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Μια γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών
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Είμαι, φυσικά, ιδιαίτερα ευτυχής
που η σύνοδος του Φεβρουαρίου
ενέκρινε σχεδόν ομόφωνα το ψήφισμά
της με το οποίο υποστηρίζει την
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, την ελεύθερη
κυκλοφορία προσώπων, αγαθών
και υπηρεσιών και τη Συμφωνία του
Σένγκεν. Οι τρεις Ομάδες βρήκαν τα
σωστά λόγια για να περιγράψουν την
άποψη της οργανωμένης κοινωνίας
των πολιτών. Επιχειρήσεις, εργαζόμενοι
και οργανώσεις πολιτών εξέφρασαν
από κοινού τη θέση τους, πράγμα που
αντανακλά επακριβώς την αποστολή που αναθέτει η Συνθήκη στην Επιτροπή μας, το λόγο
ύπαρξής της και τη μεγαλύτερη –χαρακτηριστικά ευρωπαϊκή– «προστιθέμενη αξία» της.
Είχαμε υποσχεθεί να αναλύσουμε σε βάθος την κατάσταση που αποτελεί τη ρίζα μιας
κρίσης επικίνδυνης για τα δικαιώματά μας, για την οικονομία μας και για το ίδιο το
ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Θα τηρήσουμε αυτήν την υπόσχεση συζητώντας αυτό το μήνα με
καλεσμένους υψηλότατου επιπέδου για τη ροή προσφύγων που όλοι γνωρίζουμε και για
το τί πρέπει να γίνει έτσι ώστε να ανταποκριθούμε με αξιοπρέπεια, αποτελεσματικότητα
και αλληλεγγύη, δηλαδή με πραγματικά ευρωπαϊκή αντιμετώπιση.
Ελπίζω πως θα έχουμε την ευκαιρία να καταδικάσουμε μαζί όσα σχετίζονται με το
παράλογο, την προπαγάνδα, την κακοδιαχείριση και τη σύγχυση που επιχειρείται,
κατά κανόνα μεταξύ προσφύγων, μεταναστών, ακόμα και τρομοκρατών. Ελπίζω πως
θα έχουμε την ευκαιρία να εντοπίσουμε μαζί τί πρέπει να γίνει για να λειτουργήσουμε
ορθά, ρεαλιστικά και λογικά.
Τις τελευταίες ώρες συζητείται επίσης πολύ το ζήτημα των σχέσεων του Ηνωμένου
Βασιλείου με την Ένωση. Προσωπικά, θεωρώ ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει θέση στην
Ένωσή μας και θα ήταν κρίμα να αποχωρήσει από αυτήν: θα έπρεπε, αντιθέτως, να
ενταχθεί ακόμα περισσότερο σε αυτήν, προς όφελος όλων και πρωτίστως του ιδίου,
αλλά το όφελος αυτό θα πρέπει να είναι δεόντως αντιληπτό, με βάση μια ειρηνική και
λογική γεωπολιτική και οικονομική θεώρηση.
Ωστόσο, αν η δυσαρέσκεια που μετά χαράς συντηρούν με χυδαίες εκφράσεις οι λαϊκιστές
–και οι πολιτικοί που πέφτουν στην παγίδα του υπερθεματισμού– είναι τέτοια ώστε
ο πληθυσμός του Ηνωμένου Βασιλείου να προτιμήσει να αποχωρήσει από την Ένωση,
η επιθυμία αυτή θα πρέπει προφανώς να γίνει σεβαστή, και μάλιστα στο έπακρο.
Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει περίπτωση ένα κράτος να παραμείνει μέλος της
Ένωσης με αντάλλαγμα κάποιου είδους υπονόμευση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
που θα μπορούσε να συνίσταται, για παράδειγμα, στην απροκάλυπτη παραβίαση των
θεμελιωδών αρχών του ευρωπαϊκού δικαίου με την εισαγωγή διακρίσεων ως προς τις
κοινωνικές παροχές εις βάρος των εργαζομένων άλλων κρατών μελών.

Γιώργος Ντάσης
Πρόεδρος της ΕΟΚΕ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

16 Μαρτίου – 22 Απριλίου 2016 /
ΕΟΚΕ, Βρυξέλλες:

2
2

Η Ευρώπη πρέπει να νικήσει
τη φτώχεια, που απειλεί
πρωτίστως τα παιδιά
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Νέοι αντιπρόσωποι
βιομηχανικών μεταλλαγών
στην ΕΟΚΕ

Έκθεση «Βιωσιμότητα»

20 Απριλίου 2016 /
ΕΟΚΕ, Βρυξέλλες:
Ημερίδα αφιερωμένη στην
«Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών»

27-28 Απριλίου 2016 /
ΕΟΚΕ, Βρυξέλλες:
Σύνοδος ολομέλειας της ΕΟΚΕ

Επίσημες επισκέψεις
του κ. Γιώργου Ντάση στην
Ελλάδα, τις Κάτω Χώρες
και την Ισπανία

στενότερης ένωσης” μεταξύ των λαών,
τότε οτιδήποτε παρεμποδίζει αυτήν την
ελευθερία καθιστά πρόδηλη την έλλειψη
ενότητας μεταξύ τους.»
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Ο πρόεδρος της Ομάδας «Εργοδότες»
της ΕΟΚΕ κ. Jacek Krawczyk
Support Schengen
επεσήμανε τα εξής: «Για εκατομμύρια
Ευρωπαίους πολίτες, ο χώρος Σένγκεν
σημαίνει πολύ περισσότερα από την
απλή διευκόλυνση των μετακινήσεών
Η ΕΟΚΕ ενέκρινε ψήφισμα για την υποστήριξη
τους· για χιλιάδες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις,
της συμφωνίας του Σένγκεν, με το εξής σύνθημα: «Για
σημαίνει επίσης πολύ περισσότερα από την τεράστια
την ελεύθερη κυκλοφορία μας, ας υποστηρίξουμε
διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών. Ο χώρος
τη συμφωνία του Σένγκεν!». Στο ψήφισμα αυτό, οι
Σένγκεν αποτελεί μία από τις πλέον σημαντικές και
εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών εξέφρασαν
φιλόδοξες εκφάνσεις του μεγαλόπνοου σχεδίου της
τις ανησυχίες τους σχετικά με τις πιέσεις που
ΕΕ· πρόκειται για σύμβολο, για επίτευγμα που δεν
ασκούνται στη συμφωνία του Σένγκεν και με τη
πρέπει να πάει χαμένο. Οι Ευρωπαίοι εργοδότες
χρήση της ως ιδανικού αποδιοπομπαίου τράγου για
τάσσονται υπέρ του χώρου Σένγκεν και προτρέπουν
όλες τις αδυναμίες στη διαχείριση των ευρωπαϊκών
τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να μην επιλέξουν
συνόρων. Το εν λόγω έγγραφο αποτελεί ένθερμη
την οδό της οπισθοδρόμησης. Η Ευρώπη όπως την
έκκληση της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών προς
ξέρουμε δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς Σένγκεν!»
τις κυβερνήσεις της Ευρώπης να μην υποκύψουν στις
λαϊκιστικές πιέσεις και φοβίες, αλλά να υπερασπιστούν
Η πρόεδρος της Ομάδας «Εργαζόμενοι» της ΕΟΚΕ κ.
τα δικαιώματα για τα οποία οι Ευρωπαίοι αγωνίστηκαν
Gabriele Bischoﬀ δήλωσε τα εξής: «Το δικαίωμα
κατά την τελευταία τριακονταετία.
των πολιτών της ΕΕ να αναζητούν εργασία, να
εργάζονται και να ασκούν το δικαίωμα εγκατάστασής
τους σε άλλο κράτος μέλος κατοχυρώνεται στον
Εγκαινιάζοντας την εκστρατεία που δρομολογήθηκε
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Για
για την υποστήριξη του ψηφίσματος της ΕΟΚΕ,
τους πολίτες, ο χώρος Σένγκεν αποτελεί απτή
ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ κ. Γιώργος Ντάσης
πραγματικότητα· είναι το κλειδί που τους ανοίγει
δήλωσε τα εξής: «Εάν η αλληλεγγύη ενισχύεται με
την πόρτα για να ασκήσουν αυτά τα δικαιώματα
την άρση των εμποδίων, τότε αποδυναμώνεται
και να βιώσουν τα οφέλη της “Ευρώπης” στην
αναπόφευκτα κατά την επανεμφάνισή τους. Εάν
καθημερινή τους ζωή. Η αποδυνάμωση ή η
η ελεύθερη διέλευση των συνόρων και η ελεύθερη
διάλυση του χώρου Σένγκεν θα υποσκάψει ακόμη
κυκλοφορία αποτελούν έκφραση μιας “ολοένα

