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«Τυνησιακή Τετράδα»/ΕΟΚΕ: η συνεργασία 
μας είναι πιο σημαντική από ποτέ

Πέντε χρόνια μετά την Επανάσταση των 
γιασεμιών που ανέτρεψε ένα αυταρχικό 
καθεστώς και τον πρόεδρό του, οι 
εκπρόσωποι της «τυνησιακής τετράδας» 
παρουσίασαν την ανάλυσή τους για την 
τρέχουσα κατάσταση της Τυνησίας κατά 
τη σύνοδο ολομέλειας της ΕΟΚΕ. Η Τυνησία 
ξεχωρίζει για πολλούς λόγους: ένα μοναδικό 
πρότυπο διακυβέρνησης που βασίζεται 
στις δραστήριες δυνάμεις τη κοινωνίας των 
πολιτών, ένα παράδειγμα ειρήνης σε μια 
περιοχή που δοκιμάζεται από τη βία και τους 
εμφύλιους πολέμους, και μια οικονομική 
πρόκληση που συνίσταται στην εύρεση 
εργασίας σε μια χώρα με εξαιρετικά υψηλό 
ποσοστό νέων.

Ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ κ. Γιώργος Ντάσης 
δήλωσε πως «εμείς, οι εκπρόσωποι της 
ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών, δεν 
επιθυμούμε να αποτίνουμε απλώς φόρο 
τιμής στην επιτυχία σας σε μια περιοχή 
που διέρχεται δύσκολες ώρες, αλλά και να 
εμπνευστούμε από τα επιτεύγματά σας στο 
έργο μας και να στηρίξουμε τις τρέχουσες 
και μελλοντικές δραστηριότητές σας, όπως 
πρέπει να στηρίζουμε όλους τους φορείς 

Θάνατος, 
φόροι και 
προϋπολογισμός

Σύμφωνα με μια παλιά ρήση, το μόνο βέβαιο σε αυτή τη ζωή είναι ο θάνατος και οι 
φόροι. Ορισμένες φορές μπορεί να υποστηριχθεί ότι υπάρχει και μια τρίτη βεβαιότητα: 
ο προϋπολογισμός. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή υπήρξε εξαιρετικά 
μετριοπαθής ως προς τα σχετικά με τον προϋπολογισμό αιτήματά της κατά την τελευταία 
πενταετία, κατά τη διάρκεια της οποίας η συνολική ονομαστική αύξηση του προϋπολογισμού 
της μόλις που υπερέβη το 1%, δηλαδή υπέστη μείωση κατά περίπου 5% σε πραγματικούς 
όρους. Λόγω του χρηματοπιστωτικού κλίματος που επικρατεί στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια 
των πρόσφατων ετών, εξυπακούεται ότι τα όργανα της ΕΕ θα πρέπει να «σφίξουν το ζωνάρι» 
τους, ακριβώς όπως υποχρεώθηκαν να κάνουν και πολλές εθνικές διοικήσεις. Αυτό δεν σημαίνει 
ωστόσο ότι η εξοικονόμηση δαπανών ήταν εύκολη υπόθεση για την ΕΟΚΕ. Παραδείγματος 
χάρη, τα επίπεδα στελέχωσης δέχθηκαν σημαντικό πλήγμα, με προφανείς δυσμενείς επιπτώσεις 
για το εργασιακό περιβάλλον των μελών της.

Για την εξασφάλιση υγιών δημόσιων οικονομικών είναι ίσως σκόπιμο να έχουμε κατά νου 
την ακόλουθη ιδιαιτερότητα: την εκτεταμένη και έμπρακτη συνεργασία μεταξύ της ΕΟΚΕ και 
της ΕτΠ. Οι εν λόγω δύο Επιτροπές διαθέτουν κοινές υπηρεσίες μετάφρασης και διοικητικής 
υποστήριξης (κτίρια, πληροφορική, ασφάλεια κλπ.) και συγχρηματοδοτούν τις περισσότερες 
δραστηριότητες που αναλαμβάνουν σε αυτούς τους τομείς, με τη χρήση προκαθορισμένης 
κλείδας κατανομής για ποσό ανερχόμενο σε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Στο 
ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες προσωπικού διότι κάθε μέλος του προσωπικού 
απασχολείται είτε από την ΕΟΚΕ είτε από την ΕτΠ, πράγμα το οποίο προσφέρει προφανή 
πλεονεκτήματα από την άποψη τόσο του προϋπολογισμού (οικονομίες κλίμακας) όσο και της 
ποιότητας των αποτελεσμάτων: παραδείγματος χάρη, η συγκέντρωση των μεταφραστικών 
πόρων διευρύνει το φάσμα των διαθέσιμων γλωσσικών ικανοτήτων και για τις δύο Επιτροπές.

Την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους τέθηκε σε ισχύ μια νέα συμφωνία συνεργασίας 
μεταξύ της ΕΟΚΕ και της ΕτΠ με τετραετή διάρκεια. Η εν λόγω συμφωνία όχι μόνο δημιουργεί 
ένα στέρεο πλαίσιο για τη συνέχιση της άριστης υφιστάμενης συνεργασίας, αλλά και καθιστά 
δυνατή την περαιτέρω ενίσχυσή της με στόχο την ακόμη καλύτερη χρήση του δημόσιου 
χρήματος.

Βάσει της συμφωνίας συνεργασίας, η  ΕΟΚΕ και η  ΕτΠ διατηρούν την πολιτική τους 
ανεξαρτησία. Κάθε Επιτροπή διαθέτει τον δικό της διακριτό θεσμικό ρόλο και τη δική 
της ιδιαίτερη πολιτική ταυτότητα. Πρόκειται για ικανοποιητικό παράδειγμα διοργανικής 
συνεργασίας. Η συμφωνία συνεργασίας αποβαίνει προς όφελος όλων μας και το μόνο που 
χρειάζεται είναι λίγη καλή θέληση και ελάχιστος κοινός νους. Ευτυχές το νέο έτος!

Michael Smyth
Αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ αρμόδιος για τον προϋπολογισμό

της κοινωνίας των πολιτών στις άλλες χώρες 
της περιοχής, που είναι προσηλωμένοι στη 
θέσπιση πλουραλιστικών και συμμετοχικών 
δημοκρατικών συστημάτων».

Ο κ. Slim Ghorbel, μέλος του προεδρείου 
της Ένωσης για τη Βιομηχανία, το Εμπόριο 
και τη Βιοτεχνία της Τυνησίας (UTICA), ο κ. 
Ahmed ben Tahar Galai, Αντιπρόεδρος 
του Τυνησιακού Συνδέσμου για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα (LTDH) και ο κ. Kacem Afaya, 
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της 
Γενικής Ένωσης Εργασίας της Τυνησίας 
(UGTT), μίλησαν για την προσήλωσή τους 
στο μοναδικό μοντέλο εταιρικής σχέσης 

μεταξύ Τυνησίας και Ευρώπης. Αυτή 
η εταιρική σχέση, που διέπει την οικονομική, 
κοινωνική και πολιτιστική συνεργασία, 
πρέπει να διατηρηθεί και να ενισχυθεί και 
να βασίζεται στην κοινωνία των πολιτών. 
Τόνισαν πως ξεκίνησε μια νέα εποχή για την 
Τυνησία, όπου η συμμετοχή στα κοινά δεν 
αποσκοπεί στην απόκτηση ή στη διατήρηση 
εξουσίας, αλλά στην καθιέρωση ελευθερίας 
και δημοκρατίας. (cad) ●

Η κ. Dilyana Slavova, Πρόεδρος του 
τμήματος «Εξωτερικές σχέσεις» (REX), 

αποτίει φόρο τιμής στην Τυνησιακή 
τετράδα στη σελ. 2.

