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ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Αγαπητοί αναγνώστες,
Πέρασε άλλος ένας μήνας και καθώς 

η  συναισθηματική φόρτιση εξαιτίας των 

τρομοκρατικών επιθέσεων στις Βρυξέλλες αρχίζει 

να υποχωρεί και να επικρατεί μεγαλύτερη ηρεμία. 

Όλη η υφήλιος έχει και πάλι στρέψει την προσοχή 

της στον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη χειρίζεται τις συνεχιζόμενες προκλήσεις: μετανάστευση, αποχώρηση του 

Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ («Brexit»), ελληνική κρίση χρέους, για να αναφέρω ορισμένες μόνο από αυτές.

Οι περισσότερες από τις προαναφερθείσες προκλήσεις εξακολουθούν να βρίσκονται σε υφέρπουσα 

κατάσταση: μια πολυσυζητημένη συμφωνία με την Τουρκία παραμένει υπό συζήτηση και οι πλήρεις συνέπειές 

της δεν είναι ακόμη εμφανείς. Μπορούμε πραγματικά να πιστέψουμε ότι η συμφωνία αυτή θα εξασφαλίσει 

μια βιώσιμη διευθέτηση των αυξανόμενων ανθρώπινων ροών οι οποίες, σύμφωνα με την ομόφωνη άποψη 

όλων των ειδικών, θα συνεχίσουν να αυξάνονται; Που είναι η ευρωπαϊκή λύση που ζητήθηκε από την ΕΟΚΕ;

Το ζήτημα του «Brexit» προκαλεί επίσης αναβρασμό: ο αναβρασμός αυτός θα μπορέσει άραγε να 

κατασιγαστεί ή θα μας συμπαρασύρει όλους –όχι μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και την υπόλοιπη 

Ευρώπη– στις 23 Ιουνίου, με απρόσμενες συνέπειες σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου; 

Ως ένθερμος υποστηρικτής της Ευρώπης, ελπίζω ειλικρινά ότι, τελικά, η λογική θα δώσει τη νίκη στο 

στρατόπεδο του «ΝΑΙ». Κατάγομαι από τη Βόρεια Ιρλανδία και η Ευρώπη αποτελεί θεμέλιο λίθο πολλών 

από τις επιτυχημένες προσπάθειες που καταβάλαμε για να οικοδομήσουμε γέφυρες μεταξύ των κοινοτήτων 

μας. Κατά τη γνώμη μου, η επικράτηση του «ΟΧΙ» ενέχει τον κίνδυνο να γκρεμιστούν οι γέφυρές μας όχι 

μόνο με την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά και με ολόκληρο τον κόσμο.

Τι συμβαίνει εξάλλου με την ελληνική κρίση χρέους; Ενώ οι πολιτικοί ιθύνοντες επιδιώκουν να εμποδίσουν 

την είσοδο των προσφύγων στην Ευρώπη και την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από αυτήν, «η μητέρα 

όλων των κρίσεων της ΕΕ» –όπως προειδοποίησαν την περασμένη εβδομάδα οι Financial Times– «άρχισε 

πάλι να κοχλάζει, αργά και σιωπηρά» και, με ορατό τον κίνδυνο αδυναμίας πληρωμής του χρέους σε 

περίπτωση που δεν παρασχεθεί στην Ελλάδα το επόμενο πακέτο διάσωσης, η εναγώνια προοπτική του 

Grexit θα ξανακάνει απειλητικά την εμφάνισή της.

Η ΕΕ οφείλει να βρει βιώσιμες λύσεις για τη διευθέτηση αυτών των προκλήσεων εάν θέλει να ανακτήσει την 

εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης που χάθηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Και, καθώς ο κόσμος 

στρέφει το βλέμμα του στην Ευρώπη ως παράδειγμα για τη μετατροπή ενός μόνιμου πεδίου μάχης σε έναν 

χώρο που χαρακτηρίζεται από διαρκή ειρήνη, δημοκρατία, ευημερία και ανοικτό πνεύμα, η Ευρώπη οφείλει 

να βρει λύσεις αντάξιές της: τολμηρές, πρωτότυπες και ανθρώπινες. Η ΕΟΚΕ είναι έτοιμη να συμβάλει, με 

τις ιδέες και τις προτάσεις της, σε αυτή την ευρωπαϊκή προσπάθεια. Υπάρχουν άραγε κάπου ευήκοα ώτα;

Michael Smyth
Αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ αρμόδιος για τον προϋπολογισμό

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
25-26 Μαΐου 2016 / 
έδρα της ΕΟΚΕ, Βρυξέλλες: 
Σύνοδος ολομέλειας της ΕΟΚΕ

28 Μαΐου 2016 / 
έδρα της ΕΟΚΕ, 
Βρυξέλλες: Ημέρα ελεύθερης 
προσέλευσης

Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι οι πολιτικές ένταξης με αμφίδρομη εστίαση 
θα ωφελήσουν και τους πρόσφυγες και τον τοπικό πληθυσμό

Σε γνωμοδότησή της που υιοθετήθηκε 

κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Απριλίου, 

η  ΕΟΚΕ επισημαίνει ότι για την επίτευξη 

α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν  α π α ι τ ε ί τ α ι  ν α  δ ο θ ε ί 

μεγαλύτερη έμφαση στις πολιτικές ένταξης 

και στη χρήση των βέλτιστων πρακτικών. 

Η επιτυχής ένταξη θα ενισχύσει την κοινωνική 

συνοχή, την οικονομική ανάπτυξη και τη 

δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη. 

Χρειάζεται ωστόσο να βελτιωθεί η επικοινωνία 

και η συνεργασία με τις κοινότητες υποδοχής 

–με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις τοπικές 

αρχές, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, 

τ ις  οργανώσεις  εργοδοτών,  τ ις  ΜΚΟ– 

προκειμένου να δημιουργηθεί θετικό κλίμα 

για τους νεοαφιχθέντες και να εξασφαλιστεί 

η πλήρης υποστήριξη της κοινής γνώμης.

Η κ.  Christa Schweng, εισηγήτρια της 

γνωμοδότησης επί του θέματος, τονίζει ότι 

«η γλωσσική κατάρτιση πρέπει να παρέχεται 

αμέσως μετά την καταγραφή,  εφόσον 

αναμένεται θετική έκβαση της αίτησης για 

τη χορήγηση ασύλου. Η κατάρτιση αυτή θα 

πρέπει επίσης να περιλαμβάνει την παροχή 

βασικών πληροφοριών σχετικά με τις αξίες, 

τον πολιτισμό και τις διαδικασίες της χώρας 

υποδοχής, καθώς και τον προσδιορισμό 

των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών 

προσόντων των ενδιαφερομένων.» Κρίνεται 

σκόπιμο να επιδιώκεται η ταχεία ένταξη των 

ασυνόδευτων ανηλίκων στο εκπαιδευτικό 

σύστημα ή  να τους παρέχεται καθοδήγηση 

για τις ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισής 

τους. Η  κ. Schweng και ο  συνεισηγητής 

της γνωμοδότησης κ. Παναγιώτης Γκόφας 

προσθέτουν επίσης τα εξής:  «Είμαστε 

πεπεισμένοι ότι, εάν θέλουμε να διαφυλάξουμε 

την κοινωνική συνοχή,  η   ένταξη των 

προσφύγων αποτελεί απόλυτη υποχρέωση για 

τις κοινωνίες μας. Η απουσία ένταξης μπορεί 

να οδηγήσει σε παράλληλες κοινότητες που 

ενδέχεται να αποσταθεροποιήσουν τις χώρες 

υποδοχής. Ως εκ τούτου, είναι προς το δικό μας 

συμφέρον να αρχίζει η εφαρμογή των μέτρων 

ένταξης σε πολύ πρώιμο στάδιο.» (cad) ●

H ΕΟΚΕ τονίζει ότι, για τη βελτίωση της δημόσιας ασφάλειας, χρειάζεται 
μια περισσότερο φιλόδοξη νομοθεσία για τα πυροβόλα όπλα

Τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα στην 

Ευρώπη έχουν εντείνει τη συζήτηση σχετικά με 

την αναθεώρηση της οδηγίας για την απόκτηση 

και την κατοχή όπλων. Η δημόσια ασφάλεια 

απειλείται ολοένα και περισσότερο και 

υπάρχει επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπιστεί 

η ευκολία με την οποία οι άνθρωποι μπορούν 

να προμηθεύονται πυροβόλα όπλα, τα οποία 

εξακολουθούν να περιέρχονται στα χέρια 

εξτρεμιστικών ομάδων, του οργανωμένου 

εγκλήματος και διαταραγμένων ατόμων.

Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι  οι  προτεινόμενες 

διευκρινίσεις και η  θέσπιση νέων και πιο 

συνεκτικών κανόνων για τη σήμανση και την 

καταστροφή όπλων επιφέρουν σημαντική 

βελτίωση. Ωστόσο, η  ΕΟΚΕ επιμένει ότι 

η νομοθεσία για τα πυροβόλα όπλα πρέπει να 

είναι πιο φιλόδοξη –δεν πρέπει όμως να είναι 

μόνο μια άμεση απάντηση στις πρόσφατες 

τρομοκρατικές ενέργειες. Στη γνωμοδότηση 

σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της 

κατοχής όπλων που υιοθέτησε στη σύνοδο 

ολομέλειας του Απριλίου, η  ΕΟΚΕ προτείνει 

μερικά συγκεκριμένα μέτρα. Δεδομένου 

ότι αυτό που έχει σημασία δεν είναι μόνο 

τα όπλα αλλά και η  ιχνηλασιμότητα των 

πυρομαχικών, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί 

η  βιομηχανία να μελετήσει τη δυνατότητα 

τοποθέτησης ανεξίτηλης σήμανσης στα 

βλήματα διότι αυτό που απομένει συνήθως 

στον τόπο του εγκλήματος είναι το βλήμα 

και όχι το όπλο· συνεπώς, η σήμανση μπορεί 

να αποτελέσει σημαντική πηγή πληροφοριών 

για την αστυνομική έρευνα. Η ΕΟΚΕ πιστεύει 

ότι τα στοιχεία αυτά, εφόσον διατίθενται μέσω 

διαλειτουργικών βάσεων δεδομένων που 

τροφοδοτούνται από τις αρχές, θα βελτιώσουν 

κατά πολύ την αποτελεσματικότητα των 

ερευνών.

Μια άλλη προσέγγιση θα μπορούσε να στηριχθεί 

στο παράδειγμα των προγραμμάτων επαναγοράς 

που εφαρμόζονται από την Αυστραλία και 

το Ηνωμένο Βασίλειο. Το 1997, η  Αυστραλία 

προχώρησε στη ριζική αναθεώρηση της 

νομοθεσίας της περί όπλων, πράγμα το οποίο είχε 

ως αποτέλεσμα την παράδοση 700.000 όπλων 

και, μαζί με ορισμένους νέους περιορισμούς, 

τη δραστική μείωση των δολοφονιών που 

οφείλονται στη χρήση πυροβόλων όπλων.

Ένας άλλος τομέας που χρήζει προσοχής 

είναι η  τρισδιάσταση εκτύπωση. Υπάρχουν 

τεχνολογικές εξελίξεις που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν γ ια  την  κατασκευή 

όπλων που είναι εξίσου φονικά με εκείνα 

π ο υ  κ α τ α σ κ ε υ ά ζ ο ν τ α ι  μ ε  σ υ μ β α τ ι κ έ ς 

μεθόδους, αλλά και αδύνατο να ελεγχθούν 

ή να ανιχνευτούν, και που κατασκευάζονται 

συνήθως από υλικά που δεν μπορούν να 

εντοπιστούν από τα παραδοσιακά συστήματα 

ασφαλείας.

Η ΕΟΚΕ επικροτεί την καθιέρωση υποχρεωτικών 

ιατρικών εξετάσεων που ανταποκρίνονται στις 

ελάχιστες ευρωπαϊκές ποιοτικές προδιαγραφές 

για την εκτίμηση της σωματικής και ψυχικής 

υγείας ενός ατόμου που ζητεί την έκδοση ή την 

ανανέωση άδειας οπλοφορίας. Ωστόσο, η οδηγία 

θα μπορούσε να προβλέπει απαιτήσεις σχετικά 

με τη συχνότητα της εκπαίδευσης στο χειρισμό 

πυροβόλων όπλων και την ασφαλή αποθήκευση 

και μεταφορά τους. (sg) ●

ΣΥΝΤΟΜΑ ΣΤΗΝ ΕΟΚΕ

Κάτω Χώρες: κράτος πολυμήχανο και ανθεκτικό στο χρόνο

Από τις 25 Μαΐου 2016, η  ΕΟΚΕ θα 

φιλοξενήσει μια έκθεση για την προβολή 

δημιουργικών βιομηχανιών των Κάτω Χωρών 

που ειδικεύονται στους τομείς της τεχνολογίας 

για τα υδάτινα δέλτα και τη θάλασσα, της 

καινοτομίας και της βιωσιμότητας. Η  έκθεση 

διοργανώνεται σε συνεργασία με την Ολλανδική 

Προεδρία της ΕΕ και θα ανοικτή για το κοινό στο 

Foyer του 6ου ορόφου του κτιρίου JDE έως τις 

24 Ιουνίου 2016. (sk/dm) ●
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Η κοινωνία των πολιτών πρέπει να συμμετέχει 
σε όλες τις πτυχές της Ενεργειακής Ένωσης

Στη γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ με θέμα την κατάσταση της 

Ενεργειακής Ένωσης το 2015 (εισηγητής: ο κ. Stéphane Buf-

fetaut, Ομάδα Εργοδοτών), η οποία υιοθετήθηκε στη σύνοδο 

ολομέλειας του Απριλίου, επισημαίνεται ότι χρειάζεται 

μεγαλύτερη εστίαση του ενδιαφέροντος στην κοινωνική 

διάσταση της Ενεργειακής Ένωσης και καλείται η Επιτροπή 

να την συμπεριλάβει μεταξύ των κριτηρίων αξιολόγησης της 

επόμενης ετήσιας έκθεσης.

Η ΕΟΚΕ θεωρεί αναγκαίο να βελτιωθούν οι στατιστικές βάσεις 

των εκθέσεων προόδου, ορισμένες από τις οποίες είναι 

παρωχημένες, άλλες ακατανόητες ή ακόμη και ανύπαρκτες. 

Η ΕΟΚΕ παρατηρεί επίσης ότι η διακυβέρνηση της Ενεργειακής 

Ένωσης δεν μπορεί να περιοριστεί σε μια αμιγώς διοικητική 

διαδικασία αλλά προϋποθέτει ισχυρή πολιτική βούληση και 

κοινό όραμα στα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τα μέλη της ΕΟΚΕ, 

ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Šefčovič ευχαρίστησε την 

ΕΟΚΕ για την υποστήριξή της προς την Ενεργειακή Ένωση και 

τόνισε τη σημασία που έχει ο ευρωπαϊκός διάλογος για την 

ενέργεια που προτείνει η ΕΟΚΕ.

Στη γνωμοδότησή της με θέμα την εξωτερική διάσταση της 

ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ (εισηγητής: ο κ. Vitas Mačiulis, 

Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων), η οποία υιοθετήθηκε 

επίσης τον Απρίλιο, η  ΕΟΚΕ απευθύνει νέα έκκληση στην 

Επιτροπή και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών να 

αναθέσουν εκτεταμένο ρόλο στις οργανώσεις της κοινωνίας 

των πολιτών κατά τη συζήτηση για το θέμα της ενέργειας. 

Η κύρια πρόκληση για την ΕΕ συνίσταται στο ό,τι περισσότερο 

από το ήμισυ της ενέργειας που καταναλώνει προέρχεται από 

εισαγωγές. Οι εισαγωγές αυτές πρέπει να είναι εξασφαλισμένες. 

Ο  κύκλος των εταίρων εισαγωγής ενέργειας πρέπει να 

διευρυνθεί μέσω της θέσπισης διαλόγου με νέους και 

αξιόπιστους προμηθευτές ενέργειας.

Μόνο μέσα από μια κοινή θέση της ΕΕ μπορεί να ενισχυθεί 

η εξωτερική διάσταση της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ. 

Η  ΕΟΚΕ τονίζει ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί η  επίτευξη 

ομοφωνίας και αυτό παρά τις διαφορές που υπάρχουν 

μεταξύ των κρατών μελών ως προς τα ενεργειακά μίγματα, 

τις δομές εισαγωγών ενέργειας και τους παραδοσιακούς 

εταίρους. (sg) ●

Μια ελεύθερη κυκλοφορία πιο δίκαιη για όλους
Η κινητικότητα των εργαζομένων αποτελεί θεμελιώδη 

αρχή της ΕΕ και ένα από τα πλέον πολύτιμα επιτεύγματα των 

Ευρωπαίων πολιτών. Μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία 

ευκαιριών απασχόλησης και ευημερίας για τους πολίτες και 

τις επιχειρήσεις της Ευρώπης.