περισσότερο την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη
πολλών εργαζομένων, με απώτερη κατάληξη μια πιο
εύθραυστη Ευρώπη.»
Ο πρόεδρος της Ομάδας «Διάφορες Δραστηριότητες»
της ΕΟΚΕ κ. Luca Jahier τόνισε τα εξής: «Το
συμβολικό, πολιτικό και οικονομικό τίμημα μιας
ενδεχόμενης επιστροφής στα εσωτερικά ευρωπαϊκά
σύνορα είναι βαρύτατο: θα μπορούσε να σημάνει
τάχιστα τη διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό
που χρειαζόμαστε είναι περισσότερη Ευρώπη και
για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων και για την
εσωτερική ασφάλεια και για την προσφυγική κρίση·
αυτό που σίγουρα δεν χρειαζόμαστε είναι η ανάσχεση
της ελεύθερης κυκλοφορίας. Η επαναφορά των
συνοριακών ελέγχων θα υποδήλωνε την αποτυχία
της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, της συνοχής, των
διαπραγματεύσεων, των συμβιβασμών και της
κατανόησης. Επομένως, μια παράκληση: Μην
πειράζετε το Σένγκεν μου!»
Οι εργαζόμενοι, οι επιχειρήσεις και, γενικότερα,
η κοινωνία των πολιτών στο σύνολό της θα
πληρώσουν βαρύ τίμημα: 7 εκατομμύρια πολίτες
της ΕΕ που διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος της
ΕΕ θα απολέσουν ορισμένες από τις πιο απτές
εκφάνσεις της ελεύθερης κυκλοφορίας, τα
φορτηγά θα ακινητοποιούνται στα σύνορα για ώρες
ολόκληρες σε περιόδους αιχμής, οι επανενωμένες
παραμεθόριες κοινότητες θα χωριστούν και πάλι
στα δύο, ενώ προβλέπεται μείωση του ΑΕγχΠ κατά
110 δισεκατομμύρια ευρώ σε διάστημα 10 ετών.
Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση θα κάνει δύο βήματα πίσω
εάν η αλληλεγγύη που εξασφαλίζει ο χώρος Σένγκεν
δεχθεί ένα τόσο δυσβάσταχτο πλήγμα. (cad) ●

Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει μια αποτελεσματική Ένωση Κεφαλαιαγορών αλλά
εκφράζει ανησυχίες για την καταλληλότητά της ως προς τις ΜΜΕ
Οι επενδύσεις και η ελεύθερη ροή κεφαλαίων
είναι απαραίτητα στοιχεία για την ανάπτυξη της
Ευρώπης. Παρόλα αυτά, οι κεφαλαιαγορές της ΕΕ
χαρακτηρίζονται ακόμη από ανεπαρκή ανάπτυξη
και κατακερματισμό. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή υιοθέτησε Σχέδιο Δράσης για την
Οικοδόμηση Ένωσης Κεφαλαιαγορών το 2015
με στόχο τη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας
αγοράς κεφαλαίων στην Ευρώπη. Η ΕΟΚΕ καλεί
την Ευρώπη να προωθήσει μια πιο αποτελεσματική
κινητοποίηση και διοχέτευση κεφαλαίων προς τις
επιχειρήσεις, τις υποδομές και τα βιώσιμα έργα που
θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη.
Κατά τη σύνοδο ολομέλειάς της, η ΕΟΚΕ υιοθέτησε
γνωμοδότηση για το Σχέδιο Δράσης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία υποστηρίζει
τους στόχους της και τάσσεται υπέρ της αύξησης και
της διαφοροποίησης των πόρων χρηματοδότησης
μέσα στο πλαίσιο μιας ενιαίας κεφαλαιαγοράς με
βάση τη μέγιστη εναρμόνιση των κανόνων. Είναι

άκρως σημαντικό όλα τα κράτη μέλη να θεσπίσουν,
να εφαρμόσουν και να επιτηρούν τα προτεινόμενα
μέτρα του Σχεδίου Δράσης με τον ίδιο τρόπο.
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Σε κάθε περίπτωση, διαπιστώνω κυρίως πως οι εκπρόσωποι των οργανώσεων της
κοινωνίας των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου που συμμετέχουν στην ΕΟΚΕ δεν
λαμβάνουν το λόγο για να μας αποχαιρετήσουν, κάθε άλλο παρά, μάλιστα: έχω ακούσει
πολλούς εξ αυτών να εκφράζονται με ορθότητα και με πνεύμα, για άλλη μια φορά, καθαρά
ευρωπαϊκό. Δράττομαι δε της ευκαιρίας για να τους εκφράσω την εκτίμησή μου, τη
συμπάθειά μου και τις ευχαριστίες μου.

H ΕΟΚΕ εγκρίνει ψήφισμα και εγκαινιάζει την εκστρατεία της για την υποστήριξη
της συμφωνίας του Σένγκεν κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Φεβρουαρίου
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ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Η γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ πρότεινε, επίσης,
ειδικές ρυθμίσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
(ΜΜΕ) καθώς τρέφει σοβαρές ανησυχίες για τη
καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα της
Ένωσης Κεφαλαιαγοράς όσον αφορά τις ΜΜΕ.
«Η χρηματοδότηση των ΜΜΕ, κινητήρια δύναμη
της οικονομίας της Ευρώπης, θα πρέπει να τεθεί στο
επίκεντρο μιας μελλοντικής Ένωσης Κεφαλαιαγορών.
Επί του παρόντος, υπάρχει έλλειμμα πληροφόρησης
το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί και ένα πλαίσιο
χρηματοδότησης που πρέπει να καταστεί πιο
φιλικό προς τις ΜΜΕ» ανέφερε ο κ. Daniel Mareels,
εισηγητής της ΕΟΚΕ για το θέμα αυτό.
Με τη γνωμοδότηση αυτή, η ΕΟΚΕ
επαναβεβαιώνει την υποστήριξή της για
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την τραπεζική χρηματοδότηση ως στοιχείοκλειδί στη χρηματοδότηση της οικονομίας και
τάσσεται υπέρ της περαιτέρω διερεύνησης
νέων αγορών, συμπεριλαμβανομένων των μη
εξυπηρετούμενων δανείων (δηλ. των δανείων που
έχουν περιέλθει σε υπερημερία ή με υψηλό κίνδυνο
●
υπερημερίας). (cad)

Η Ευρώπη πρέπει να νικήσει τη φτώχεια, Περισσότερη έρευνα και καινοτομία
στον ενεργειακό τομέα και ανάγκη
που απειλεί πρωτίστως τα παιδιά
© shutterstock/blackboard1965

Κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Φεβρουαρίου, η ΕΟΚΕ
ενέκρινε γνωμοδότηση στην οποία καλεί το Συμβούλιο
της ΕΕ να τηρήσει τη δέσμευσή του να βγάλει τουλάχιστον
20 εκατομμύρια άτομα από την κατάσταση φτώχειας έως το 2020.
Η γνωμοδότηση για την καταπολέμηση της φτώχειας
(Εισηγητής: ο κ. Seamus Boland, συνεισηγήτρια: η κ.
Marjolijn Bulk) ζητήθηκε από την Ολλανδική Προεδρία του
Συμβουλίου. Για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ, τα κράτη μέλη
πρέπει να δρομολογήσουν τις δικές τους εθνικές στρατηγικές για
την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού
και των διακρίσεων, υποστηριζόμενες από κοινό ευρωπαϊκό
πλαίσιο. Αυτές οι στρατηγικές πρέπει να επικεντρώνονται στην
ικανή στήριξη του εισοδήματος, σε αγορές εργασίας χωρίς
αποκλεισμούς, ποιοτικές θέσεις εργασίες, ίση πρόσβαση σε
προσιτές, ποιοτικές υπηρεσίες για όλους, συμπεριλαμβανομένων
των μεταναστών και των δικαιούχων άσυλο.