Η ΕΟΚΕ απευθύνει έκκληση για την ενεργό συμμετοχή των καταναλωτών στην 
αγορά ενέργειας και για τη διασφάλιση της διαφάνειας των τιμών της ενέργειας

Κατά τη σύνοδο ολομέλειας της 20ής 
Ιανουαρίου 2016, η Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή έθεσε σε ψηφοφορία 
μια δέσμη τριών γνωμοδοτήσεων με θέμα 
την ενέργεια.

Για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της ΕΕ 
σχετικά με το κλίμα, χρειάζεται να σχεδιαστεί εκ 
νέου η αγορά ενέργειας, με ιδιαίτερη έμφαση 
στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σύμφωνα 
με τη γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ σχετικά 
με τον ανασχεδιασμό της αγοράς 
ενέργειας (Εισηγητής: ο κ. Lutz Ribbe, 
Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων), 
η ΕΕ οφείλει να δραστηριοποιηθεί περισσότερο 
προκειμένου: να διασφαλίσει ότι οι τιμές της 
ενέργειας χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη 
διαφάνεια και αντικατοπτρίζουν το πραγματικό 

κόστος παραγωγής και το εξωτερικό κόστος· 
να προωθήσει την ενεργό συμμετοχή των 
καταναλωτών στην αγορά με την παροχή 
επαρκών πληροφοριών και πόρων· και να 
μεριμνήσει για την άρση των εμποδίων που 
παρακωλύουν την πρόσβαση στην αγορά 
αυξανόμενου αριθμού τοπικών πρωτοβουλιών 
αυτοπαραγωγής και αυτοπρομήθειας.

Οι καταναλωτές, καθώς και ο πρωταρχικός και 
προορατικός ρόλος που διαδραματίζουν στις 
αγορές ενέργειας, βρίσκονται στο επίκεντρο 
της γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ με θέμα 
Νέα Συμφωνία για τους καταναλωτές 
ενέργειας (Εισηγητής: ο κ. Lutz Ribbe, 
Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων). 
Η  ΕΟΚΕ συμφωνεί με την Επιτροπή όσον 
αφορά την ανάγκη να τεθεί «ο καταναλωτής 
στο επίκεντρο της Ενεργειακής Ένωσης»· 
ωστόσο, για να εξασφαλιστεί η  ενεργός 
συμμετοχή των καταναλωτών στην αγορά 
ενέργειας, χρειάζεται να τους δοθεί πρόσβαση 
σε έξυπνες τεχνολογίες, ενημέρωση, κατάρτιση 
και χρηματοδότηση. Οι καταναλωτές θα πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να διαδραματίζουν 
ενεργό ρόλο στο ενεργειακό σύστημα, 
διατηρώντας ελευθερία επιλογής και ευχέρεια 
αλλαγής τόσο των παραγωγών όσο και των 
διανομέων ενέργειας που προτιμούν.

Η ΕΟΚΕ διατύπωσε επίσης μια σειρά 
συστάσεων που αποσκοπούν στη διασφάλιση 
αποτελεσματικής και  ομοιόμορφης 
επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης σε 
ολόκληρη την Ευρώπη στη γνωμοδότησή 
της με θέμα Πλαίσιο για την επισήμανση 
της ενεργειακής απόδοσης (Εισηγητής: 
ο κ. Emilio Fatovic, Ομάδα των 
Εργαζομένων), ως απάντηση στη σχετική 
πρόταση της Επιτροπής. Τα χαρακτηριστικά 
του προϊόντος θα πρέπει να αντιστοιχούν στα 
αναγραφόμενα στην επισήμανση, οι έλεγχοι 
στα προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο 
κρίνεται σκόπιμο να ενισχυθούν περαιτέρω 
και, επιπλέον, ενδείκνυται να θεσπιστεί ένα 
κοινό πανενωσιακό καθεστώς κυρώσεων. 
Τα σήματα των προϊόντων θα πρέπει επίσης 
να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες 
στους καταναλωτές, όπως η  ενεργειακή 
κατανάλωση και η ελάχιστη διάρκεια ζωής 
του εκάστοτε προϊόντος. Τέλος, ιδιαίτερη 
προσοχή χρειάζεται να δοθεί στα προϊόντα 
που εισάγονται από τρίτες χώρες για 
λόγους προστασίας από μορφές αθέμιτου 
ανταγωνισμού και απάτης. (sg) ●

ο κ. Γιώργος Ντάσης, Πρόεδρος της ΕΟΚΕ με τον κ. Slim Ghorbel, μέλος του προεδρείου της Ένωσης για τη 
Βιομηχανία, το Εμπόριο και τη Βιοτεχνία της Τυνησίας (UTICA) και τον κ. Ahmed ben Tahar Galai, Αντιπρόεδρο 
του Τυνησιακού Συνδέσμου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (LTDH), στη σύνοδο ολομέλειας της ΕΟΚΕ
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Η επιτυχία της COP21 εξαρτάται από 
τα μέτρα που θα θεσπιστούν τώρα

Η Διάσκεψη COP21 στέφθηκε με επιτυχία διότι οδήγησε 
στη διαμόρφωση ενός φιλόδοξου παγκόσμιου πλαισίου, 
αλλά για να συνεχιστεί αυτή η επιτυχία θα χρειαστεί να 
αλλάξει ο τρόπος οργάνωσης των εξαρτώμενων από την 
ενέργεια οικονομιών. Η κοινωνία των πολιτών μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την επίτευξη αυτής 
της αλλαγής. Τα βάρη που συνεπάγεται η απεξάρτηση 
της κοινωνίας από τον άνθρακα πρέπει να κατανεμηθούν 
ισότιμα και δίκαια και να συνδυαστούν, όπου χρειάζεται, 
με κοινωνικά προγράμματα. Η  απεξάρτηση αυτή θα 
δημιουργήσει επίσης ευκαιρίες για την οικονομία της ΕΕ 
από τις οποίες θα πρέπει να επωφεληθούμε δεόντως.

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) 
συζήτησε την έκβαση της COP21 και τα επόμενα βήματα 
κατά την 513η σύνοδο ολομέλειάς της. Ο Πρόεδρος της 
ΕΟΚΕ κ. Ντάσης δήλωσε ότι «είμαστε όλοι υπεύθυνοι για 
την προστασία του πλανήτη μας και πρέπει επομένως 

να σταματήσουμε να ρυπαίνουμε· οφείλουμε ωστόσο 
να έχουμε κατά νου ότι οι ρυπογόνες βιομηχανίες 
εξασφαλίζουν χιλιάδες θέσεις εργασίας και εισόδημα στις 
οικογένειες, με αποτέλεσμα να χρειάζεται να συνοδευτεί 
η διαδικασία απεξάρτησης από ένα κοινωνικό σχέδιο.»

Η διαδικασία μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών 
ή μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα απαιτεί 
σημαντικές επενδύσεις και αλλαγές στην αγορά εργασίας. 
Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων η  ΕΕ 
πρέπει να καταβάλει κοινή προσπάθεια και να θεσπίσει 
εφαρμοστικά μέτρα για την προστασία εκείνων που είναι 
εκτεθειμένοι στις κοινωνικές επιπτώσεις των αναγκαίων 
αλλαγών και ιδιαίτερα στην απώλεια θέσεων εργασίας. 
Ως εκ τούτου, η  ΕΟΚΕ τάσσεται ανεπιφύλακτα υπέρ 
της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ένωσης, αλλά και υπέρ 
της καθιέρωσης ευρωπαϊκού ενεργειακού διαλόγου 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η κοινωνία των πολιτών 
θα συνεχίσει να λειτουργεί ως κινητήρια δύναμη της 
μετάβασης προς μια οικονομία και μια κοινωνία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου σε ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ.