Το 2014 υπήρχαν περίπου 15 εκατομμύρια μετακινούμενοι 

εργαζόμενοι στην ΕΕ, έναντι σχεδόν 12 εκατομμυρίων 

το 2006. Το ίδιο έτος, ο  αριθμός των μετακινούμενων 

εργαζομένων σε ηλικία εργασίας που εργάζονταν και ζούσαν 

σε άλλο κράτος μέλος ανερχόταν σε 8,3 εκατομμύρια άτομα, 

που αντιστοιχούσαν στο 3,4 % της συνολικής εργατικής 

δύναμης, πέραν των 1,6 εκατομμυρίων μεθοριακών 

εργαζομένων. «Για να στεφθεί με επιτυχία, η  ελεύθερη 

κυκλοφορία πρέπει να είναι δίκαιη για όλους. Οι κανόνες 

πρέπει να εγγυώνται την ίση μεταχείριση και τη μη εισαγωγή 

διακρίσεων λόγω ιθαγένειας», υπογραμμίζει η κ. Laura Gon-

zález de Txabarri Etxaniz, εισηγήτρια επί του θέματος. «Οι 

αθέμιτες πρακτικές απασχόλησης εκμεταλλεύονται τους 

εργαζομένους και προκαλούν «κοινωνικό ντάμπινγκ», ενώ 

ορισμένα κράτη μέλη επιθυμούν μάλιστα να μην χορηγούν 

κοινωνικές παροχές στους μετακινούμενους εργαζομένους. 

Από την άλλη πλευρά, η  σημερινή συγκυρία, λόγω της 

μεταναστευτικής κρίσης, δεν ευνοεί την κινητικότητα του 

εργατικού δυναμικού. Η Ευρώπη πρέπει να επιδείξει ισχύ 

και αποφασιστικότητα στην υπεράσπιση των αρχών της 

και να βοηθήσει τους διακινούμενους εργαζομένους τώρα 

περισσότερο από ποτέ».

Η υπό συζήτηση γνωμοδότηση αναδεικνύει ορισμένες 

πρακτικές λύσεις, όπως η  ενίσχυση των επιθεωρήσεων 

εργασίας εντός και μεταξύ των κρατών μελών, η βελτίωση 

του συντονισμού μεταξύ των εθνικών συστημάτων κοινωνικής 

ασφάλισης και η εστίαση στις ανάγκες των αποσπασμένων 

εργαζομένων, ιδίως μέσω της διαβούλευσης με τους 

κοινωνικούς εταίρους, προτού αναθεωρηθεί η αμφιλεγόμενη 

οδηγία σχετικά με την απόσπαση των εργαζομένων σε επίπεδο 

ΕΕ. (cad) ●

Οι Ευρωπαίοι πολίτες πληρώνουν το τίμημα της φοροαποφυγής
Ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός, μια πρακτική 

που χρησιμοποιείται ιδίως από ορισμένες πολυεθνικές 

εταιρείες, διαβρώνει τις φορολογικές βάσεις στα κράτη 

μέλη της ΕΕ κατά 50 έως 70 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. 

Η  ΕΕ αποφάσισε τελικά να ασκήσει πίεση για να δοθεί 

τέλος στην πρακτική αυτή. Η  ΕΟΚΕ υποστηρίζει ένθερμα 

την πρόταση της Επιτροπής, αλλά ζητεί να τηρηθεί μια πιο 

αυστηρή στάση έναντι των φοροφυγάδων και να διαφυλαχτεί 

παράλληλα η  ανταγωνιστικότητα της ΕΕ μέσω εντατικών 

διαπραγματεύσεων σε επίπεδο ΟΟΣΑ και G20.

Στη γνωμοδότηση που υιοθετήθηκε κατά τη σύνοδο 

ολομέλειας του Απριλίου, η  ΕΟΚΕ προτείνει την ενιαία 

εφαρμογή των κανόνων, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης 

του ΟΟΣΑ για τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη 

μετατόπιση κερδών μεταξύ των κρατών μελών. Επιπλέον, καλεί 

επειγόντως την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις 

διαπραγματευτικές τους προσπάθειες σε διεθνές επίπεδο, υπό 

την αιγίδα του ΟΟΣΑ ή της G20, προκειμένου να διασφαλιστεί 

η ομοιόμορφη εφαρμογή των προτεινόμενων κανόνων σε 

επίπεδο ΟΟΣΑ, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

«Οι φόροι αποτελούν σημαντικό κρατικό μέσο για 

την αντιστάθμιση των κοινωνικών ανισοτήτων. Τους 

χρειαζόμαστε για την κατασκευή υποδομών, για 

την εκπαίδευση και για τη στήριξη των ανθρώπων 

που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης. Συνεπώς, 

η φοροαποφυγή δεν μπορεί να θεωρηθεί αμελητέο 

παράπτωμα, στην πραγματικότητα είναι κλοπή σε βάρος 

του κράτους και, σε τελευταία ανάλυση, σε βάρος της 

κοινωνίας», σύμφωνα με τον εισηγητή, κ. Dandea.

Η ΕΟΚΕ συνιστά επίσης η ρήτρα προοδευτικής απαλλαγής 

(«switch-over») –η μετατόπιση από την φορολογική 

απαλλαγή των εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης στην 

απαλλαγή μέσω πίστωσης– να εφαρμόζεται άμεσα σε κάθε 

φορολογούμενο με εισόδημα προερχόμενο από ζώνες 

δικαιοδοσίας που αναγνωρίζονται ως φορολογικοί παράδεισοι.

Η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην οδηγία 

απαίτηση σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη κοινοποιούν 

τα δεδομένα που παρουσιάζονται στις εκθέσεις που 

υπόκεινται στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά 

ταυτόχρονα θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να απαιτούνται τέτοιου 

είδους εκθέσεις από τις ΜμΕ, προκειμένου να αποφευχθεί 

η δυσανάλογη επιβάρυνση.

Πρέπει να καταρτιστεί κατάλογος των χωρών και των 

περιφερειών που αρνούνται να εφαρμόσουν πρότυπα χρηστής 

διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα. Με δεδομένη τη ζημιά 

που προκαλείται στη φορολογική βάση των κρατών μελών 

από τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό, η ΕΟΚΕ απευθύνει 

έκκληση να οριστεί μια πιο σύντομη προθεσμία από την επί 

του παρόντος προβλεπόμενη τριετή προθεσμία. (sma) ●

Ψηφιακές συμβάσεις: η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να αποφύγει 
τη διάβρωση των δικαιωμάτων των καταναλωτών

Στη γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ για τα δικαιώματα των 

ψηφιακών συμβάσεων (εισηγητής: ο κ. Jorge Pegado Liz), που 

υιοθετήθηκε στη σύνοδο ολομέλειας του Απριλίου, εξετάζονται 

οι νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και τις διαδικτυακές 

πωλήσεις προϊόντων. Και τα δύο θέματα θεωρούνται ως δέσμη 

κοινών στόχων στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή 

ενιαία αγορά.

Η ΕΟΚΕ συμφωνεί ότι υπάρχουν ορισμένα ζητήματα στο 

χώρο αυτό που πρέπει να αντιμετωπιστούν, διαφωνεί όμως 

με τη νομική βάση την οποία επικαλείται η Επιτροπή. Κατά 

την άποψη της ΕΟΚΕ, το θέμα δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση 

της ενιαίας αγοράς, αλλά ο  καθορισμός και η  προστασία 

των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Η θέσπιση μέτρων με 

βάση την πολιτική για τους καταναλωτές θα συνεπάγεται ένα 

ελάχιστο επίπεδο εναρμόνισης, αφήνοντας τα κράτη μέλη 

ελεύθερα να θεσπίσουν υψηλότερα πρότυπα προστασίας 

των καταναλωτών.

Στη γνωμοδότηση θεωρείται απαράδεκτη η  διαφορετική 

προσέγγιση των διαδικτυακών και των μη διαδικτυακών 

πωλήσεων προϊόντων που θα προέκυπτε αν δημιουργούνταν 

δύο συστήματα μετά από την πρόταση της Επιτροπής. 

Υποστηρίζεται σθεναρά ότι τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται 

για τις προσωπικές συμβάσεις θα πρέπει να ισχύουν και στη 

νομοθεσία που καλύπτει το διαδικτυακό περιβάλλον. Ενώ 

αναγνωρίζει ορισμένες συναλλαγές άυλου περιεχομένου ως 

ειδική περίπτωση, η ΕΟΚΕ εμμένει στην άποψη ότι δεν πρέπει 

να ληφθούν μέτρα που υπονομεύουν τα δικαιώματα των 

καταναλωτών.

