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Αγαπητοί
αναγνώστες,

Η νομοθεσία περί αφερεγγυότητας
πρέπει να αντιμετωπίζει τις επιχειρήσεις
ως κοινωνικό αγαθό

Brexit και μέλλον
Θα ήθελα να σας αναφέρω ορισμένες σκέψεις μου, που προέκυψαν κατά την
μεγάλη διάσκεψη που διοργάνωσε η ΕΟΚΕ στη Ρώμη στις 13 Μαρτίου, με την
ευκαιρία της εξηκοστής επετείου της υπογραφής των Συνθηκών.
Η διαδικασία έχει πλέον δρομολογηθεί και η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου
θα πρέπει να γίνει σεβαστή. Πρόκειται αναμφίβολα για μια πικρή παρηγοριά,
αλλά ας σκεφτούμε, ωστόσο, ότι η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
δεν θα προχωρούσε καθόλου, αν το Ηνωμένο Βασίλειο είχε επιλέξει να παραμείνει στην Ένωση με τους όρους που είχε διαπραγματευτεί ο κ. Cameron πριν
από το δημοψήφισμα. Είναι γεγονός ότι μετά την προσχώρηση του Ηνωμένου
Βασιλείου, το 1973, οι βρετανικές κυβερνήσεις δεν έκαναν τίποτα άλλο από το
να καθυστερούν οποιαδήποτε κοινωνική πολιτική και τυχόν μέτρα προς την
κατεύθυνση της ολοκλήρωσης.
Έχω όμως την πεποίθηση ότι ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί η σταθερή προσχώρηση των λαών στο έργο της ολοκλήρωσης είναι να εξασφαλιστεί, αφενός,
ότι η ολοκλήρωση προχωρά, ότι παρέχει ελκυστικά αποτελέσματα και, αφετέρου,
ότι η αναζήτηση ευημερίας των λαών, μεγαλύτερης περιφερειακής και κοινωνικής συνοχής, μιας εναρμόνισης «πάντα προς τα πάνω και ποτέ προς τα κάτω»,
προβάλλεται σαφώς ως ο πρωταρχικός στόχος.
Όσον αφορά το ίδιο το «Brexit», θα υποδεχτούμε τον κ. Barnier σε σύνοδο ολομέλειας και θα φροντίσουμε να εκφράσουμε τις απόψεις μας σχετικά με τις διαπραγματεύσεις και την έκβασή τους.
Όσον αφορά το μέλλον της Ένωσης, εκφράζω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι η Επιτροπή ξεκίνησε μια συζήτηση με την κοινωνία των πολιτών σχετικά
με το θέμα αυτό και με ικανοποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο Πρόεδρός της, κ.
Juncker, μου έστειλε μήνυμα στο οποίο ανακοινώνει ότι η Επιτροπή θα ζητήσει
τη γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ. Είμαστε αποφασισμένοι να ακουστεί η φωνή της
οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών των χωρών μας και σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα δυνατά μέσα για τον σκοπό αυτό.
Γιώργος Ντάσης
Πρόεδρος της ΕΟΚΕ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

06 Μαΐου / έδρα της ΕΟΚΕ,
Βρυξέλλες

2

18-19 Μαΐου / έδρα της ΕΟΚΕ,
Βρυξέλλες

3

Ημέρα ελεύθερης προσέλευσης

Υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία
στον κλάδο της υγείας

31 Μαΐου - 01 Ιουνίου / έδρα
της ΕΟΚΕ, Βρυξέλλες
Σύνοδος ολομέλειας της ΕΟΚΕ

Ψηφιακή Ενιαία Αγορά:
η προστασία των καταναλωτών
πρέπει να αποτελεί ύψιστη
προτεραιότητα
Μαζικά δεδομένα: πώς
μπορούν να ελαχιστοποιηθούν
οι κίνδυνοι και να
μεγιστοποιηθούν τα οφέλη για
όλους

Στις 30 Μαρτίου, η ΕΟΚΕ εξέδωσε γνωμοδότηση για την πρόταση οδηγίας της Επιτροπής σχετικά με την αφερεγγυότητα των
επιχειρήσεων, με στόχο την εναρμόνιση των
διαδικασιών προληπτικής αναδιάρθρωσης, σε
ολόκληρη την Ευρώπη. Παρότι υποστηρίζει
πλήρως την πρόταση της Επιτροπής σχετικά
με τη μετατόπιση από την εκκαθάριση στην
έγκαιρη αναδιάρθρωση σε σχέση με την
αφερεγγυότητα των επιχειρήσεων, η ΕΟΚΕ
συνιστά μια σειρά μέτρων με σκοπό την

άμβλυνση των κοινωνικών επιπτώσεων της
αφερεγγυότητας. Συγκεκριμένα, προτείνει
τη δημιουργία ενός «κοινωνικού μηχανισμού
προειδοποίησης» με τον οποίο θα προειδοποιούνται οι ενδιαφερόμενοι μόλις προκύψουν προβλήματα, την πρόβλεψη ειδικών
πόρων για την εγγύηση της καταβολής των
μισθών και την εξάρτηση της παροχής μιας
δεύτερης ευκαιρίας στους επιχειρηματίες από
την πλήρη κοινοποίηση των χρηματοοικονομικών τους στοιχείων.