Η κοινωνία των πολιτών στη θέση 
του οδηγού για την οικονομική αλλαγή
Ο ρόλος των πολιτών θα είναι πιο σημαντικός παρά ποτέ. 
Η ΕΟΚΕ θα εξακολουθήσει να πιέζει τις κυβερνήσεις για την 
τήρηση των δεσμεύσεών τους και να κινητοποιεί τους μη 
κρατικούς φορείς για την μεταξύ τους συνεργασία με στόχο 
την επίτευξη συγκεκριμένων λύσεων στις επιχειρήσεις, 
στους χώρους εργασίας, στις οργανώσεις, στους δήμους, 
στις περιφέρειες και στις τοπικές κοινότητες. Το μήνυμα 
πρέπει να είναι ξεκάθαρο για όλους: το κόστος της 
απραξίας είναι πολύ υψηλότερο από το κόστος των 
αναγκαίων αλλαγών. (sma) ●

Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την αποδέσμευση μέχρι και 
150 δισεκατομμυρίων ευρώ επιπλέον πιστώσεων 
μέσω ασφαλών πρακτικών τιτλοποίησης

Η ΕΟΚΕ επιδοκίμασε την ιδέα απλού, διαφανούς και 
τυποποιημένου συστήματος τιτλοποίησης στην Ευρώπη. 
Τη στιγμή που η  Ευρώπη συνεχίζει να υφίσταται τις 
επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, που 
προκλήθηκε από ένα απορρυθμισμένο και ανεξέλεγκτο 
σύστημα τυποποιήσεων στις ΗΠΑ, γιατί το ζήτημα τίθεται 
ξανά; Γιατί ένα νέο σύστημα τιτλοποίησης στην Ευρώπη 
μπορεί ακόμα να είναι ασφαλές, υπό όρους, και μπορεί 
να δημιουργήσει ανάπτυξη μέσω της αποδέσμευσης 
επιπλέον πιστώσεων.

Οι κίνδυνοι που ενέχουν αυτές οι συναλλαγές είναι 
πλέον πλήρως κατανοητοί και οι ευθύνες θα έχουν 

κατανεμηθεί ορθά πριν την έναρξή του, ακολουθώντας 
ολόκληρη την αλυσίδα από τον εκδότη έως τον 
επενδυτή. Έτσι θα αποδεσμευτεί σημαντικό δυναμικό 
πιστώσεων, που αποτελεί πρόσθετο ποσό πιστώσεων 
100-150 δισεκατομμυρίων ευρώ, και θα δημιουργηθούν 
ευκαιρίες ανάπτυξης για τα νοικοκυριά και τις ΜΜΕ που 
σήμερα πλήττονται από την περιορισμένη πρόσβαση 
στην τραπεζική χρηματοδότηση.

Ωστόσο, η ΕΟΚΕ προειδοποίησε πως αυτό το επενδυτικό 
προϊόν που παραμένει περίπλοκο δεν πρέπει να 
απευθύνεται σε δυνητικά «ευπαθείς» ομάδες, όπως 
οι μικροεπενδυτές και οι καταναλωτές. Για αυτές τις 
κατηγορίες, η ΕΟΚΕ έχει ζητήσει τη ρητή συμπερίληψη 
επίσημης απαγόρευσης στη νομοθεσία. «Σαφήνεια και 
διαφάνεια στους κανόνες τιτλοποίησης αφενός, και 
προστασία των μικρότερων παραγόντων αφετέρου: 
αυτά τα προϊόντα απευθύνονται μόνο σε επαγγελματίες 
και θεσμικούς επενδυτές», ανέφερε ο κ. Daniel Mareels, 
εισηγητής της σχετικής γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ.

Η ΕΟΚΕ ζήτησε ικανή εποπτεία του νέου συστήματος 
τόσο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσο και από 
τις εθνικές εποπτικές αρχές, καθώς και αξιολόγηση κάθε 
δύο χρόνια. (cad) ●

Η τετραμερής διάσκεψη εθνικού διαλόγου της Τυνησίας στην ΕΟΚΕ
Οι εκπρόσωποι της τετραμερούς διάσκεψης εθνικού 

διαλόγου της Τυνησίας, στην οποία απονεμήθηκε το 
βραβείο Νόμπελ ειρήνης του 2015, ήταν επισήμως 
προσκεκλημένοι ως ομιλητές στη σύνοδο ολομέλειας της 
ΕΟΚΕ τον Ιανουάριο. Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει τον καθοριστικό 
ρόλο που διαδραματίζουν οι οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών για την εδραίωση της δημοκρατικής 
διαδικασίας, έργου ζωτικής σημασίας που αναγνωρίζεται 
και υποστηρίζεται εδώ και πολύ καιρό από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Η ΕΕ παρέχει τη στήριξή της σε κάθε ένα από τα μέλη 
της τετραμερούς διάσκεψης και τα συμβουλεύεται 
τακτικά. Οι μεταξύ μας σχέσεις ισχυροποιήθηκαν μετά 
την πτώση του προέδρου Ben Ali το 2011 και τη σύσταση 
της τετραμερούς διάσκεψης το 2013.

Η τετραμερής διάσκεψη εθνικού διαλόγου της Τυνησίας 
σχεδίασε μια μοναδική στο είδος της διαδικασία 
μετάβασης προς τη δημοκρατία, στην οποία η κοινωνία 
των πολιτών διαδραμάτισε και συνεχίζει να διαδραματίζει 
αποφασιστικό ρόλο για τη διαφύλαξη της εθνικής ενότητας 

και της δημοκρατίας• η διαδικασία αυτή οδήγησε στη 
θέσπιση ενός Συντάγματος το οποίο προασπίζει τις αρχές 
που διέπουν μια πλουραλιστική κοινωνία, το κράτος 
δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η αποφασιστικότητα και το αίσθημα ευθύνης της 
τετραμερούς διάσκεψης χρησιμεύουν ως υπόδειγμα 
για τη διευθέτηση των κρίσεων στη συγκεκριμένη 
περιοχή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η κ. Moghe-
rini, δήλωσε ότι «μόνο η εθνική ενότητα και η προαγωγή 
της δημοκρατίας προετοιμάζουν το έδαφος για την 
επικράτηση της ειρήνης και της σταθερότητας». Η ΕΟΚΕ 
θα παραμείνει προσηλωμένη στην υποστήριξη των 
προσπαθειών που εξακολουθούν να καταβάλλουν οι 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών της Τυνησίας για 
την ενδυνάμωση και την διαφύλαξη του δημοκρατικού 
τους συστήματος, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του έργου που 
επιτελεί στην ευρωμεσογειακή περιοχή, περιοχή με την 
οποία η ΕΟΚΕ διατηρεί σχέσεις από το 1995. ●

Dilyana Slavova, πρόεδρος του ειδικευμένου 
τμήματος «Εξωτερικές σχέσεις» (REX)

Υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία – συνεργασία 
της επιστήμης και της κοινωνίας των πολιτών

Στις 14-15  Ιανουαρίου, για τέσσερα έργα που 
χρηματοδοτούνται από το 7ο Πρόγραμμα πλαίσιο για 
την έρευνα και την καινοτομία πραγματοποιήθηκε 
διάσκεψη στις Βρυξέλλες, την οποία συνδιοργάνωσε 
η ΕΟΚΕ, προκειμένου να παρουσιαστούν τα ευρήματά 
τους, συγκεκριμένα μηνύματα και συστάσεις πολιτικής 
για την Υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία (RRI).

