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Δήλωση του Προέδρου της ΕΟΚΕ κ. Ντάση για 
τις τρομοκρατικές επιθέσεις στις Βρυξέλλες

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Αγαπητοί 
αναγνώστες,

Στις 22 Μαρτίου, τρεις μήνες μετά 
τις τραγικές επιθέσεις στο Παρίσι, οι 
Βρυξέλλες, η καρδιά της ΕΕ, έγιναν στόχος 
βίαιων και αλγεινών τρομοκρατικών 
επιθέσεων. Για μια ακόμη φορά, 

συνειδητοποιήσαμε με τον πιο βίαιο τρόπο πώς, σε ένα λεπτό, μπορεί να αλλάξει ή ακόμα 
και να τερματιστεί η ανθρώπινη ζωή. Εκφράζουμε τη θλίψη μας για τα πολυάριθμα θύματα 
της τραγωδίας και συμπαραστεκόμαστε στις οικογένειές τους. Είμαστε ευγνώμονες στους 
άοκνους εθελοντές και σε όσους παρείχαν τη βοήθειά τους μετά τις επιθέσεις. Ευχαριστούμε 
τις δυνάμεις ασφαλείας στις Βρυξέλλες, συμπεριλαμβανομένου του στρατού, που καταβάλλουν 
κάθε δυνατή προσπάθεια για να μας προστατέψουν και καταδικάζουμε τους στυγερούς 
δολοφόνους. Οι επιθέσεις υπενθυμίζουν σε όλους μας ότι έχουμε δεσμευτεί να διερευνήσουμε 
καλύτερους τρόπους ένταξης των μεταναστών στην ανοιχτή ευρωπαϊκή κοινωνία, η οποία έχει 
ως θεμέλιο τις αδιαπραγμάτευτες αξίες του ανθρωπισμού, της δημοκρατίας, της ισότητας και 
της ανεκτικότητας. Πρόκειται για ζήτημα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, όπως αναφέρεται 
στην έκθεση της Αποστολής για τους πρόσφυγες που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα.

Πλέον, πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας στο μέλλον. Ο κόσμος μας είναι πολύ όμορφος 
για να γίνει έρμαιο καταστροφικών δυνάμεων. Για να τις καταπολεμήσουμε, δεν πρέπει να 
επικεντρωθούμε αποκλειστικά στην τρομοκρατία αλλά να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις 
της σύγχρονης κοινωνίας με συνεκτικό και υπεύθυνο τρόπο.

Παρά τις αναποδιές, πρέπει να παραμείνουμε αισιόδοξοι αλλά και ρεαλιστές.
Ήρθε η άνοιξη! Ας ανοίξουμε τα παράθυρά μας, ας εμπνευστούμε από τον ήλιο και τον καθαρό 
αέρα για να αναζωογονήσουμε τις ιδέες μας, να επανεξετάσουμε τις πολιτικές μας, να τις 
βελτιώσουμε και να βρούμε απαντήσεις στις μελλοντικές προκλήσεις.

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έχει δεσμευθεί για αυτό. Το πρόγραμμα 
εργασίας μας είναι πλούσιο και εκτεταμένο. Οι οικονομικές προκλήσεις, η ανεργία, η κλιματική 
αλλαγή, η βιωσιμότητα των τροφίμων είναι θέματα για τα οποία χρειαζόμαστε νέες ιδέες, νέες 
και καλύτερες λύσεις και, βεβαίως, τη συνεργασία τόσο της κοινωνίας των πολιτών όσο και 
των εμπειρογνωμόνων. Αυτή είναι η βάση των γνωμοδοτήσεων και των γενικών εργασιών της 
ΕΟΚΕ. Οι συμβουλές και οι συστάσεις της ΕΟΚΕ στους νομοθέτες της ΕΕ συγκεντρώνουν τις 
γνώσεις, την τεχνογνωσία και την εμπειρογνωμοσύνη της ευρείας πλειοψηφίας της κοινωνίας.

Σας καλώ όλους να αναλογιστούμε την τεράστια πρόοδο που έχουμε ήδη πετύχει μαζί και να 
συνεχίσουμε τον προβληματισμό και τη συζήτηση σχετικά με το πώς μπορούμε να φέρουμε εις 
πέρας τη μελλοντική πρόκληση: να εργαστούμε για μια ενωμένη, δημοκρατική, αλληλέγγυα, 
ειρηνική και ευημερούσα Ευρώπη, κοντά στους πολίτες της, όπως αναφέρει και το πρόγραμμα 
του Προέδρου μας. Η ΕΟΚΕ είναι ο εταίρος και η φωνή σας στην Ευρώπη.

Gonçalo Lobo-Xavier
αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ αρμόδιος για την Επικοινωνία
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Στις 22 Μαρτίου, στις Βρυξέλλες, μια χούφτα 

ειδεχθών δολοφόνων έσπειραν τον θάνατο και 

τον πόνο στην καρδιά της ΕΕ.

Το αποτρόπαιο έγκλημά τους διαπράχθηκε 

ακριβώς στο σημείο από το οποίο πολλοί από 

εμάς, μέλη, αντιπρόσωποι, αναπληρωτές, 

εμπειρογνώμονες, προσκεκλημένοι της ΕΟΚΕ και 

μέλη του προσωπικού της, περνούμε κάθε μέρα. 

Τα θύματα που σκότωσαν, ακρωτηρίασαν και 

τραυμάτισαν άνανδρα οι δράστες είναι για άλλη 

μια φορά απλοί πολίτες. Επιχειρούν να πλήξουν 

και να εξολοθρεύσουν τους Ευρωπαίους πολίτες, 

που επιθυμούν να μετακινούνται ελεύθερα σε μια 

δημοκρατική κοινωνία διαπνεόμενη από τις αξίες 

της ειρήνης, του διαλόγου και της ευημερίας.

Δεν πρόκειται να μας πτοήσουν. Ποτέ! Υπάρχουν 

άνθρωποι ικανοί για το χειρότερο, αλλά κυρίως 

άνθρωποι ικανοί για το καλύτερο και αυτοί είναι 

που θα επικρατήσουν. Η μόνη προσοχή που 

αξίζει να δείξουμε στους τρομοκράτες είναι 

η συσπείρωσή μας εναντίον τους: είναι πολύ λίγοι 

αριθμητικά, αλλά τρομερά επικίνδυνοι. Εκείνοι 

με τους οποίους χρειάζεται να ασχοληθούμε 

είναι οι εκατομμύρια πολίτες –όποιοι κι αν είναι 

αυτοί και απ’ όπου κι αν προέρχονται– που δεν 

υποκύπτουν στη βία, ακόμη και όταν βιώνουν 

μια αντικειμενικά άδικη κατάσταση. Σε αυτούς 

τους πολίτες οφείλουμε να προσφέρουμε την 

προστασία μιας δίκαιης κοινωνίας: εκείνης που 

καθορίζεται στα πρώτα άρθρα της Συνθήκης.

Εύχομαι ολόψυχα οι δημόσιες εκδηλώσεις 

αλληλεγγύης εκ μέρους των εθνικών ηγετών 

και των επικεφαλής της ΕΕ να ωθήσουν 

όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες να 

ενστερνιστούν το δημοκρατικό ιδεώδες 

μιας ενωμένης Ευρώπης. Ελπίζω ότι αυτή 

η  δοκιμασία θα τους παρακινήσει να 

πορεύονται πιο συχνά ενωμένοι, αλληλέγγυοι, 

με συναίσθηση του τι έχει θεμελιώδη σημασία 

για την κοινωνία μας και με επίγνωση ότι ούτε 

η συγκεκριμένη περίσταση ούτε και καμία άλλη 

ζωτική υπόθεση δεν διαφέρει πραγματικά 

μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Βεβαίως, την ίδια κιόλας ημέρα διαβίβασα, 

εξ ονόματος της ΕΟΚΕ, μήνυμα αλληλεγγύης 

στον πρωθυπουργό του Βασιλείου του Βελγίου. 

Ανησυχώ βαθιά και αγανακτώ, για άλλη μια 

φορά, όταν σκέφτομαι τι επιφυλάσσει η μοίρα 

στους αθώους πολίτες που πέφτουν θύματα της 

βαρβαρότητας, οπουδήποτε κι αν συμβαίνει 

αυτό. Σε αυτούς τους πολίτες είναι που πρέπει 

να δώσουμε τα πάντα. ●

Γεώργιος Ντάσης

Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 

και Κοινωνικής Επιτροπής

Ένα από τα θύματα των βομβιστικών επιθέσεων στις Βρυξέλλες, 
ο κ. Pasi Moisio μέλος της ΕΟΚΕ, μοιράζεται την εμπειρία του

Ο κ. Pasi Moisio, μέλος της ΕΟΚΕ από 

τη Φινλανδία, και η  σύζυγός του έτυχε να 

βρίσκονται στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών 

κατά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 

22ας Μαρτίου. Ο κ. Moisio, ο οποίος αναρρώνει 

από τον τραυματισμό που υπέστη, συμφώνησε 

να μοιραστεί την εμπειρία του με τους 

αναγνώστες του EOKE Info.

 ● Πείτε μας, κ. Moisio, που ζήσατε τα 

τραγικά γεγονότα της 22ας Μαρτίου;

Η σύζυγός μου και εγώ στεκόμασταν στην 

ουρά του ελέγχου εισιτηρίων για μια πτήση με 

προορισμό τη Νέα Υόρκη όταν η πρώτη έκρηξη 

με τίναξε από το έδαφος. Η έκρηξη προερχόταν 

από τα αριστερά και ήταν τόσο ισχυρή που 

και εγώ και η σύζυγός μου πάθαμε ρήξη του 

αριστερού τυμπανικού υμένα, εγκαύματα 

στο πρόσωπο και κάηκαν τα ρούχα μας στην 

ίδια πλευρά. Ευτυχώς, ήμασταν πολύ μακριά 

από το σημείο της έκρηξης και γλυτώσαμε με 

περιορισμένα τραύματα· επίσης, οι μεταλλικές 

βαλίτσες μάς προστάτευσαν από τα θραύσματα 

που εκτοξεύτηκαν.

 ● Πώς σας επηρέασε αυτή η εμπειρία; 

Μήπως συνέβαλε να αλλάξετε ιδέες 

και αντιλήψεις;

Παραμένω πιστός στην έννοια της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης και θεωρώ ότι, σήμερα 

περισσότερο από ποτέ, πρέπει να στηρίξουμε 

την ελεύθερη κυκλοφορία και τη συμφωνία 

του Σένγκεν. Ωστόσο, ύστερα από την εμπειρία 

αυτή, κατέληξα στην οδυνηρή διαπίστωση ότι 

χρειάζεται να ελέγχουμε αποτελεσματικά τα 

εξωτερικά μας σύνορα και ότι οι επιπτώσεις 

της απουσίας ελέγχων είναι επικίνδυνες. 

Οφείλουμε να εμποδίσουμε τους τρομοκράτες 

να επωφελούνται από τα δικαιώματα και τα 

επιτεύγματά μας για να επιδιώκουν τους δικούς 

τους στόχους. Τα όργανα της ΕΕ έχουν εξετάσει 

εκτενώς το ζήτημα αυτό και πλέον, πρέπει να 

γίνουν τα λόγια πράξεις!

 ● Ως επιζών των επιθέσεων, ποιο 

μήνυμα θέλετε να απευθύνετε στους 

γύρω σας και στους αναγνώστες του 

EOKE Info;

Είμαστε πολύ ευγνώμονες στους πολυάριθμους 

συναδέλφους και φίλους που, μετά τα 

γεγονότα, μας έστειλαν μηνύματα αλληλεγγύης 

και στήριξης. Λάβαμε εκατοντάδες γραπτά 

τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά μηνύματα καθώς 

και τηλεφωνικές κλήσεις και, με την ευκαιρία που 

μου δίνετε, θα ήθελα να τους ευχαριστήσω όλους 

και να τους πω ότι η στήριξή τους ήταν πολύτιμη. 