Οι επιχειρήσεις είναι ένα κοινωνικό πλεονέκτημα για την Ευρώπη και έτσι θα πρέπει
να αντιμετωπίζονται. Όπως παρατήρησε
ο εισηγητής Antonello Pezzini (Ομάδα
Εργοδοτών - IT): «Επιδίωξή μας είναι να
ξεκινήσει μια διαδικασία που θα επιτρέψει
να θεωρείται μια επιχείρηση σαν αυτό που
είναι πραγματικά, ένα θεμελιώδους σημασίας αγαθό για την κοινωνία, που εξυπηρετεί το συμφέρον τόσο των εργοδοτών όσο
και των εργαζομένων». Πράγματι, πρέπει
να καλλιεργηθεί μια νοοτροπία «δεύτερης
ευκαιρίας» και να δημιουργηθούν δομές
που θα παρέχουν βοήθεια στους επιχειρηματίες των οποίων οι επιχειρήσεις τελούν
υπό αναδιάρθρωση. Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι θα
μπορούσε να βοηθήσει την Επιτροπή στις
εργασίες της για αυτό το θέμα.
Η συνεισηγήτρια, Franca Salis-Madinier
(Ομάδα Εργαζομένων - FR) είπε τα εξής για τον
κοινωνικό μηχανισμό προειδοποίησης: «Είναι
σημαντικό για τους εργαζόμενους και τους
εκπροσώπους τους να είναι πλήρως ενημερωμένοι ανάντη και όσο το δυνατό πιο έγκαιρα,
καθώς με την πρόβλεψη των εξελίξεων τα
προβλήματα μπορούν να αντιμετωπισθούν
καλύτερα». (dm)
l

Τα αποτελεσματικά, συμβατά με τον ΠΟΕ και
επικαιροποιημένα μέσα εμπορικής άμυνας είναι
καίριας σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της
ευρωπαϊκής βιομηχανίας
Η ΕΟΚΕ καλεί την Επίτροπο
Malmström να εξασφαλίσει
την προστασία της
βιομηχανίας και της
απασχόλησης από αθέμιτες
εισαγωγές
Η δικαιοσύνη αποτελεί προϋπόθεση για το
ελεύθερο εμπόριο. Τα αποτελεσματικά, συμβατά με τον ΠΟΕ και σύγχρονα μέσα εμπορικής
άμυνας (TDIs) έχουν κομβική σημασία για την
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Η γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ σχετικά με τη
μεθοδολογία των μέσων εμπορικής άμυνας,
που εγκρίθηκε κατά τη σύνοδο ολομέλειας
του Μαρτίου, υποστηρίζει την πρόταση της
Επιτροπής για νέα μεθοδολογία αντιντάμπινγκ
αλλά ζητεί βελτιώσεις.
Οι εισηγητές Christian Bäumler (Ομάδα
Εργαζομένων - DE) και Andrés Barcelò
Delgado (Ομάδα Εργοδοτών- ES) ζήτησαν
από την Επίτροπο Malmström την επιτάχυνση της μεταρρύθμισης των μέσων εμπορικής άμυνας: «Πρέπει να διαφυλάξουμε την
ισοτιμία όρων ανταγωνισμού για την ευρωπαϊκή βιομηχανία και τη βιωσιμότητα της απασχόλησης και της ανάπτυξης. Δεν ζητάμε στον
προστατευτισμό, αλλά δίκαιο εμπόριο».

Η γνωμοδότηση υποστηρίζει την πρόταση
σύμφωνα με την οποία το περιθώριο ντάμπινγκ
υπολογίζεται βάσει δεικτών αναφοράς που
λαμβάνουν υπόψη τη σημαντική στρέβλωση
της παραγωγής και το κόστος πωλήσεων. «Εκτιμάμε ιδιαιτέρως την πρόθεση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής να χρησιμοποιεί συγκεκριμένη
μεθοδολογία για τον καθορισμό των περιθωρίων ντάμπινγκ για τις εισαγωγές από χώρες
όπου υπάρχει σημαντική κρατική παρέμβαση,
ωστόσο, επιθυμούμε επίσης να λαμβάνεται
υπόψη η μη τήρηση των προτύπων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και των πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών», δήλωσε
ο κ. Bäumler.

www.eesc.europa.eu

Η ΕΟΚΕ πιστεύει επίσης ότι οι εκθέσεις ανά
χώρα θα πρέπει να καταστούν υποχρεωτικές
για τις χώρες με υψηλό αριθμό περιπτώσεων
αντιντάμπινγκ, ότι το βάρος της απόδειξης
πρέπει να καθοριστεί σαφώς και να μην μετατοπιστεί στη βιομηχανία της ΕΕ, και ότι οι διαδικασίες υποβολής καταγγελιών θα πρέπει να
είναι περισσότερο προσιτές για τις επιχειρήσεις
και τις ΜμΕ. (sma)
l

Ψηφιακή Ενιαία
Αγορά: η προστασία
των καταναλωτών
πρέπει να
αποτελεί ύψιστη
προτεραιότητα

Η Επίτροπος Crețu απευθύνει έκκληση να αναγνωριστούν
οι ιδιαίτερες προκλήσεις των νησιών της ΕΕ
Οι εκτενείς και διαφωτιστικές συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την Ευρωπαϊκή Ημέρα του Καταναλωτή 2017,
η οποία διοργανώθηκε από την ΕΟΚΕ και εορτάστηκε στη
Μάλτα στις 21 Μαρτίου, κατέδειξαν τη σημασία που έχει
ο εκ μέρους της Επιτροπής έλεγχος καταλληλότητας της
ψηφιακής ενιαίας αγοράς (ΨΕΑ). Πολλά από τα υφιστάμενα
πρότυπα αγνοούνται όταν οι καταναλωτές, οι έμποροι και οι
πάροχοι υπηρεσιών αλληλεπιδρούν στον εικονικό κόσμο.
Ωστόσο, το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν είναι το μόνο θέμα που
αποτελεί σπαζοκεφαλιά για τις οργανώσεις καταναλωτών:
τα αυτοοδηγούμενα οχήματα, ο γεωγραφικός αποκλεισμός,
η προστασία των δεδομένων, μεταξύ άλλων, χρειάζονται
επίσης καλύτερη κανονιστική ρύθμιση. Από τις συζητήσεις
προέκυψε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης όσον αφορά
την προστασία των καταναλωτών και την πρόσβαση στον
ψηφιακό κόσμο.
Ο Αντιπρόεδρος κ. Gonçalo Lobo Xavier υπογράμμισε
τον ρόλο της ΕΟΚΕ για την παροχή στην κοινωνία των πολιτών ενός βήματος έκφρασης των ανησυχιών της και δήλωσε
τα εξής: «Η ψηφιακή ενιαία αγορά μπορεί να διαδραματίσει
καθοριστικό ρόλο στο πλαίσιο της συνεργατικής οικονομίας,
υπό την προϋπόθεση ότι προστατεύονται τα δικαιώματα
των καταναλωτών. Χρειαζόμαστε ενδεδειγμένη κανονιστική
ρύθμιση και είμαι αισιόδοξος ότι θα καταφέρουμε να την
αποκτήσουμε». Ο κ. Antonio Longo (Ομάδα Διαφόρων δραστηριοτήτων - ΙΤ), πρόεδρος της ομάδας μελέτης «Ψηφιακό
θεματολόγιο» της ΕΟΚΕ, δήλωσε ότι η ψηφιακή κοινωνία
πρέπει να συνενώνει και όχι να διαιρεί και τόνισε την ανάγκη
ενίσχυσης του ψηφιακού γραμματισμού.
Η εκδήλωση αυτή, στην οποία συμμετείχαν εμπειρογνώμονες σε θέματα ΤΠ, φορείς χάραξης πολιτικής, εκπρόσωποι
επιχειρήσεων και οργανώσεων καταναλωτών, καθώς και
μέλη της ΕΟΚΕ, είχε ως κεντρικό θέμα το εξής: «Ψηφιακή
ενιαία αγορά: Ποια είναι τα οφέλη για τους καταναλωτές;».
Ο κ. Martin Siecker (Ομάδα Εργαζομένων - NL), πρόεδρος
του τμήματος «Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση»
της ΕΟΚΕ κατέληξε στο ακόλουθο συμπέρασμα: «Για τους
πολίτες είναι σημαντικό να αισθάνονται ασφαλείς όταν
«διεισδύουν» στον ψηφιακό κόσμο. Κοινή μας επιδίωξη θα
πρέπει να είναι λοιπόν να εφοδιάσουμε την Ευρώπη με τις
κανονιστικές ρυθμίσεις που απαιτούνται για την προστασία
του ασθενέστερου κρίκου αυτής της αλυσίδας, δηλαδή των
καταναλωτών». (sma)
l