Η ΕΟΚΕ εκτιμά πως πρέπει να θεσπιστούν επείγοντα μέτρα για
την καταπολέμηση της φτώχειας στην Ευρώπη, όπως ικανό
ελάχιστο εισόδημα και καθολικά, ολοκληρωμένα και ικανά
συστήματα κοινωνικής προστασίας. Η ΕΟΚΕ επιδοκιμάζει την
πρόθεση της ολλανδικής Προεδρίας να οργανώσει αξιολογήσεις
από ομοτίμους που θα εξετάσουν «ανιούσες» προσεγγίσεις από τη
βάση που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση της φτώχειας
σε εθνικό επίπεδο, επαναλαμβάνει ωστόσο τον καθοριστικό ρόλο
του κράτους πρόνοιας στην καταπολέμηση της φτώχειας, η οποία
δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά σε πρωτοβουλίες σε επίπεδο
κοινοτήτων.
Το Δεκέμβριο του 2015, η ΕΟΚΕ απένειμε το Βραβείο της
ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών για το 2015 σε
πέντε οργανώσεις βάσης που εργάζονται για την άμβλυνση της
φτώχειας στη Γερμανία, την Ιρλανδία, τη Γαλλία, την Πολωνία και
τη Φινλανδία. (sg)
●

Προτεραιότητα της ΕΟΚΕ: Ανάκαμψη της απασχόλησης
Η ΕΟΚΕ ζητεί ταχεία δράση και δημιουργικότητα για την επίλυση της κρίσης απασχόλησης
Δεδομένης της ανησυχητικής κατάστασης όσον αφορά την
απασχόληση και των ισχνών επενδύσεων σε πολλές περιοχές
της Ευρώπης, η ΕΟΚΕ ενέκρινε στη σύνοδο ολομέλειας της 17ης
Φεβρουαρίουγνωμοδότηση για την ετήσια επισκόπηση
της ανάπτυξης (ΕΕΑ) του 2016. Η ΕΟΚΕ ανησυχεί ιδιαίτερα
για το υψηλό επίπεδο ανεργίας, που αφήνει 22,5 εκατομμύρια
ανθρώπους χωρίς εργασία και 122 εκατομμύρια να
κινδυνεύουν με φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό. Αυτό είναι
απαράδεκτο και αποτελεί την τελευταία προειδοποίηση για
την Επιτροπή και τους Ευρωπαίους ηγέτες.
Η γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ επιδοκιμάζει την απόφαση
ενίσχυσης των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στο
πλαίσιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Για μια
πραγματική και βιώσιμη ανάκαμψη, απαιτείται αύξηση της
εσωτερικής ζήτησης, η οποία θα έρθει μέσω μακροπρόθεσμων
δημοσίων επενδύσεων. Οι κυβερνήσεις πρέπει συνεπώς να
έχουν περιθώριο ελιγμών ώστε να προβούν στις αναγκαίες
επενδύσεις σε υποδομές και να έχουν πρόσβαση σε φθηνότερο
χρήμα.

Στις συστάσεις της, η ΕΟΚΕ ζητεί:
● περισσότερες προσπάθειες για την ολοκλήρωση της
ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς και τον εκσυγχρονισμό
της ευρωπαϊκής οικονομίας·
● η Συμφωνία του Παρισιού για την ενεργειακή μετάβαση να
καταστεί πηγή οικονομικής ανάπτυξης·
● μεγαλύτερες συντονισμένες προσπάθειες για την
καταπολέμηση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, της
φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, που εκτιμάται
ότι θα δημιουργήσει έσοδα ενός τρισεκατομμυρίου ευρώ
ετησίως για τα κρατικά ταμεία·

Ο αντιπρόεδρος του Παρατηρητηρίου της Αγοράς Εργασίας
της ΕΟΚΕ, κ. Krzysztof Pater (Διάφορες δραστηριότητες, PL),
δήλωσε: «η εμπειρία δείχνει πως η ένταξη των προσφύγων
είναι επωφελής για την κοινωνία και η κοινωνία των πολιτών
διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση». Τα
κράτη μέλη βρίσκονται αντιμέτωπα με μαζική εισροή προσφύγων
και είναι σε μεγάλο βαθμό απροετοίμαστα· Η νομοθεσία, αλλά
και η υποστήριξη της ένταξης, διαφέρουν από χώρα σε χώρα,
σύμφωνα με την κ. Klára Fóti, εκπρόσωπο του Eurofound.
Η εκπρόσωπος του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (IOM),
κ. Geertrui Lanneau, υπογράμμισε τη σημασία των επενδύσεων
στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, καθώς μεγάλο ποσοστό του
μεταναστευτικού πληθυσμού εξακολουθεί να είναι πολύ νεαρής
ηλικίας και χρειάζεται να αποκτήσει δεξιότητες.
Η κ. Christa Schweng, μέλος της ΕΟΚΕ (Εργοδότες, ΑΤ),
επεσήμανε ότι χρειάζεται «ένα πραγματικά ευρωπαϊκό σύστημα
μετανάστευσης», και πρόσθεσε ότι «θα πρέπει να αναπτυχθούν
πολιτικές ένταξης ειδικά για τις γυναίκες πρόσφυγες, με στόχο
την αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος και την αποτροπή
της περιχαράκωσης σε γκέτο». Τόνισε επίσης την ανάγκη να δοθεί
έμφαση στην επιχειρηματικότητα και στην αυτο-απασχόληση,
ως σημαντική κινητήρια δύναμη της διαδικασίας ένταξης των
προσφύγων στην αγορά εργασίας.
Με την εξέταση των παραγόντων που διευκολύνουν την
απασχόληση των προσφύγων, είτε ως μισθωτών είτε ως
επιχειρηματιών, στο σεμινάριο του ΠΑΕ παρουσιάστηκαν
ορισμένα παραδείγματα προς μίμηση από την Αυστρία (Αυστριακό
Ομοσπονδιακό Οικονομικό Επιμελητήριο), το Βέλγιο («Δυάδα
για ένα σχέδιο εργασίας») και τη Σουηδία («Επιτάχυνση του
●
ενταξιακού σχεδίου»). (cad)
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Το Ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών
(σχέδιο ΣΕΤ) είναι απαραίτητο για την επιτάχυνση του
μετασχηματισμού του ενεργειακού συστήματος στην Ευρώπη,
τονίζει η ΕΟΚΕ στη γνωμοδότησή της για το σχέδιο ΣΕΤ που
εγκρίθηκε κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Φεβρουαρίου. Η ΕΟΚΕ
πιστεύει πως η νέα ενεργειακή πολιτική πρέπει να βασίζεται
στην ανάπτυξη βασικών τομέων έρευνας και καινοτομίας και
στην ενθάρρυνση νέων ιδεών και εννοιών όπως οι τεχνολογίες
παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας και άλλες τεχνολογίες
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Η ΕΕ πρέπει να καινοτομήσει
όσον αφορά την παραγωγή και μεταφορά ενέργειας, καθώς και
την διάθεσή της στους καταναλωτές.
Το σχέδιο ΣΕΤ πρέπει να ανακλά την πραγματική κατάσταση
στην Ευρώπη —αν οι νέες τεχνολογίες αυξήσουν την τελική
τιμή της ενέργειας—, η ΕΟΚΕ εκτιμά ότι μπορεί να αναμένεται
διόρθωση. Οι καταναλωτές πρέπει να συμμετέχουν στη
διαδικασία και η ενεργειακή φτώχεια πρέπει να καταπολεμηθεί
με μέτρα κοινωνικής πολιτικής και μέσω της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης. Απαιτείται Ευρωπαϊκός Ενεργειακός Διάλογος με το
ευρύ κοινό και την κοινωνία των πολιτών ώστε να οικειωθούν τη
ενεργειακή μετάβαση και το κόστος των διαφόρων τεχνολογιών.
Η ΕΟΚΕ μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά σε αυτό το διάλογο,
ενδεχομένως μέσω ενός Φόρουμ της ευρωπαϊκής κοινωνίας
πολιτών.
Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ευρωπαϊκή προσέγγιση στο ζήτημα του
ενεργειακού εφοδιασμού και την καλλιέργεια πραγματικής
αλληλεγγύης στον τομέα. Η σημασία του φυσικού αερίου
στο ενεργειακό μίγμα όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια

των Ευρωπαίων δεν πρέπει να παραβλέπεται. Πρέπει να
ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις και η Ε&Α στον τομέα της
αποθήκευσης ενέργειας, έτσι ώστε τα κράτη μέλη να διαθέτουν
κοινά αποθέματα.
Ο στόχος της Ενεργειακής Ένωσης είναι να καταστεί η ενέργεια
ασφαλέστερη, περισσότερο βιώσιμη και αποδοτικότερη ως προς
το κόστος για τον τελικό καταναλωτή. Χάρη στην Ενεργειακή
Ένωση θα διασφαλιστεί η ελεύθερη ροή ενέργειας μεταξύ κρατών
και η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού σε κάθε χώρα της
ΕΕ για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Ο ρόλος του σχεδίου ΣΕΤ
●
στη διαδικασία αυτή είναι πρωταρχικής σημασίας. (sg)

Επίσημες επισκέψεις του κ. Γιώργου Ντάση
στην Ελλάδα, τις Κάτω Χώρες και την Ισπανία

«άμεση δράση» για την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας και
της ανεργίας των νέων. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να επιδειχθεί
στους πολυάριθμους νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης,
εκπαίδευσης ή κατάρτισης. «Οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο
μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ιδίως των νέων, δεν
μπορούν να καθυστερήσουν άλλο», προειδοποίησε ο κ. Juan Mendoza Castro, εισηγητής της ΕΟΚΕ για τη γνωμοδότηση σχετικά με
την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης. (sma)
●

Παρατηρητήριο της Αγοράς Εργασίας: Οι πρόσφυγες
αποτελούν ευκαιρία για την αγορά εργασίας της Ευρώπης
Σε δημόσια συζήτηση, που πραγματοποιήθηκε στις
22 Φεβρουαρίου στην έδρα της ΕΟΚΕ, υψώθηκαν ισχυρές φωνές
υπέρ της καλύτερης ένταξης των μεταναστών στις ευρωπαϊκές
κοινωνίες, ιδίως μέσω της εργασίας. Το Παρατηρητήριο της
Αγοράς Εργασίας της ΕΟΚΕ έδωσε τον τίτλο: «Η ένταξη των
προσφύγων στην αγορά εργασίας: μετατροπή της κρίσης σε
ευκαιρία» στην εκδήλωση αυτή, κατά την οποία διατυπώθηκαν
ορισμένες σημαντικές συστάσεις πολιτικής.

πανευρωπαϊκού δημοσίου διαλόγου
για την ενέργεια
© shutterstock/Mascha Tace

Ένας από τους τομείς που απαιτούν άμεση προσοχή είναι
η παιδική φτώχεια. Με ποσοστό 27,1%, τα παιδιά ηλικίας κάτω
των 18 ετών κατατάσσονται μεταξύ των ομάδων που διατρέχουν
τον υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Εκτός των παιδιών, ιδιαίτερα
υψηλό κίνδυνο φτώχειας αντιμετωπίζουν οι νέοι, λόγω των
πρωτόγνωρα υψηλών ποσοστών ανεργίας που πλήττουν την
κατηγορία αυτή (στοιχεία Eurostat για τον Οκτώβιο του 2015).

Ο Πρόεδρος κ. Γιώργος Ντάσης στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ισπανίας
Τον Φεβρουάριο, ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ κ. Γιώργος Ντάσης
πραγματοποίησε τρεις επίσημες επισκέψεις στην Ελλάδα,
τις Κάτω Χώρες και την Ισπανία. Την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου
συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ.
Προκόπη Παυλόπουλο. Ο κ. Παυλόπουλος δήλωσε ότι η ΕΟΚΕ
καλείται να διαδραματίσει έναν ιδιαίτερο και ιστορικό ρόλο και
τόνισε ότι «συστάθηκε ως υπενθύμιση του κοινωνικού προσώπου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα
ολόκληρου του ευρωπαϊκού οικοδομήματος». Στη συνέχεια, ο κ.
Παυλόπουλος εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι
ένας Έλληνας ηγείται και πάλι της ΕΟΚΕ. Ο κ. Ντάσης ευχαρίστησε
τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και επεσήμανε ότι
η ΕΟΚΕ εκδίδει τις γνωμοδοτήσεις της με ευρύτατες πλειοψηφίες·
υπογράμμισε επίσης ότι η λιτότητα δεν αποτελεί τη λύση του
προβλήματος της οικονομικής κρίσης. Ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ
έκανε ειδική μνεία στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η ΕΟΚΕ
για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνονται οι γνωμοδοτήσεις της για τη φορολόγηση των
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και την αμοιβαιοποίηση του
δημόσιου χρέους των χωρών που αντιμετωπίζουν προβλήματα,
συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Ο κ. Ντάσης εξέθεσε
επίσης τη θέση της ΕΟΚΕ όσον αφορά τη μεταναστευτική και
την προσφυγική κρίση και περιέγραψε όλα τα μέτρα που έχει
λάβει η ΕΟΚΕ, συμπεριλαμβανομένης της πραγματοποίησης
αποστολών σε 12 διαφορετικές χώρες στο πλαίσιο της
πρωτοβουλίας «Τοπική δράση» (Going Local).
Την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου ο κ. Γιώργος Ντάσης επισκέφθηκε
τη Χάγη, στο πλαίσιο της Ολλανδικής Προεδρίας. Ο Πρόεδρος
της ΕΟΚΕ πραγματοποίησε ιδιαίτερη συνάντηση με την
Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Jetta
Klijnsma, στη διάρκεια της οποίας είχε την ευκαιρία να εκθέσει

τις προτεραιότητες της ΕΟΚΕ κατά την Ολλανδική Προεδρία
και να τονίσει τη σημασία που έχει η λήψη απόφασης για την
καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού κατώτατου μισθού από την ΕΕ με
σκοπό την καταπολέμηση της φτώχειας στην Ευρώπη. Κατόπιν,
συναντήθηκε με την Πρόεδρο της Επιτροπής Απασχόλησης
και Κοινωνικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου των Κάτω
Χωρών, κ. Brigitte van der Burg, καθώς και με την Πρόεδρο
της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής των Κάτω Χωρών
(SER), κ. Mariëtte Hamer. Κατά τις λόγω συναντήσεις, ο κ.
Ντάσης είχε τη δυνατότητα να συζητήσει ορισμένες προτάσεις
που θα μπορούσε ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει η ΕΕ για τη
μείωση της ανεργίας και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην
αγορά εργασίας· επιπλέον, υπογράμμισε τη σημασία που έχει
η υποστήριξη της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων και
του χώρου Σένγκεν.
Τέλος, στα τέλη Φεβρουαρίου, ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ
επισκέφθηκε την Ισπανία, όπου συναντήθηκε με εκπροσώπους
των συνδικαλιστικών οργανώσεων CCOO και UGT, του
Συμβουλίου Καταναλωτών και Χρηστών, καθώς και της
Συνομοσπονδίας Επιχειρηματικών Οργανώσεων. Οι συζητήσεις
που πραγματοποιήθηκαν υπήρξαν εποικοδομητικές, ιδίως
όσον αφορά το θέμα της κοινωνικής Ευρώπης. Επίσης, ο κ.
Ντάσης έθεσε το ζήτημα της μετανάστευσης στην Ευρώπη στο
πλαίσιο ομιλίας του στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
της Ισπανίας στις 24 Φεβρουαρίου. Την επόμενη ημέρα, κατά
την επίσκεψή του στην Εστρεμαδούρα, ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ
συμμετείχε σε συζήτηση με θέμα Το μέλλον της Ευρώπης και
ο κοινωνικός διάλογος, που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο
της Εστρεμαδούρα, ενώ συναντήθηκε επίσης και με την Πρόεδρο
του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου της Εστρεμαδούρα,
●
κ. Maria Mercedes Vaquera. (pa)