Η κρίση αυτή έκανε τους ανθρώπους να έρθουν 

πιο κοντά και ελπίζουμε ότι αυτή η νέα ομοψυχία 

θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε κάτι θετικό. ●

ΕΟΚΕ Info – ειδική έκδοση 
για τη μετανάστευση

Με την ευκαιρία της παρουσίασης της τελικής 

έκθεσης της ΕΟΚΕ σχετικά με την τρέχουσα 

μεταναστευτική και προσφυγική κρίση, το 

ΕΟΚΕ Info θα εκδώσει ειδικό δισέλιδο ένθετο, 

το οποίο θα περιλαμβάνει ορισμένες ζωντανές 

αναφορές από τις διερευνητικές αποστολές, οι 

οποίες συνιστούν τη βάση της έκθεσης, καθώς 

και συνεντεύξεις με τον αντιπρόεδρο της 

ΕΟΚΕ κ. Gonçalo Lobo Xavier, κύριο υπεύθυνο 

οργάνωσης των αποστολών, και τον κ. Pavel 

Trantina, συνεκπονητή της στρατηγικής της ΕΟΚΕ 

για τη μετανάστευση. Η έκθεση αξιολόγησης 

της εκδήλωσης «Η δική σου Ευρώπη, η  δική 

σου φωνή!» για το έτος 2016 μαζί με την 

προεπισκόπηση της έκθεσης του κ. Giles Duley 

στο κτίριο της ΕΟΚΕ και του σεμιναρίου της 

ΕΟΚΕ για τα ΜΜΕ της κοινωνίας πολιτών 

(2016) –όλα με επίκεντρο τους πρόσφυγες και 

τη μετανάστευση– συμπληρώνουν το παρόν 

ειδικό τεύχος για τη μετανάστευση. ●
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Η αποδοχή της αλλαγής στον κόσμο της εργασίας
Ο κ. Gonçalo Lobo Xavier παροτρύνει τους Πορτογάλους πολίτες 
να αποδεχτούν τις αλλαγές στα εργασιακά πρότυπα ως νέες ευκαιρίες

Ο αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ κ. Gonçalo Lobo Xavier συμπεριλαμβανόταν μεταξύ των προσκεκλημένων ομιλητών κατά την 

εναρκτήρια συνεδρία της εκδήλωσης με τίτλο «Απόψεις σχετικά με την εργασία», η οποία αποτελεί μια σειρά συζητήσεων με 

τις κυριότερες προσωπικότητες της πορτογαλικής κοινωνίας που πραγματοποιήθηκε στην Μπράγκα στις 26 Φεβρουαρίου.

Μαζί με τον υπουργό Οικονομίας της Πορτογαλίας, κ. Caldeira Cabral, και τον Πορτογάλο κοινωνιολόγο, καθηγητή 

πανεπιστημίου και πρώην πρόεδρο της Συνομοσπονδίας Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων της Πορτογαλίας 

(CGTP-IN – Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses – Intersindical Nacional), κ. Carvalho da Silva, ο κ. 

Lobo Xavier προειδοποίησε ότι οι αλλαγές που εφαρμόζονται στα εργασιακά πρότυπα απειλούν το 50% των σημερινών 

θέσεων εργασίας παγκοσμίως: η 4η βιομηχανική επανάσταση, το Ίντερνετ των Πραγμάτων και τα νέα καταναλωτικά 

πρότυπα θέτουν σε κίνδυνο πολλές θέσεις εργασίας. «Εκτιμάται ότι, τα επόμενα δέκα χρόνια, το 50% των θέσεων 

εργασίας που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σήμερα θα καταργηθούν εξαιτίας αυτών των αλλαγών –αλλαγές που δεν 

μπορούμε να σταματήσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Lobo Xavier. Συνεπώς, «πρέπει να προσαρμοστούμε, να 

υπερασπιστούμε τις θέσεις εργασίας και να προετοιμάσουμε τους εργαζομένους για αυτές τις αλλαγές, οι οποίες, κατά 

τη γνώμη μου, είναι μη αναστρέψιμες, όμως αποτελούν επίσης και μια ευκαιρία, καθότι θα δημιουργηθούν πολλές νέες 

θέσεις εργασίας που θα απαιτούν διαφορετικές δεξιότητες».

Ο κ. Lobo Xavier υπογράμμισε ότι η ανάγκη πρόβλεψης των αλλαγών, η ζήτηση για νέες δεξιότητες και η ανάγκη 

για εκσυγχρονισμό των παραδοσιακών επαγγελμάτων με την προσφορά νέων λύσεων και υπηρεσιών πρέπει να 

αντιμετωπιστούν ως ευκαιρίες. Εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι η Πορτογαλία δεν θα επαναπαυθεί στις δάφνες της 

τουριστικής της βιομηχανίας και δεν θα εγκαταλείψει άλλους στρατηγικούς τομείς πολιτικής, οι οποίοι έχουν ζωτική 

σημασία για την οικονομία της χώρας. (dm) ●

56% αύξηση στις πωλήσεις προϊόντων 
όταν αυτά φέρουν την επισήμανση 
«μακρόβια»: μια νέα μελέτη της ΕΟΚΕ 
για την προγραμματισμένη απαξίωση

Στις 29 Μαρτίου 2016 η ΕΟΚΕ δημοσίευσε μια μελέτη 

με τίτλο «Η επίδραση στους καταναλωτές της επισήμανσης 

για τη διάρκεια ζωής των προϊόντων», στην οποία 

καταδεικνύεται πώς η επισήμανση της διάρκειας ζωής ενός 

προϊόντος επηρεάζει την αγοραστική συμπεριφορά των 

καταναλωτών. Οι πωλήσεις προϊόντων που επισημαίνονται 

ως μακρόβια, όπως οι βαλίτσες και οι εκτυπωτές, εκτιμάται 

ότι θα γνωρίσουν τεράστια αύξηση κατά 128% και 70% 

αντίστοιχα, ενώ οι πωλήσεις όσων έξυπνων τηλεφώνων 

(smartphones) φέρουν επίσης την επισήμανση της 

μεγαλύτερη διάρκειας ζωής, αναμένεται να ενισχυθούν μεν, 

αλλά σε μικρότερο βαθμό, κατά 41%.

Το 90% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι είναι πρόθυμοι 

να πληρώσουν περισσότερο (102 ευρώ επιπλέον) για 

ένα πλυντήριο πιάτων (αξίας μεταξύ 300 και 500 ευρώ) 

που θα διαρκέσει δύο χρόνια περισσότερο. Οι τύποι της 

επισήμανσης κάνουν τη διαφορά, με την κατάταξη από 

το Α  έως το G  να είναι η  πλέον αποτελεσματική και με 

μια συνακόλουθη αύξηση των πωλήσεων κατά 84%. Στη 

μελέτη επίσης υπογραμμίζεται η  κοινωνική διάσταση 

της προγραμματισμένης απαξίωσης, καθότι τα άτομα με 

χαμηλό εισόδημα αναγκάζονται να αγοράζουν φθηνότερα 

προϊόντα και άρα αντιμετωπίζουν συχνότερα περιπτώσεις 

προγραμματισμένης απαξίωσης. Τέλος, το 80% των 

συμμετεχόντων πιστεύουν ότι οι παραγωγοί έχουν πολύ 

μεγάλη ευθύνη για τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στο Βέλγιο, την Τσεχική 

Δημοκρατία, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ολλανδία με τη 

συμμετοχή σχεδόν 3000 ατόμων και τα αποτελέσματά της 

συμπίπτουν με τη γνωμοδότηση με τίτλο «Προς μία βιώσιμη 

κατανάλωση: διάρκεια ζωής των βιομηχανικών προϊόντων 

και ενημέρωση των καταναλωτών με στόχο την ανάκτηση 

της εμπιστοσύνης τους» που υιοθέτησε το 2013 η ΕΟΚΕ.

Η ΕΟΚΕ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτίσει γενική 

ενωσιακή νομοθεσία για την προγραμματισμένη απαξίωση, 

συνιστά την καθιέρωση στη βιομηχανία συστημάτων 

εθελοντικής πιστοποίησης και παροτρύνει τους Ευρωπαίους 

να αναλάβουν δράση και να ξεκινήσουν εκστρατείες υπέρ 

της αλλαγής του φαινομένου αυτού. (cad) ●

Η ΕΟΚΕ ζητεί να υιοθετηθεί μια νέα νοοτροπία 
για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης
Χρειάζεται στενότερη συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και τον περιορισμό της πρόσβασης σε πυροβόλα όπλα

Στις 16 Μαρτίου, η ΕΟΚΕ υιοθέτησε γνωμοδότηση με θέμα το 

«Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια» (εισηγητής:  Cristian 

Pîrvulescu), στην οποία ζητεί την ανάπτυξη νέων εργαλείων 

για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης στο πλαίσιο μιας 

ευρύτερης ευρωπαϊκής στρατηγικής για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας. Η γνωμοδότηση ανταποκρίνεται τόσο στο σχέδιο 

δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση της 

παράνομης διακίνησης και χρήσης πυροβόλων όπλων και 

εκρηκτικών όσο και στην πρόταση οδηγίας που κατέθεσε 

σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Η ΕΟΚΕ υπογραμμίζει ότι είναι δυνατόν να υπάρχει ασφάλεια 

αλλά και ελευθερία στην Ευρώπη και θεωρεί επικίνδυνη 

για κάθε δημοκρατία τη θέσπιση νομοθεσίας για την 

καταπολέμηση προσδοκώμενων εγκλημάτων. Για το λόγο 

αυτό, θεωρεί ότι το άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο θ) της 

πρότασης σχετικά με την απειλή τέλεσης τρομοκρατικής 

πράξης πρέπει να απαλειφθεί. Η  ΕΟΚΕ καλεί επίσης τα 

θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να τηρούν την αρχή 

της αναλογικότητας και να εξετάζουν τη σοβαρότητα αυτών 

των πράξεων, όταν προβαίνουν στην ποινικοποίηση και στην 

καταπολέμηση τους. Όσον αφορά την ποινικοποίηση των 

μετακινήσεων στο εξωτερικό για λόγους που σχετίζονται 

με την τρομοκρατία, η  ΕΟΚΕ κρίνει ότι ο  ορισμός της 

«τρομοκρατίας» που χρησιμοποιείται στην πρόταση να είναι 

εξαιρετικά ασαφής. Ενώ κάποιος που οργανώνει επίθεση 

ή συμμετέχει σε σχετική εκπαίδευση μπορεί να οριστεί ως 

«τρομοκράτης», αυτό δεν ισχύει απαραιτήτως για κάποιον 

που διαπράττει τρομοκρατικές πράξεις στον κυβερνοχώρο 

ή συμμετέχει σε ένοπλη εξέγερση ή εμφύλιο πόλεμο.

Τα πρόσφατα γεγονότα απέδειξαν ότι η τρομοκρατία έχει 

προσλάβει παγκόσμιες διαστάσεις. Πρέπει να βελτιωθεί 

ο συντονισμός της εξωτερικής πολιτικής της Ευρώπης στη 

Βόρειο Αφρική και τη Μέση Ανατολή (στα αγγλικά: MENA). 

Η ΕΟΚΕ επιθυμεί την ανάληψη σαφέστερης δέσμευσης για τη 

σταθεροποίηση, την ανάπτυξη και τον εκδημοκρατισμό στην 

περιοχή και εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι 

η Επιτροπή προτίθεται να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του 

σχεδίου δράσης της ΕΕ για τη νοτιοανατολική Ευρώπη και να 

ενισχύσει τη συνεργασία με τη MENA. Η ΕΟΚΕ θεωρεί επίσης 

ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη δραστική μείωση 

της χρήση πυροβόλων όπλων και εκρηκτικών υλών. Πρέπει 

να βελτιωθεί σημαντικά η θεσμική συνεργασία μεταξύ των 

κρατών μελών όσον αφορά τόσο την ανταλλαγή πληροφοριών 

και την ενοποίηση των υφιστάμενων βάσεων δεδομένων.

Η ΕΟΚΕ θα ήθελε να δει την Επιτροπή να στηρίζει τη 

στενότερη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπόλ, της Ιντερπόλ, 

των κύριων φορέων iTrace και άλλων οργανισμών, όπως 

είναι τα τελωνεία και οι αρχές αδειοδότησης εισαγωγών – 

εξαγωγών πυροβόλων όπλων. Ωστόσο, παρότι υποστηρίζει 

τη συγκέντρωση μέσων, προειδοποιεί ότι η αύξηση του 

αριθμού των ευρωπαϊκών και εθνικών εγγυήσεων θα 

μπορούσε να έχει σωρευτικό αποτέλεσμα και να οδηγήσει 

σε προσβολή των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Όταν 

υπονομεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα, η ΕΕ εκθέτει σε 

κίνδυνο μία από τις κατευθυντήριες αρχές της.

Η γνωμοδότηση υιοθετήθηκε με 145 ψήφους υπέρ και 

3 αποχές. (dm) ●

«Ευρωπαϊκή ημέρας του καταναλωτή για το έτος 2016»: Έξυπνη 
και καλύτερη νομοθεσία, όχι όμως σε βάρος των καταναλωτών

Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την ανάγκη μείωσης της 

γραφειοκρατίας και εξάλειψης των γραφειοκρατικών 

διατυπώσεων που επιβαρύνουν τις μικρές, μεσαίες και πολύ 

μικρές επιχειρήσεις μέσω της βελτίωσης της νομοθεσίας. 