Στα νησιά της Ευρώπης κατοικούν πάνω από 21 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή περίπου το 4% του πληθυσμού της
ΕΕ των 28. Λόγω του νησιωτικού τους χαρακτήρα και της
απόστασής τους από την ηπειρωτική χώρα, τα εδάφη αυτά
βρίσκονται συχνά αντιμέτωπα με σοβαρά διαρθρωτικά μειονεκτήματα. Κατά τη διάρκεια συζήτησης στην Ολομέλεια
με την Ευρωπαία Επίτροπο αρμόδια για την Περιφερειακή
Πολιτική κ. Corina Creţu, η ΕΟΚΕ ζήτησε την υιοθέτηση ενός
ολοκληρωμένου πλαισίου πολιτικής για την αντιμετώπιση
των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων των νησιών.
«Τα νησιά και τα νησιωτικά κράτη μέλη της ΕΕ αντιμετωπίζουν πολύ ιδιαίτερες συνθήκες, πράγμα το οποίο πρέπει

να αναγνωριστεί από την ΕΕ. Δεν τίθεται μόνο ζήτημα
χρημάτων, αλλά και πολιτικής ευελιξίας. Είναι προφανές
ότι η εφαρμογή μιας ενιαίας προσέγγισης σε όλες τις περιπτώσεις δεν αποφέρει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα»,
δήλωσε ο εισηγητής της ΕΟΚΕ κ. Stefano Mallia (Ομάδα
Εργοδοτών - MT). «Καλούμε την Επιτροπή να μεριμνήσει
τόσο για τη συνεκτίμηση του νησιωτικού χαρακτήρα κατά
τη χάραξη νέων πολιτικών όσο και για τη διασφάλιση μεγαλύτερου βαθμού ευελιξίας.
Η Επίτροπος κ. Crețu τόνισε την αταλάντευτη δέσμευσή της
προκειμένου η πολιτική συνοχής «να παραμείνει το κύριο
επενδυτικό μέσο της ΕΕ σε όλες τις περιφέρειες. Τα νησιά
αντιμετωπίζουν πράγματι σημαντικά μειονεκτήματα, αλλά

διαθέτουν επίσης δυνατότητες παραγωγής ενέργειας και
μπορούν να καταστούν πεδίο δοκιμής για τις σύγχρονες
τεχνολογίες, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κλπ. Καθήκον
μας είναι να τα στηρίξουμε σε αυτήν τους την προσπάθεια
με την προώθηση πιο ευέλικτων διατάξεων για τα νησιά».
Στη γνωμοδότησή της με θέμα «Νησιά στην ΕΕ» η ΕΟΚΕ
υπογραμμίζει την ανάγκη επίτασης των προσπαθειών για
την αναγνώριση της μοναδικότητας των προκλήσεων που
αντιμετωπίζουν τα νησιά και καλεί την ΕΕ να διαμορφώσει
ένα ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τη διευθέτησή
τους. (mq)
l

Μαζικά δεδομένα: πώς μπορούν να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι
και να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη για όλους
Σε μελέτη που δημοσίευσε η ΕΟΚΕ
εξετάζεται η δεοντολογία των
μαζικών δεδομένων σε σχέση με την
πολιτική της ΕΕ

2)

3)

Η ΕΟΚΕ δημοσίευσε πρόσφατα μια μελέτη με θέμα τη δεοντολογία των μαζικών δεδομένων, που διενεργήθηκε από
την Evodevo, μια ιταλική εταιρεία που ειδικεύεται στον
τομέα των μαζικών δεδομένων, τη σημασιολογική ανάλυση
και τις πληροφορίες ανοικτής πηγής. Η μελέτη εστιάζει
στις δεοντολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις των μαζικών
δεδομένων και εξετάζει 5 μέτρα για την πρόληψη του ενδεχομένου να λάβει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις η ανισορροπία μεταξύ των ατόμων που χρησιμοποιούν ψηφιακές
υπηρεσίες και των φορέων συλλογής δεδομένων, καθώς
η ψηφιακή επανάσταση κερδίζει έδαφος.