Εκφράζει επίσης την ανησυχία της για το γεγονός ότι οι οδηγίες 

δεν αντιμετωπίζουν μια σειρά σημείων στα οποία απαιτείται 

εναρμόνιση όπως, για παράδειγμα, η ηλικία στην οποία οι 

ανήλικοι μπορούν να συνάπτουν ψηφιακές συμβάσεις και 

η επιλογή «πληρώστε τώρα» σε ορισμένα κοινωνικά δίκτυα που 

δεν συνδέονται με τον δικτυακό τόπο ενός υπεύθυνου φορέα.

Σε ό,τι αφορά την προστασία των καταναλωτών στη διαδικτυακή 

αγορά άυλων αγαθών –ιδίως την ασφάλεια των δεδομένων και 

την προστασία της ιδιωτικής ζωής– η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι πρέπει 

να θεσπιστούν επειγόντως, σαφείς κανόνες, δεδομένου ότι το 

Ηνωμένο Βασίλειο είναι το μόνο κράτος μέλος στο οποίο ισχύουν 

κανονισμοί αυτού του είδους. (sg/dr) ●

Εμπόριο για όλους – μοχλός για ένα 
δικαιότερο παγκόσμιο σύστημα

Στη γνωμοδότησή της με θέμα «Εμπόριο για όλους – 

Προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις 

επενδύσεις», η ΕΟΚΕ αναδεικνύει την αναγκαιότητα των 

εμπορικών συμφωνιών ως εργαλείου προώθησης της 

βιώσιμης ανάπτυξης, των ανθρώπινων και κοινωνικών 

δικαιωμάτων, του δίκαιου και ηθικού εμπορίου και της 

καταπολέμησης της διαφθοράς. Σε συνέχεια της νέας 

ανακοίνωσης που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τίτλο 

«Εμπόριο για όλους», η ΕΟΚΕ υπογραμμίζει την ανάγκη για 

μεγαλύτερη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη 

διαδικασία διαπραγμάτευσης και εφαρμογής, δεδομένης 

της απουσίας, στην υπό εξέταση ανακοίνωση, οποιασδήποτε 

αναφοράς στους μηχανισμούς παρακολούθησης της 

κοινωνίας των πολιτών που καλύπτουν τα κεφάλαια σχετικά 

με το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη στις υφιστάμενες 

εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ.

Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι μια υψηλού επιπέδου και καλά τεκμηριωμένη 

συζήτηση σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα συμβάλλει 

στην επίτευξη ευρύτερης δέσμευσης και δημόσιας υποστήριξης 

για ένα δικαιότερο σύστημα παγκόσμιου εμπορίου, καθότι 

η εμπορική πολιτική πρέπει να αντικατοπτρίζει τις ευρωπαϊκές 

αξίες. Ως εκ τούτου, η γνωμοδότηση επιδοκιμάζει τη δέσμευση 

που ανέλαβε η  Επιτροπή να διασφαλίσει την υπεύθυνη 

διαχείριση των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού. Η ΕΟΚΕ 

ευελπιστεί ότι η σχέση μεταξύ των εμπορικών συμφωνιών και 

της προσέγγισης της ΕΕ σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση των 

Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης θα ληφθεί υπόψη. (mm) ●

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Šefčovič με τον Πρόεδρο της ΕΟΚΕ κ. Ντάση ©
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Πόσο σοβαρό είναι το θέμα της συμμετοχής 
των πολιτών για την Επιτροπή; Αυτό είναι 
το ερώτημα που έθεσε η ΕΟΚΕ την ημέρα ΕΠΠ

«Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών (ΕΠΠ) είναι ένα μέσο 

με το οποίο οι πολίτες μπορούν να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο 

στη χάραξη των ευρωπαϊκών πολιτικών. Μετά από 5 χρόνια 

πείρας, διαπιστώνουμε ότι το σύστημα αυτό δεν λειτουργεί 

σωστά. Είναι καιρός να ανταποκριθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

στις συστάσεις των θεσμών», δήλωσε ο  αντιπρόεδρος της 

ΕΟΚΕ Michael Smyth την ΗΜΕΡΑ ΕΠΠ 2016, που διοργάνωσε 

η  Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή στις 20 

Απριλίου στις Βρυξέλλες. Πολλοί από τους συμμετέχοντες 

εκπροσώπους των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 

εξέφρασαν την απογοήτευσή τους όχι μόνο για το γεγονός ότι 

η Επιτροπή ανέβαλε την επισκόπηση της ΕΠΠ, αλλά και για τη 

απουσία του Επιτρόπου κ. Timmermans κατά την Ημέρα ΕΠΠ.

Η ΕΟΚΕ δεν είναι μόνη στις προσπάθειές της να βοηθήσει ώστε 

η ΕΠΠ να εξελιχθεί τελικά όπως προβλεπόταν στη Συνθήκη 

της Λισσαβώνας, δηλαδή σε ένα καινοτόμο εργαλείο για τη 

διεθνική συμμετοχική δημοκρατία:

 ● ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής χάραξε 11 βελτιωτικές 

κατευθυντήριες γραμμές·

 ● το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισμα με σαφείς 

και συγκεκριμένες προτάσεις για την αναθεώρηση της 

ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών (ΕΠΠ)·

 ● η Επιτροπή των Περιφερειών εξέδωσε γνωμοδότηση με 

την οποία ζητεί την ταχεία και ουσιαστική αναθεώρηση 

της ΕΠΠ·

 ● τελευταίο αλλά καθόλου αμελητέο, στην έκθεσή της του 

Απριλίου 2015, η Επιτροπή αναγνωρίζει και αυτή ότι οι 

διοργανωτές αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες και έχουν 

προτείνει τροποποιήσεις, εκείνη ωστόσο, αντί να επιφέρει τις 

εν λόγω τροποποιήσεις, ανέβαλε την ανασκόπηση της ΕΠΠ.

Τα κύρια συμπεράσματα της ακρόασης θα συμπεριληφθούν 

στη γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ σχετικά με την ανασκόπηση της 

ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών, η οποία επί του παρόντος 

βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας. Η ΕΟΚΕ συμμετείχε 

ενεργά στη διαδικασία της ΕΠΠ ως διαμεσολαβητής και 

θεσμικός υποστηρικτής.» (sma) ●

Η ΕΟΚΕ απευθύνει έκκληση για την ηλεκτρονική ένταξη και την 
καλλιέργεια των ψηφιακών γνώσεων όλων των Ευρωπαίων πολιτών

Εκπρόσωποι της βιομηχανίας, πολιτικοί ιθύνοντες και 

εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών συγκεντρώθηκαν στις 

21 Απριλίου 2016 με την ευκαιρία της εκδήλωσης 2016 Digital 

Day προκειμένου να συζητήσουν τους κινδύνους και τις ευκαιρίες 

που υπάρχουν σήμερα, καθώς και τις δυνατότητες ένταξης και το 

ενδεχόμενο αποκλεισμού που δημιούργησε η ψηφιακή οικονομία. 

Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε από κοινού από την ΕΟΚΕ και την 

Confrontations Europe, εστιάστηκε στην ψηφιακή οικονομία ως 

στοιχείο κεντρικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, 

την προαγωγή των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων και τη διευκόλυνση 

του εργασιακού αναπροσανατολισμού, καθώς και στο ρόλο της 

κοινωνίας των πολιτών.

Η ΕΟΚΕ συμμερίζεται την άποψη ότι η ψηφιακή οικονομία, 

είναι ένας τομέας στρατηγικής σημασίας για τα κράτη μέλη 

της ΕΕ. Τα ψηφιακά δεδομένα αποτελούν πλέον τη βάση 

δραστηριοτήτων σε όλους τους τομείς της οικονομίας, της 

δημόσιας διοίκησης, του πολιτισμού και των κοινωνικών 

και υγειονομικών υπηρεσιών. Η καινοτόμος χρήση αυτών 

των δεδομένων συνιστά τον κύριο μοχλό αύξησης της 

παραγωγικότητας της οικονομίας της ΕΕ. Ωστόσο, η ΕΟΚΕ 

επιμένει ότι, για να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες της 

οικονομίας της γνώσης, πολύ σημαντική είναι η επιμόρφωση 

των εργαζομένων που θα τους επιτρέψει να αποκτήσουν 

τις δεξιότητες που απαιτούνται για να εργαστούν σε νέα 

επαγγέλματα και σε νεοσύστατους οικονομικούς κλάδους. 