Η RRI είναι η διαδικασία ευθυγράμμισης της έρευνας 
και της καινοτομίας με τις αξίες, τις ανάγκες και τις 
προσδοκίες της κοινωνίας. Είναι ένας από τους ειδικούς 
και εγκάρσιους στόχους του προγράμματος Ορίζων 2020, 
του μεγαλύτερου προγράμματος έρευνας και καινοτομίας 
στην ιστορία της ΕΕ με περίπου 80 δισεκατομμύρια ευρώ 
σε πόρους χρηματοδότησης για περίοδο 7  ετών. Τα 
τέσσερα έργα, ονόματι Great, ProGReSS, ResAGorA 
και Responsibility, έχουν κοινό στόχο τη βελτίωση 
της κατανόησης της έννοιας της RRI και την ανάπτυξη 
προσεγγίσεων για τη διευκόλυνση της διάδοσης της RRI 
εντός και εκτός Ευρώπης.

«Η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν βασικό πυλώνα 
της στρατηγικής της ΕΕ για τη δημιουργία διατηρήσιμης 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και ευημερίας», 
δήλωσε ο  κ. Gonçalo Lobo Xavier, Αντιπρόεδρος 
επικοινωνίας της ΕΟΚΕ. «Για την ΕΟΚΕ ως φωνή της 
κοινωνίας των πολιτών, η έννοια της Υπεύθυνης 
έρευνας και καινοτομίας έχει εξέχουσα σημασία – οι 
πολίτες της ΕΕ πρέπει να καταλαβαίνουν το σκεπτικό 
και τους στόχους των διαφόρων ερευνητικών έργων 
για κάθε επιμέρους τομέα».

Οι συμμετέχοντες στη διάσκεψη αναγνώρισαν πως 
οι πολιτικοί και κοινωνικοί ιθύνοντες άρχισαν να 
αντιλαμβάνονται το έργο που συντελείται σχετικά με την 
RRI. Παρ’ όλα αυτά, για να διατηρηθεί το ευνοϊκό κλίμα 
είναι ανάγκη να ξεπεραστεί η σφαίρα του θεωρητικού 
και να κατατεθούν πρακτικές συστάσεις για τη βελτίωση 
της κατανόησης και της εμπιστοσύνης του κοινού στην 
έρευνα. (sg) ●

ΣΥΝΤΟΜΑ ΣΤΗΝ ΕΟΚΕ

Ευρωπαϊκή ημέρα Καταναλωτή: Χρειάζεται 
βελτίωση της νομοθεσίας για τους καταναλωτές;

Συμμετοχή των γυναικών και των νέων = 
Συμμετοχικές κατασκευαστικές ΜΜΕ+

Η 18η Ευρωπαϊκή Ημέρα Καταναλωτή, μια εκδήλωση 
που διοργανώνεται κάθε χρόνο από την ΕΟΚΕ, θα 
πραγματοποιηθεί στις 10 Μαρτίου 2016 στις Βρυξέλλες.

Εκπρόσωποι οργανώσεων καταναλωτών, πολιτικοί 
ιθύνοντες και εκπρόσωποι των οργάνων της ΕΕ 
θα συναντηθούν προκειμένου να συζητήσουν την 
πρωτοβουλία για τη βελτίωση της νομοθεσίας, τα σημεία 
που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τα άλλα όργανα της ΕΕ κατά την εφαρμογή 
αυτής της νέας στρατηγικής, καθώς και τον τρόπο με τον 
οποίο μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές δεν θα 
ζημιωθούν κατά την εν λόγω διαδικασία. Η συζήτηση θα 
επικεντρωθεί στα ακόλουθα ερωτήματα:
Γιατί η βελτίωση της νομοθεσίας αποτελεί προτεραιότητα 
για την Επιτροπή και τι ακριβώς σημαίνει αυτό στην πράξη;
Τα οφέλη υπερτερούν των επιβαρύνσεων;
Ποιος είναι ο ρόλος της δημόσιας διαβούλευσης;
Ποιες κανονιστικές ρυθμίσεις θα πρέπει να βελτιωθούν 
προς όφελος των καταναλωτών και ποιες θα ήταν 
προτιμότερο να παραμείνουν ως έχουν;
Ακολουθήστε μας στο Twitter: 
@EuropeanConsume hashtags: #ConsumerDay 
#EESC #BetterRegulation. (sg/at) ●

Η πρώτη πολιτιστική εκδήλωση της ΕΟΚΕ για το 2016 
θα είναι η έκθεση Συμμετοχή των γυναικών και των νέων 
= Συμμετοχικές κατασκευαστικές ΜΜΕ+. Η  έκθεση 
περιλαμβάνει φωτογραφίες που απεικονίζουν τα πάθη 
και της ιστορίες νέων και γυναικών που εργάζονται 
στον κατασκευαστικό τομέα. Πρόκειται για το μέλλον 
του κλάδου. Σε αυτήν την περίοδο ανεργίας, ιδίως για 
αυτές τις δύο κοινωνικές ομάδες, ο κατασκευαστικός 
τομέας προσφέρει απτές ευκαιρίες ένταξης στον κόσμο 
της εργασίας.

Τις φωτογραφίες παρέχουν τα εθνικά μέλη της 
Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Οικοδόμων (EBC).

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από τις 17 Φεβρουαρίου 
έως τις 11  Μαρτίου στο Foyer του 6ου ορόφου του 
κτιρίου JDE. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν στις 
17 Φεβρουαρίου και ώρα 19.00. ●

2



©
 shutterstock-Janossy Gergely

Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου 
της ΕΟΚΕ στη Βουλγαρία με επίκεντρο 
τον πολιτικό και κοινωνικό διάλογο

Στις 14  Ιανουαρίου, ο  Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), Γιώργος 
Ντάσης, ξεκίνησε τη διήμερη επίσκεψή του στη 
Βουλγαρία. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη 
που πραγματοποίησε ανταποκρινόμενος σε πρόσκληση 
εθνικής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής κράτους 
μέλους της ΕΕ από την εκλογή του ως Προέδρου της ΕΟΚΕ 
τον Οκτώβριο 2015.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Εθνοσυνέλευση 
της Βουλγαρίας, η Πρόεδρός της, κ. Tsetska Tsacheva, 
παρέδωσε στον κ. Ντάση τιμητική πλακέτα. Η συνεδρίαση 
επικεντρώθηκε στο ενδεχόμενο διοργάνωσης ενός 
Ευρωπαϊκού Φόρουμ για την εξεύρεση λύσεων στα 

προβλήματα της μετανάστευσης των νέων από τη Νότια 
Ευρώπη και τη Βουλγαρία προς τις βόρειες χώρες της ΕΕ. 
Επίσης, συζητήθηκαν οι μηχανισμοί για την προώθηση 
ευκαιριών για τους νέους στις χώρες καταγωγής τους και 
για τη βελτίωση των δημογραφικών πολιτικών των κρατών 
μελών.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο  κ. Ντάσης 
περιέγραψε την πρόταση της ΕΟΚΕ για τη σύσταση ενός 
ειδικού ευρωπαϊκού ταμείου για την αντιμετώπιση της 
φτώχειας στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της 
Ευρώπης. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής της Βουλγαρίας, καθηγητής κ. Lalko Dulevski, 
αναγνώρισε τη συμβολή του Προέδρου της ΕΟΚΕ στην 
ανάπτυξη της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών στη 
Βουλγαρία και του απένειμε μετάλλιο.