4)
5)

Ένα ευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης — παρόμοιο
με το ISO — που να βοηθά τους χρήστες ψηφιακών
υπηρεσιών να προσδιορίζουν τις επιχειρήσεις που
χρησιμοποιούν δεοντολογικές πρακτικές προστασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Την καθιέρωση μιας δήλωσης διαχείρισης δεδομένων
από την οποία προκύπτει ο τρόπος με τον οποίο οι επιχειρήσεις ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα
για την προστασία των δεδομένων.
Τη δημιουργία ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων ηλεκτρονικής υγείας.
Ψηφιακή εκπαίδευση στα μαζικά δεδομένα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του τμήματος ΤΕΝ, Pierre-Jean
Coulon (Ομάδα Εργαζομένων - FR), «oι ψηφιακές υπηρεσίες είναι πλέον τόσο εξαπλωμένες, που οι περισσότεροι
από εμάς δεν μπορούμε πλέον να διανοηθούμε τη ζωή μας
χωρίς αυτές. Είναι απαραίτητο, επομένως, να δοθεί στους
Ευρωπαίους πολίτες η δυνατότητα να τις αξιοποιήσουν
στο έπακρο, χωρίς να παραιτηθούν από τα δικαιώματα και
την προστασία που απολαμβάνουν σε πιο παραδοσιακούς
τομείς. Η ΕΟΚΕ προτίθεται να διαδραματίσει ενεργό ρόλο
στη δημιουργία των προϋποθέσεων για την επίτευξη αυτού
του στόχου.» (dm)
l

Στα μέτρα που προτείνονται στη μελέτη περιλαμβάνονται
τα εξής:
1) Η δημιουργία ευρωπαϊκής δικτυακής πύλης, όπου οι
πολίτες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
που έχουν παράσχει σε αντάλλαγμα για υπηρεσίες.

Το διάστημα εμπεριέχει τεράστιες δυνατότητες για την
ευρωπαϊκή κοινωνία. Τα δεδομένα από δορυφόρους μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που
συμβάλλουν στην αισθητή βελτίωση της καθημερινής ζωής
των Ευρωπαίων πολιτών. Σε γνωμοδότηση που υιοθέτησε
πρόσφατα, η ΕΟΚΕ επισημαίνει ότι η νέα διαστημική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνεισφέρει σημαντικά
στη χάραξη της ακολουθητέας πορείας προς τη μη στρατιωτική χρήση του διαστήματος στην Ευρώπη, αλλά χρειάζεται
να καταβληθούν ακόμη περισσότερες προσπάθειες για να
αντληθούν στο έπακρο τα οφέλη που παρέχει το διάστημα
στην ευρωπαϊκή κοινωνία.
Από την παρακολούθηση των καλλιεργειών έως την πρόληψη των φυσικών καταστροφών, από τον γεωεντοπισμό
έως τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών: αυτές είναι
μόνο ορισμένες από τις υφιστάμενες και τις δυνητικές
χρήσεις στις οποίες μπορεί να προβεί η Ευρώπη για την
αξιοποίηση των δεδομένων που διαβιβάζονται από τους
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Το διάστημα δεν αποτελεί απλώς
επιστημονικό εγχείρημα, αλλά
εξασφαλίζει πολυάριθμα οφέλη
σε όλους τους Ευρωπαίους
δορυφόρους προς τη γη. Ωστόσο, για τη μέγιστη δυνατή
αξιοποίηση αυτών των δεδομένων, η Επιτροπή οφείλει να
δημιουργήσει μεγάλα κέντρα δεδομένων με σκοπό την
προ-επεξεργασία και τη διάθεσή τους σε επιχειρήσεις, ΜΜΕ
και άλλους φορείς.
«Το διάστημα έχει πάψει να αποτελεί μονοπώλιο μεγάλων εταιρειών, όπως η Airbus. Πλέον παρέχεται πληθώρα
ευκαιριών στις ΜΜΕ για την ανάπτυξη νέων υλικών και
νέων τεχνικών. Οι ΜΜΕ είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές
όσον αφορά την επινόηση δημιουργικών εφαρμογών και
υπηρεσιών», διευκρινίζει ο εισηγητής της γνωμοδότησης κ.
Mindaugas Maciulevičius (Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων - LT). Ενδεικτικά παραδείγματα υπάρχουν ήδη σε
διάφορα κράτη μέλη.
Η ΕΟΚΕ τονίζει επίσης την ανάγκη διασφάλισης επαρκούς
προϋπολογισμού, ικανού να συναγωνιστεί τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς των σημαντικότερων παραγόντων

του διαστημικού τομέα, πράγμα που δεν συμβαίνει επί
του παρόντος. Παρότι ο προϋπολογισμός που αφιερώνει
η Ευρώπη σε διαστημικές δραστηριότητες είναι σε απόλυτες
τιμές ο δεύτερος υψηλότερος στον κόσμο, εντούτοις, κατατάσσεται μόλις στην έκτη θέση ως ποσοστό του ΑΕΠ. Η Κίνα
και η Ρωσία δαπανούν τεράστια κονδύλια για διαστημικές
δραστηριότητες, αλλά δημοσιοποιούν μόνον εν μέρει τα
σχετικά αριθμητικά στοιχεία. Η ΕΟΚΕ προειδοποιεί επίσης
ότι αναγκαία προϋπόθεση για να στεφθεί με επιτυχία η διαστημική στρατηγική της ΕΕ είναι η πραγματοποίηση επενδύσεων στο διάστημα και εκ μέρους του ιδιωτικού τομέα.

Επιπλέον, η ΕΟΚΕ εστιάζει επίσης στην εκπαίδευση. Οι διαστημικές δραστηριότητες συνεπάγονται θέσεις εργασίας
υψηλής εξειδίκευσης. Η Ευρώπη οφείλει να μεριμνήσει για
την επιμόρφωση και την επανεκπαίδευση των εργαζομένων
και των νέων με στόχο την ικανοποίηση της ζήτησης διαστημικών δεξιοτήτων που παρατηρείται στην αγορά, ιδίως
όσον αφορά τη χρήση δεδομένων. Συγχρόνως, η Ευρώπη
πρέπει να επιδιώξει την περαιτέρω βελτίωση της ενημέρωσης σχετικά με τις δυνατότητες που παρέχει ο διαστημικός
τομέας στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. (dm)
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Δήλωση του Προέδρου της
Ευρωπαϊκής Οικονομικής
και Κοινωνικής Επιτροπής με
την ευκαιρία της εξηκοστής
επετείου από την υπογραφή των
Συνθηκών της Ρώμης

Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΛΛΕΙ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
Όπως αποκαλύφτηκε στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στις 3
Απριλίου από το τμήμα της ΕΟΚΕ «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις
και δικαιώματα του πολίτη» (SOC), το ποσοστό των εργαζόμενων ενηλίκων με αυτιστικές διαταραχές είναι μόλις 10 % έως 24 %.
Η ΕΟΚΕ διοργάνωσε συζήτηση σχετικά με την απασχόληση ατόμων
με αυτιστικές διαταραχές, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα ευαισθητοποίησης για τον αυτισμό (2 Απριλίου) και για να υποστηρίξει
μια εκστρατεία που ξεκίνησε η οργάνωση Autism Europe με στόχο
να βελτιωθεί η πρόσβαση στην κοινωνία των ατόμων που πάσχουν
από αυτισμό.
Οι συμμετέχοντες στη συζήτηση ανέφεραν ότι τα άτομα που πάσχουν
από αυτισμό αντιμετωπίζουν προκαταλήψεις και εμπόδια κατά την
αναζήτηση ή τη διατήρηση απασχόλησης, αλλά με την κατάλληλη
στήριξη και κατανόηση, μπορούν να γίνουν παραγωγικά μέλη της κοινωνίας.
«Οι περισσότεροι πολίτες που πάσχουν από αυτισμό παραμένουν αδρανείς», δήλωσε η κ. Donata Pagetti Vivanti,
αντιπρόεδρος του ΕΤΑ και πρώην πρόεδρος της οργάνωσης Autism Europe, προσθέτοντας ότι λιγότερο από το 10 %
των αυτιστικών ατόμων εργάζονται. Η Autism Europe τοποθετεί το ποσοστό αυτών μεταξύ 10 % και 24 %.
Η κ. Pagetti Vivanti θεωρεί ότι τα προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης, και η καλύτερη αντιστοίχιση προσφοράς και
ζήτησης εργασίας έχουν κρίσιμη σημασία για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Ένα παράδειγμα ορθής πρακτικής παρατέθηκε από τον κ. Dirk Rombaut, εκπρόσωπο της οργάνωσης Passwerk που
εδρεύει στην Αμβέρσα, η οποία απασχολεί επιτυχώς μηχανικούς λογισμικού με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (ASD).
Οι άνθρωποι αυτοί υποβάλλονται σε αξιολόγηση και λαμβάνουν κατάρτιση προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους, και στη
συνέχεια συνοδεύονται από συμβούλους εργασίας, προκειμένου να μπορέσουν να προσαρμοστούν στο έργο τους.
Ο κ. Rombaut δήλωσε ότι η καθοδήγηση και η κατάρτιση των εργαζομένων με ASD αποδείχτηκε ότι ήταν μια επένδυση
με απίστευτη απόδοση.
«Ο παραγκωνισμός των αυτιστικών ατόμων είναι απλώς ανοησία», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Για την περαιτέρω ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με τον αυτισμό, η ΕΟΚΕ και η οργάνωση Autism
Europe διοργάνωσαν έκθεση φωτογραφίας με έργα τριών φωτογράφων, στο πλαίσιο της εκστρατείας με την επωνυμία «Εργαστείτε μαζί μας για να καταργήσουμε τους φραγμούς για τον αυτισμό — ελάτε να οικοδομήσουμε μαζί μια
προσβάσιμη κοινωνία». (ll)
l

Σήμερα συμπληρώνονται ακριβώς εξήντα χρόνια από την
υπογραφή των Συνθηκών της Ρώμης. Δεν αποτέλεσαν ούτε
τις πρώτες ούτε τις τελευταίες συμφωνίες που συνήφθησαν από τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά σηματοδότησαν ένα
κρίσιμο στάδιο στην εμπνευσμένη, αξιοπρεπή και τολμηρή
διαδικασία την οποία δρομολόγησαν ικανοί άνδρες και ικανές γυναίκες στον απόηχο ενός φρικτού πολέμου κατά τη
διάρκεια του οποίου διεπράχθησαν ορισμένα από τα πλέον
αποτρόπαια εγκλήματα.

των λαών τους». Δήλωσαν «αποφασισμένοι να [...] παγιώσουν τη διαφύλαξη της ειρήνης και της ελευθερίας» και δεν
φοβήθηκαν να καλέσουν «τους άλλους λαούς της Ευρώπης
που συμμερίζονται τα ιδεώδη τους να συμμετάσχουν στην
προσπάθειά τους», δηλώνοντας ανήσυχοι να μειώσουν τις
υφιστάμενες ανισότητες μεταξύ των διαφόρων περιοχών και
την καθυστέρηση των λιγότερο ευνοημένων». Είναι σαφές
ότι ο απώτερος στόχος της οικονομικής κοινότητας ήταν οι
λαοί, τα άτομα, οι πολίτες και η ζωή τους.

Αυτή η διαδικασία ήταν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που
μόλις είχε καταστρέψει την Ευρώπη και τον κόσμο. Ενάντια
σε όλα όσα επέφεραν την καταστροφή, ενάντια στη βία,
τον ρατσισμό, τον εγωιστικό εθνικισμό, τη δικτατορία, τον
παραλογισμό και την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων - ενάντια σε όλα αυτά τοποθετήθηκε μια βάση πάνω
στην οποία οικοδομήθηκαν στη συνέχεια: η ειρήνη, η δημοκρατία, η δικαιοσύνη, η ελευθερία, η δίκαιη μεταχείριση,
η συνεργασία, ο διάλογος, η αλληλεγγύη και ο σεβασμός
των συνανθρώπων.