Η κοινωνία των πολιτών της ΕΕ και της Ουκρανίας εγκύπτει
σε ζητήματα διαφθοράς και ενεργειακής πολιτικής

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών:
μεγαλύτερος αντίκτυπος,
απλούστεροι κανόνες

Η δεύτερη συνεδρίαση της πλατφόρμας της κοινωνίας
πολιτών (ΠΚΠ) ΕΕ-Ουκρανίας επικεντρώθηκε στις εξαιρετικά
αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο της πολιτικής για την
καταπολέμηση της διαφθοράς και της ενεργειακής πολιτικής,
καθώς και στην πορεία εφαρμογής της συμφωνίας σύνδεσης
(ΣΣ) και των ζωνών σφαιρικών και σε βάθος ελευθέρων
συναλλαγών (ΖΕΣ). Ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ, κ. Γιώργιος Ντάσης,
υπογράμμισε τη δέσμευση της ΕΕ για αγαστή συνεργασία
με όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και
πρόσθεσε ότι «η πλατφόρμα θα προσδώσει προστιθέμενη
αξία στη διαδικασία σύνδεσης και θα προσφέρει την πολύτιμη
συμβολή της κοινωνίας των πολιτών· η διαδικασία αυτή δεν
θα πρέπει, ωστόσο, να περιοριστεί στη διεξαγωγή τεχνικού
διαλόγου μεταξύ κυβερνήσεων».

Δημόσια ακρόαση της ΕΟΚΕ
για την αναθεώρηση της ΕΠΠ

Ο συμπρόεδρος της πλατφόρμας από την ουκρανική πλευρά
κ. Oleksandr Sushko τόνισε ότι «κατ’ αυτόν τον τρόπο
σηματοδοτείται ένα νέο στάδιο θεσμικής συνεργασίας

τη συνεδρίαση ότι η διαμάχη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας
δεν αποτελεί τη ρίζα όλων των δυσκολιών· ορισμένες από
τις δυσκολίες αυτές έχουν απλά «εγχώρια προέλευση»
όπως, μεταξύ άλλων, η έλλειψη αξιόπιστης νομοθεσίας και
οι προσπάθειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς, τη
μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και τις ιδιωτικοποιήσεις.

Δεύτερη συνεδρίαση της πλατφόρμας της
κοινωνίας πολιτών (ΠΚΠ) ΕΕ-Ουκρανίας
ανάμεσα στην κοινωνία των πολιτών των δύο πλευρών».
Ο Διευθυντής της ΕΥΕΔ κ. Fernando Andresen Guimaraes
επιβεβαίωσε εκ νέου την υποστήριξη του έργου της πλατφόρμας
εκ μέρους της ΕΥΕΔ, ως μία από τις βασικές συνιστώσες
εφαρμογής της συμφωνίας σύνδεσης. Ο επικεφαλής της ομάδας
υποστήριξης της Ουκρανίας κ. Peter Wagner υπενθύμισε κατά

Τα μέλη της ΠΚΠ ΕΕ-Ουκρανίας συμφώνησαν ότι η αντιμετώπιση
της απουσίας πολιτικής βούλησης για την υλοποίηση
μεταρρυθμίσεων στην Ουκρανία αποτελεί μία από τις βασικές
προτεραιότητες, σε συνδυασμό με την προώθηση της πλήρους
εφαρμογής των συμφωνιών του Μινσκ. Στην κοινή δήλωση
που εγκρίθηκε ζητείται η πλήρης ανεξαρτησία της δικαιοσύνης,
η θέσπιση νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση και τη διαφήμιση
των κομμάτων, η εδραίωση της ελευθερίας του Τύπου,
η εξασφάλιση αποτελεσματικής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού
και η εξέταση της μελλοντικής συμμετοχής της Ουκρανίας στην
Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση. (mm)
●

Νέοι αντιπρόσωποι βιομηχανικών μεταλλαγών στην ΕΟΚΕ

Στις 25 Φεβρουαρίου 51 νέοι και επανατοποθετηθέντες
αντιπρόσωποι συμμετείχαν στην πρώτη συνεδρίαση της
Συμβουλευτικής Επιτροπής Βιομηχανικών Μεταλλαγών
(CCMI) κατά τη νέα θητεία της ΕΟΚΕ. Οι αντιπρόσωποι της
CCMI εκπροσωπούν διάφορους τομείς της οικονομικής και
κοινωνικής ζωής, καθώς και οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών που επηρεάζονται από τις βιομηχανικές μεταλλαγές
ή δραστηριοποιούνται για την υλοποίησή τους. Οι εν λόγω
αντιπρόσωποι αντιστοιχούν στο ήμισυ του συνόλου των μελών
της CCMI και θα συνεργαστούν με ισάριθμα μέλη της ΕΟΚΕ
που συμμετέχουν στη CCMI, θα συνεχίσουν δε να ασκούν τα
καθήκοντά τους έως την 31η Δεκεμβρίου του 2020.
Ο αντιπρόσωπος κ. Jacques Glorieux, που εκπροσωπεί
την κατηγορία «Διάφορες Δραστηριότητες», εξελέγη
συμπρόεδρος της CCMI, της οποίας θα ηγηθεί από κοινού με
την πρόεδρό της κ. Lucie Studničná, μέλος της ΕΟΚΕ, για
τα επόμενα δυόμιση έτη. Το νέο προεδρείο απαρτίζεται από
τα μέλη της ΕΟΚΕ κ. Gundars Strautmanis (Ομάδα των
Εργοδοτών, LV) και κ. Carlos Trias Pintó (Ομάδα Διαφόρων
Δραστηριοτήτων, ES), και τους αντιπροσώπους της CCMI κ.
Patrizio Pesci (Ομάδα των Εργοδοτών, IT) και κ. Enrico
Gibellieri (Ομάδα των Εργαζομένων, IT). Η τελετή υποδοχής
πραγματοποιήθηκε παρουσία του Ευρωπαίου Επιτρόπου

αρμόδιου για την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία, κ. Günther Oettinger.
Η CCMI διαδέχθηκε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και
Χάλυβα (ΕΚΑΧ). Συστάθηκε όταν έληξε η ισχύς της Συνθήκης ΕΚΑΧ
το 2002, με στόχο τη διατήρηση της πολύτιμης τεχνογνωσίας που
ανέπτυξε η ΕΚΑΧ κατά την πεντηκονταετή δραστηριότητά της, τη
συνέχιση του διαρθρωμένου διαλόγου με τους αρχικούς τομείς
του άνθρακα και του χάλυβα, αλλά και τη σταδιακή επέκταση του
αρχικού πεδίου αρμοδιότητας της ΕΚΑΧ για την κάλυψη όλων των
συνιστωσών των βιομηχανικών μεταλλαγών και των επιπτώσεών
τους στην απασχόληση, των μέτρων κοινωνικής και διαρθρωτικής
πολιτικής, των πολιτικών στους τομείς της παροχής βοήθειας και
του ανταγωνισμού, της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης,
της βιώσιμης ανάπτυξης, της εμπορικής πολιτικής, καθώς και
διαφόρων άλλων θεμάτων.
Οι αντιπρόσωποι που ορίζονται από την ΕΟΚΕ ως μέλη της
CCMI προέρχονται από ενώσεις εκπροσώπησης της κοινωνίας
των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατανέμονται σε τρεις
διαφορετικές κατηγορίες («Εργοδότες», «Εργαζόμενοι»,
«Διάφορες Δραστηριότητες»), που αντικατοπτρίζουν τη
διάρθρωση της ίδιας της ΕΟΚΕ. Η CCMI, ακριβώς όπως και τα
ειδικευμένα τμήματα της ΕΟΚΕ, καταρτίζει γνωμοδοτήσεις και