Ταυτόχρονα όμως, με την ευκαιρία της «Ευρωπαϊκής 

ημέρας του καταναλωτή», στις 10 Μαρτίου 2016, απευθύνει 

προειδοποίηση ότι αυτή η διαδικασία δεν πρέπει να οδηγήσει 

σε απόλυτη απορρύθμιση. Ο στόχος που επιδιώκεται με τη 

βελτίωση της νομοθεσίας είναι να καταστούν οι κανόνες 

απλοί, εφαρμόσιμοι και λιγότερο δαπανηροί για τους 

χρήστες και τους φορολογούμενους. Δεν πρόκειται όμως 

για παρέκκλιση από τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς 

για την προστασία των καταναλωτών και των εργαζομένων, 

ή από την τήρηση των περιβαλλοντικών προτύπων. Με 

την ευκαιρία της «Ευρωπαϊκής ημέρας του καταναλωτή», 

η ΕΟΚΕ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεκτιμήσει 

καλύτερα τις απόψεις της κοινωνίας πολιτών αξιοποιώντας 

τις δημόσιες διαβουλεύσεις και τις αξιολογήσεις αντικτύπου. 

Στην 18η ετήσια διάσκεψη, που διοργάνωσε η  ΕΟΚΕ 

συμμετείχαν εκπρόσωποι καταναλωτικών οργανώσεων, 

πολιτικοί ιθύνοντες και ευρωπαϊκά όργανα προκειμένου να 

συζητήσουν σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας και τον 

αντίκτυπο αυτής στους καταναλωτές.

Σύμφωνα με την ΕΟΚΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να 

εστιάσει στην ποιότητα παρά στην ποσότητα και να δώσει 

προτεραιότητα στη μείωση της γραφειοκρατίας, η οποία είναι 

δαπανηρή για τις επιχειρήσεις και αποτελεί τροχοπέδη όχι 

μόνον στην ανταγωνιστικότητά τους αλλά και στην καινοτομία 

και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Αυτό ισχύει ιδίως για τις 

ΜΜΕ. Ταυτόχρονα, η αρχή της  «προτεραιότητας στις μικρές 

επιχειρήσεις» δεν αποσκοπεί στην εξαίρεση των πολύ μικρών 

επιχειρήσεων και των ΜΜΕ από την νομοθεσία. Η  ΕΟΚΕ 

ανέκαθεν επέμενε στην προστασία των 500 εκατομμυρίων 

Ευρωπαίων καταναλωτών, οι οποίοι έχουν δεσμευτικά από 

νομική άποψη δικαιώματα που κατοχυρώνονται στη Συνθήκη. 

Η προστασία των καταναλωτών αποτελεί ένα από τα πιο 

σημαντικά και απτά επιτεύγματα της ΕΕ και δεν θα πρέπει να 

εκτεθεί σε κίνδυνο. (sg) ●

ΟΝΕ: Η ΕΟΚΕ ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να προχωρήσει παραπέρα δίχως καθυστέρηση

Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) πρέπει 

επειγόντως να ενισχυθεί περαιτέρω, δήλωσε η  ΕΟΚΕ κατά 

τη σύνοδο ολομέλειας του Μαρτίου, στο πλαίσιο της οποίας 

υιοθέτησε μια δέσμη τεσσάρων γνωμοδοτήσεων επί του θέματος.

Στη γνωμοδότησή της με θέμα «Τα βήματα για την ολοκλήρωση 

της ΟΝΕ», η  ΕΟΚΕ εγείρει το ζήτημα της δημοκρατικής 

νομιμότητας και προτείνει τη διοργάνωση τριμερούς διαλόγου 

για τη γεφύρωση αυτού του χάσματος. Η ΕΟΚΕ διατύπωσε 

επίσης πολλές συστάσεις σχετικά με τη «Σύσταση Εθνικών 

Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ», 

ιδίως όσον αφορά τον ορισμό της «ανταγωνιστικότητας», 

στον οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνονται και οι επιμέρους 

στόχοι «πέρα από το ΑΕγχΠ», και τη θέσπιση καλύτερα 

ισορροπημένων συμβουλίων.

Στη γνωμοδότησή της με θέμα «Ευρωπαϊκό Σύστημα 

Ασφάλισης Καταθέσεων», η ΕΟΚΕ συνέστησε ότι η θέσπιση 

περαιτέρω επιμερισμού των κινδύνων θα πρέπει να 

συνοδεύεται από περαιτέρω μείωση των κινδύνων στον 

τραπεζικό τομέα. Στη γνωμοδότησή της με θέμα «Εξωτερική 

εκπροσώπηση της ζώνης του ευρώ», η ΕΟΚΕ υπογράμμισε τη 

σαφή ανάγκη να αυξηθεί το ειδικό βάρος της ζώνης του ευρώ 

στους κόλπους των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

και να ενισχυθεί η θέση της στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές 

αγορές. Η  ΕΟΚΕ συνιστά παράλληλα να οριοθετηθεί με 

σαφήνεια και ακρίβεια ο ρόλος της εξωτερικής εκπροσώπησης 

της ζώνης του ευρώ, αφενός, και να συνδεθεί με συντονισμένο 

τρόπο με τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό 

της, αφετέρου, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα 

της ενιαίας αγοράς. (cad) ●

Οι νέες μορφές απασχόλησης 
απαιτούν μέτρα κοινωνικής πολιτικής

Στις 31 Μαρτίου 2016, η ΕΟΚΕ διοργάνωσε δημόσια ακρόαση με θέμα «Η εξέλιξη της φύσης των εργασιακών σχέσεων, 

η συνεργατική οικονομία, οι συμβάσεις μηδενικών ωρών εργασίας και οι ελάχιστες αποδοχές διαβίωσης» προκειμένου 

να συζητήσει την αύξηση των άτυπων μορφών απασχόλησης με έμφαση στην προστασία των εργαζομένων.

Σε συνέχεια αυτής της ακρόασης που διοργάνωσε η ΕΟΚΕ διατυπώθηκε το συμπέρασμα ότι οι μεταβολές που επέφεραν οι 

δημοφιλείς επιγραμμικές πλατφόρμες στον τομέα των μεταφορών ή των καταλυμάτων, για παράδειγμα, έχουν σημαντικές συνέπειες 

για την αγορά εργασίας και τα συστήματα φορολογίας και κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και για τις ελάχιστες αποδοχές διαβίωσης.

Οι υπεύθυνοι φορείς λήψης αποφάσεων πρέπει να καθορίσουν το σχετικό πλαίσιο για αυτές τις εξελίξεις, έτσι ώστε αυτές οι νέες 

μορφές απασχόλησης να μπορούν οδηγήσουν σε θετικά αποτελέσματα για όλα τα μέλη της κοινωνίας. Ως εκ τούτου, η ΕΟΚΕ 

ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) να συμβάλλουν στην ανάπτυξη νέων μοντέλων 

κοινωνικής πρόνοιας και ενός πλαισίου αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας, οι οποίες να είναι προσαρμοσμένες σε πιο ευέλικτες 

αγορές εργασίας. Οι προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν στην κατάλληλη κατάρτιση όλων των εργαζομένων – ιδίως 

στον τομέα των δεξιοτήτων ΤΠΕ – στη στατιστική παρακολούθηση του αντικτύπου των νέων μορφών απασχόλησης στην 

αγορά εργασίας και την οικονομία, καθώς και στην ενίσχυση της σαφήνειας των εργασιακών σχέσεων για τον προσδιορισμό 

της ευθύνης σε περιπτώσεις ατυχημάτων, ζημιών και δυσλειτουργιών. (cad) ●
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«Ένα μεστό κείμενο που θα κάνει όλη 
τη διαφορά» – ο κ. Gonçalo Lobo Xavier μιλά για 
την έκθεση της ΕΟΚΕ με θέμα τη μετανάστευση

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Η Ευρώπη χρειάζεται 
μακροπρόθεσμες 
πολιτικές για την ένταξη 
και τη συμβολή της 
κοινωνίας των πολιτών 
για τη διαμόρφωσή τους

Με τη μεγαλύτερη μεταναστευτική εισροή που έχει σημειωθεί από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, 
η κοινωνία των πολιτών αναδεικνύεται, παντού στην ΕΕ, σε βασικό παράγοντα για το μετριασμό 
των ανθρωπιστικών επιπτώσεων της κρίσης αυτής. Η ΕΟΚΕ, ως επίσημο βήμα της ευρωπαϊκής 
κοινωνίας των πολιτών, αναγνώρισε ότι η προσφυγική κρίση αποτελεί καίριο ζήτημα και κάλεσε 
τις κυβερνήσεις και τους πολιτικούς να μιμηθούν το παράδειγμα της κοινωνίας των πολιτών.

Η ΕΟΚΕ έχει δημοσιεύσει έκθεση με βάση πρόσφατες διερευνητικές επισκέψεις 
αντιπροσωπειών της ΕΟΚΕ, οι οποίες συναντήθηκαν με περισσότερους από 180 φορείς της 
κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται με πρόσφυγες και μετανάστες σε έντεκα κράτη μέλη, 
καθώς και στην Τουρκία. Η έκθεση απευθύνει σημαντικά μηνύματα στα κράτη μέλη και στα 
όργανα της ΕΕ, και αναφέρεται στην ανάγκη για δίκαιη κατανομή των προσφύγων, επαρκή 
κατανομή των πόρων, αποτελεσματικούς συνοριακούς ελέγχους, καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου με την αναθεώρηση του κανονισμού του 
Δουβλίνου. Επαναλαμβάνει την ανάγκη τήρησης της συμφωνίας του Σένγκεν και της ελεύθερης 
κυκλοφορίας, οι οποίες αποτελούν σημαντικά ευρωπαϊκά επιτεύγματα.

Με την πρωτοβουλία αυτή, η  ΕΟΚΕ μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση κατάλληλων 
ευρωπαϊκών πολιτικών για το άσυλο και τη μετανάστευση. Ωστόσο, πρέπει να καταβληθούν 
ακόμη πολλές προσπάθειες και η λέξη κλειδί είναι η «ένταξη». Σύμφωνα με τον επίτροπο κ. 
Αβραμόπουλο, πρέπει να σκεφτόμαστε «μακροπρόθεσμα» και να δρούμε «άμεσα», προκειμένου 
να διασφαλίσουμε την «πλήρη ένταξη των νεοαφιχθέντων που έχουν δικαίωμα παραμονής».

Η βιώσιμη ένταξη απαιτεί ουσιαστική συμβολή από την κοινωνία των πολιτών. Είναι πλέον 
καιρός να αναγνωριστούν οι προσπάθειες της κοινωνίας των πολιτών και οι απόψεις της να 
ενσωματωθούν πλήρως στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ για τη μετανάστευση. Η Ευρώπη χρειάζεται 
μακροπρόθεσμες πολιτικές ένταξης που να επικεντρώνονται στην ένταξη των προσφύγων 
και των μεταναστών στην αγορά εργασίας, με βάση την αναγνώριση των προσόντων, την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση. Το κόστος της μη ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων 
θα είναι ολέθριο για όλους.

Γεώργιος ΝΤΑΣΗΣ
Πρόεδρος της ΕΟΚΕ

Κατά τη σύνοδο ολομέλειας του περασμένου 

Μαρτίου, η ΕΟΚΕ παρουσίασε έκθεση στην 

οποία συνοψίζονται τα πεπραγμένα των 

αποστολών της σε 11 χώρες. Η έκθεση 

συντάχθηκε από τον αντιπρόεδρο κ. Gonçalo 

Lobo Xavier –σε συνεργασία με τα εξής μέλη: τον 

κ. Pavel Trantina, την κ. Christa Schweng και την 

κ. Anne Demelenne– και οριστικοποιήθηκε από 

δωδεκαμελή ειδική ομάδα που διορίστηκε από 

το Προεδρείο. Το ΕΟΚΕ Info πήρε συνέντευξη 

από τον κ. Gonçalo Lobo Xavier με θέμα αυτή 

τη σημαντική συλλογική προσπάθεια.

Ποιες είναι οι κυριότερες ανησυχίες της 
ΕΟΚΕ σχετικά με τη μεταναστευτική κρίση;
Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια 

τεράστια πρόκληση. Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι όλοι 

οι πολίτες οφείλουν να κινητοποιηθούν για τη 

διευθέτηση αυτής της κρίσης. Η συγκεκριμένη 

δοκιμασία μπορεί να θεωρηθεί περισσότερο 

ως ευκαιρία παρά ως απειλή. Πιστεύουμε ότι 

οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 

(ΟΚΠ) πρέπει να αναλάβουν κάποιο ρόλο και 

μπορούν να προσφέρουν λύσεις όσον αφορά 

Ένα έργο συναφές με την κύρια αποστολή 
της ΕΟΚΕ και τα χρόνια προβλήματα

την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την 

αποσαφήνιση του νομικού καθεστώτος των 

μεταναστών και την ένταξη των οικογενειών 

που επιθυμούν να έρθουν στην Ευρωπαϊκή 

Έ ν ω σ η ,  σ υ μ π ε ρ ι λ α μ β α ν ο μ έ ν ω ν  τ ω ν 

δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους.