Πολλοί από μας εξακολουθούμε να γνωρίζουμε πώς ήταν
η Ευρώπη το 1957, διότι τη βιώσαμε. Και το πώς συνέχισε
να είναι, δυστυχώς, για πολλούς από εμάς για ορισμένα
δύσκολα ακόμη χρόνια - διότι οι έξι υπογράφουσες χώρες
εξακολουθούσαν να είναι μόνον έξι. Η Κοινότητα έπαιρνε
μορφή και, παρά τις αμέτρητες επικρίσεις που δέχτηκε,
αποτέλεσε μεγάλη ευλογία για όσους επωφελήθηκαν από
αυτήν. Ήταν ένα πρότυπο και μια πηγή ελπίδας για εκείνους
που επιδίωκαν να προσχωρήσουν, έστω και ως μοναδική
διέξοδο από τη δυσπραγία και τη δικτατορία. Υπήρξαν
καιροί κατά τους οποίους κανένας μέσα στην ίδια την
Κοινότητα δεν αμφισβητούσε στα σοβαρά την αρχή πάνω
στην οποία θεμελιωνόταν – ο αργός ρυθμός προόδου ήταν
μάλλον το στοιχείο που επικρίθηκε – και σχεδόν όλοι όσοι
βρίσκονταν εκτός αντιλαμβάνονταν την προσχώρηση ως
ένα ιδανικό.

Αυτό που δημιουργήθηκε εκείνη την ημέρα ήταν μια «οικονομική» κοινότητα, όμως το προοίμιο δεν άφηνε καμία
αμφιβολία για το τί σήμαινε αυτή η πρωτοβουλία: οι υπογράφοντες έθεσαν «ως κύριο σκοπό των προσπαθειών τους τη
σταθερή βελτίωση των όρων διαβιώσεως και απασχολήσεως

Απαγόρευση της γλυφοσάτης Ένα ζήτημα που διχάζει την
Ευρώπη
είναι «πιθανότατα καρκινογόνος», η κ. Franziska Achterberg
(Greenpeace) ζήτησε την απαγόρευσή της σε επίπεδο ΕΕ.
Ο κ. Graeme Taylor (ECPA) επεσήμανε ότι η γλυφοσάτη
είναι ζωτικής σημασίας για τη γεωργία, καθώς διακυβεύεται
η σίτιση εννέα δισεκατομμυρίων ανθρώπων μέχρι το 2050,
τη στιγμή που 40% της γεωργικής συγκομιδής παγκοσμίως
χάνεται λόγω ζιζανίων ή ασθενειών.

Η ΕΟΚΕ προσκαλεί τους υπέρμαχους
και τους επικριτές να συζητήσουν την
προτεινόμενη από την ΕΠΠ απαγόρευση
Στις 5 Απριλίου, το τμήμα NAT προσκάλεσε υπέρμαχους και
επικριτές της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (ΕΠΠ) που
ζητεί την απαγόρευση της γλυφοσάτης, και η οποία έχει ήδη
συγκεντρώσει 640 000 υπογραφές.
Η ΕΠΠ καταθέτει τρία αιτήματα: την απαγόρευση της γλυφοσάτης, τη μεταρρύθμιση της διαδικασίας έγκρισης ζιζανιοκτόνων και πρόταση για πανευρωπαϊκούς υποχρεωτικούς
στόχους όσον αφορά τη χρήση ζιζανιοκτόνων.
Στη συζήτηση αποκαλύφθηκαν διαφορετικές απόψεις
μεταξύ των ομιλητών. Παραπέμποντας στις αξιολογήσεις
του IARC και του ΠΟΥ σύμφωνα με τις οποίες η γλυφοσάτη

«Πολύ απλά, τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη γλυφοσάτη», ανέφερε η κ. Oana Neagu (Copa Cogeca). Μια
απαγόρευση θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στις καλλιέργειες,
καθώς θα απαιτούνταν 20-30 επιπλέον λίτρα καυσίμου ανά
εκτάριο και οι απαιτούμενες εργατοώρες θα αυξάνονταν
κατά 50-80 ώρες εβδομαδιαίως.
Ο κ. Oliver Moore (ARC 2020) τόνισε ότι το κύριο πρόβλημα
είναι η «μη επιλεκτικότητα» της γλυφοσάτης (η οποία σκοτώνει όλα τα φυτά αδιακρίτως) και το γεγονός ότι είναι
«αντιμικροβιακή» (καθώς σκοτώνει επίσης τα βακτήρια,
τα φύκη και τους μύκητες), και αντ’ αυτής προέταξε την
αγροοικολογία.
Ο κ. Michael Flueh (Επιτροπή) δήλωσε ότι η νομοθεσία της
ΕΕ είναι μεταξύ των αυστηρότερων στον κόσμο, ενώ επεσήμανε ότι η EFSA και ο ECHA συμμετείχαν στη διαδικασία
λήψης απόφασης, και αμφότεροι οι οργανισμοί συμφώνησαν ότι η γλυφοσάτη είχε μικρές πιθανότητες να είναι
γονοτοξική ή καρκινογόνος.
Η ΕΟΚΕ επιδιώκει να παρέχει πλατφόρμα συζήτηση για κάθε
μείζονα πρόταση ΕΠΠ.
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Μια δεύτερη ανάγνωση αυτών των παλαιών εγγράφων και
μαρτυριών καθώς και ένας μικρός προβληματισμός σχετικά με την ιστορία μας δεν συνιστά μια θεωρητική άσκηση
έρευνας ή μια μορφή νοσταλγίας. Αποτελεί μια επίκαιρη
διεργασία: οφείλουμε να αφήσουμε στα παιδιά μας έναν
κόσμο σε καλή κατάσταση, κατά προτίμηση έναν «βιώσιμο»
κόσμο από όλες τις απόψεις, έστω και αν ό,τι κερδίζεται δεν
κρατάει για πάντα και πρέπει να επενδύουμε διαρκώς εκ
νέου για να προοδεύσουμε.
Χάρη στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας συστάθηκε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή, η οποία περιγράφεται ότι «συγκροτείται από
αντιπροσώπους των διαφόρων συνιστωσών οικονομικής
και κοινωνικής φύσεως της οργανωμένης κοινωνίας των
πολιτών, ιδίως των παραγωγών, των γεωργών, των μεταφορέων, των εργαζομένων, των εμπόρων, των βιοτεχνών,
των ελευθερίων επαγγελμάτων, των καταναλωτών, και
άλλων κατηγοριών γενικού συμφέροντος». Αποτέλεσε μια
σοφή απόφαση για δύο λόγους: κατά πρώτον, επειδή εξασφάλισε στα θεσμικά όργανα τη δυνατότητα να ακούσουν
τις απόψεις των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών –
ακόμη και αν ο όρος αυτός δεν χρησιμοποιούταν ακόμη