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένου ότι, έως το 2020, 

για το 80% των θέσεων εργασίας θα απαιτούνται ψηφιακές 

γνώσεις και δεξιότητες.

Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ότι για να μπορέσουν όλοι να επωφεληθούν 

από την ψηφιακή επανάσταση, η πρόσβαση στις υποδομές και 

τα μέσα πρέπει να θεωρείται θεμελιώδες δικαίωμα. Θεωρεί 

επίσης ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγγυηθούν την 

πρόσβαση στον ψηφιακό κόσμο μέσω της συνεχούς κατάρτισης 

για την καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων. Ιδιαίτερη προσοχή 

θα πρέπει να δοθεί στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η κοινωνία 

των πολιτών έχει να διαδραματίσει ουσιώδη ρόλο στο πλαίσιο 

αυτό. Η ΕΟΚΕ καλεί την ΕΕ και τις εθνικές και τοπικές αρχές 

να χρησιμοποιήσουν τις υφιστάμενες δομές διαλόγου για 

να συναντηθούν με εκπροσώπους της κοινωνίας πολιτών 

προκειμένου να προσδιορίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις 

ανάγκες στο ψηφιακό περιβάλλον. (sg) ●

Το ανθρώπινο πρόσωπο της προσφυγικής κρίσης – 
Η ΕΟΚΕ φιλοξενεί την έκθεση του Giles Duley

Ως συνέχεια των εργασιών της για τους πρόσφυγες και 

τη μετανάστευση, η ΕΟΚΕ φιλοξενεί έκθεση με φωτογραφίες 

ενός διεθνώς αναγνωρισμένου φωτορεπόρτερ και πρώην 

πολεμικού ανταποκριτή, του κ. Giles Duley, ο  οποίος 

φωτογράφησε άνδρες, γυναίκες και παιδιά που διέσχισαν τη 

Μεσόγειο και έφτασαν στη νήσο Λέσβο, στην Ελλάδα.

Ο Βρετανός Giles Duley είναι πολύ γνωστός από τις φωτογραφίες 

του στις οποίες παρουσιάζει ανθρωπιστικά ζητήματα και τις 

επιπτώσεις των συγκρούσεων. Η φωτογραφική έκθεση είναι 

αποτέλεσμα συνεργασίας με την Ύπατη Αρμοστεία των 

Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Εγκαινιάζοντας την εκδήλωση, ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ κ. Γιώργος 

Ντάσης δήλωσε τα εξής: «Οι αποτελεσματικοί έλεγχοι στα 

εξωτερικά σύνορα αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση 

αλλά η ασφάλεια των συνόρων δεν πρέπει να οδηγήσει 

στην απόρριψη των ατόμων που χρήζουν προστασίας για 

ανθρωπιστικούς λόγους». Με τη σειρά του, ο κ. Giles Duley 

δήλωσε τα εξής: «Οι φωτογραφίες μιλούν από μόνες τους· 

η κατάσταση αυτή δεν θα έπρεπε να είχε δημιουργηθεί. Είμαι 

συγκλονισμένος και συντετριμμένος από αυτά που είδα». 

«Οι φωτογραφίες αυτές δίνουν φωνή σε εκείνους που δεν 

μπορούν να εκφραστούν και μετατρέπουν τους αριθμούς σε 

πρόσωπα», σχολίασε η κ. Sophie Magennis, εκπρόσωπος της 

UNHCR. «Η κατάσταση των προσφύγων στην Ευρώπη είναι 

διαχειρίσιμη μόνο με συντονισμένες προσπάθειες. Οφείλουμε 

να διαμορφώσουμε ένα πραγματικά κοινό ευρωπαϊκό σύστημα 

ασύλου που να διαπνέεται από πραγματική αλληλεγγύη.»

Η προσωπική εμπειρία του κ. Duley τον ενέπνευσε στο 

ανθρωπιστικό του έργο. Παθιασμένος με τη φωτογραφία, 

τραυματίστηκε σοβαρά ενώ ταξίδευε στο Αφγανιστάν. Τα 

τραύματά του δεν έπληξαν την αποφασιστικότητά του να 

επιστρέψει στη φωτογραφία. Η προηγούμενη έκθεσή του με 

τίτλο «Μία στιγμή φωτός» («One Second of Light») παρουσιάζει 

το καταστροφικό ανθρώπινο κόστος του πολέμου. Η έκθεση θα 

διαρκέσει μέχρι τις 20 Μαΐου. (mm) ●

Κυκλική οικονομία: η ΕΟΚΕ απευθύνει έκκληση 
για μεγαλύτερη φιλοδοξία και σφαιρικούς στόχους

Στη γνωμοδότησή της με θέμα τη δέσμη μέτρων για 

την κυκλική οικονομία, η οποία εγκρίθηκε κατά τη σύνοδο 

ολομέλειας της ΕΟΚΕ τον Απρίλιο, η  ΕΟΚΕ επιδοκιμάζει 

τις προτάσεις της Επιτροπής ως ένα βήμα προς τη σωστή 

κατεύθυνση. Ωστόσο, ένα κρίσιμο ερώτημα παραμένει: 

αυτή η  δέσμη μέτρων θα αποδειχθεί άραγε επαρκής για 

τη μεταστροφή των ευρωπαϊκών οικονομιών προς ένα 

πραγματικά κυκλικό μοντέλο, ικανό να αποσυνδέσει την 

οικονομική ευημερία από τη χρήση των φυσικών πόρων και 

να πολλαπλασιάσει τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη;

Οι παραγωγοί θα πρέπει να ενθαρρυνθούν με στόχο να 

αναπτύξουν επιχειρηματικά μοντέλα με τα οποία η μίσθωση 

και η πώληση αγαθών ως υπηρεσιών θα καταστούν συνήθης 

πρακτική, με παράλληλη ενσωμάτωση όλων των εξόδων· 

συγχρόνως, θα πρέπει να καταστούν υποχρεωτικά για τα κράτη 

μέλη τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού. 

Οι κατασκευαστές θα πρέπει επίσης να υποχρεούνται να 

παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την αναμενόμενη διάρκεια 

ζωής των προϊόντων τους.

Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, η προβλεπόμενη αναθεώρηση της 

οδηγίας οικολογικού σχεδιασμού πρέπει να λαμβάνει υπόψη 

τον πλήρη κύκλο ζωής του εκάστοτε προϊόντος, μεταξύ άλλων 

την αντοχή, τη δυνατότητα επισκευής, τη διαθεσιμότητα/

οικονομική προσιτότητα των ανταλλακτικών, και να επιβάλλει 

την απαρέγκλιτη δημοσιοποίηση πληροφοριών επισκευής και 

συντήρησης από τους κατασκευαστές. Η ΕΟΚΕ επιθυμεί επίσης 

την πλήρη απαγόρευση της προγραμματισμένης αχρήστευσης.

Η ΕΟΚΕ προτείνει να αναπτυχθούν μηχανισμοί στήριξης που 

θα παρέχουν στους φτωχότερους ανθρώπους πρόσβαση σε 

αγαθά και υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας, αλλά και αρχικά 

υψηλότερου κόστους. Οι μηχανισμοί αυτοί θα μπορούσαν 

να λάβουν τη μορφή συστημάτων δανεισμού με κρατική 

εγγύηση ή συστημάτων χρηματοδότησης με στήριξη από 

τον κατασκευαστή, προβλέποντας χαμηλότερα επιτόκια για 

προϊόντα με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Ωστόσο, η ακριβής 

επισήμανση θα βοηθήσει τους καταναλωτές να προβαίνουν 

σε συνειδητές επιλογές.

Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι είναι σημαντικό να εντοπιστούν εγκαίρως 

όσοι ενδέχεται να ζημιωθούν λόγω αυτής της μετάβασης 

και να ληφθούν κατάλληλα μέτρα κοινωνικής προστασίας, 

συμπεριλαμβανομένων των τομέων της εκπαίδευσης, της 

κατάρτισης και της επανεκπαίδευσης. Όσον αφορά την 

ευαισθητοποίηση, αυτή αποτελεί μακροπρόθεσμη επιδίωξη 

που πρέπει να εμπερικλείει το σύνολο της κοινωνίας και να 

αρχίζει ήδη από το νηπιαγωγείο, με στόχο την προετοιμασία 

μιας νέας γενιάς υπεύθυνων καταναλωτών και κινητήριων 

δυνάμεων της αλλαγής νοοτροπίας.