ενημερωτικές εκθέσεις, είτε κατόπιν αιτήματος των οργάνων
λήψης αποφάσεων της ΕΕ είτε με δική της πρωτοβουλία, και
μπορεί να κληθεί να συμπληρώσει άλλες γνωμοδοτήσεις
των ειδικευμένων τμημάτων εξετάζοντας τις επιπτώσεις
συγκεκριμένων ζητημάτων από την άποψη των βιομηχανικών
μεταλλαγών (συμπληρωματικές γνωμοδοτήσεις).
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η CCMI εκπόνησε πολλές
αξιοσημείωτες γνωμοδοτήσεις και μελέτες. Το πρωτοποριακό
της έργο σχετικά με την προγραμματισμένη απαξίωση αποτελεί
τμήμα ενός ευρύτερου εν εξελίξει σχεδίου που θα οδηγήσει
στη δημοσίευση ρηξικέλευθης μελέτης τον προσεχή Μάρτιο.
Το 2015, η CCMI ασχολήθηκε με το περίπλοκο ζήτημα της
καταπολέμησης της διαφθοράς στην ΕΕ και εξέτασε
τις προκλήσεις που θέτει η απαλλαγή της ΕΕ από τον
αμίαντο, η οποία έχει εκτεταμένο οικονομικό αντίκτυπο και
τεράστιες επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Το 2014, διερεύνησε
τον αντίκτυπο των επιχειρηματικών υπηρεσιών στη
βιομηχανία και τις μελλοντικές κοινωνικοοικονομικές
επιπτώσεις της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και του
Διαδικτύου. Η CCMI θα συνεχίσει τις εργασίες της σχετικά με
τη βιομηχανία 4.0, με στόχο να ενθαρρύνει την ευρωπαϊκή
βιομηχανία να αντλήσει πλήρως τα οφέλη των στρατηγικών
ευκαιριών που παρέχει το Διαδίκτυο. (dm)
●

YEYS 2016: οι μαθητές ετοιμάζονται για πανευρωπαϊκό διάλογο
νέων για τη μετανάστευση
Τον τελευταίο ενάμιση μήνα, πολλά μέλη της ΕΟΚΕ
συμμετέχουν ενεργά σε επισκέψεις σε σχολεία σε όλη την ΕΕ
αλλά και έξω από αυτήν για να προετοιμάσουν τους μαθητές

για την εκδήλωση «Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή»
(YEYS), έναν πανευρωπαϊκό διάλογο που θα διεξαχθεί στις
Βρυξέλλες στις 17-19 Μαρτίου 2016. Η ΕΟΚΕ διοργανώνει

αυτήν την εκδήλωση για έβδομη συνεχή χρονιά ώστε να
εξασφαλιστεί ότι οι θέσεις, εμπειρίες και ιδέες των νέων θα
λαμβάνονται υπόψη στη χάραξη πολιτικών της ΕΕ.
Κατά τις επισκέψεις τους στα σχολεία, τα μέλη συνεργάστηκαν
με μαθητές και έναν καθηγητή για την προετοιμασία
της εκδήλωσης αυτής, η οποία φέτος θα επικεντρωθεί
στη μετανάστευση στην Ευρώπη, Παρουσίασαν τις
δραστηριότητες της ΕΟΚΕ και τον ρόλο που διαδραματίζει
ως φωνή της κοινωνίας των πολιτών στην Ευρώπη και
τους προσέφεραν καθοδήγηση σχετικά με τη συζήτηση.
Οι συμμετέχοντες μαθητές από ολόκληρη την Ευρώπη θα
επιφορτιστούν με την εισήγηση συγκεκριμένων μέτρων τα
οποία χρειάζεται να ληφθούν στα σχολεία, στις λέσχες κ.α.
για την προώθηση της ουσιαστικής ένταξης των νεαρών
μεταναστών στις ευρωπαϊκές κοινωνίες.
Τριάντα τρία σχολεία επιλέχθηκαν ανάμεσα σε
περισσότερες από 400 υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν
από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ και, για πρώτη φορά, από
τις 5 υποψήφιες προς ένταξη χώρες (Αλβανία, Τουρκία,
Μαυροβούνιο, Σερβία και πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία
της Μακεδονίας).

Τα μέλη της ΕΟΚΕ κκ. Roman Haken, Ronny Lannoo και Ionuţ Sibian κατά τις επισκέψεις τους στα σχολεία του Βελγίου
(αριστερά), της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (επάνω, δεξιά) και της Αλβανίας (κάτω, δεξιά)

Οι μαθητές από τα επιλεγμένα σχολεία μπορούν ήδη να
επικοινωνήσουν μεταξύ τους στο Facebook ή το Twitter για
να ανταλλάξουν ιδέες και πληροφορίες. (dm)
●

Για πολύ καιρό, η ΕΕ δέχεται επικρίσεις για το δημοκρατικό της
έλλειμμα. Στόχος της ΕΕ με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ)
ήταν να επιτρέψει στους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στη νομοθετική
διαδικασία της ΕΕ.
Πάνω από 6 εκατομμύρια Ευρωπαίοι έχουν υπογράψει μέχρι σήμερα
κάποια ΕΠΠ. Ωστόσο, από τις 56 συνολικά πρωτοβουλίες μόνον
36 εγγράφηκαν από την Επιτροπή και μόνο τρεις κατάφεραν να
συγκεντρώσουν το ένα εκατομμύριο υπογραφών που απαιτείται. Ακόμα
και αυτές οι τρεις πρωτοβουλίες, μάλιστα, δεν είχαν κανένα αντίκτυπο,
καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να μετουσιώσει
μια ΕΠΠ σε ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Η ΕΟΚΕ προετοιμάζει γνωμοδότηση για τις ΕΠΠ με στόχο να καταστούν πιο
φιλικές προς το χρήστη, πιο πρακτικές και με μεγαλύτερο αντίκτυπο. Σε
ακρόαση για τις ΕΠΠ που διεξήχθη στις Βρυξέλλες στις 23 Φεβρουαρίου,
ο κ. Antonio Longo, εισηγητής της εν λόγω γνωμοδότησης, ζήτησε ένα
φιλικότερο προς το χρήστη μέσο που θα επιτρέπει σε κάθε Ευρωπαίο να
συμμετάσχει. «Σε μια εποχή όπου οι πολίτες χάνουν ολοένα περισσότερο
την εμπιστοσύνη τους στην ΕΕ, η ΕΠΠ πρέπει να καταστεί το μέσο που
θα δίνει πραγματικό λόγο στους πολίτες», τόνισε.
Οι κυριότερες επικρίσεις που δέχεται ο θεσμός των ΕΠΠ περιλαμβάνουν
τα εξής:
● το ιδιαίτερα ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα που δεν επιτρέπει τη
συλλογή των απαιτούμενων υπογραφών·
● τους τεράστιους κινδύνους που πρέπει να αναλάβουν οι
διοργανωτές: το γεγονός ότι οι φορείς προώθησης είναι προσωπικά
υπεύθυνοι για «όποιες βλάβες προξενούν κατά τη διοργάνωση» ΕΠΠ
λειτουργεί αποτρεπτικά·
● τον υπερβολικό όγκο πληροφοριών που απαιτείται για τη στήριξη
μιας αίτησης ΕΠΠ·
● την απουσία νομικού καθεστώτος για τις επιτροπές πολιτών·
● την υπερβολικά άκαμπτη εφαρμογή των κριτηρίων επιλεξιμότητας
των ΕΠΠ· και
● τις διαφορετικές απαιτήσεις δεδομένων στα διάφορα κράτη μέλη.
Η ΕΟΚΕ θα εορτάσει την Ημέρα ΕΠΠ του 2016 στις Βρυξέλλες,
ες,
στις 20 Απριλίου (βλ. την ειδική ιστοσελίδα_ http://www.eesc.europa.
a.
eu/?i=portal.en.civil-society) (sma)
●

Είστε ενήμεροι σχετικά με
τις δραστηριότητες της ΕΟΚΕ;