Στις 15  Ιανουαρίου, ο  Πρόεδρος της ΕΟΚΕ εξέτασε 
τις πιθανές πολιτικές της ΕΕ για την καταπολέμηση 
της φτώχειας και συμμετείχε σε συζήτηση με τον 
αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό εργασίας 
και κοινωνικών υποθέσεων, κ. Ivaylo Kalfi n, σχετικά με 
τη δημογραφική και την κοινωνική πολιτική. Επισκέφτηκε 
επίσης το Πανεπιστήμιο Εθνικής και Παγκόσμιας 
Οικονομίας (UNWE). Τέλος, ο κ. Ντάσης συναντήθηκε 
με τους προέδρους των βουλγαρικών συνδικαλιστικών 
οργανώσεων και μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής, τους κυρίους Plamen Dimitrov 
και Dimitar Manolov. (mm) ●

ο κ. Γιώργος Ντάσης, Πρόεδρος της ΕΟΚΕ, με τον καθ. 
Lalko Dulevski, Πρόεδρο της εθνικής Οικονομικής 
και Κοινωνικής Επιτροπής της Βουλγαρίας

Η ΕΟΚΕ ολοκληρώνει κύκλο έντεκα διερευνητικών 
αποστολών στα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση 
της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης

Στις 25 και 26  Ιανουαρίου, αντιπροσωπεία της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
επισκέφθηκε τη Βουλγαρία για να ακούσει από τις ίδιες τις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών τις εμπειρίες τους 
στη διαχείριση της μεταναστευτικής και προσφυγικής 
κατάστασης στην πράξη. Η επίσκεψη ήταν μία από τις 
δώδεκα αποστολές που διοργάνωσε η ΕΟΚΕ – σε έντεκα 
κράτη μέλη της ΕΕ και την Τουρκία – με πρώτο σταθμό 
την Αυστρία το Δεκέμβριο του 2015 και τελευταίο την 
επίσκεψη στην Τουρκία το Φεβρουάριο του 2016.

Η αντιπροσωπεία της ΕΟΚΕ στη Βουλγαρία αποτελείτο 
από τα μέλη της ΕΟΚΕ κ. Evgeniy Ivanov, Veselin 
Mitov και Bogomil Nikolov. Τα μέλη συναντήθηκαν 
με εκπροσώπους κυβερνητικών οργανισμών και ΜΚΟ, 
ενώ επισκέφθηκαν δύο κέντρα υποδοχής, στη Σόφια και 
το Χαρμανλί. Οι συζητήσεις με ΜΚΟ, πρόσφυγες, εθνικές 
αρχές και εθελοντές επικεντρώθηκαν στις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη. 
Οι συναντήσεις είχαν κύριο μέλημα να εντοπιστούν τα 
προβλήματα, οι ειδικές ανάγκες, αλλά και οι επιτυχίες 
και οι βέλτιστες πρακτικές των διαφόρων οργανώσεων 
που ασχολούνται άμεσα με την τρέχουσα προσφυγική 
κρίση. Αυτές οι πληροφορίες θα συμβάλουν στον 
καθορισμό σειράς βέλτιστων πρακτικών και πολιτικών 

με στόχο την επίτευξη ομαλής διαδικασίας υποδοχής, 
μετεγκατάστασης ή ένταξης των προσφύγων.

Αυτές οι αποστολές διοργανώθηκαν από την ΕΟΚΕ στο 
πλαίσιο του συνεχιζόμενου τοπικού προγράμματος για 
την ενημέρωση σχετικά με το έργο των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών αναφορικά με τους μετανάστες, 
τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες. Η  ΕΟΚΕ 
θα συγκεντρώσει τα ευρήματα των επισκέψεων και 
θα παρουσιάσει συνολική έκθεση κατά τη σύνοδο 
ολομέλειας του Μαρτίου. Τα συμπεράσματα της έκθεσης 
θα διαβιβαστούν επίσης στα άλλα όργανα της ΕΕ και τους 
λοιπούς ενδιαφερόμενους φορείς. (mm) ●

Πρόσβαση στην αγορά εργασίας – ο ευκολότερος τρόπος για την επίτευξη του στόχου της ένταξης
Ο κ. Goncalo Lobo Xavier, Αντιπρόεδρος της 

ΕΟΚΕ αρμόδιος για την επικοινωνία, συμμετείχε στον 
πρώτο «Ευρωπαϊκό διάλογο για τις δεξιότητες και τη 
μετανάστευση», ο οποίος πραγματοποιήθηκε στις 27 και 
28 Ιανουαρίου στις Βρυξέλλες.

Ο κ. Lobo Xavier εξήγησε το ρόλο της ΕΟΚΕ κατά την εξέταση 
της ανθρώπινης διάστασης της ευρωπαϊκής πολιτικής, η οποία 
περιλαμβάνει και την τύχη των προσφύγων. Στις γνωμοδοτήσεις 
που έχουν προγραμματιστεί για το 2016, η ΕΟΚΕ θα συνεχίσει 
τις εργασίες της όσον αφορά την ένταξη των προσφύγων, μια 
συνεκτική πολιτική μεταναστευτικού εργατικού δυναμικού και 
τη δέσμη μέτρων της Επιτροπής για τη νόμιμη μετανάστευση.

«Η πλέον επιτυχής ένταξη υλοποιείται μέσω της αγοράς 
εργασίας, δεδομένου ότι όχι μόνο παρέχει στους 
πρόσφυγες τη δυνατότητα να αυτοσυντηρηθούν αλλά 
και, μέσω της συνεργασίας με τους ευρωπαίους πολίτες, 
να αποκτήσουν το αίσθημα της ευρωπαϊκής κουλτούρας 
και τρόπου ζωής», δήλωσε ο αντιπρόεδρος Lobo Xavier.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η  Ευρώπη 
αντιμετωπίζει γήρανση του πληθυσμού και αυξανόμενη 
έλλειψη δεξιοτήτων, είναι σημαντικό να εξεταστεί τι 
μπορούν να προσφέρουν οι υπήκοοι τρίτων χωρών. 
Δεδομένου ότι οι δεξιότητες των μεταναστών ενδέχεται 
να μην αντιστοιχούν πάντοτε στις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας, πρέπει να καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια 
για την εκπαίδευση των ατόμων ενώ η  κατάρτιση σε 
πολλά επαγγέλματα μπορεί να γίνεται απευθείας στη 
θέση εργασίας. «Η πρόσβαση στην αγορά εργασίας 
είναι συνεπώς απαραίτητη», δήλωσε. Η ΕΟΚΕ συνιστά 
την εναρμόνιση των ευρωπαϊκών μέσων προκειμένου 
να εξασφαλιστεί ότι κάθε άτομο που βρίσκεται νομίμως 
στην Ευρώπη έχει άμεση πρόσβαση στην απασχόληση και 
απολαμβάνει τα ατομικά δικαιώματα διαμονής. Τόσο οι 
εργοδότες όσο και οι μετανάστες χρειάζονται ασφάλεια 
δικαίου ως προς τη δυνατότητα ολοκλήρωσης της 
κατάρτισης και της σύμβασης απασχόλησης για εύλογο 
χρονικό διάστημα ακόμη και όταν η  αίτηση ασύλου 
απορρίπτεται κατά τη διάρκεια κατάρτισης.

Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή! Έναρξη της διοργάνωσης «Διάλογος με 
μαθητές σχολείων» 2016 Επιλογή 33 σχολείων από ολόκληρη την Ευρώπη για 
την πραγματοποίηση συζήτησης στις Βρυξέλλες με θέμα τη μετανάστευση

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) 
επέλεξε 33 δευτεροβάθμια σχολεία από ολόκληρη την 
Ευρώπη για να συμμετάσχουν στη φετινή διοργάνωση της 
εκδήλωσης «Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή! (YEYS), 
η οποία θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες από τις 17 έως 
τις 19 Μαρτίου 2016. Επιλέχθηκε ένα σχολείο από καθένα 
από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ και, για πρώτη φορά, από 
τις 5 υποψήφιες χώρες –Αλβανία, πρώην Γιουγκοσλαβική 
Δημοκρατία της Μακεδονίας, Μαυροβούνιο, Σερβία και 
Τουρκία– μεταξύ περισσότερων από 400 αιτήσεις.