το 1957 – και, κατά δεύτερον, διότι όχι μόνον προσέφερε
σε αυτές τις οργανώσεις τη δυνατότητα να εκφράζουν τις
απόψεις τους, αλλά, πρωτίστως, επειδή τις συγκέντρωσε
γύρω από ένα τραπέζι στις Βρυξέλλες και τους ανέθεσε το
καθήκον να γνωριστούν μεταξύ τους, με αμοιβαίο σεβασμό,
με διάλογο, με την κατάρτιση γνωμοδοτήσεων και με τη
συμμετοχή τους στη διαδικασία.
Υπάρχουν πολλά στοιχεία στη Συνθήκη – οι γενικές αρχές –
τα οποία ήταν δίκαια και «πολιτικά οξυδερκή» και τα οποία,
υπό το πρίσμα της ιστορίας, παραμένουν «οξυδερκή».
Σε εμάς εναπόκειται να τα θέσουμε στο επίκεντρο, καθότι
αυτό είναι που μετράει. Έχουμε καθήκον να πούμε τι είναι
η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί υπάρχει και ποιον σκοπό πρέπει
να εξυπηρετεί.
Από εμάς εξαρτάται να διασφαλίσουμε ότι, σύμφωνα με το
πνεύμα που διέπει το θεμέλιο της Κοινότητας, η ΕΕ είναι ενωμένη, δημοκρατική, αλληλέγγυα, ειρηνική, ευημερούσα και
ικανή να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών της.
Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2017
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Ακρόαση στην ΕΟΚΕ με θέμα «Οι
παρωχημένοι κανόνες της ΕΕ παρεμποδίζουν
την καταπολέμηση των απομιμήσεων και
των πειρατικών προϊόντων»
Η βιομηχανία προϊόντων απομίμησης βλάπτει την απασχόληση και την ανάπτυξη στην Ευρώπη και στερεί από τις
κυβερνήσεις φορολογικά έσοδα ύψους δισεκατομμυρίων
ευρώ. Εντούτοις, οι εισαγωγές προϊόντων απομίμησης
έχουν διπλασιαστεί τα τελευταία δέκα έτη παγκοσμίως
λόγω του διαδικτυακού εμπορίου. Έφτασε η στιγμή
η ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ανανεώσουν
το ενωσιακό νομικό πλαίσιο και να το προσαρμόσουν στα
δεδομένα του 21ου αιώνα, θεσπίζοντας τους κατάλληλους
ελέγχους και την εποπτεία της αγοράς. Οι δε καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται εν προκειμένω καλύτερα·
μάλιστα το δικαίωμά τους στην ενημέρωση κατοχυρώνεται
στο άρθρο 169 της ΣΛΕΕ. Επίσης, πρέπει ο ιδιωτικός και
ο δημόσιος τομέας να συνεργάζονται στην πάταξη της
πειρατείας προϊόντων.
Αυτά ήταν τα κύρια σημεία της δημόσιας ακρόασης που
πραγματοποιήθηκε στην ΕΟΚΕ την 6η Απριλίου με θέμα
«Η βιομηχανία απομιμήσεων και πειρατικών προϊόντων»,
στην οποία συμμετείχαν επιφανείς ειδήμονες από τη βιομηχανία, τις ενώσεις επιχειρήσεων, τις οργανώσεις εργαζομένων, λοιπές συναρμόδιες οργανώσεις και την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει κατορθώσει να παρουσιάσει ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο», δήλωσε ο κ. Antonello
Pezzini, εισηγητής της συναφούς γνωμοδότηση πρωτοβουλίας της ΕΟΚΕ. Αναφερόμενος στη δική του εμπειρία και τον
συνεχή αγώνα κατά της απομίμησης στην ιταλική κλωστοϋφαντουργία και τις βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας, τόνισε
ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί στο

πεδίο αυτό τα ίδια μέσα με αυτά που διέθετε πριν από το
2000.
Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος εκπρόσωποι ορισμένων
από τους βιομηχανικούς κλάδους που πλήττονται περισσότερο —συμπεριλαμβανομένων αυτών της βυρσοδεψίας,
της φαρμακοβιομηχανίας, των παιχνιδιών, των κατασκευών
και των προϊόντων πολυτελείας. Οι εκπρόσωποι αυτοί επισήμαναν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εξαιτίας των
απομιμήσεων και τα μέτρα που λαμβάνουν για την επίλυσή
τους.
l

3

από την Ομάδα Εργοδοτών
της ΕΟΚΕ
Η σημασία του κοινωνικού διαλόγου, ο ρόλος
των οργανώσεων εργοδοτών, η οικονομική
κατάσταση στις χώρες των Βαλκανίων, η πρόοδος που καταγράφεται στη διαδικασία προσχώρησης και οι τρέχουσες πολιτικές προκλήσεις:
αυτά ήταν τα κύρια θέματα των συζητήσεων
που πραγματοποιήθηκαν κατά τη συζήτηση
στρογγυλής τραπέζης των εργοδοτών από τις
χώρες των Βαλκανίων, η οποία έλαβε χώρα
στη Λιουμπλιάνα (Σλοβενία), στις 22 Μαρτίου
2017. Η εκδήλωση συγκέντρωσε εκπροσώπους
οργανώσεων των εργοδοτών από τη Σλοβενία,

ΝΕΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Πώς οι οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών
συνδράμουν τους πρόσφυγες
και τους μετανάστες στην ΕΕ:

την Κροατία, τη Σερβία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη,
το Μαυροβούνιο και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.
Οι εκπρόσωποι των οργανώσεων εργοδοτών
που συμμετείχαν στη συνεδρίαση αντάλλαξαν
πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στις αντίστοιχες
χώρες τους. Οι εργοδότες από τις χώρες που
επιθυμούν να ενταχθούν στην ΕΕ εξέθεσαν
μια σειρά προκλήσεων που αντιμετωπίζουν
οι χώρες τους, όπως το χάσμα ανταγωνιστικότητας και η αργή πρόοδος των διαπραγματεύσεων. Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι
η περιφερειακή συνεργασία θα συμβάλλει στην
προετοιμασία των χωρών για την προσχώρηση
στην ΕΕ.