Με εννέα συνόδους ολομέλειας ετησίως και πλήθος
ακροάσεων, διασκέψεων, συνεδριάσεις στο πλαίσιο του διαλόγου
για την κοινωνία των πολιτών της ΕΕ και πολλές άλλες εκδηλώσεις,
είναι πράγματι γεγονός ότι πάντα κάτι «συμβαίνει» στην ΕΟΚΕ!
Ενημερωθείτε και – ακόμη σημαντικότερο – μην χάσετε την
ευκαιρία να παρακολουθείτε τις εκδηλώσεις και τις συζητήσεις
που αφορούν τον τομέα των ενδιαφερόντων σας! Μπορείτε
να παρακολουθήσετε τις δραστηριότητες της ΕΟΚΕ σχεδόν σε
πραγματικό χρόνο μέσω των διαύλων μας κοινωνικής δικτύωσης.
Συμβουλευτείτε τον χάρτη των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης για να λάβετε πλήρη εικόνα και για να επιλέξετε
τις προτιμώμενες πηγές πληροφόρησης σας.
Με τον τρόπο αυτό, θα λαμβάνετε άμεσα όχι μόνον επίκαιρες
πληροφορίες σχετικά με νέες γνωμοδοτήσεις, καθώς και
ενδιαφέρουσες συζητήσεις, αλλά θα ενημερώνεστε επίσης
σχετικά με το πότε θα πρέπει να συνδεθείτε προκειμένου να
παρακολουθήσετε ζωντανά τις διαδικτυακές μας μεταδόσεις
μέσω συνεχούς ροής.
Θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα μέλη μας; Μπορείτε να
παρακολουθήσετε τις δραστηριότητές τους επίσης στη διεύθυνση:
bers
https://twitter.com/EU_EESC/lists/ourmembers/members
τίθετ
Ο χάρτης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της ΕΟΚΕ διατίθεται
=porta
στη διεύθυνση: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.takepart-social-media (sb)
●
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Ελεύθερη κυκλοφορία και Σένγκεν:
υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων

από την Ομάδα των Εργοδοτών

από την Ομάδα των Εργαζομένων

Βιώνουμε περίοδο αναταράξεων για την
ευρωπαϊκή αεροπορία. Διαπιστώνουμε ραγδαίες
μεταβολές στα μερίδια αγοράς, δυναμικό
μετασχηματισμό των επιχειρηματικών μοντέλων
και δυναμική μεταστροφή στην αντίληψη που
έχουν οι καταναλωτές για τον κλάδο. Απουσιάζει
μια συνεπής, συνολική προσέγγιση, ο δε κλάδος
των αερομεταφορών στην Ευρώπη χρειάζεται
επειγόντως μια συνεκτική στρατηγική.

Την 1η Φεβρουαρίου 2016, η Ομάδα
των Εργαζομένων πραγματοποίησε έκτακτη
συνεδρίαση στις Βρυξέλλες με θέμα: Ελεύθερη
κυκλοφορία και Σένγκεν: υπεράσπιση των
δικαιωμάτων των εργαζομένων Η κ. Gabriele Bischoff, Πρόεδρος της Ομάδας «Εργαζόμενοι», κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης περιγράφοντας τις
επικείμενες προκλήσεις: επιθέσεις στις συλλογικές
διαπραγματεύσεις και στην ελεύθερη κυκλοφορία,
συνεχιζόμενα μέτρα λιτότητας, απειλή Brexit,
ανικανότητα των ηγετών της ΕΕ να αντιμετωπίσουν
την προσφυγική κρίση κλπ. Προειδοποίησε ότι οι
προτάσεις του κ. Cameron απειλούν τα δικαιώματα
των εργαζομένων και κάλεσε τις συνδικαλιστικές
οργανώσεις και την κοινωνία των πολιτών να
αναλάβουν κοινή δράση για τη διασφάλιση των
υφιστάμενων δικαιωμάτων, την προάσπιση της
ελεύθερης κυκλοφορίας σε ένα χώρο Σένγκεν χωρίς
σύνορα και την ενίσχυση της ΟΝΕ.

Οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών
αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στη συζήτηση για
το μέλλον των ευρωπαϊκών αερομεταφορών.
Το Σεπτέμβριο του 2015, η ΕΟΚΕ ενέκρινε μια
διερευνητική γνωμοδότηση με τίτλο Ολοκληρωμένη
ευρωπαϊκή πολιτική για τις αεροπορικές
μεταφορές, η οποία περιέχει σειρά προτάσεων
προς ενσωμάτωση στην υπό κατάρτιση στρατηγική
για τις αερομεταφορές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η στρατηγική της «Στρατηγική για τις αερομεταφορές
στην Ευρώπη» δημοσιοποιήθηκε τον Δεκέμβριο,
έγγραφο για το οποίο η ΕΟΚΕ καταρτίζει σήμερα
γνωμοδότηση.
Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, στις 21 Απριλίου
θα διεξαχθεί στην ΕΟΚΕ δημόσια ακρόαση για

Ο κ. Jacek Krawczyk, Πρόεδρος της Ομάδας «Εργοδότες», και η κ.Violeta Bulc, Επίτροπος
της ΕΕ για τις Μεταφορές, στη δημόσια ακρόαση σχετικά με την στρατηγική της ΕΕ για τις
αερομεταφορές
τη Στρατηγική της ΕΕ για τις αερομεταφορές.
Ποικίλοι φορείς που εκπροσωπούν διάφορες
πτυχές του κλάδου των αερομεταφορών θα
έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις
επί της πρότασης της Επιτροπής, παρουσία της
Επιτρόπου Μεταφορών της ΕΕ κ. Violeta Bulc.
«Όπως υπογραμμίστηκε στην προηγούμενη
γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ, μόνον εάν υπερνικηθεί
η εκδήλωση φαινομένων ιδιοτέλειας στο δίκτυο
αξίας των ευρωπαϊκών αερομεταφορών,

μπορεί το δίκτυο αυτό να ανακτήσει την ορμή
του και να έχει εκ νέου πολύτιμη οικονομική
και κοινωνική συμβολή στην ανάπτυξη της ΕΕ.
Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς
του κλάδου των αερομεταφορών να δεσμευτούν
για την εφαρμογή μιας νέας στρατηγικής
αερομεταφορών της ΕΕ», δήλωσε ο κ. Jacek
Krawczyk, Πρόεδρος της Ομάδας των Εργοδοτών
και εισηγητής της ΕΟΚΕ σχετικά με την στρατηγική
για τις αερομεταφορές. (lj)
●

Άλλες προκλήσεις που συζήτησε η Ομάδα
περιλαμβάνουν το πρόγραμμα REFIT της Επιτροπής.
Ο κ. Denis Meynent, εισηγητής για το REFIT, εξήγησε
ότι οι προσπάθειες απλοποίησης της νομοθεσίας
της ΕΕ δεν πρέπει να οδηγούν σε απορρύθμιση
η οποία ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τους
εργαζομένους.

Στην ημερήσια διάταξη βρέθηκαν επίσης οι στόχοι
βιώσιμης ανάπτυξης που περιλαμβάνονται στο
Θεματολόγιο βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ για
το 2030. Η κ. Isabel Caño Aguilar, αντιπρόεδρος
του ΠΒΑ, τόνισε την ανάγκη στενής συνεργασίας
μεταξύ της ΕΣΣΟ και της Ομάδας «Εργαζόμενοι»
για τη διασφάλιση προόδου όσον αφορά τις
συνδικαλιστικές προτεραιότητες σε αυτό το
πλαίσιο.
Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν επίσης στις κοινές
προτεραιότητες της Ομάδας «Εργαζόμενοι» και του
συνδικαλιστικού κινήματος, με τον κ. Luca Visentini, Γενικό Γραμματέα της ΕΣΣΟ, να επιμένει πως το
Σένγκεν αποτελεί τη βασική προτεραιότητα, καθώς
το κεκτημένο του Σένγκεν απειλείται λόγω της
προσφυγικής κρίσης και των διαπραγματεύσεων με
το ΗΒ. Άλλη μία προτεραιότητα, ανέφερε, αποτελεί
ο αγώνας κατά της εξάλειψης των κοινωνικών
δικαιωμάτων και των προσπαθειών καταστροφής
του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου στο πλαίσιο
των διαπραγματεύσεων με το ΗΒ. Τέλος, το
εργατικό κίνημα πρέπει να δράσει προκειμένου
να αποτρέψει κάθε προσπάθεια κατάργησης
κεκτημένων δικαιωμάτων όπως το δικαίωμα στην
απεργία, το οποίο βρίσκεται υπό απειλή σε πολλές
χώρες. (mg)
●