Ο κ. Gonçalo Lobo Xavier, Αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ αρμόδιος 
για την επικοινωνία ο  οποίος επέβλεψε τη διαδικασία 
επιλογής από κοινού με την κ. Renate Heinisch και τον κ. 
Adam Rogalewski, επίσης μέλη της ΕΟΚΕ, δήλωσε τα εξής: 
«Συζητούμε στις Βρυξέλλες θεμελιώδη ζητήματα που θα 
επηρεάσουν τους νέους κατά τα επόμενα έτη. Χάρη σε 
αυτήν την πρωτοβουλία, οι μελλοντικές γενιές μπορούν να 
εκφέρουν ξεκάθαρη γνώμη για το δικό τους μέλλον.»

Η φετινή διοργάνωση θα επικεντρωθεί στη μετανάστευση, 
η οποία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που 
απασχολούν σήμερα την Ευρώπη και θα εξακολουθήσει να 
κατέχει περίοπτη θέση στην ημερήσια διάταξη της ΕΟΚΕ. 
Κάθε σχολείο θα στείλει στις Βρυξέλλες αντιπροσωπεία 
αποτελούμενη από τρεις μαθητές ηλικίας 16 έως 17 ετών 
και από έναν καθηγητή, προκειμένου να συμμετάσχουν σε 
μια σύνοδο ολομέλειας των νέων που θα πραγματοποιηθεί 
παράλληλα με τη σύνοδο ολομέλειας της ΕΟΚΕ, μεταξύ 
17 και 19 Μαρτίου. Στις Βρυξέλλες, οι μαθητές θα εργαστούν 
από κοινού, θα συζητήσουν και θα προτείνουν συγκεκριμένες 
δράσεις οι οποίες θα μπορούσαν να αναληφθούν από τα 
σχολεία και τις οργανώσεις της νεολαίας για να βοηθήσουν 
τους νεαρούς μετανάστες να ενταχθούν πιο αποτελεσματικά 
και να μεγιστοποιήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη 
σημασία της ουσιαστικής ένταξης ενσωμάτωσης, ιδίως όσον 
αφορά τους πρόσφυγες πιο νεαρής ηλικίας.

Η πρώτη φάση της πρωτοβουλίας YEYS θα ξεκινήσει 
σύντομα με επίσκεψη μελών της ΕΟΚΕ στο επιλεγέν σχολείο 
της χώρας τους, προκειμένου να βοηθήσουν τους μαθητές 
να προετοιμαστούν για τη σύνοδο ολομέλειας των νέων, 
εκθέτοντάς τους τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της 
ΕΟΚΕ και εξηγώντας τους το ρόλο που διαδραματίζει στην 
αρχιτεκτονική της ΕΕ.

Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, η  ΕΟΚΕ –η οποία 
εκπροσωπεί τη φωνή της κοινωνίας των πολιτών– επιδιώκει 
να διασφαλίσει τη συνεκτίμηση των απόψεων, των εμπειριών 
και των ιδεών της νεότερης γενιάς κατά τη διαδικασία 
χάραξης των πολιτικών της ΕΕ. (dm) ●

ΕN ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Συνάντηση του Προέδρου κ. Γιώργου Ντάση με τον ομόλογό του κ. Martin Schulz

Στις 26 Ιανουαρίου συναντήθηκαν οι Πρόεδροι της ΕΟΚΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συμφώνησαν να 
ενισχύσουν τη συνεργασία των δύο θεσμικών οργάνων. Πιο συγκεκριμένα, συζήτησαν αφ’ ενός μεν για το πώς μπορούν να 

Μια άλλη ακραία κατάσταση που αντιμετωπίζουμε είναι 
οι υπερειδικευμένοι μετανάστες με δεξιότητες που 
υποχρησιμοποιούνται σε θέσεις εργασίας ανειδίκευτου 
εργατικού δυναμικού διότι τα προσόντα που αποκτήθηκαν 
σε τρίτη χώρα δεν αναγνωρίζονται. Η  διαδικασία 
αναγνώρισης πρέπει να βελτιωθεί, μεταξύ άλλων, με τη 
συμμετοχή των εργοδοτών.

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ τόνισε επίσης το σημαντικό ρόλο 
των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (εργοδοτικών 
και συνδικαλιστικών αλλά και ιδίως πολλών ΜΚΟ) που ήδη 
βοηθούν τους μετανάστες να αποκτήσουν πρόσβαση σε 
εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση και τους παρέχουν 
συμβουλές σχετικά με τις πολυάριθμες προκλήσεις της 
καθημερινής ζωής. «Οι πολίτες και η κοινωνία των πολιτών 
φέρουν μεγάλο μέρος του φορτίου και, ως εκ τούτου, είναι 
σημαντικό να τους παρέχεται ενημέρωση, δυνατότητα 
συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων αλλά και προσοχή όταν 
εκφράζουν συμβουλές και ανησυχίες», κατέληξε ο κ. Lobo 
Xavier. (sma) ●

ΕΟΚΕ εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος κ. Γιώργος Ντάσης, 
ο Αντιπρόεδρος κ. Michael Smyth και ο Γενικός Γραμματέας 
κ. Luis Planas, καθώς και ο κ. Dominique-François Bareth, 
Προϊστάμενος Πρωτοκόλλου. (ab) ●

κατοχυρώσουν ορισμένες αρχές και επιτεύγματα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η ελεύθερη κυκλοφορία 
των πολιτών βάσει των συμφωνιών του Σένγκεν, 
αφ’ ετέρου δε για τους τρόπους διευκόλυνσης της 
κοινωνικής προόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως προς 
το δεύτερο ζήτημα, συμφώνησαν να διατυπώσουν 
συγκεκριμένες προτάσεις για τη θεμελίωση ενός 
μελλοντικού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων: εδώ και 
πολύ καιρό η ΕΟΚΕ προάγει τον διάλογο με θέμα την 
καθιέρωση ενός κοινωνικού πρωτοκόλλου, βάσει του 
οποίου θα κατοχυρώνονται υψηλά κοινωνικά πρότυπα 
και θα βελτιώνονται τα κοινωνικά συστήματα στην ΕΕ.

Θορυβημένη από τα δεινά των προσφύγων και την 
κατάσταση των μεταναστών στην Ευρώπη, η  ΕΟΚΕ 
υπογράμμισε, διά του Προέδρου της, τη σημασία των 
οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών. Τέλος, ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να υποβάλει μέχρι τον ερχόμενο Μάρτιο ενδελεχή σχετική 
έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάσει πληροφοριών που συγκέντρωσαν ορισμένα μέλη της επί τόπου κατά τη διάρκεια 
διερευνητικών αποστολών σε 11 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Τουρκία (βλ. άρθρο άνωθι). (cad) ●

Δεξίωση για το Νέο Έτος στο Βασιλικό Παλάτι

Παραδοσιακά, ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα των Βέλγων παραθέτουν δεξίωση στην αρχή του έτους για τα ευρωπαϊκά 
όργανα στις Βρυξέλλες και τους επικεφαλής των μονίμων αντιπροσωπειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φέτος, την 
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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: 6 500 αντίτυπα.

Το επόμενο τεύχος θα κυκλοφορήσει το Μάρτιο του 2016.

Αρχισυντάκτης:
Alun Jones (αρχισυντάκτης)
Daniela Marangoni (dm)

Σε αυτό το τεύχος 

συνεργάστηκαν:
Alice Tétu (at)
Caroline Alibert Deprez (cad)
Chloé Lahousse (cl)
Daniela Marangoni (dm)
Leszek Jarosz (lj)
Milen Minchev (mm)
Siana Glouharova (sg)
Silvia M. Aumair (sma)

Συντονισμός:
Agata Berdys (ab)

Η έκδοση ολοκληρώθηκε 

την 1η Φεβρουαρίου 2016

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

Υλοποίηση της κυκλικής οικονομίας
Τόνοι αποβλήτων και ρύπανση από τη μία 

πλευρά, πόροι που λιγοστεύουν και σπάνιες 
ύλες από την άλλη. Δεν υπάρχει πλέον χρόνος 
για χάσιμο για τη μετάβαση από μια οικονομία 
αποβλήτων σε μια κυκλική οικονομία, όπου 
τα απόβλητα μετατρέπονται σε «πρώτες 
ύλες» και επαναχρησιμοποιούνται.

