολίτες. Ο ρόλος
της ΕΟΚΕ στην πλατφόρμα REFIT πρέπει να
επανεξεταστεί, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα
στην κοινωνία των πολιτών να συμμετέχει
στην αξιολόγηση των πολιτικών και να
λειτουργεί ως «δίχτυ ασφαλείας» για την
αντιμετώπιση των κενών ή των εμποδίων στη
●
νομοθεσία της ΕΕ. (mm)

Η ΕΟΚΕ στην EuroPCom 2015
EuroPCom – μία από τις κυριότερες
διασκέψεις για υπεύθυνους επικοινωνίας
από τοπικές, περιφερειακές, εθνικές
και ευρωπαϊκές αρχές στην Ευρώπη –
πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στις
21 και 22 Οκτωβρίου 2015. Περίπου
95 ομιλητές και 900 σύνεδροι συμμετείχαν
στη διάσκεψη που διοργανώθηκε από την
Επιτροπή των Περιφερειών σε συνεργασία με
άλλα ευρωπαϊκά όργανα. Η φετινή παρουσία
εκπροσώπων από τα κέντρα πληροφόρησης
Europe Direct αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρήσιμη
για την προσέγγιση που ακολουθεί η ΕΟΚΕ
όσον αφορά την Τοπική δράση (Going local).
Με τίτλο «Όχι συνθήματα» (No Slogans),
η EuroPCom επικεντρώθηκε στις κύριες
προκλήσεις της επικοινωνίας με τους
πολίτες. Ο Αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ, κ. Lobo
Xavier, έλαβε το λόγο στη καταληκτική
σύνοδο και παρουσίασε την προσέγγισή του
για την επικοινωνία, ενώ η κ. Di Nicolantonio, προϊσταμένη της μονάδας Επισκέψεις

Ο αντιπρόεδρος Gonçalo Lobo Xavier κατά την έναρξη της φιλανθρωπικής συναυλίας «l’Europe au Cœur»
και δημοσιεύσεις της ΕΟΚΕ, συντόνισε
εργαστήριο για τα εκπαιδευτικά εργαλεία
επικοινωνίας. Επίσης, η ΕΟΚΕ φιλοξένησε ένα
●
από τα γεύματα δικτύωσης. (ac)

Η ΕΟΚΕ συμμετέχει στην
εκδήλωση l’Europe au Cœur
Ο αντιπρόεδρος Gonçalo Lobo Xavier
κήρυξε την έναρξη της φιλανθρωπικής
συναυλίας υπέρ των προσφύγων «l’Europe au Cœur» (Η Ευρώπη από καρδιάς)
που πραγματοποιήθηκε στο BOZAR στις
Βρυξέλλες, στις 19 Νοεμβρίου. Η εκδήλωση
αυτή διοργανώθηκε από κοινού με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Bozar και το
Ινστιτούτο Goethe. Απευθυνόμενος σε
μια κατάμεστη αίθουσα, υπογράμμισε τη
σημασία των εργασιών της ΕΟΚΕ για τη
μετανάστευση και ανακοίνωσε τις επόμενες
δραστηριότητες «Going local» της ΕΟΚΕ
που θα πραγματοποιηθούν σε τέλη του
έτους ή στις αρχές του επόμενου έτους. Στο
καλλιτεχνικό πρόγραμμα που ακολούθησε
συμμετείχαν μουσικοί από την Ελλάδα, την

Τουρκία, την Αρμενία, το Μαρόκο και τη
Συρία. Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν
έγιναν δωρεά στον Ερυθρό Σταυρό και στη
βελγική μη κερδοσκοπική οργάνωση Give
●
Eur-Hope. (cad)

Πρόγραμμα δωρεάς
τροφίμων στην ΕΟΚΕ!
Από τον Οκτώβριο, δεν πετάμε πλέον
ορισμένα από τα τρόφιμα που περισσεύουν.
Αντί να καταλήγουν στον κάδο – κάτι που
εξακολουθεί να συμβαίνει πολύ συχνά – τα
υπολείμματα θα αναδιανέμονται σε άτομα
που δεν μπορούν να πληρώσουν ένα γεύμα,
όπως οι άστεγοι, οι άνθρωποι χωρίς έγγραφα
και οι πρόσφυγες, κλπ. Η ΕΟΚΕ, η ΕτΠ και οι
υπηρεσίες τροφοδοσίας μόλις υπέγραψαν
συμφωνία με δύο ενώσεις που συμμετέχουν
στο σχέδιο και θα αναδιανέμουν τα τρόφιμα.
Κατά την πιλοτική φάση, η δωρεά αφορά τα
σάντουιτς με ψωμί ή πίτα. Το πρόγραμμα
εντάσσεται στη γενική πολιτική για την
καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων που
ακολουθούν οι δύο επιτροπές. (fda) ●

Αγαπητοί αναγνώστες,
Καθώς πλησιάζει το τέλος του έτους,
και με την ευκαιρία αυτή, θα θέλαμε
να σας ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για
τις γιορτές, και ένα νέο έτος 2016
με υγεία και ευημερία.
Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε
όλους τους συνδρομητές
και αναγνώστες μας καθώς
και τους συνεργάτες μας.
Η ομάδα του ενημερωτικού
δελτίου της ΕΟΚΕ

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

Αρχισυντάκτης:

Συντονισμός:

Alun Jones (αρχισυντάκτης)
Daniela Marangoni (dm)

Agata Berdys (ab)

Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν:

Η έκδοση ολοκληρώθηκε
στις 18 Νοεμβρίου 2015

Anna Comi (ac)
Caroline Alibert Deprez (cad)
Chloé Lahousse (cl)
Daniela Marangoni (dm)
Denis Liegeois (dl)
Eleonora Di Nicolantonio (edn)
Fabrizio D’Angelo (fda)
Francisco Soriano (fs)
Leszek Jarosz (lj)
Milen Michev (mm)
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
Ιστοσελίδα: http://www.eesc.europa.eu/
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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:
URL: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
Το ΕΟΚΕ info δεν αποτελεί τα επίσημα πρακτικά των εργασιών της ΕΟΚΕ, τα οποία δημοσιεύονται
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες εκδόσεις της ΕΟΚΕ.
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής και αποστολή αντιγράφου στον συντάκτη.
Κυκλοφορία: 6500 αντίτυπα.
Το επόμενο τεύχος θα κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο του 2016.

© Guschenkova/ Shutterstock.com

Η φετινή διάσκεψη FriedensBrot (άρτος
ειρήνης) πραγματοποιήθηκε στο Πόζναν, στην
Πολωνία, και οργανώθηκε από οργανώσεις
της κοινωνίας των πολιτών από τη Βουλγαρία,
την Κροατία, την Τσεχική Δημοκρατία, την
Εσθονία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, τη
Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, τη
Ρουμανία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία.

Η ΕΟΚΕ εκπροσωπείτο από τα
μέλη V. Petersen (εργοδότες,
DE), Siecker (εργαζόμενοι, NL)
και Kamieniecki (διάφορες
δραστηριότητες, PL), που
προέβησαν σε γόνιμες
ανταλλαγές απόψεων με
διάφορους ενδιαφερομένους. Οι εμπνευστές
της διάσκεψης –συμπεριλαμβανομένου του
πρώην μέλους της ΕΟΚΕ Adalbert Kienle–
ζήτησαν από την ΕΟΚΕ να συνεχίσει να στηρίζει
αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία.

QE-AA-15-009-EL-N

ΕΕ-Αφρική: η κοινωνία των πολιτών
είναι έτοιμη να συνεργαστεί
για την προσφυγική κρίση