Ποιος είναι, κατά την άποψή σας, 
ο ιδιαίτερος ρόλος που θα μπορούσε να 
επωμιστεί η ΕΟΚΕ στη μεταναστευτική κρίση;
Α π ο φ α σ ί σ α μ ε  ν α  π ρ ο ε τ ο ι μ ά σ ο υ μ ε 

11 συγκεκριμένες και προσεκτικά οργανωμένες 

αποστολές, με στόχο την καλύτερη κατανόηση 

των διαφόρων καταστάσεων. Το αποτέλεσμα 

είναι ένα μεστό έγγραφο που πραγματικά 

πιστεύω ότι θα κάνει όλη τη διαφορά κατά τους 

επόμενους μήνες, με ορισμένα βασικά πορίσματα 

ως προς την ασφάλεια των μεταναστών, την 

πλήρη αποσαφήνιση των δικαιωμάτων και των 

υποχρεώσεών τους, την ανάγκη ένταξης μέσω 

της κατάρτισης και της εργασίας, καθώς και την 

παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το νομικό 

πλαίσιο. Βεβαίως, στο έγγραφό μας προβάλλεται 

η  ιδιαίτερη συμμετοχή των οργανώσεων της 

κοινωνίας των πολιτών στην εν λόγω διαδικασία.

Τι είδους στήριξη χρειάζονται οι ΟΚΠ από 
τα κράτη μέλη και την ΕΕ;
Μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι 

η  μεγαλύτερη ανάγκη συνίσταται στον 

συντονισμό μεταξύ θεσμικών φορέων. 

Ασφαλώς η  χρηματοδότηση είναι επίσης 

απαραίτητη για την εφαρμογή μέτρων και 

την πιο αποτελεσματική λειτουργία, αλλά 

αυτό που θεωρούμε ζωτικής σημασίας για 

την ορθή αντιμετώπιση της κατάστασης είναι 

ο  συντονισμός μεταξύ όλων των φορέων 

που δραστηριοποιούνται επί τόπου. Οι ΟΚΠ 

αναπτύσσουν εξαιρετικά προορατική δράση, 

όμως κάποιες φορές υπάρχουν πτυχές 

(νομικές, δημοσιονομικές κ.ά.) που πρέπει να 

διευθετηθούν από τις εθνικές και τις τοπικές 

αρχές, οι οποίες θα πρέπει να συντονιστούν 

όχι μόνο μεταξύ τους, αλλά και με τις ΟΚΠ που 

συγκροτούνται από εργοδότες, εργαζόμενους 

και άλλους κοινωνικούς φορείς. (dm) ●

Τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας 

«Τοπική δράση» της  ΕΟΚΕ γ ια  τους 

πρόσφυγες καταδεικνύουν ένα βασικό 

στοιχείο: χάρη στην εξαιρετική κινητοποίηση 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και 

εθελοντών σε πολλά κράτη μέλη, καθώς και 

στον ηγετικό ρόλο που ανέλαβαν, η Ευρώπη 

μπόρεσε να αποφύγει, σε μεγάλο βαθμό, μια 

γενικευμένη ανθρωπιστική καταστροφή. 

Θελήσαμε, λοιπόν, να προσφέρουμε ένα 

βήμα σε επίπεδο ΕΕ, για να ακουστεί η φωνή 

των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 

και των εθελοντών διότι συχνά ο ρόλος τους 

υποτιμάται, αντιμετωπίζουν σημαντικές 

δυσκολίες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, 

ακόμη και το μίσος –σε τέτοιο βαθμό, 

ώστε συχνά να διώκονται για την παροχή 

βοήθειας σε πρόσφυγες, πράγμα εντελώς 

παράλογο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει 

να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για την 

καλύτερη προστασία και τη στήριξή τους.

Η πρωτοβουλία μας να διοργανώσουμε έντεκα 

αποστολές στα κράτη μέλη για να εξετάσουμε 

την κατάσταση των προσφύγων δεν ήταν 

απρόσμενη. Οι εργασίες της ΕΟΚΕ σχετικά 

με θέματα προσφύγων και μεταναστών 

αποτελούν μακροπρόθεσμη  – ίσως και 

πρωτοποριακή – δέσμευση. Οι μόνιμες ομάδες 

εργασίας μας –ιδίως το Παρατηρητήριο της 

Αγοράς Εργασίας και η Μόνιμη ομάδα μελέτης 

«Μετανάστευση και ένταξη»– στηρίζουν και 

θα συνεχίσουν να στηρίζουν την διαμόρφωση 

μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για τη 

μετανάστευση και την ένταξη ενώ, παράλληλα, 

τονίζουν την προστασία των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων, την αλληλεγγύη και την ισχυρή 

συμμετοχή της κοινωνίας πολιτών. Επί 

του παρόντος, καταρτίζουμε πολυάριθμες 

γνωμοδοτήσεις και οι προσωπικές εμπειρίες 

που απέκτησαν τα μέλη μας από τις αποστολές 

είναι σημαντικές για την διατύπωση χρήσιμων 

προτάσεων και εισηγήσεων προς τα άλλα 

θεσμικά όργανα της ΕΕ. ●

Pavel Trantina, 

πρόεδρος του ειδικευμένου τμήματος 

«Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις 

και δικαιώματα του πολίτη»

Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τη Μετανάστευση: 
προτεραιότητα στην απασχόληση και την ένταξη!

Στις 6 και 7 Απριλίου, η  ΕΟΚΕ φιλοξένησε 

το δεύτερο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τη 

Μετανάστευση, ένα βήμα διαλόγου της κοινωνίας 

των πολιτών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, 

το οποίο διοργανώθηκε σε συνεργασία με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Φέτος, το Φόρουμ είχε ως αποστολή να μετουσιώσει 

την ανατροφοδότηση από την κοινωνία των 

πολιτών σε μια ουσιαστική μακροπρόθεσμη 

μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

με επίκεντρο την απασχόληση και την ένταξη των 

μεταναστών και των προσφύγων. Σε συνέχεια 

της εξαγγελθείσας πρόθεσης της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής να καταρτίσει ένα «Σχέδιο δράσης της 

ΕΕ για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών», 

το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τη Μετανάστευση 

συγκέντρωσε συμβολές αναφορικά με τις ειδικές 

προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χαμηλής και 

μέσης ειδίκευσης μετανάστες, την αδήλωτη 

εργασία και την εκμετάλλευση των μεταναστών, 

την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και τον ρόλο 

του τοπικού επιπέδου και της κοινωνίας των 

πολιτών στη διαδικασία ολοκλήρωσης.

Ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ, κ. Γιώργος Ντάσης, άνοιξε 

τις εργασίες του Φόρουμ απευθύνοντας έκκληση 

στους «Ευρωπαίους υπεύθυνους φορείς 

λήψης αποφάσεων να αφουγκραστούν και να 

συνεκτιμήσουν τις συστάσεις μας: Η Ευρώπη 

χρειάζεται να υιοθετήσει μακροπρόθεσμες 

πολιτικές ένταξης, οι οποίες θα προβλέπουν την 

αναγνώριση των δεξιοτήτων των μεταναστών 

και των προσφύγων, αλλά και την εκπαίδευση 

και κατάρτισή τους, και εμείς θα πρέπει να τους 

βοηθήσουμε να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. 

Το κόστος της μη ένταξης των μεταναστών και των 

προσφύγων θα είναι ολέθριο για όλες τις πλευρές.»

Ο κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, Ευρωπαίος 

Επίτροπος αρμόδιος για την Μετανάστευση, τις 

Εσωτερικές Υποθέσεις και την Ιθαγένεια, δήλωσε 

τα εξής: «Παράλληλα με την άμεση αντιμετώπιση 

της προσφυγικής κρίσης, πρέπει επίσης να 

εξετάσουμε τις μακροπρόθεσμες προοπτικές 

(…) Είναι ζωτικής σημασίας να εξασφαλίσουμε 

ότι όσοι έφθασαν και έχουν το δικαίωμα 

παραμονής θα καταστούν αναπόσπαστο 

μέρος της κοινωνίας μας. Η διασφάλιση μιας 

ταχείας και πλήρους ένταξης, στην οποία θα 

συμμετέχουν διάφοροι ενδιαφερόμενοι φορείς – 

μεταξύ άλλων, η κοινωνία των πολιτών –, είναι 

θεμελιώδους σημασίας». (cad) ●
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Μέλη της ΕΟΚΕ που επέστρεψαν από αποστολές μοιράζονται τις εμπειρίες τους
Στα ακόλουθα άρθρα εκφράζονται οι προσωπικές απόψεις των μελών της ΕΟΚΕ που έλαβαν μέρος στις αποστολές της και δεν αντικατοπτρίζουν κατ’ ανάγκη τις επίσημες θέσεις του οργάνου

Η κ. Ειρήνη Πάρη, μέλος της Ομάδας Εργοδοτών, 
μιλά για την αποστολή στην Ελλάδα

«Τον Δεκέμβριο, συμμετείχα σε μία αποστολή που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Με συναδέλφους από την ΕΟΚΕ, πήγα 

στη Λέσβο, ένα νησί του Αιγαίου και στην Ειδομένη, ένα μικρό χωριό στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας, δύο σημεία 

εισόδου και εξόδου για χιλιάδες πρόσφυγες που προσπαθούν να διαφύγουν από τον πόλεμο, αναζητώντας ένα 

καλύτερο μέλλον.

Είναι εντυπωσιακή η συνειδητοποίηση, η εικόνα και η αίσθηση του άνευ προηγουμένου αριθμού προσφύγων. Μόνο 

στη Λέσβο, ένα νησί 86.000 κατοίκων, καταφθάνουν κατά μέσο όρο από 5.000 έως και 6.000 άτομα ημερησίως. Είναι 

τεράστιο το έργο για την υποδοχή τους, την ανταπόκριση στις βασικές ανάγκες τους, την δρομολόγηση της διαδικασίας 

ελέγχου και καταγραφής. Και απ’ ό,τι λένε όλοι, όσο περνάει ο χρόνος, αναμένονται ολοένα και περισσότερες αφίξεις.

Συναντήσαμε πολλά άτομα που εργάζονται επί τόπου και προέρχονται από τις εθνικές και τις τοπικές αρχές, τον 

Frontex, την ΕΕ, την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα ΟΗΕ (UNCHR), τον Διεθνή Ναυτιλιακό 

Οργανισμό (ΔΝΟ) καθώς και τοπικές και διεθνείς ΜΚΟ· όλοι συμμετέχουν ενεργά, με αφοσίωση και δέσμευση.

Από τις συζητήσεις που είχαμε, συμπεραίνω ότι η Ευρώπη μπορεί να διαδραματίσει 

τεράστιο ρόλο. Πρώτον, είναι σημαντικό να δημιουργηθούν ασφαλείς διαδρομές για 

τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, να μην πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης από 

τους διακινητές και να μην χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα. Δεύτερον, πρέπει να 

ενισχυθεί ο ρόλος του Frontex, ο οποίος πρέπει να διαθέτει τα μέσα και τους πόρους 

για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών και την υποστήριξη της περίπλοκης διαδικασία 

καταχώρισης. Τρίτον, χρειάζεται αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου ΙΙ· 

η ευθύνη δεν μπορεί να βαραίνει μόνον ορισμένα κράτη μέλη αλλά να διαμοιράζεται 

και μάλιστα σε μόνιμη βάση.