Μετά την απόσυρση της προηγούμενης 
δέσμης για την «Κυκλική οικονομία» του 
Ιουλίου 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον 
Δεκέμβριο 2015, υιοθέτησε αναθεωρημένη 
δέσμη προτάσεων για την προώθηση της 
μετάβασης προς μια κυκλική οικονομία. 
Κατά την ΕΟΚΕ, είναι σημαντικό ότι οι 
προτάσεις αυτές έχουν θετικό αντίκτυπο 

τόσο στο περιβάλλον όσο και στην 
οικονομία και την απασχόληση. Ως εκ τούτου, 
η  ΕΟΚΕ επεξεργάζεται επί του παρόντος 
γνωμοδότηση (η οποία αναμένεται να 
υιοθετηθεί τον Απρίλιο) με αντικείμενο τη 
συνολική δέσμη μέτρων για την κυκλική 
οικονομία. Προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι αντικατοπτρίζονται οι απόψεις όλων των 
ενδιαφερομένων μερών της ευρωπαϊκής 
κοινωνίας των πολιτών, η ΕΟΚΕ διοργάνωσε 
δημόσια ακρόαση με τίτλο «Η κυκλική 
οικονομία» στις 28 Ιανουαρίου.

Ο καινοτόμος ρόλος της 
κοινωνίας των πολιτών

Είναι αναμφισβήτητο ότι μια κυκλική 
οικονομία διαφυλάσσει τους πόρους και 
προστατεύει το περιβάλλον. Ταυτόχρονα, 
διαθέτει σημαντικό δυναμικό για τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας: και 
τούτο, όχι μόνο στον τομέα των υπηρεσιών 
(επισκευή) αλλά και στην ανακύκλωση 
αποβλήτων και στην παραγωγή οικολογικά 
σχεδιασμένων προϊόντων. Κύρια πρόκληση 
για την έρευνα και την καινοτομία αποτελεί 
η  μετατροπή προϊόντων που βρίσκονται 
στο τέλος του κύκλου ζωής σε σχεδόν 
ολοκαίνουργιους πόρους.

Η κοινωνία των πολιτών έχει  ήδη 
αναγνωρίσει ότι το ισχύον οικονομικό 
π ρ ό τ υ π ο  θ α  π ρ ο κ α λ ε ί  ο λ ο έ ν α  κ α ι 

περισσότερα προβλήματα εάν δεν αλλαχθεί. 
Σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη μέλη και 
περιφέρειες, η ανακύκλωση των αποβλήτων 
αποτελεί σημαντικό τομέα της οικονομίας. 
Σε ορισμένες περιοχές, όπως στη χώρα 
των Βάσκων, η μετάβαση σε ένα βιώσιμο 
σχεδιασμό προϊόντων έχει ήδη ξεκινήσει: 
μικρές επιχειρήσεις συνενώθηκαν για να 
συγκροτήσουν το Κέντρο οικολογικού 
σχεδιασμού των Βάσκων και (με τη στήριξη 
της κυβέρνησης) για να σχεδιάσουν και να 
υλοποιήσουν καινοτόμα έργα οικολογικού 
σχεδιασμού με μεγάλη επιτυχία τόσο ως 
προς τα έσοδα όσο και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας.

Αναγέννηση μιας νοοτροπίας 
όπου τίποτε δεν πάει χαμένο: 
επισκευή, επαναχρησιμοποίηση, 
ανακατασκευή

Η διαδικασία της μετάβασης σε μια κυκλική 
οικονομία πρέπει να έχει ως πλοηγό την 
ενημέρωση, τα κίνητρα και το νομοθετικό 
πλαίσιο,  συμπεριλαμβανομένων των 
απαιτήσεων για τον οικολογικό σχεδιασμό, 
την τυποποίηση του οικολογικού σήματος 
και την ιχνηλασιμότητα (π.χ. θέσπιση 
«διαβατηρίου του προϊόντος) αλλά και 
νέες εγγυήσεις για τους καταναλωτές. 
Πρέπει να αναβιώσουμε τη νοοτροπία 
«ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης, 
επισκευής». (sma) ●

Η προγραμματισμένη απαξίωση 
ξανά στο μικροσκόπιο της ΕΟΚΕ

Η ΕΟΚΕ, το πρώτο από τα όργανα της ΕΕ που έθεσε το θέμα της προγραμματισμένης 
απαξίωσης σε ειδική γνωμοδότηση πρωτοβουλίας το 2013 την οποία ακλούθησε πιο 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα που αφορούσε τόσο την προγραμματισμένη απαξίωση 
όσο και τη συνεργατική κατανάλωση την περίοδο 2013-2015 (για περισσότερες 
πληροφορίες, βλ. ενημερωτικό φυλλάδιο της ΕΟΚΕ Διαμορφώνοντας την Ευρώπη, 
έκδοση 2015, σελ. 26-27), εγκαινίασε μελέτη με τίτλο Επίδραση της πληροφόρησης 
για τη διάρκεια ζωής στον καταναλωτή, την οποία διεξάγει το γραφείο Sircome, το 
Πανεπιστήμιο της Νότιας Βρετάνης και το Πανεπιστήμιο της Νότιας Βοημίας. Η μελέτη 
αναμένεται να δημοσιευθεί στις αρχές Μαρτίου. (dm) ●

Το ΗΒ στην ΕΕ: Σε τι σας επηρεάζει;
Η ομάδα «Διάφορες Δραστηριότητες» της 

ΕΟΚΕ, υπό τον πρόεδρό της κ. Luca Jahier, 
διοργανώνει συνέδριο στο Μάντσεστερ στις 
8 Μαρτίου με τίτλο Το ΗΒ στην ΕΕ: Σε τι σας 
επηρεάζει;

Η μελλοντική συμμετοχή και ο  ρόλος του 
ΗΒ στην ΕΕ αποτελεί αναμφίβολα ένα από 
τα σημαντικότερα πολιτικά ζητήματα που 
θα συζητηθούν τους επόμενους μήνες τόσο 
σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Η  απόφαση των κρατών μελών της ΕΕ το 
Δεκέμβριο του 2015 να συνεργαστούν στενά 
για την εξεύρεση αμοιβαία ικανοποιητικών 
λύσεων στους τέσσερις τομείς κατά τη 
συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 

18-19 Φεβρουαρίου 2016 ενέτεινε τη χρονική 
πίεση και έθεσε το ζήτημα ξεκάθαρα στη 
δημόσια σφαίρα. Κατά μία έννοια, τα κινήματα 
βάσης και οι πρωτοβουλίες της κοινωνίας 
των πολιτών που ξεπηδάνε σε όλο το ΗΒ, είτε 
υπέρ είτε κατά της παραμονής του ΗΒ στην ΕΕ, 
αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα της 
έννοιας των ενεργών πολιτών, έννοια που εδώ 
και δεκαετίες υπερασπίζεται η ΕΟΚΕ.