Η ΕΟΚΕ προτίθεται επίσης να προωθήσει ενεργά δίκτυα 

φορέων της κοινωνίας των πολιτών, τα οποία θα υποστηρίζουν 

τη μετάβαση προς ένα κυκλικό μοντέλο της οικονομίας, και να 

διερευνήσει τις δυνατότητες καθιέρωσης ενός ευρωπαϊκού 

φόρουμ για την κυκλική οικονομία, παρέχοντας ευκαιρίες τόσο 

για τη σύνδεση ιδεών όσο και για την ευαισθητοποίηση και την 

ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. (sma) ●

Η εξωτερική πολιτική ξεκινά από τα του οίκου μας
Η νέα στρατηγική για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της ΕΕ

Στην πρόσφατη γνωμοδότησή της με θέμα την 

προτεινόμενη στρατηγική για την εξωτερική πολιτική και 

την πολιτική ασφάλειας, η ΕΟΚΕ υπογραμμίζει με έμφαση 

τη σύνδεση μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής και 

σημειώνει ότι οι ευρωπαϊκές αξίες υπονομεύονται από τις 

κοινωνικές ανισότητες που υφίστανται στην ΕΕ. «Δεν φαίνεται 

ρεαλιστικό να πιστεύει κανείς σε μια καλύτερα διαρθρωμένη, 

κοινή και αποτελεσματική εξωτερική πολιτική και πολιτική 

ασφάλειας της ΕΕ, εάν δεν αντιστραφούν οι τάσεις αύξησης των 

οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων μεταξύ των μελών 

της», υποστηρίζει ο εισηγητής της γνωμοδότησης κ. José 

María Zufi aur Narvaiza και προσθέτει ότι «Η Ευρώπη πρέπει 

να καταβάλλει προσπάθειες προκειμένου να επιβεβαιώσει τη 

θέση της ως ‘ο υποστηρικτής της ισότητας’ και ως ‘παράγοντας 

προώθησης της ασφάλειας, της ελευθερίας και της ευημερίας’».

Η υπεράσπιση της δημοκρατίας στο εξωτερικό σημαίνει 

περαιτέρω ανάπτυξη μιας ισχυρής κοινωνίας των πολιτών 

στο εσωτερικό. Αυτό είναι καθοριστικός παράγοντας «για τη 

σύσφιγξη των δεσμών με την κοινωνία των πολιτών άλλων 

χωρών του κόσμου». Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, πρέπει σήμερα 

να αυξηθεί ο προϋπολογισμός της ενωσιακής εξωτερικής 

πολιτικής και συγχρόνως να διευκολυνθεί η ενταξιακή πορεία 

των υποψήφιων χωρών και να καθοριστεί μια αποτελεσματική 

Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας, η  οποία να 

ανταποκρίνεται στη ροή των προσφύγων και των μεταναστών 

και να προωθεί το εμπόριο και τις επενδύσεις. (mm) ●

Η Σλοβακία ετοιμάζεται να αναλάβει τα ηνία της ΕΕ
Τον Ιούλιο, η  Σλοβακία θα ξεκινήσει την πρώτη της 

εξάμηνη Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η  Σλοβακική Προεδρία του Συμβουλίου θα αποτελέσει 

την 116η εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου· θα 

έχει προηγηθεί η  τρέχουσα Ολλανδική Προεδρία και θα 

ακολουθήσει η Μαλτέζικη Προεδρία.

Η Σλοβακική Προεδρία θα επικεντρωθεί σε μια σειρά 

ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για την ΕΕ, όπως η ενιαία 

αγορά, η ενεργειακή ένωση, η πολιτική συνοχής, η ένωση 

κεφαλαιαγορών, η ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ 2014-

2020, ο  ετήσιος προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2017 και 

η διεύρυνση.

Εκτός των από καιρό προγραμματισμένων σημείων της 

ημερήσιας διάταξης, η αναθεώρηση των κανονισμών του 

Δουβλίνου και η  αντιτρομοκρατία θα βρίσκονται επίσης 

ψηλά στην ημερήσια διάταξη. Επιπλέον, τα θέματα που θα 

εξεταστούν κατά τη Σλοβακική Προεδρία θα αντικατοπτρίζουν 

και άλλες εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένου του αποτελέσματος 

του βρετανικού δημοψηφίσματος για την παραμονή στην ΕΕ.

Το ενδιαφέρον της σλοβακικής κοινής γνώμης για θέματα της 

ΕΕ βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδό του από την ένταξη της 

χώρας αυτής στην ΕΕ. Η Προεδρία θα αποτελέσει ευκαιρία 

επικοινωνίας με το ευρύ κοινό για τα ευρωπαϊκά θέματα και 

το ρόλο της Σλοβακίας στην ΕΕ.

Η συνεργασία μεταξύ της ΕΟΚΕ και της Προεδρίας είναι ιδιαίτερα 

εντατική. Η κυβέρνηση τη Σλοβακίας έχει ζητήσει τέσσερις 

διερευνητικές γνωμοδοτήσεις της ΕΟΚΕ με τα εξής θέματα:

 ● Ο αντίκτυπος των τεχνολογικών εξελίξεων στο σύστημα 

κοινωνικής ασφάλισης και στο εργατικό δίκαιο·

 ● Ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος «Ορίζοντας 

2020»·

 ● Σχεδιασμός της νέας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και 

δυνητικός αντίκτυπος στους ευάλωτους καταναλωτές· 

και

 ● Βιώσιμες ρυθμίσεις.

Η εκτός έδρας συνεδρίαση του Προεδρείου της ΕΕ θα διεξαχθεί 

στις 14 Ιουνίου στη Μπρατισλάβα.

Η τελική έκδοση του προγράμματος της σλοβακικής 

Προεδρίας θα εγκριθεί τον Ιούνιο. Θα παρουσιαστεί από 

τον κ. Ivan Korčok, Υφυπουργό Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων της Σλοβακικής Δημοκρατίας και Κυβερνητικό 

Πληρεξούσιο της Σλοβακικής Προεδρίας του Συμβουλίου της 

ΕΕ, κατά τη διάρκεια της συνόδου ολομέλειας της ΕΟΚΕ στις 

13 Ιουλίου. (as/mb/ns/pbs) ●
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 Το ΕΟΚΕ info δημοσιεύεται εννέα φορές τον χρόνο κατά τις συνόδους ολομέλειας της ΕΟΚΕ.

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

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

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

Το 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 Ιούλιο του 2016.

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

Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν:
Anna Skulavikova (as) 
Caroline Alibert-Deprez (cad)
Chloé Lahousse (cl)
Daniela Marangoni (dm)
Diaelhak Raguragui (dr)
Francisco Soriano (fs)
Leszek Jarosz (lj)
Marian Brestovansky (mb) 
Margarita Gavanas (mg)
Milen Minchev (mm)
Natalia Schneiderova (ns) 
Paola Braga Sunye (pbs) 

Satu Kankala (sk)
Siana Glouharova (sg)
Silvia M. Aumair (sma)

Συντονισμός:
Agata Berdys (ab)

Η έκδοση ολοκληρώθηκε στις 4 Μαΐου 2016

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

ΕN ΣΥΝΤΟΜΙΑΗ ΕΟΚΕ τονίζει ότι η στρατηγική αερομεταφορών για την Ευρώπη θα 
επιτύχει μόνον με την υποστήριξη όλων των ενδιαφερομένων μερών

Εκπρόσωποι της βιομηχανίας, υπεύθυνοι 

χάραξης πολιτικής και διάφορα ενδιαφερόμενα 

μέρη συγκεντρώθηκαν στη δημόσια ακρόαση 

σχετικά με την Υλοποίηση της στρατηγικής 

αερομεταφορών της ΕΕ, που διοργάνωσε η ΕΟΚΕ στις 

21 Απριλίου. Η ακρόαση –η οποία επικεντρώθηκε 

στη στρατηγική αερομεταφορών που υποβλήθηκε 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο 

του 2015 και στον αντίκτυπό της στη δημιουργία 

θέσεων εργασίας, στην οικονομική ανάπτυξη και 

στη μεγαλύτερη συμμετοχή των ενδιαφερομένων 

μερών– θα συμβάλει στις εργασίες της ΕΟΚΕ για την 

προετοιμασία της γνωμοδότησής της με θέμα τη 

Δέσμη για τις αεροπορικές μεταφορές.

«Η στρατηγική για τις αερομεταφορές θα 

πρέπει να διαμορφώσει καλύτερο επενδυτικό 

κλίμα έτσι ώστε να ενθαρρυνθούν οι επενδυτές 

από την ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό, θα αυξηθεί 

η ανταγωνιστικότητα του τομέα και ο συνολικός 

του ρόλος στην οικονομία και, κατά συνέπεια, 

θα προωθηθεί η ανάπτυξη και η απασχόληση», 

δήλωσε ο κ. Jacek Krawczyk, εισηγητής της ΕΟΚΕ 

με θέμα τη στρατηγική για τις αερομεταφορές.

«Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι ευρωπαϊκές 

αεροπορικές μεταφορές παραμένουν στην 

πρωτοπορία»,  δήλωσε η  κ.  Violeta Bulc, 

Επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για τις μεταφορές, 

στην κεντρική ομιλία της.

ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ!
Πολιτισμός, πόλεις και νέα επιχειρηματολογία

Πώς μπορούν οι πόλεις και ο  πολιτισμός να 

εμπνεύσουν ελπίδα και να διαμορφώσουν μια νέα 

επιχειρηματολογία για την Ευρώπη; Πώς μπορεί 

ο  πολιτισμός να αποτελέσει κινητήρια δύναμη 

οικονομικής ανάπτυξης; Πώς μπορούν οι πόλεις 

να μετουσιώσουν την πολιτιστική πολυμορφία σε 

κοινωνική καινοτομία, συνοχή και εμπιστοσύνη; 

Αντιστρόφως, πώς μπορούν οι τέχνες και 

ο πολιτισμός να συμβάλουν στην ανάπλαση και 

στην αναγέννηση των πόλεων, παρέχοντάς τους 

νέα ταυτότητα; Ποιο ρόλο μπορεί να διαδραματίσει 

η τέχνη και ο πολιτισμός για τη διαμόρφωση και 

την εδραίωση της ταυτότητας της Ευρώπης και 

των σχέσεών της με τους γείτονές της; Μήπως ήρθε 

η ώρα για μια Νέα Αναγέννηση για μια Νέα Ευρώπη;

Αυτά είναι μερικά από τα θέματα που θα 

εξεταστούν κατά τη διάσκεψη υψηλού επιπέδου 

που διοργανώνεται στις Βρυξέλλες, στις 20 και 

21 Ιουνίου 2016, από την Ομάδα Διαφόρων 

Δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 

Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) υπό την ηγεσία του 

προέδρου της κ. Luca Jahier, σε στενή συνεργασία 

με την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο της 

Ευρώπης και το Κέντρο Καλών Τεχνών (BOZAR). 

Η  εκδήλωση αυτή θα δώσει την ευκαιρία να 

διερευνηθεί πώς, γιατί και πότε ο πολιτισμός έχει 

σήμερα σημασία στην Ευρώπη.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάσκεψη θα εξεταστούν 

τα ακόλουθα τέσσερα θέματα:

 ● Ο πολιτισμός ως κινητήρια δύναμη 

οικονομικής ανάπτυξης

 ● Ο πολιτισμός ως μέσο ανάπλασης των 

πόλεων και των εδαφικών περιοχών

 ● Ο πολιτισμός ως μέσο ένταξης και 

ενσωμάτωσης χωρίς αποκλεισμούς

 ● Η αναδιαμόρφωση της ευρωπαϊκής 

ταυτότητας εντός και εκτός Ευρώπης.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και το δημοψήφισμα του Ηνωμένου Βασιλείου για την ΕΕ

Στις 21 Απριλίου, η  διευρυμένη προεδρία 

της Ομάδας των Εργαζομένων συναντήθηκε με 

εκπροσώπους των βρετανικών συνδικαλιστικών 

οργανώσεων στο Λονδίνο για την πραγματοποίηση 

συζήτησης σχετικά με το δημοψήφισμα του 

Ηνωμένου Βασιλείου. Η συντριπτική πλειονότητα 

των συνδικαλιστικών οργανώσεων στο Ηνωμένο 

Βασίλειο τάσσονται υπέρ της παραμονής στην ΕΕ 

διότι –όπως τόνισαν διάφοροι ομιλητές– η Ευρώπη 

αναμένεται να προσφέρει μια ευκαιρία σε όλους, 

από πλευράς δικαιωμάτων, απασχόλησης και 

οικονομικής ευημερίας.

Οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν την εξαιρετικά 

επιτυχημένη επιλογή της χρονικής στιγμής κατά 

την οποία η Ομάδα των Εργαζομένων ζήτησε από 

το γραφείο μελετών «Labour Research Department» 

την εκπόνηση μελέτης η  οποία δημοσιεύθηκε 

ακριβώς τη στιγμή που η  Κυβέρνηση του 

Ηνωμένου Βασιλείου υπέβαλε ένα σχέδιο Νόμου 

για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις–το Trade 

Union Bill– που εισάγει τη μεγαλύτερη καταστολή 

των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων εδώ και μια 

τριακονταετία. Στην εν λόγω μελέτη [The Crisis 

and the Evolution of Labour Relations in the UK (Η 

Επικείμενη ανάληψη της Προεδρίας της ΕΕ από τη Μάλτα – Η συμμετοχή της Ομάδας των Εργοδοτών
Οι προετοιμασίες για την ανάληψη της 

προσεχούς Προεδρίας του Συμβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Μάλτα ήταν ένα από 

τα θέματα της επίσκεψης εργασίας του Προέδρου 

της Ομάδας των Εργοδοτών κ. Jacek Krawczyk, 

στη Μάλτα. Ο  πρόεδρος Krawczyk εξέφρασε 

την προθυμία της Ομάδας των Εργοδοτών να 

συνεργαστεί δραστήρια με τις οργανώσεις των 

εργοδοτών και με την κυβέρνηση της Μάλτας για 

την προετοιμασία της Προεδρίας.

Στην προετοιμασία της Προεδρίας συμμετέχουν 

όλες οι κύριες εργοδοτικές οργανώσεις της Μάλτας 

(το Εμπορικό, Επιχειρηματικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο της Μάλτας, η Ένωση ξενοδοχείων 

και εστιατορίων, η  Γενική Ένωση λιανεμπόρων 

Η ΕΟΚΕ και η Τυνησιακή Τετράδα εντείνουν τη συνεργασία τους

Στο τέλος της διήμερης επίσημης επίσκεψής του στην Τυνησία, ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ κ. Γιώργος Ντάσης 

υπέγραψε συμφωνία με τους εκπροσώπους της Τετράδας η οποία επιδιώκει την παγίωση των δεσμών μεταξύ 

της ευρωπαϊκής και της τυνησιακής κοινωνίας των πολιτών.

Η υπογραφή της συμφωνίας αποτελεί θετικό σημάδι για τους ηγέτες στις δύο ακτές της Μεσογείου, καθώς 

επιβεβαιώνει τον καθοριστικό ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στη συμμετοχική δημοκρατία της Τυνησίας 

και στις σχέσεις της χώρας με τη Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένη της από κοινού παρακολούθησης της 

σφαιρικής και σε βάθος συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών. Οι διαπραγματεύσεις για αυτήν τη συμφωνία 

μόλις ξεκίνησαν.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο κ. Γιώργος Ντάσης συναντήθηκε επίσης με τους αρμόδιους για τις 

σχέσεις με την κοινωνία των πολιτών, την επαγγελματική κατάρτιση και τις κοινωνικές υποθέσεις υπουργούς. 

Επιδοκίμασε τη σημασία που δίδεται στην ελευθερία της έκφρασης, τη δημοκρατία και το ρόλο της κοινωνίας 

των πολιτών.

Από το 2011, όταν διαλύθηκε η πρώην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Τυνησίας, η ΕΟΚΕ συνεργάζεται 

στενά με τους οργανισμούς της Τετράδας για την ενίσχυση του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών στη 

διακυβέρνηση και τη διαχείριση της χώρας. Εκπρόσωποι της Τετράδας παρέστησαν στη σύνοδο ολομέλειας 

της ΕΟΚΕ στις 21 Ιανουαρίου 2016 και επιβεβαίωσαν τη συμμετοχή τους στην επικείμενη Ευρωμεσογειακή 

Σύνοδο Κορυφής των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών τον Οκτώβριο του 2016. (cad) ●

Ο Αντιπρόεδρος κ. Gonçalo Lobo Xavier στην άτυπη σύνοδο των 
Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Κατά την ομιλία που εκφώνησε στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικών 

Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις 19 Απριλίου στο Άμστερνταμ, ο Αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ 

αρμόδιος για την επικοινωνία, δήλωσε τα εξής: «Η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού συνδέεται επίσης 

ορισμένες φορές με κοινωνικό και μισθολογικό ντάμπινγκ, καθώς και με την πεποίθηση ότι οι διακινούμενοι 

εργαζόμενοι επιδίδονται σε “κοινωνικό τουρισμό”. Η πεποίθηση αυτή είναι αβάσιμη και όλες οι μελέτες 

υποδεικνύουν ότι οι διακινούμενοι εργαζόμενοι πηγαίνουν εκεί όπου βρίσκονται οι θέσεις εργασίας και όχι 

εκεί όπου θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τις κοινωνικές και τις δημόσιες υπηρεσίες».