Πάνω απ’ όλα όμως, συνάντησα ανθρώπους που είχαν μόλις διασχίσει τη θάλασσα 

την προηγούμενη κρύα νύχτα, κατά τη διάρκεια της οποίας 15 άτομα έχασαν τη ζωή τους. Συνάντησα πρόσφυγες που 

μόλις διέσχισαν τα σύνορα και πρόσφυγες στους οποίους απαγορεύτηκε η διέλευση προς την Κεντρική Ευρώπη. Στα 

μάτια τους, είδα πόνο, θλίψη και ελπίδα. Ας μην τους απογοητεύσουμε!» ●

Η κ. Christa Schweng, μέλος της Ομάδας Εργαζομένων, 
μιλά για την αποστολή στην Αυστρία

«Στα κράτη μέλη που επισκεφθήκαμε, οι συζητήσεις κατέληξαν σε παρόμοια 

συμπεράσματα ως εξής:

Η ΕΕ χρειάζεται ένα λειτουργικό σύστημα ασύλου, μια ενιαία διαδικασία υποβολής 

αίτησης και ένα κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών. Τα κομβικά σημεία υποδοχής 

(hotspots) πρέπει να είναι πλήρως λειτουργικά σε εικοσιτετράωρη βάση και ο αριθμός 

τους να αυξηθεί. Ο κανονισμός του Δουβλίνου πρέπει να αναθεωρηθεί, πρέπει να 

δοθεί πρόσθετη στήριξη στις χώρες πρώτης άφιξης και να τεθεί σε λειτουργία το 

σύστημα μετεγκατάστασης.

Πρέπει να καθορισθούν κοινά κριτήρια για την παροχή διεθνούς προστασίας. 

Η  αντιμετώπιση των βασικών αιτίων πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα της 

εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και να δοθεί μεγαλύτερη στήριξη στις χώρες που συνορεύουν με τη Συρία·

Πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ προσφύγων και οικονομικών μεταναστών. Τα άτομα των οποίων οι αιτήσεις 

απορρίπτονται πρέπει να στέλνονται στο κράτος μέλος καταγωγής τους. Οι συμφωνίες επανεισδοχής πρέπει να 

ολοκληρωθούν κατά προτεραιότητα.

Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών συχνά επιτελούν καθήκοντα που ανήκουν στην αρμοδιότητα των κρατών 

μελών. Πρέπει να υπάρχει καλύτερος συντονισμός μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των εθνικών 

αρχών καθώς και ευκολότερη πρόσβαση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη χρηματοδότηση της ΕΕ.

Η ένταξη μεγάλου αριθμού ατόμων στις κοινωνίες μας και στις αγορές εργασίας αποτελεί ταυτόχρονα πρόκληση και 

ευκαιρία. Η ένταξη είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να αποφευχθούν οι παράλληλες κοινωνίες και πρέπει να ξεκινά 

το συντομότερο δυνατόν.

Ο όγκος των αφίξεων έχει προκαλέσει φόβο και οδήγησε στο κλείσιμο των εσωτερικών συνόρων. Τα μέσα ενημέρωσης 

και οι δημόσιες αρχές οφείλουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο για να εξαλείψουν αυτές τις ανησυχίες.

Ελπίζουμε ότι τα διδάγματα που αντλούμε μέσω των δυσχερειών αυτών θα μας προετοιμάσουν για το μέλλον. Βιώσιμες 

λύσεις δεν μπορούν να βρεθούν σε εθνικό επίπεδο, αλλά μόνο σε επίπεδο ΕΕ.» ●

Ο κ. Peter Schmidt, μέλος της Ομάδας Εργαζομένων, 
μιλά για την αποστολή στη Γερμανία

«Στις αρχές Ιανουαρίου συμμετείχα, εκ μέρους της ΕΟΚΕ, μαζί με τους συναδέλφους κ. Balon και κ. Athela σε αποστολή 

με σκοπό την εξέταση της κατάστασης των προσφύγων που καταφθάνουν και της συνεργασίας μεταξύ των αρχών και 

της κοινωνίας πολιτών στο Πασάου και το Μόναχο.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο που διαπιστώσαμε ήταν ο ενθουσιασμός με τον οποίο τόσες πολλές και διαφορετικές 

οργανώσεις βοηθούν τους νεοαφιχθέντες, καθώς και η αυτοοργάνωση που επιδεικνύουν οι διάφορες ομάδες εθελοντών 

από την οργανωμένη κοινωνία πολιτών, χωρίς να χρειάζονται ιδιαίτερη καθοδήγηση. Χάρη σε αυτήν την προσήλωση στο 

έργο που έχουν αναλάβει, έχει αποφευχθεί η ανθρωπιστική καταστροφή και αυτό παρά τον εξαιρετικά υψηλό αριθμό 

αφίξεων. Ακόμη και οι αρμόδιες κυβερνητικές αρχές και η ομοσπονδιακή αστυνομία, μετά τις αρχικές δυσκολίες, όχι 

μόνο αναγνώρισαν την μεγάλη προσφορά των πολιτών, αλλά την θεώρησαν και ουσιώδες στοιχείο για την εκπλήρωση 

της συγκεκριμένης αποστολής.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπλήρωση όλων αυτών ήταν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς τα οποία δεν θα 

μπορούσε να υπάρξει παρόμοια αυτοοργάνωση.

Μελετήσαμε επίσης τρέχοντα προγράμματα ένταξης. Όλοι συμφώνησαν ότι η εκπλήρωση αυτής της αποστολής 

θα είναι η μεγάλη πρόκληση. Στο πλαίσιο αυτό, διαπιστώθηκε ότι δύο στοιχεία είναι ουσιώδη. Πρώτον, υπάρχουν 

παραδείγματα που καταδεικνύουν ότι, με την αυξημένη χρήση καθηγητών ξένων 

γλωσσών επιτυγχάνεται α) η ταχύτερη ένταξη των προσφύγων και β) ο περιορισμός 

της ανίας που θα μπορούσε να αποτελέσει πηγή συγκρούσεων.

Δεύτερον, απαιτείται επειγόντως η παρουσία των συντονιστών. Αυτό που λείπει από τις 

αξιοθαύμαστες προσπάθειες των διαφόρων οργανώσεων είναι εν πολλοίς ο συντονισμός 

που θα επιτρέψει την απευθείας και άμεση παροχή βοήθειας.

Επιπλέον, πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποφευχθεί η δημιουργία προσφυγικών γκέτο, 

τα οποία θα αποβούν εμπόδιο στην ένταξη. Από τα παραδείγματά μας, διαπιστώσαμε ότι 

η ένταξη είναι εφικτή μόνο μέσα στους δήμους και τις κοινότητες. Αυτό οδηγεί αρχικά 

σε στις αύξηση των συγκρούσεων εντός του πληθυσμού, αλλά η βιωματική διαπίστωση 

ότι οι πρόσφυγες είναι και αυτοί απλώς άνθρωποι διευκολύνει την ομαλοποίηση της κατάστασης. Εδώ, ο ρόλος της 

κοινωνίας πολιτών έχει αποφασιστική επίδραση. Η ένταξη μπορεί να επισπευσθεί πάρα πολύ με την παροχή βοήθειας 

στους πρόσφυγες και με την ενσωμάτωσή τους στο παραγόμενο κοινωνικό έργο.» ●

Ο κ. José Antonio Moreno Díaz, μέλος της Ομάδας 
Εργαζομένων, μιλά για την αποστολή στην Τουρκία

«Η επίσκεψη μού επέτρεψε να δω τη μεταναστευτική κρίση από διαφορετική οπτική 

γωνία. Για παράδειγμα, σε μια συνάντηση αρχίσαμε να μιλούμε για την πίεση που δέχονται 

οι παραμεθόριες περιοχές λόγω των μεταναστευτικών ροών. Οι εκπρόσωποι της κοινωνίας 

πολιτών συμφώνησαν μεν, διευκρινίζοντας δε ότι οι παραμεθόριες περιοχές στις οποίες 

η  κατάσταση είναι πραγματικά κρίσιμη βρίσκονται στην Τουρκία με την παρουσία 

3 εκατομμυρίων προσφύγων, στον Λίβανο, όπου αριθμός τους αγγίζει το 1.070.000, και 

στην Ιορδανία με τους 640.000 πρόσφυγες. Επομένως, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε 

ότι ακριβολογούμε όταν μιλούμε για «κρίση» στην ΕΕ των 500 εκατομμυρίων κατοίκων, 

η οποία δέχτηκε περίπου 1 εκατομμύριο άτομα το 2015.

Αυτό που μου προξένησε μεγαλύτερη εντύπωση ήταν η προσπάθεια που καταβάλλουν 

οι ΜΚΟ που ασχολούνται με τους πρόσφυγες και ιδίως στην περιοχή της Σμύρνης. Μολαταύτα, με λύπησε το γεγονός 

ότι πολλοί από αυτούς τους ακτιβιστές έχουν χάσει τις ελπίδες και την αισιοδοξία τους όσον αφορά την εξέλιξη της 

κατάστασης και πιο συγκεκριμένα τον ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η ΕΕ. Δυστυχώς, η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας 

ήρθε να επιβεβαιώσει αυτές τις ανησυχίες

Προσωπικά πιστεύω ότι η ενσωμάτωσή τους καθίσταται αδύνατη δεδομένου του νομικού και πολιτικού πλαισίου 

στην Τουρκία: εάν δεν αναγνωριστεί ένα σταθερό και αντίστοιχο νομικό καθεστώς που θα διαλαμβάνει αναγνωρίσιμα 

δικαιώματα και υποχρεώσεις, δεν είναι δυνατό να υπάρξει ένα πλαίσιο ευνοϊκό για την ενσωμάτωση των ατόμων αυτών. 

Ως εκ τούτου, πρέπει η κοινωνία πολιτών να ευαισθητοποιήσει τον πληθυσμό της Τουρκίας έτσι ώστε, αφ’ ενός μεν να 

υποδεχθεί τους πρόσφυγες ως ανθρώπους που αναζητούν προστασία, αφ’ ετέρου να διευκολυνθεί η αναγνώρισή τους 

από το τουρκικό κράτος ως πρόσφυγες σύμφωνα με τη Σύμβασης της Γενεύης. Μόνο μέσα σε ένα σταθερό και ασφαλές 

νομικό πλαίσιο μπορούν να χαραχθεί πολιτική κοινωνικής ενσωμάτωσης. Με αυτές τις προϋποθέσεις, θα μπορούν οι 

ΜΚΟ να συμμετέχουν αποφασιστικά στην προσπάθεια εντοπισμού των πραγματικών αναγκών.» ●

Η κ. Dilyana Slavova, μέλος της Ομάδας Διαφόρων 
Δραστηριοτήτων και πρόεδρος του ειδικευμένου 
τμήματος «Εξωτερικές σχέσεις» (REX) 
μιλά για την αποστολή στη Βουλγαρία

«Αφού εισέλθουν στη Βουλγαρία από την Τουρκία οι περισσότεροι αιτούντες άσυλο καταλήγουν σε ένα κέντρο 

υποδοχής της Εθνικής Υπηρεσίας για τους Πρόσφυγες της Βουλγαρίας, όπου αναμένουν να εξεταστεί η αίτησή τους 

για τη χορήγηση καθεστώτος πρόσφυγα. Το καθεστώς αυτό τους παρέχει νομική προστασία σε συνδυασμό με τα 

περισσότερα από τα δικαιώματα και τα προνόμια που απολαμβάνουν οι Βούλγαροι πολίτες. Οι πρόσφυγες υποχρεούνται 

να εγκαταλείψουν τα κέντρα υποδοχής μετά τη χορήγηση της προστασίας. Η κυβέρνηση δεν παρέχει στους πρόσφυγες 

καμία περαιτέρω στήριξη για την εύρεση απασχόλησης ή οικονομικά προσιτής στέγασης, ούτε έχουν δικαίωμα σε 

παροχές κοινωνικής ασφάλισης. Οι οικογένειες είναι αυτές που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες μετά την 

αποχώρησή τους από τα κέντρα υποδοχής προσφύγων. Συχνά, οι πρόσφυγες αντιμετωπίζουν προβλήματα στέγασης, 

κυρίως λόγω του μικρού μεγέθους των διαμερισμάτων, τα οποία έχουν συνήθως σχεδιαστεί για τετραμελείς οικογένειες, 

γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη τη στέγαση οικογενειών με οκτώ ή περισσότερα παιδιά.

Ο Ερυθρός Σταυρός είναι μία από τρεις ΜΚΟ – μαζί με την Caritas και το Συμβούλιο Γυναικών Προσφύγων της 

Βουλγαρίας – που οργανώνουν τις δραστηριότητες για την προώθηση της ένταξης. 

Στις δραστηριότητες συμπεριλαμβάνονται δωρεάν μαθήματα εκμάθησης γλωσσών, 

καθώς και η παροχή συνδρομής καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αναζήτησης 

εργασίας. Οι οργανώσεις αυτές εργάζονται με μικρές ομάδες ατόμων, δεδομένου ότι 

οι περισσότεροι πρόσφυγες δεν μιλούν βουλγαρικά και, ως εκ τούτου, διαθέτουν 

ελάχιστες ευκαιρίες να βρουν μια θέση εργασίας, ενώ συχνά υφίστανται διακρίσεις. 