Σε αυτό το πλαίσιο, η  Ομάδα «Διάφορες 
δραστηριότητες» αποφάσισε να διοργανώσει 
εκδήλωση της κοινωνίας των πολιτών στο 
Μάντσεστερ, ΗΒ. Ειδικότερα, οι στόχοι του 
συνεδρίου είναι, μεταξύ άλλων:

Παρουσίαση της TTIP στην Πολωνία

Καθώς οι διαπραγματεύσεις για την 
TTIP συνεχίζονται, τόσο η ΕΕ όσο και οι ΗΠΑ 
εντείνουν τις προσπάθειες ενημέρωσης των 
κοινωνιών τους για την ιδέα της συμφωνίας 
και την πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Οι 
εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών έχουν 
αναλάβει ενεργό ρόλο στη διαδικασία. Στις 
25 Ιανουαρίου, ο εμπορικός αντιπρόσωπος των 

ΗΠΑ κ. Michael Froman παρουσίασε επί μακρόν 
τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της TTIP στη 
Βαρσοβία. Ο κ. Jacek Krawczyk, πρόεδρος της 
Ομάδας «Εργοδότες» και εισηγητής της ΕΟΚΕ 
για την TTIP, έλαβε μέρος στη συζήτηση που 
διοργανώθηκε κατά την επίσκεψη του κ. Fro-
man στο Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας.

Ο κ. Krawczyk παρουσίασε το έργο της ΕΟΚΕ επί 
της TTIP. Τόνισε όσα αναφέρονταν στην πρώτη 
γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ για την TTIP, δηλαδή 
ότι μόνο μια ολοκληρωμένη και φιλόδοξη 
συμφωνία μπορεί να φέρει τα προσδοκώμενα 
αποτελέσματα. Κατά την άποψή του, μια 
«μίνι-TTIP» δεν αποτελεί επιλογή. Τόνισε τη 

ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Σεμινάριο των εκπροσώπων τύπου της κοινωνίας των πολιτών με θέμα 
«Η επικοινωνιακή προβολή της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής πολιτικής»

Το σεμινάριο της ΕΟΚΕ για 2015 των εκπροσώπων Τύπου της κοινωνίας των πολιτών, που 
διοργανώθηκε στα τέλη Νοεμβρίου στο Λουξεμβούργο, για μια ακόμη φορά έλαβε πολύ ευνοϊκά 
σχόλια από τους συμμετέχοντες – σχεδόν το 100 % συμφωνεί με το θέμα, τους ομιλητές και το 
σύνολο της διοργάνωσης.

Το φυλλάδιο με τα αποτελέσματα θα είναι 
διαθέσιμο στον ιστότοπο της ΕΟΚΕ, ενώ τα 
κύρια συμπεράσματα συνοψίζονται κάτωθι:

 ● Χ ά ρ α ξ η  ν έ α ς  ε ι κ ό ν α ς  τ η ς 
αναπτυξιακής πολιτικής
Η αναπτυξιακή βοήθεια δεν είναι 
φιλανθρωπία, αλλά επένδυση στο 
μέλλον, τόσο στις αναπτυσσόμενες όσο 
και στις ανεπτυγμένες χώρες. Η προβολή 
της αναπτυξιακής πολιτικής πρέπει 
να αλλάξει και να προσαρμοστεί στις 
τρέχουσες ανάγκες.

 ● Η συνεπής επικοινωνιακή προβολή 
της ανάπτυξης σε όλους τους 
τομείς της πολιτικής
Η μετανάστευση και η κλιματική αλλαγή 
συνδυάζονται με την αναπτυξιακή 
πολιτική. Η επικοινωνιακή προβολή της 
αναπτυξιακής πολιτικής πρέπει να λαμβάνει υπόψη το ευρύτερο πλαίσιο. Η «δυναμική» που 
προκύπτει από την τρέχουσα μεταναστευτική κρίση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για 
να προβάλλει τη σημασία της στήριξης των αναπτυσσόμενων χωρών.

 ● Επίδειξη στους δημοσιογράφους των διαφόρων πτυχών της αναπτυξιακής 
πολιτικής
Η δημοσιογραφία για την αναπτυξιακή πολιτική δεν μπορεί να επικεντρώνεται μόνο στις 
ενισχύσεις: πρέπει τα θέματα να εξετάζονται από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Με τον τρόπο 
αυτό, μπορεί να ενημερώσει το κοινό και να εμπνεύσει ακροατήρια και να τα βοηθήσει να 
κατανοήσουν ευρύτερα ζητήματα.

 ● Ας αφήσουμε τους ανθρώπους να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο
Ιστορίες ανθρώπινου ενδιαφέροντος, διαδραστικότητα, έμφαση στις θετικές ειδήσεις και 
περιεχόμενο από τοπικές πηγές συνιστούν ιδιαίτερα αποτελεσματικά μέσα επικοινωνιακής 
προβολής της αναπτυξιακής πολιτικής.

 ● Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να αφουγκραστούν την κοινωνία των 
πολιτών
Η αρχική ιδέα ενός Ευρωπαϊκού Έτους για την Ανάπτυξη προήλθε από την κοινωνία των 
πολιτών και την ΕΟΚΕ: αυτό δείχνει πόσο σημαντικό είναι για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να 
αφουγκραστούν την κοινωνία των πολιτών, και πώς μπορεί η ΕΟΚΕ μπορεί να τα βοηθήσει 
να εντοπίσουν τα θέματα που ανησυχούν τους ευρωπαίους πολίτες και να τους δώσουν τις 
κατάλληλες απαντήσεις με τη σωστή επικοινωνία.

 ● Η χρήση των επικοινωνιακών ευκαιριών και των πόρων με τον βέλτιστο δυνατό 
τρόπο
Οι απλοί άνθρωποι μπορούν να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο στην επικοινωνιακή 
προβολή της ανάπτυξης. Μπορούν να αφηγηθούν τη δική τους ιστορία πολύ καλύτερα από 
ό, τι μια διαφημιστική εταιρεία – και δεν θα τη χρεώσουν!

 ● Επικοινωνία De-Brusselise – χρήση ιστοριών, εικόνων και στοιχείων
Η επικοινωνία «de-brusselising» σημαίνει επίσης την αντικατάσταση της «ευρωορολογίας» 
με πιο πρακτική γλώσσα, με την επίδειξη εικόνων και με την αφήγηση ιστοριών. Εικόνες 
και αφηγήσεις αποτελούν σημαντικά μέσα ευαισθητοποίησης. (sma) ●

 ● να επικοινωνήσουμε, να ακούσουμε και να 
αντλήσουμε διδάγματα από τη βρετανική 
κοινωνία των πολιτών και τους πολίτες,

 ● να παράσχουμε φόρουμ για τις 
τοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών, τους πολίτες, τα ΜΜΕ και τους 
οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς 
παράγοντες όπου θα συγκεντρώνονται 
και θα συζητούν ανοιχτά τα θετικά και τα 
αρνητικά της παραμονής στην ΕΕ,

 ● να αποδείξουμε ότι η ΕΟΚΕ και η ευρωπαϊκή 
κοινωνία των πολιτών αναγνωρίζουν 
τη σημασία του ζητήματος και ότι το 
αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στο ΗΒ 
θα έχει άμεσο αντίκτυπο τόσο στο ΗΒ όσο 
και στα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. (cl) ●

σημασία του διατλαντικού διαλόγου τόσο για 
τα μεμονωμένα κράτη μέλη όσο και για την 
ΕΕ στο σύνολό της. Η TTIP αποτελεί ευκαιρία 
επιβεβαίωσης και ανανέωσης του διατλαντικού 
διαλόγου. Η  σύναψη από τις ΗΠΑ της 
συμφωνίας TPP (Διειρηνική εταιρική σχέση) 
καθιστά ακόμα πιο αναγκαία μια φιλόδοξη και 
ολοκληρωμένη διατλαντική συμφωνία.

Ο κ. Krawczyk εξήρε τις προσπάθειες της 
Επιτρόπου Εμπορίου της ΕΕ κ. Cecilia Malms-
tröm να εξηγήσει την TTIP στο ευρύ κοινό και να 
αυξήσει τη διαφάνεια της διαπραγματευτικής 
διαδικασίας. (lj) ●
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Το ΕΟΚΕ info σε 23 γλώσσες: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-infoσσες: ht
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