Η σύνοδος, που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Αναπληρωτή Πρωθυπουργού της Ολλανδίας κ. Lodewijk 

Asscher και της αρμόδιας για την απασχόληση Ευρωπαίας επιτρόπου κ. Marianne Thyssen, ασχολήθηκε με την 

εξέταση των επικείμενων δράσεων, όπως η αναθεώρηση της οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων 

και ο νέος ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων.

Η ΕΟΚΕ ανησυχεί για την επικρατούσα αντίληψη και την εχθρότητα της κοινής γνώμης έναντι της κινητικότητας 

του εργατικού δυναμικού. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχουν 8,3 εκατομμύρια διακινούμενοι 

εργαζόμενοι στην ΕΕ, δηλαδή ποσοστό που αντιπροσωπεύει μόλις 3,4% του συνολικού ευρωπαϊκού εργατικού 

δυναμικού. Οι εργαζόμενοι αυτοί ενδέχεται να είναι πιο ευάλωτοι στην εκμετάλλευση και στις διακρίσεις 

σε τομείς όπως η κοινωνική ασφάλιση, οι συνθήκες εργασίας και οι μισθοί ή η πρόσβαση σε κοινωνικές 

παροχές και στην εκπαίδευση.

Όσον αφορά τον επικείμενο ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, η ΕΟΚΕ έχει θέσει ως προτεραιότητα 

την ενεργό συμβολή της σε αυτόν. Σχετική γνωμοδότηση βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας με 

εισηγητές τους Προέδρους των τριών Ομάδων της ΕΟΚΕ, του κ.Krawczyk (Ομάδα των Εργοδοτών), της κ. 

Bischoff  (Ομάδα των Εργαζομένων) και του κ. Jahier (Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων).

Για την επισκόπηση των διαφόρων συνθηκών και αναγκών σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, η ΕΟΚΕ θα 

διοργανώσει αποστολές παρακολούθησης για την πραγματοποίηση συναντήσεων με τους κοινωνικούς 

εταίρους και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών έως τον Σεπτέμβριο του 2016. Τα στοιχεία που 

θα αντληθούν θα τροφοδοτήσουν τη διαβούλευση της Επιτροπής σχετικά με τον ευρωπαϊκό πυλώνα 

κοινωνικών δικαιωμάτων και θα χρησιμοποιηθούν για την πρόταση μέτρων στον τομέα της απασχόλησης 

και των κοινωνιών πολιτικών, ιδίως όσον αφορά την ισότητα ευκαιριών και την πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας, τις δίκαιες συνθήκες εργασίας, καθώς και τη δέουσα και βιώσιμη κοινωνική προστασία για όλους.

Η ΕΟΚΕ συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξασφαλίσει τη συνεκτίμηση των απόψεων της 

κοινωνίας των πολιτών σε αυτή τη διαβούλευση. Η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να υποστηρίξει αυτή 

τη διαδικασία και να διασφαλίσει ότι ο πυλώνας θα αρχίσει να λειτουργεί με τη χρήση ενδεδειγμένων 

νομικά δεσμευτικών πράξεων που είναι η μόνη λύση για την επίτευξη κοινωνικής προόδου στην 

Ευρώπη. (cad) ●

Η εκδήλωση θα αποτελέσει επίσης ευκαιρία για 

την εναρκτήρια παρουσίαση της μελέτης με τίτλο 

«Πολιτισμός, πόλεις και νέα επιχειρηματολογία» που 

ανατέθηκε από την ΕΟΚΕ στις οργανώσεις Culture 

Action Europe και United Cities and Local Govern-

ment (UCLG-Agenda 21).

Το βράδυ της 20ής Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί μια 

πολιτιστική εκδήλωση στην ΕΟΚΕ που έχει ως στόχο 

να καταδείξει πώς ο πολιτισμός μπορεί να αποτελέσει 

παγκόσμιο μέσο εδραίωσης του διαλόγου, της 

κατανόησης και της ειρήνης. (cl) ●

κρίση και η εξέλιξη των εργασιακών σχέσεων στο 

Ηνωμένο Βασίλειο), η οποία είναι διαθέσιμη στη 

διεύθυνση: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.

en.group-2-studies.39081] εξηγούνται οι προτάσεις 

του εν λόγω σχεδίου Νόμου και εξάγεται, μεταξύ 

άλλων, το συμπέρασμα ότι ορισμένα μέτρα 

που έλαβε η  κυβέρνηση υπό την ηγεσία των 

Συντηρητικών έκαναν την ισορροπία δυνάμεων σε 

μια σειρά θεμάτων σχετικών με τον χώρο εργασίας 

να γείρει προς την πλευρά των εργοδοτών.

Οι συμμετέχοντες έκριναν, ως εκ τούτου, ότι η θέση 

των εργαζομένων του Ηνωμένου Βασιλείου είναι 

καλύτερη εντός της ΕΕ, στην επικράτεια της οποίας 

το κοινωνικό κεκτημένο τους προστατεύει από 

τέτοιου είδους επιθέσεις που βάλλουν κατά των 

δικαιωμάτων τους, καθώς και ότι οι εργαζόμενοι 

τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην ΕΕ έχουν 

κοινό συμφέρον να επιδιώξουν μαζί τη βελτίωση 

του κοινωνικού προσώπου της Ευρώπης.

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με μια νότα 

αισιοδοξίας, καθώς οι συμμετέχοντες τόνισαν 

την υποστήριξή τους σε μια δίκαιη και κοινωνική 

Ευρώπη και την αποφασιστικότητά τους να 

αντιταχθούν τόσο στο βρετανικό σχέδιο Νόμου 

για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις όσο και σε 

οποιαδήποτε άλλη απόπειρα περιορισμού των 

δικαιωμάτων των εργαζομένων είτε στο Ηνωμένο 

Βασίλειο είτε κάπου αλλού. Ο πυλώνας κοινωνικών 

δικαιωμάτων που προτάθηκε πρόσφατα από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια στέρεη βάση στις 

συνδικαλιστικές οργανώσεις για την επιδίωξη αυτού 

του κοινού εγχειρήματος. (mg/fs) ●

και εμπόρων και το Γραφείο επιχειρήσεων της 

Μάλτας). Οι συμμετέχοντες θα προσδιορίσουν 

τέσσερα βασικά θέματα για να διαμορφώσουν το 

εργοδοτικό θεματολόγιο της Προεδρίας, το οποίο 

θα παρουσιασθεί επισήμως στον πρωθυπουργό και 

στον Γραμματέα του Κοινοβουλίου της Μάλτας, 

καθώς και στις κύριες εργοδοτικές οργανώσεις 

στις Βρυξέλλες.

Η Μάλτα θα αναλάβει για πρώτη φορά την Προεδρία 

της ΕΕ τον Ιανουάριο του 2017, διαδεχόμενη τη 

Σλοβακική Προεδρία που έχει προγραμματιστεί 

για το δεύτερο εξάμηνο του 2016. (lj) ●

Η ΕΟΚΕ συμφωνεί πλήρως με την ολιστική 

προσέγγιση της Επιτροπής. Η  στρατηγική 

μπορεί να επιτύχει μόνο με ευρεία και ισχυρή 

στήριξη από όλα τα συστατικά μέρη του δικτύου 

αξίας των αερομεταφορών. Ένας από τους 

στόχους της γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ είναι να 

προσδιοριστούν τα απαραίτητα κίνητρα ώστε 

η στρατηγική να καταστεί ελκυστική και επωφελής 

για όλους: α κράτη μέλη της ΕΕ, τις αεροπορικές 

εταιρείες, τους αερολιμένες, τους φορείς 

παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας (ANSP), τους 

κατασκευαστές, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, 

τις οικολογικές οργανώσεις και τις οργανώσεις 

καταναλωτών. (sg) ●
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ο κ. Luca Jahier, πρόεδρος της Ομάδας 
Διαφόρων Δραστηριοτήτων

Η διευρυμένη προεδρία της Ομάδας των Εργαζομένων με 
εκπροσώπους βρετανικών συνδικαλιστικών οργανώσεων στο Λονδίνο

ο κ. Jacek Krawczyk, πρόεδρος της Ομάδας 
των Εργοδοτών με τον κ. Ian Borg, Υπουργό 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Μάλτας
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Το ΕΟΚΕ info σε 23 γλώσσες: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-infoσσες: ht