Τακτικά μαθήματα εκμάθησης της βουλγαρικής γλώσσας για τους πρόσφυγες 

διεξάγονται στο κέντρο πληροφοριών του Ερυθρού Σταυρού στη Σόφια. Η μείζονα 

πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες είναι η  κοινωνική τους ένταξη και 

η εύρεση εργασίας – στόχοι για τους οποίους πρέπει να μπορούν να επικοινωνούν στα 

βουλγαρικά. Συνολικά, 170 άτομα ολοκλήρωσαν με επιτυχία τα μαθήματα γλωσσών 

κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2015. Οι εν λόγω ΜΚΟ συμβάλλουν κατ’ αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά στην 

ένταξη των αιτούντων άσυλο. ●

Ο κ. Antonio Longo, μέλος της Ομάδας Διαφόρων 
Δραστηριοτήτων, μιλά για την αποστολή στη Ιταλία

Η Ιταλία, λόγω της θέσης της στη Μεσόγειο, είναι η χώρα πρώτης επαφής για 

εκατοντάδες χιλιάδες άτομα που φεύγουν από την Αφρική και από χώρες που 

βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση, όπως η Συρία, αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον. 

Το νησί Λαμπεντούζα έχει καταστεί σύμβολο της υποδοχής, αλλά και των δραματικών 

προβλημάτων των σαπιοκάραβων που φτάνουν κάθε μέρα φορτωμένα γυναίκες, 

παιδιά και άνδρες όλων των ηλικιών, που συχνά βυθίζονται μαζί με τις ελπίδες τους 

για μια καλύτερη ζωή. Η ΕΟΚΕ έχει στείλει αντιπροσωπεία και στην Ιταλία. Μαζί με τους 

συναδέλφους μου, την κ. Vladimíra Drbalová και τον κ. Josè Antonio Moreno Diaz, 

επισκεφθήκαμε το Μιλάνο και τη Ρώμη στις 18-19 Ιανουαρίου και συναντήσαμε τους 

υπεύθυνους δομών και οργανώσεων που ασχολούνται με την υποδοχή και την ένταξη. 

Μας εξέπληξε κυρίως η διαδεδομένη αντίληψη σε όλους τους συνομιλητές μας ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με 

ένα δραματικό και μακροχρόνιο φαινόμενο, καθώς και η επίγνωση ότι, χωρίς ισχυρή δέσμευση κάθε κράτους μέλους 

και της ΕΕ στο σύνολό της, δεν πρόκειται να αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά το τεράστιο και πολύπλοκο αυτό πρόβλημα. 

Η μεγάλη αλληλεγγύη που έχει επιδείξει ο ιταλικός πληθυσμός, κυρίως της νότιας Ιταλίας, με την εμβληματική περίπτωση 

της Λαμπεντούζα, δεν επαρκεί για να δώσει βιώσιμες απαντήσεις. Η πιο ενδιαφέρουσα εμπειρία ήταν αυτή της Casa Suraya 

στο Μιλάνο, ενός κέντρου υποδοχής στο οποίο οι δημόσιες δομές και οι παρεμβάσεις ιδιωτικών φορέων και εθελοντών 

συμπληρώνονται αποτελεσματικά, προσφέροντας υποδειγματική υποδοχή σε οικογένειες, με νομική βοήθεια, διδασκαλία 

της ιταλικής γλώσσας, ψυχολογική υποστήριξη και εξεύρεση εργασίας. Εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες, ιδίως 

όταν οι μετανάστες δεν επιθυμούν να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση και την προέλευσή τους. Οι 

κοινωνικές δυνάμεις και η κοινωνία των πολιτών διαδραματίζουν καθοριστικής σημασίας ρόλο για την ένταξή τους, 

τόσο με την αρχική υποστήριξη, που συχνά παρέχεται κυρίως από εθελοντές, όσο και στα επόμενα στάδια, με την 

εκπαίδευση και την ένταξη στο σχολείο και την εργασία. ●
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Έγκαιρη ενίσχυση 
της ασφάλειας εν πλω

Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τις ενέργειες της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής υπέρ της συνεργασίας και της ανταλλαγής 

πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών της ΕΕ 

και των λιμενικών αρχών των κρατών μελών που είναι 

επιφορτισμένες με το καθήκον της ακτοφυλακής. Ωστόσο, 

υπογραμμίζει ότι ο χρόνος έχει τεράστια σημασία για την 

εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων.

«Δεν είναι ούτε εφικτό, ούτε αποδεκτό να συνεχίζουν 

να πληρώνουν βαρύ τίμημα σε ανθρώπινες ζωές οι διά 

θαλάσσης μετακινούμενοι πρόσφυγες, να εξακολουθεί 

η άφιξη παράτυπων μεταναστών και να λαμβάνουν τα κράτη 

μέλη μονομερή μέτρα όπως η θέσπιση μόνιμων ελέγχων 

στα σύνορα»· αυτό επισημαίνεται στη γνωμοδότηση 

που υιοθέτησε στη σύνοδο ολομέλειας του περασμένου 

Μαρτίου η ΕΟΚΕ με θέμα την προταθείσα τροποποίηση 

του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, η ΕΟΚΕ 

διερωτάται εάν οι προτεινόμενες αλλαγές στον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) είναι 

κατάλληλες για την εξασφάλιση του προσωπικού και των 

οικονομικών μέσων που απαιτούνται για την έγκαιρη 

αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών αναγκών και των 

ζητημάτων ασφάλειας με χαρακτήρα κατεπείγοντος.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση που εκπόνησε ο  κ. Jan 

Simons εκ μέρους της Ομάδας Εργοδοτών, ένα πιο 

αποτελεσματικό και αποδοτικό ως προς το κόστος του 

σύστημα ακτοφυλακής θα επέτρεπε στα κράτη μέλη να 

χαλαρώσουν ή ακόμη και να καταργήσουν τους μόνιμους 

ελέγχους και θα καθιστούσε δυνατή την πλήρη και άρτια 

επαναλειτουργία του Σένγκεν.

Μεταξύ των μέτρων που προτείνει η  Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, η  ΕΟΚΕ συμφωνεί και με αυτό της χρήσης 

τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών (RPA, γνωστών και ως 

«drones») για την υποστήριξη της ενίοτε προβληματικής 

παρακολούθησης μόνο από δορυφόρο (τα μικρά πλεούμενα 

από ξύλο ή καουτσούκ ανιχνεύονται δύσκολα). (sg) ●

YEYS 2016: Οι νεαροί πρόσφυγες είναι «οι εργαζόμενοι και 

Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή! (YEYS) 

ανταποκρίθηκε σε όλες τις προσδοκίες, καθώς νέοι από 

την ΕΕ των 28 και από τις υποψήφιες χώρες συνέβαλαν 

με τον ενθουσιασμό και τις πρωτότυπες ιδέες τους στη 

συζήτηση για την «ένταξη των μεταναστών στις ευρωπαϊκές 

κοινωνίες».

Η ΕΟΚΕ προσκάλεσε μια ομάδα νέων 16 και 17 ετών από 

ολόκληρη την Ευρώπη για να συζητήσουν ορισμένα από τα 

φλέγοντα θέματα του τρέχοντος πολιτικού θεματολογίου, 

τη μετανάστευση και την ένταξη.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, σε 

συνδυασμό με τη σύνοδο ολομέλειας του Μαρτίου της 

ΕΟΚΕ. Οι νέοι διερεύνησαν διάφορα ζητήματα, όπως, λόγου 

χάρη, ο ρόλος των σχολείων, των αθλητικών συλλόγων και 

της πολιτιστικής ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση 

των διακρίσεων, ο τρόπος μετάδοσης των πληροφοριών 

σχετικά με την προσφυγική κρίση, ο ρόλος των μέσων 

ενημέρωσης και η σημασία ενός σαφώς καθορισμένου, 

ανθρωπιστικού τρόπου διαχείρισης της ένταξης.

Ύστερα από μια ανοικτή και ενδιαφέρουσα συζήτηση 

σχετικά με δέκα διαφορετικές προτάσεις, οι εκπρόσωποι 

της νεολαίας συμφώνησαν σε τρεις γενικές προτάσεις για 

την καλύτερη ένταξη των μεταναστών, ιδίως των παιδιών, 

στις ευρωπαϊκές κοινωνίες:

 ● Μ έ σ α  ε ν η μ έ ρ ω σ η ς  κ α ι  μ ε τ α ν ά σ τ ε ς , 

μεταρρύθμιση των μέσων ενημέρωσης μέσω 

επενδύσεων από την ΕΕ: ιδέες για την επιβολή 

αυστηρότερων κατευθυντήριων γραμμών για την 

παρουσίαση θεμάτων μετανάστευσης και άλλα 

μέτρα για την ευαισθητοποίηση των πολιτών και τον 

περιορισμό των διακρίσεων

 ● Αναθεώρηση της συμφωνίας του Δουβλίνου: 

κομβικά σημεία, ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτήσεων 

ασύλου και γλωσσική και πολιτιστική κατάρτιση πριν 

από την κατανομή προσφύγων

 ● Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αρχικά χωρίς 

βαθμολόγηση, πολιτιστικές ανταλλαγές, 

προσαρμογή σε ατομικό ρυθμό: διευκόλυνση της 

ένταξης των προσφύγων στο εκπαιδευτικό σύστημα, 

με αναγνώριση της σημασίας της εκπαίδευσης για την 

ένταξη

«Ως η φωνή της κοινωνίας των πολιτών, είμαστε 

πρόθυμοι να μεριμνήσουμε έτσι ώστε να εκφραστούν 

οι απόψεις, οι εμπειρίες και οι ιδέες της νεότερης γενιάς 

σχετικά με το ζωτικό αυτό θέμα», ανέφερε ο κ. Gonçalo 

Lobo Xavier, αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ και αρμόδιος για 

θέματα επικοινωνίας. «Επιθυμούμε μια ενοποιημένη και 

ανθρωπιστική προσέγγιση για τη μετανάστευση και 

το άσυλο. Οι πρόσφυγες έχουν δικαιώματα αλλά και 

υποχρεώσεις όσον αφορά τον σεβασμό των αξιών της 

ΕΕ και των κοινωνικών ευθυνών», πρόσθεσε.

Περίπου 33 σχολεία, το καθένα από ένα κράτος μέλος ή μια 

υποψήφια χώρα, επελέγησαν τυχαία και προσκλήθηκαν να 

παρευρεθούν σε αυτήν την μοναδική ετήσια πρωτοβουλία 

για τους νέους που προσομοιάζει με τη δραστηριότητα των 

μελών της ΕΟΚΕ.

Τα μέλη και οι πολιτικοί ιθύνοντες της ΕΕ εντυπωσιάστηκαν 

και εμπνεύστηκαν από τις ιδέες και τις πρακτικές προτάσεις 

που διατύπωσαν οι εκπρόσωποι της νεολαίας σχετικά με 

την προώθηση μιας πιο ολοκληρωμένης ανταπόκρισης στη 

μεταναστευτική κρίση.

Ο κ. José Antonio Moreno Díaz, μέλος της ΕΟΚΕ, δήλωσε 

εντυπωσιασμένος από τις προτεινόμενες λύσεις για 

ορισμένα ζητήματα που είναι δύσκολα «ακόμη και 

για ενήλικες και για πολιτικούς» και εξέφρασε την 

ικανοποίησή του για την επικράτηση της κοινής λογικής 

και συνόψισε λέγοντας «Εσείς εκπροσωπείτε το ευρωπαϊκό 

πνεύμα». (dm) ●

ΣΥΝΤΟΜΑ ΣΤΗΝ ΕΟΚΕ

Έκθεση φωτογραφιών προσφύγων με τίτλο «This is Europe, this is now» του Giles Duley στην ΕΟΚΕ
Η ΕΟΚΕ θα φιλοξενήσει έκθεση φωτογραφιών προσφύγων με τίτλο «This is Europe, this is now» του Giles Duley, Βρετανού 

φωτορεπόρτερ γνωστού για τις φωτογραφίες του σχετικά με ανθρωπιστικά ζητήματα και με τις επιπτώσεις των συρράξεων. 

Το 2011, ο Duley τραυματίστηκε σοβαρά πατώντας σε αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στο Αφγανιστάν και αναγκάστηκε να 

υποστεί τριπλό ακρωτηριασμό. Παρ’ όλα αυτά, ο Duley παρέμεινε αποφασισμένος να επιστρέψει στη δουλειά του φωτογράφου 

και σήμερα συνεργάζεται με τον ύπατο αρμοστή του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες με αποστολή να συλλαμβάνει με το φακό του τις 

ιστορίες των προσφύγων που φτάνουν στο ελληνικό νησί της Λέσβου. Παρότι φωτογραφίζει δύσκολες και ενίοτε φρικιαστικές 

καταστάσεις, ο κ. Duley αποτυπώνει τη δύναμη όσων πολεμούν τις αντιξοότητες αντί να υποκύπτουν σε αυτές. Η έκθεση 

θα πραγματοποιηθεί από τις 27 Απριλίου έως τις 20 Μαΐου στο φουαγιέ του 6ου ορόφου του κτιρίου JDE. Στα εγκαίνια θα 

συμμετάσχει ο ίδιος ο κ. Duley. (ek/dm) ●

Ημέρα ελεύθερης προσέλευσης – 28 Μαΐου 2016: Ενωμένοι στην πολυμορφία
Η ΕΟΚΕ –μαζί με άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ– θα ανοίξει τις πόρτες της στο κοινό το Σάββατο, 28 Μαΐου.