Από τη γεωργική πολιτική στην πολιτική για τ τρόφιμα –
Προς μια υγιεινή και βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση
από την Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων
πρόκειται, όντως, να διοργανώσει μια άτυπη σύνοδο
Υπουργών Γεωργίας από τις 29 έως τις 31 Μαΐου
2016, εν μέρει με σκοπό την έναρξη συζητήσεων
για την ΚΓΠ μετά το 2020, και έχει ήδη ζητήσει την
κατάρτιση διερευνητικής γνωμοδότησης από την
ΕΟΚΕ με θέμα Πιο βιώσιμα συστήματα τροφίμων,
που αναμένεται να ολοκληρωθεί μόλις λίγες ημέρες
πριν από τη συνεδρίαση του Μαΐου.
Την Πέμπτη 21 Απριλίου, η Ομάδα Διαφόρων
Δραστηριοτήτων της ΕΟΚΕ θα πραγματοποιήσει
έκτακτη συνεδρίαση στην Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή των Κάτω Χωρών (Sociaal-Economische
Raad/SER) στη Χάγη. Η συνεδρίαση θα φέρει τον
τίτλο Από τη γεωργική πολιτική στην πολιτική
για τα τρόφιμα – Προς μια υγιεινή και βιώσιμη
παραγωγή και κατανάλωση.
Η Ομάδα επιθυμεί να συνεχίσει να δίνει έμφαση στο
θέμα μιας βιώσιμης πολιτικής για τα τρόφιμα
και να συμμετάσχει σε διάλογο με εθνικούς
θεσμικούς φορείς και φορείς της κοινωνίας των
πολιτών, με στόχο την κατάρτιση συμπερασμάτων
τα οποία θα υποβληθούν στην Προεδρία του
Συμβουλίου της ΕΕ και τα λοιπά θεσμικά όργανα
της ΕΕ.
Ο τίτλος και το περιεχόμενο της εκδήλωσης
εμπνέονται κατά μεγάλο μέρος από την έκθεση του
Επιστημονικού Συμβουλίου Κυβερνητικής Πολιτικής
των Κάτω Χωρών με τίτλο Προς μια πολιτική για
ττα τρόφιμα (http://www.wrr.nl/en/publications/
pub
publication/article/naar-een-voedselbeleid/),
ττην οποία υποστήριξε και προώθησε, σε εθνικό
και ευρωπαϊκό επίπεδο, το ολλανδικό Υπουργείο
Οικονομικών,. Η Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Στη διάσκεψη προβλέπεται να συμμετάσχουν
περίπου 100 άτομα (μέλη της ΕΟΚΕ, τοπικοί

οργανισμοί της κοινωνίας των πολιτών και
εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης). Στους
ομιλητές θα συμπεριλαμβάνονται διακεκριμένοι
ευρωπαϊκοί και εθνικοί παράγοντες από θεσμικά
όργανα και από τους τομείς της γεωργίας, των
καταναλωτών, της προστασίας του περιβάλλοντος,
της έρευνας και των επιχειρήσεων. Περισσότερες
πληροφορίες για την εκδήλωση στο: http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.group-3-events-andeven
activities (cl)
●

Ο κ. Gabriele Bischoﬀ, Πρόεδρος της Ομάδας «Εργαζόμενοι», και ο κ. Luca Visentini, Γενικός
Γραμματέας της ΕΣΣΟ

ΣΥΝΤΟΜΑ ΣΤΗΝ ΕΟΚΕ
Δημόσια ακρόαση με θέμα «Η εξωτερική διάσταση της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ» – 30 Μαρτίου

Η Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση και ο αντίκτυπός της στην κοινωνία των πολιτών στη Βουλγαρία

Στις 30 Μαρτίου, το ειδικευμένο τμήμα «Εξωτερικές σχέσεις» της ΕΟΚΕ (REX) θα διοργανώσει
δημόσια ακρόαση σχετικά με την εξωτερική διάσταση της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ στην έδρα
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (κτίριο Jacques Delors) στις Βρυξέλλες.

Στις 22 Μαρτίου, η ΕΟΚΕ διοργανώνει δημόσια ακρόαση στη Σόφια από κοινού με την Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. Εκπρόσωποι υψηλού επιπέδου από τα βασικά θεσμικά όργανα της
ΕΕ, τις εθνικές κυβερνήσεις και τις ρυθμιστικές αρχές, καθώς και εκπρόσωποι οργανώσεων της κοινωνίας των
πολιτών και εμπειρογνώμονες, θα συζητήσουν την ιδιαίτερη περίπτωση της Βουλγαρίας, τον τρόπο με τον οποίο
ο κρατικός ενεργειακός τομέας της θα μπορούσε να επηρεαστεί από την Ενεργειακή Ένωση και τον τρόπο με τον
οποίο η εν λόγω χώρα θα μπορούσε να επωφεληθεί από αυτό το πρόγραμμα πολιτικής.

Εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ
θα συζητήσουν βασικά θέματα σχετικά με την ενεργειακή πολιτική της ΕΕ, όπως, για παράδειγμα
η διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς ενέργειας.
Η δημόσια ακρόαση διοργανώνεται στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών εργασιών για τη σχετική
γνωμοδότηση που καταρτίζει η ΕΟΚΕ κατόπιν αιτήματος της ολλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου
(Ιανουάριος-Ιούνιος 2016). Η προηγούμενη γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ σχετικά με αυτό το θέμα (Ιανουάριος
2009) θα πρέπει να αναθεωρηθεί προκειμένου να συνυπολογιστούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις των
τελευταίων επτά ετών (μεταξύ άλλων η Αραβική Άνοιξη, η όξυνση των εντάσεων με τη Ρωσία με
αντικείμενο την Ανατολική Εταιρική Σχέση, οι κρίσεις στη Μέση Ανατολή και οι διακυμάνσεις των
τιμών του πετρελαίου), καθώς και άλλοι οικονομικοί και τεχνικοί παράγοντες (οι τιμές πετρελαίου, οι
νέοι τερματικοί σταθμοί υγροποιημένου φυσικού αερίου [ΥΦΑ] και η συζήτηση γύρω από την υδραυλική
●
ρωγμάτωση). (mm)

Η Ενεργειακή Ένωση έχει αναγνωριστεί ως μία από τις κυριότερες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα πολιτικής αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος
που θα παρέχει ασφαλή, βιώσιμη, ανταγωνιστική και οικονομικά προσιτή ενέργεια στους πολίτες της Ευρώπης.
Δρομολογήθηκε το Φεβρουάριο 2015 και έχει ήδη οδηγήσει σε διάφορες πρωτοβουλίες πολιτικής, με τον ρυθμό
υλοποίησής του να αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω κατά τα επόμενα έτη. Λαμβάνοντας υπόψη την κλίμακα των
προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι φορείς λήψης αποφάσεων στον τομέα της ενέργειας, από την απεξάρτηση της
οικονομίας από τον άνθρακα ως τη μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές και τους μακρόπνοους στόχους του
προγράμματος Ενεργειακής Ένωσης, η ΕΟΚΕ θεωρεί σημαντικό να προαχθεί ένας ανοικτός διάλογος σχετικά με το
θέμα αυτό μεταξύ των κυβερνήσεων, των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των πολιτών και της οργανωμένης κοινωνίας
●
των πολιτών. (sg)

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:
Caroline Alibert Deprez (cad)
Chloé Lahousse (cl)
Daniela Marangoni (dm)
Leszek Jarosz (lj)
Μαργαρίτα Γαβανά (mg)
Milen Minchev (mm)
Παύλος Αβραμόπουλος (pa)
Siana Glouharova (sg)
Silvia M. Aumair (sma)
Sophie Birmann (sb)

Η έκδοση ολοκληρώθηκε
την 1η Μαρτίου 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
Internet: http://www.eesc.europa.eu/
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Το EESC 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 EESC 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 τον Απρίλιο του 2016.

QE-AA-16-003-EL-N

Υλοποιώντας τη στρατηγική της ΕΕ για τις αερομεταφορές –
πώς μπορούμε να κερδίσουμε την υποστήριξη των φορέων;