Το θέμα της εκδήλωσης αυτής το 2016 θα είναι το σύνθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ενωμένοι στην πολυμορφία». Μαζί με 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), η ΕΟΚΕ θα υποδεχτεί πάνω 

από 30.000 επισκέπτες που επιθυμούν να μάθουν περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα θεσμικά 

όργανα και τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν.

Στον κατάλογο των εκδηλώσεων περιλαμβάνονται επιτόπιες επισκέψεις, ενημερωτικά περίπτερα, διαδραστικές δραστηριότητες, 

συναυλίες και εκθέσεις. Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία να ανακαλύψουν οι ενδιαφερόμενοι την πολυμορφία της Ευρώπης 

σε ένα ευχάριστο και φιλικό προς την οικογένεια περιβάλλον. Για το πλήρες πρόγραμμα, συμβουλευτείτε τον ιστότοπο 

europeday.europa.eu (στο Διαδίκτυο από τις 16 Απριλίου και μετά).

Το κεντρικό κτίριο της ΕΟΚΕ, το κτίριο Jacques Delors, rue Belliard/Belliardstraat 1040, 99 Bruxelles/Brussel), θα είναι ανοικτό 

στο κοινό το Σάββατο 28 Μαΐου 2016 από τις 10 π.μ. έως τις 6 μ.μ. Ελάτε να γνωρίσετε την ΕΟΚΕ και την Ευρώπη μας 

με την οικογένειά σας και τους φίλους σας! (sk) ●

Σεμινάριο των μέσων μαζικής ενημέρωσης της κοινωνίας πολιτών με θέμα «Η προβολή της μετανάστευσης»
Το σεμινάριο των μέσων μαζικής ενημέρωσης της κοινωνίας πολιτών για το 2016, που θα διεξαχθεί στη Βιένη στις 

24 και 25 Νοεμβρίου, θα σηματοδοτήσει τη δέκατη επέτειο αυτής της εκδήλωσης της ΕΟΚΕ. Η φετινή έκδοση θα τιτλοφορείται 

«Η προβολή της μετανάστευσης» και θα καλύπτει διάφορες πτυχές της κάλυψης και της επικοινωνίας των ΜΜΕ για τους 

πρόσφυγες, τη μετανάστευση και την ένταξη των μεταναστών.

Είναι ευρέως γνωστό ότι τα ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έχουν διαδραματίσει καθοριστικό 

ρόλο στην ενημέρωση για την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση – σε βαθμό ώστε η κοινή γνώμη και οι ίδιες οι πολιτικές 

να έχουν αναμφίβολα επηρεαστεί από τα ΜΜΕ και από τον τρόπο που επικοινώνησαν οι κυβερνήσεις και οι οργανώσεις της 

κοινωνίας των πολιτών σχετικά με τις διάφορες πτυχές της μετανάστευσης.

Στο σεμινάριο θα συμμετέχουν δημοσιογράφοι, αρμόδιοι επικοινωνίας της κοινωνίας των πολιτών και εμπειρογνώμονες σε 

θέματα μετανάστευσης, καθώς και ευρωπαϊκά και διεθνή θεσμικά όργανα με αρμοδιότητες στον τομέα. Θα διοργανωθούν 

συνεδρίες για τις επικοινωνιακές πτυχές της μετανάστευσης, των προσφύγων, της παράνομης διακίνησης και της ένταξης 

των μεταναστών (συμπεριλαμβανομένης της ένταξης στην αγορά εργασίας).

Η εκδήλωση θα διοργανωθεί με την υποστήριξη του Δήμου Βιένης και του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Ευρώπης, Ένταξης και 

Εξωτερικών Υποθέσεων της Αυστρίας, το οποίο παρέχει το χώρο διεξαγωγής στη Διπλωματική Ακαδημία της Βιένης. (sma) ●
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Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή! (YEYS) 

ανταποκρίθηκε σε όλες τις προσδοκίες, καθώς νέοι από 

την ΕΕ των 28 και από τις υποψήφιες χώρες συνέβαλαν 

με τον ενθουσιασμό και τις πρωτότυπες ιδέες τους στη 

συζήτηση για την «ένταξη των μεταναστών στις ευρωπαϊκές

ενημέρωσης κα

ανθρωπιστικού

Ύστερα από μ

σχετικά με δέκα

Ειδικό τεύχος για 

τη μετανάστευση
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Το EESC Ιnfo δημοσιεύεται εννέα φορές τον χρόνο κατά τις συνόδους ολομέλειας της ΕΟΚΕ.

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

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

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

Το EESC Info δεν αποτελεί τα επίσημα πρακτικά των εργασιών της ΕΟΚΕ, τα οποία δημοσιεύονται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες εκδόσεις της ΕΟΚΕ.

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής και αποστολή αντιγράφου στον συντάκτη.

Κυκλοφορία: 6.500 αντίτυπα.

Το επόμενο τεύχος θα κυκλοφορήσει τον Μάιο του 2016.

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

Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν:
Caroline Alibert Deprez (cad)
Chloé Lahousse (cl)
Daniela Marangoni (dm)
Diaelhak Raguragui (dr)
Francisco Soriano (fs)
Leszek Jarosz (lj)
Μαργαρίτα Γαβανά (mg)
Milen Minchev (mm)
Satu Kankala (sk)
Siana Glouharova (sg)

Silvia M. Aumair (sma)

Συντονισμός:
Agata Berdys (ab)

Η έκδοση ολοκληρώθηκε στις 12 Απριλίου 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/

Ενίσχυση της συνεργασίας ΕΕ – Ιαπωνίας
Σε σεμινάριο που διοργανώθηκε τον Μάρτιο στην έδρα 

της ΕΟΚΕ, στις Βρυξέλλες, αναλύθηκε το κοινού ενδιαφέροντος 

ζήτημα της μετανάστευσης και ο ρόλος της κοινωνίας πολιτών 

στην εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ  – 

Ιαπωνίας». Ο αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ κ. Gonçalo Lobo Xavier άδραξε 

την ευκαιρία να προσκαλέσει οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών 

της Ιαπωνίας σε μια επίσκεψη μελέτης και δήλωσε: «Μολονότι 

οι κοινωνίες πολιτών στην ΕΕ και την Ιαπωνία είναι διαφορετικά 

οργανωμένες, ο ρόλος και οι ευθύνες τους είναι ουσιαστικά οι 

ίδιες». Τόσο η  μία όσο και οι άλλες κοινωνίες πολιτών πρέπει 

να συμμετέχουν ενεργά στην εφαρμογή και στην εποπτεία της 

Συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης και στη Συμφωνία 

ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ – Ιαπωνίας. Επιπλέον, πρέπει να δοθεί 

προτεραιότητα στις περιφερειακές ανταλλαγές και την ανάπτυξη 

στενότερων δεσμών μεταξύ της κοινωνίας πολιτών στην ΕΕ και 

την Ιαπωνία.

Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ελπίδα ότι η εν λόγω εμπορική 

συμφωνία θα επεκταθεί και θα οδηγήσει σε πρωτοβουλίες για τη 

μεγαλύτερη επαφή μεταξύ των λαών, την αμοιβαία κατανόηση και 

τη φιλία, συμβάλλοντας έτσι στην προσέγγιση της ιαπωνικής και 

των ευρωπαϊκών κοινωνιών.

Όσον αφορά τη μετανάστευση, ένα από τα συμπεράσματα του 

σεμιναρίου ήταν ότι, παρά τις διάφορες ιστορικές και γεωγραφικές 

ιδιαιτερότητες, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες είναι 

παρόμοιες, όπως λ.χ. αυτή της εξεύρεσης νόμιμων οδών για τους 

εργαζόμενους και οικονομικούς μετανάστες. (sma) ●

Να ζει ή να μην ζει κανείς ως 
μέλος της ΕΕ; Ιδού η απορία…
του κ. Luca Jahier, προέδρου της Ομάδας Διαφόρων Δραστηριοτήτων της ΕΟΚΕ

Στις 8 Μαρτίου 2016, η Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων διοργάνωσε συζήτηση με 

θέμα «Το Ηνωμένο Βασίλειο στην ΕΕ: σε τι σας επηρεάζει;», με τη συμμετοχή 130 ατόμων 

και συντονίστρια την κ. Shirin Wheeler, πρώην παρουσιάστρια του προγράμματος The 

Record Europe του BBC.

Με ομιλητές προερχόμενους από τον ακαδημαϊκό χώρο και 

ομάδες προβληματισμού, από τους τομείς του εθελοντισμού 

και του περιβάλλοντος, από κοινωνικές επιχειρήσεις, από 

συνδικαλιστικές οργανώσεις, από τοπικές και περιφερειακές 

αρχές, καθώς και από τις τάξεις των μελών μας, πρέπει να 

επισημανθεί ότι η εκδήλωσή μας συνέβαλε σε μια από τις 

πιο ζωντανές συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν ποτέ σε 

θεματική διάσκεψη της Ομάδας μας. Ασχέτως αν το θέμα 

της συζήτησης αφορούσε την απασχόληση, την ανάπτυξη, 

την οικονομική και κοινωνική συνοχή, την ασφάλεια, την 

εθνική κυριαρχία και την ταυτότητα ή το «πώς θα ξημερώσει 

η  επόμενη μέρα» και το ποιες θα είναι οι συνέπειες εάν 

τυχόν πλειοψηφήσουν οι υποστηρικτές της αποχώρησης 

του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, όλες οι σκέψεις 

περιστρέφονταν γύρω από το ίδιο νήμα: το διακύβευμα του 

δημοψηφίσματος της 23ης Ιουνίου θα είναι οι πολίτες και 

η ποιότητα ζωής τους. Εύλογα λοιπόν, και παρά τα αντικειμενικά 

γεγονότα και την κομματική πολιτική διάσταση που διαπνέει 

τις εκστρατείες υπέρ της αποχώρησης ή της παραμονής, οι 

συμμετέχοντες στη συζήτηση συμφώνησαν ότι οι περισσότεροι 

πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου θα ψηφίσουν με βάση το 

συναίσθημα. Αυτό που τελικά θα καθορίσει το αποτέλεσμα 

του δημοψηφίσματος είναι τα συναισθήματα, οι αντιλήψεις, οι 

φόβοι, οι πόθοι και οι αξίες που πρέπει να μεταλαμπαδευθούν 

στην επόμενη γενιά. Το όλο εγχείρημα θα μπορούσε να 

ονομαστεί «σχέδιο ελπίδα», δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 

διαγράφει μια κοινή πορεία για την ανάπτυξη της κοινωνίας μας 

και για την επικράτηση της δικαιοσύνης και της αξιοπρέπειας. 

Ωστόσο, η πορεία αυτή εμπεριέχει προφανώς και προκλήσεις.

Σχεδόν πριν από πέντε αιώνες, ο Ουίλλιαμ Σαίξπηρ έγραψε ότι 

«όλος ο κόσμος είναι μια σκηνή» και η ζωή είναι ένα έργο που 

πρέπει να παιχθεί. Στις 23 Ιουνίου, οι βασικοί πρωταγωνιστές 

αυτού του έργου θα είναι οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου! 

«Να ζει ή να μην ζει κανείς» ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 

Ιδού η απορία! Εγώ προσωπικά ανήκω στο στρατόπεδο που 

τάσσεται αταλάντευτα υπέρ της παραμονής στην ΕΕ. Είμαι 

στρατευμένος οπαδός του ‘#UK-IN’! ●

Προσεχείς δραστηριότητες της Ομάδας Εργαζομένων
Η Oμάδα των Eργαζομένων είναι πεπεισμένη ότι οι τρέχουσες 

κρίσεις –είτε πρόκειται για την πρόκληση της τρομοκρατίας, 

την οικονομική και κοινωνική κρίση ή την προσφυγική κρίση– 

μπορούν να επιλυθούν μόνο με μια ισχυρή, ενωμένη, αλληλέγγυα 

και βαθιά δημοκρατική Ευρώπη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 

καλωσορίζουμε την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά 

με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ο οποίος θα 

ενισχύσει τον δημοκρατικό χαρακτήρα της Ένωσης. Οι εργαζόμενοι 

υποστηρίζουν πλήρως τον στόχο αυτής της πρωτοβουλίας ο οποίος 

συνίσταται στην υλοποίηση μιας βαθύτερης και δικαιότερης ΟΝΕ, 

κυρίως με την εξασφάλιση της δίκαιης και εύρυθμης λειτουργίας 

των αγορών εργασίας και των συστημάτων κοινωνικής προστασίας. 

Για να υλοποιηθεί η  ιδέα του κ. Juncker περί «κοινωνικής 

βαθμολόγησης ΑΑΑ», η Ομάδα Εργαζομένων έχει καταστήσει αυτήν 

την πρωτοβουλία ύψιστη προτεραιότητά της. Για τον λόγο αυτό, 

η πρόεδρος της Ομάδας, κ. Bischoff , θα είναι μία από τους εισηγητές 

της σχετικής γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ (μαζί με τους προέδρους των 

άλλων δύο Ομάδων και πολλά άλλα μέλη της ΕΟΚΕ).

Τα κοινωνικά δικαιώματα βρίσκονται στο επίκεντρο των 

προβληματισμών της Ομάδας Εργαζομένων και σε σχέση με το 

ζήτημα του «Brexit» (η πιθανή έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση). Σε αυτό το πλαίσιο, η Ομάδα προειδοποίησε 

στη σχετική δήλωσή της, τής 18ης Φεβρουαρίου 2016, για την 

πιθανή υπονόμευση της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας και τις 

επανειλημμένες προσπάθειες που καταβάλλονται για αποδυνάμωση 

των κοινωνικών δικαιωμάτων. Σε συνέχεια αυτού του ψηφίσματος, 

η Ομάδα Εργαζομένων διοργανώνει μια έκτακτη συνεδρίαση του 

Προεδρείου στις 21 Απριλίου 2016, στο Λονδίνο, για να συζητηθούν 

οι κίνδυνοι που συνεπάγεται το δημοψήφισμα σχετικά με την 

παραμονή ή την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ όχι 

μόνο για τη Βρετανία, αλλά και για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. 

Με την ευκαιρία αυτή, θα πραγματοποιηθεί διεξοδική ανταλλαγή 

απόψεων με συνδικαλιστικές οργανώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τέλος, στις 31 Μαΐου 2016, η  Ομάδα Εργαζομένων θα 

πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση στη Χάγη για να 

διενεργήσει λεπτομερή αξιολόγηση της Ολλανδικής Προεδρίας 

της ΕΕ, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της κυβέρνησης των Κάτω 

Χωρών. (mg/fs) ●

Ποιο είναι το μέλλον της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα των ΜΜΕ;
Το αρχικό όραμα της πρωτοβουλίας «Small Business 

Act» (Πράξη για τις Μικρές Επιχειρήσεις) θα πρέπει να 

επανενεργοποιηθεί και να αξιοποιηθεί αποτελεσματικότερα ως 

μέσο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ. Οι 

ανάγκες των ΜΜΕ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις 

πολιτικές της ΕΕ με την εφαρμογή των αρχών «Προτεραιότητα 

στις μικρές επιχειρήσεις» και «Μόνον άπαξ». Η  διαχείριση, 

η παρακολούθηση και η εφαρμογή της «Small Business Act» 

θα πρέπει να υλοποιηθούν πιο αποτελεσματικά – αυτά είναι τα 

μείζονα θέματα που έθιξαν οι συμμετέχοντες της συζήτησης 

στρογγυλής τραπέζης για τις ΜΜΕ, την οποία οργάνωσε η Ομάδα 

των Εργοδοτών της ΕΟΚΕ. Η εν λόγω συζήτηση πραγματοποιήθηκε 

στις 5 Απριλίου στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή της Επιτρόπου 

της ΕΕ αρμόδιας για την Εσωτερική Αγορά, τη Βιομηχανία, την 

Επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ, κ. Elżbieta Bieńkowska.

Σε μια κοινή δήλωση, οι εκπρόσωποι των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών 

οργανώσεων των εργοδοτών (BUSINESSEUROPE, UEAPME, EURO-

CHAMBRES, EuroCommerce, COPA-COGECA και CEEP) ζήτησαν 

να ενισχυθεί η πολιτική της ΕΕ για τις ΜΜΕ και να καταρτιστεί 

ένα σχέδιο δράσης για τις ΜΜΕ προκειμένου να εξασφαλιστεί 

η αναβίωση της «Small Business Act» και να ενεργοποιηθούν οι 

εθνικές πολιτικές υπέρ των ΜΜΕ. Οι συμμετέχοντες προσδιόρισαν 

έναν αριθμό προτεραιοτήτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν, 

όπως, λόγου χάρη, η  προώθηση της επιχειρηματικότητας, 

η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, η βελτίωση της πρόσβασης 

των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση και η διευκόλυνση του εμπορίου, 

καθώς και η πρόσβαση σε αγορές εκτός ΕΕ.

«Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν ζωτικούς 

παράγοντες δημιουργίας θέσεων εργασίας και ανάπτυξης στην 

Ευρώπη και η περαιτέρω ανάπτυξή τους είναι καίριας σημασίας 

για την ευρωπαϊκή οικονομία. Με τη διοργάνωση αυτής της 

συζήτησης στρογγυλής τραπέζης, στόχος μας ήταν να επιστήσουμε 

την προσοχή των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής στις ποικίλες 

προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ και να προτείνουμε 

συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντός τους», δήλωσε ο κ. Jacek Krawczyk, πρόεδρος 

της Ομάδας Εργοδοτών της ΕΟΚΕ, η οποία και διοργάνωσε αυτή 

τη συνεδρίαση. Ο κ. Jacek Krawczyk υπογράμμισε ότι τόσο η ΕΕ 

όσο και οι εθνικές οργανώσεις εργοδοτών είναι πρόθυμες να 

συνεργαστούν στενότερα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτως 

ώστε να εξασφαλιστεί ότι η νομοθεσία θα ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες των επιχειρήσεων. (lj) ●

Η εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας τροφίμων για όλους απαιτεί 
ριζική μεταβολή της παραγωγής και της κατανάλωσής τους

Ο παγκόσμιος πληθυσμός προβλέπεται να φθάσει στον 

ιλιγγιώδη αριθμό των 9,6 δισεκατομμυρίων ατόμων έως το 2050, 

αλλά το παγκόσμιο σύστημα παραγωγής τροφίμων πασχίζει ήδη 

να θρέψει τον υπάρχοντα πληθυσμό των 7,5 δισεκατομμυρίων. 

Επιπλέον, ο σημερινός τρόπος παραγωγής, μεταφοράς και 

κατανάλωσης τροφίμων δεν είναι βιώσιμος.

Η ΕΟΚΕ καταρτίζει επί του παρόντος γνωμοδότηση με θέμα 

«Πιο βιώσιμα συστήματα τροφίμων», κατόπιν αιτήματος 

της Ολλανδικής Προεδρίας της ΕΕ. Οι απόψεις των 

ενδιαφερομένων μερών και εμπειρογνωμόνων σχετικά με το 

εν λόγω θέμα συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια ακρόασης 

που διοργανώθηκε από την ΕΟΚΕ στις Βρυξέλλες στις 11 

Μαρτίου 2016.

Η ΕΟΚΕ είναι της γνώμης ότι ένα από τα σημαντικότερα 

ζητήματα συνίσταται στη μείωση της σπατάλης τροφίμων που 

ανέρχεται επί του παρόντος σε 100 εκατομμύρια τόνους στην 

Ευρώπη και σε 1,6 δισεκατομμύρια τόνους (δηλ. σε περίπου 

30% της παραγωγής) σε παγκόσμια κλίμακα. Η υιοθέτηση 

μιας πιο υγιεινής διατροφής και η κατανάλωση λιγότερου 

κρέατος ωφελούν συγχρόνως και την κατάσταση της υγείας 

του πλανήτη. Αλλά το θέμα δεν τελειώνει εδώ. Εφόσον το 

μεγαλύτερο ποσοστό εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

προέρχεται από τον τομέα των τροφίμων, η ΕΟΚΕ προτίθεται 

να προτείνει μέτρα για τη διευθέτηση του προβλήματος.

Επιπλέον, απαιτείται μεγαλύτερη συνοχή, όχι μόνον μεταξύ 

των διαφόρων πολιτικών, αλλά και μεταξύ των διαφόρων 

τομέων. Η πολιτική της ΕΕ για τα τρόφιμα πρέπει να είναι 

σφαιρική και να συμπεριλαμβάνει τη γεωργία, το εμπόριο, 

το περιβάλλον, την υγεία και την κοινωνική πολιτική· πρέπει 

επίσης να συνδυάζει ποικίλα μέσα, όπως η  νομοθεσία, 

η παροχή οικονομικών κινήτρων και η επιβολή φόρων, με 

στόχο τη διαμόρφωση ενός πραγματικά βιώσιμου συστήματος 

τροφίμων. (sma) ●

Η ΕΟΚΕ και η Γαλλική ΟΚΕ επιδιώκουν στενότερους δεσμούς
Η ΕΟΚΕ και το Οικονομικό, Κοινωνικό και Περιβαλλοντικό 

Συμβούλιο (CESE) προσβλέπουν σε στενότερες σχέσεις.

Τον Ιανουάριο, αντιπροσωπεία της ΕΟΚΕ παρουσίασε τις 

δραστηριότητες της ΕΟΚΕ στην πρόσφατα ανανεωθείσα 

Γαλλική ΟΚΕ, ύστερα από πρόσκληση του νέου προέδρου 

της κ. Patrick Bernasconi ο οποίος, από την έναρξη της 

θητείας του, είχε προτείνει να επικεντρώσει η Γαλλική ΟΚΕ 

τις εργασίες της σε στρατηγικές προτεραιότητες. Μία από 

αυτές είναι «η ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής διάστασης σε 

όλες τις γνωμοδοτήσεις και εκθέσεις της Γαλλικής ΟΚΕ. Αυτό 

απαιτεί μια πραγματική συνεργασία με την ΕΟΚΕ».

Διάφορα άλλα βήματα έχουν αναληφθεί έκτοτε, όπως 

συγκεκριμένα η συνάντηση εργασίας μεταξύ του κ. Ντάση 

και του κ. Bernasconi που πραγματοποιήθηκε στις 10 

Μαρτίου στις Βρυξέλλες, και η συνάντηση που ακολούθησε, 

στις 21   Μαρτίου  στο Παρίσι, μεταξύ των μελών της ΟΚΕ 

από τη Γαλλία με επικεφαλής τον κ. Thierry Libaert, 

σύνδεσμο της ΕΟΚΕ για τη Γαλλία, και της ηγεσίας της 

ΕΟΚΕ. Στις συνεδριάσεις αυτές, τα δύο όργανα αποφάσισαν 

να συνεργαστούν σε διάφορους τομείς. Σημαντικά 

ζητήματα συνεργασίας είναι η συνέχεια που δόθηκε στη 

διάσκεψη COP21, η μετανάστευση, η κοινωνική Ευρώπη, οι 

αποσπασμένοι εργαζόμενοι, η στρατηγική «Ευρώπη 2020» 

και το δίκτυο της ΕΕ που συνδέει τις εθνικές ΟΚΕ με την ΕΟΚΕ. 

Επίσης, συμφώνησαν να ενθαρρύνουν τις άμεσες επαφές 

μεταξύ των αντίστοιχων προέδρων, εισηγητών και διοικητικών 

υπαλλήλων των τμημάτων καθώς και να διευκολύνουν και να 

πολλαπλασιάσουν τις ανταλλαγές μεταξύ των συμβουλευτικών 

τμημάτων, των επιτροπών και των αντιπροσωπειών, ενώ 

εξέφρασαν την επιθυμία να διοργανώνονται παρόμοιες 

συνεδριάσεις σε τακτική εξαμηνιαία βάση.

Το επόμενο βήμα θα είναι η παρουσία του κ. Bernasconi στη 

σύνοδο ολομέλειας της ΕΟΚΕ το Μάιο. (dm) ●

κ. Luca Jahier, πρόεδρος της 
Ομάδας Διαφόρων Δραστηριοτήτων

κ. Elżbieta Bieńkowska, Ευρωπαία Επίτροπος Εσωτερικής 
αγοράς, βιομηχανίας, επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ και 
κ. Jacek Krawczyk, πρόεδρος της Ομάδας Εργοδοτών της 
ΕΟΚΕ κατά τις εργασίες της στρογγυλής τράπεζας για τις ΜΜΕ

Η Ομάδα Εργαζομένων
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