Επιτυχημένες εμπειρίες και πολλά υποσχόμενες πρακτικές από το Βραβείο της
Κοινωνίας των Πολιτών 2016 της ΕΟΚΕ
Ολοκληρώνοντας τη διάσκεψη, ο κ. Jacek
Krawczyk, πρόεδρος της Ομάδας Εργοδοτών,
υπογράμμισε ότι η Ομάδα έχει δεσμευτεί να
συνεχίσει τη συνεργασία με τους εργοδότες και
τις επιχειρηματικές οργανώσεις από τις χώρες
των Βαλκανίων.
Η διάσκεψη οργανώθηκε από κοινού από την
Ομάδα Εργοδοτών και την Ένωση Εργοδοτών Σλοβενίας (ZDS/Združenje Delodajalcev
Slovenije).
l

Η Ομάδα Εργαζομένων πρόκειται να συζητήσει
σχετικά με το πρόγραμμα της Μαλτέζικης Προεδρίας
και την εμπορική πολιτική της ΕΕ
από την Ομάδα Εργαζομένων
της ΕΟΚΕ
Η Ομάδα Εργαζομένων της ΕΟΚΕ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση στη Μάλτα, στις
11 και 12 Μαΐου, επ’ ευκαιρία της Μαλτέζικης
Προεδρίας.
Η πρώτη ημέρα θα επικεντρωθεί στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση που επικρατεί
στη χώρα υποδοχής και στις προτεραιότητες
και το πρόγραμμα της Μαλτέζικης Προεδρίας.
Η εναρκτήρια ομιλία της προέδρου της Ομάδας
Εργαζομένων, κ. Gabriele Bischoff, θα ανοίξει
μια σημαντική συζήτηση στρογγυλής τραπέζης.
Ο πρωθυπουργός κ. Joseph Muscat θα εκφωνήσει ομιλία σχετικά με τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Μαλτέζικη Προεδρία

και τα αποτελέσματα. Με τον Υπουργό Οικογένειας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Michael
Farrugia, τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Edward
Scicluna, τον Υπουργό Παιδείας και Απασχόλησης, κ. Evarist Bartolo και τον Υπουργό Τουρισμού, κ. Edward Zammit Lewis θα εξετάσουμε
από κοινού τα ζητήματα της κοινωνικής και
οικονομικής συνοχής, την κατάσταση της αγοράς εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις στη
Μάλτα και στην ΕΕ.
Οι συζητήσεις θα εστιασθούν στην επείγουσα
ανάγκη να δοθεί νέα ώθηση στο ευρωπαϊκό
εγχείρημα μέσω μιας σειράς πολιτικών που θα
οδηγήσουν στην ανοδική σύγκλιση μεταξύ και
εντός των χωρών της ΕΕ σε ό,τι αφορά τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας. Οι εργαζόμενοι
και οι πολίτες θα ανακτήσουν την εμπιστοσύνη
τους στην ΕΕ, μόνον εάν η Ένωση εντοπίσει
και υλοποιήσει απτές λύσεις στα προβλήματά

τους, με την παροχή υψηλής ποιότητας θέσεων
εργασίας και πλήρους απασχόλησης, ίσων
οικονομικών και κοινωνικών ευκαιριών, κοινωνικής προστασίας και προσωπικής ασφάλειας,
καθώς και ευημερίας.
Η δεύτερη ημέρα θα είναι αφιερωμένη στους
τρόπους επίτευξης μιας πιο δίκαιης και πιο διαφανούς εμπορικής πολιτικής της ΕΕ, η οποία
θα αποφέρει πραγματικά οφέλη στους εργαζομένους και τους πολίτες, χωρίς να θέτει σε
κίνδυνο τα κοινωνικά πρότυπα ή την ελευθερία των συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Σημαντικές συμβολές αναμένονται από τον
καθηγητή εργατικού δικαίου κ. Reingard
Zimmer και τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης
της Βαλονίας κ. Thierry Delaval σχετικά με τη
συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία
(CETA/Comprehensive Economic and Trade
Agreement). (mg)
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Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη: ένας
νέος ορίζοντας για τα δικαιώματα και την πρόοδο
στην ΕΕ, 22-23 Μαΐου 2017, Βρυξέλλες
από την Ομάδα Διαφόρων
Δραστηριοτήτων της ΕΟΚΕ

Με αυτό κατά νου, η διάσκεψη που διοργανώνει η Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων
θα υιοθετήσει μια προσέγγιση τεσσάρων
επιπέδων:

●● Κατ’ αρχάς, η διάσκεψη αποσκοπεί να
επιβεβαιώσει ότι η Ατζέντα του 2030 για
τη Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελείται από
τρεις ισοδύναμες διαστάσεις (οικονομική,
κοινωνική και περιβαλλοντική), οι οποίες
είναι άρρηκτα συνδεδεμένες, ενισχύονται
αμοιβαία και δεν μπορούν να διαχωριστούν. Η πρόοδος όσον αφορά την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης
(ΣΒΑ) θα εξαρτηθεί από τον βαθμό στον
οποίο οι πολιτικές, στρατηγικές και τεχνικές αποφάσεις αντικατοπτρίζουν αυτή τη
διασυνδεσιμότητα. Ως εκ τούτου, υπάρχει
ανάγκη για μέτρηση της ανάπτυξης «πέρα
από το ΑΕγχΠ» και μετάβαση από τους
δείκτες στον σχεδιασμό των πολιτικών.
●● Κατά δεύτερον, η εκδήλωση θα προβάλει
τις διάφορες δυνατότητες που προσφέρει
η Ατζέντα του 2030 για να αναπτύξουν μια
θετική επιχειρηματολογία όσον αφορά
τη δημοκρατία και τη βιώσιμη ανάπτυξη
στην Ευρώπη. Χωρίς αμφιβολία, η Ατζέντα του 2030 αποτελεί το πλέον ενδεδειγμένο πλαίσιο για την καθοδήγηση

Συντακτική ομάδα:

Συντονισμός:

Alun Jones (αρχισυντάκτης)
Daniela Marangoni (dm)

Daniela Marangoni (dm)
Κατερίνα Σερίφη (ks)

Σε αυτό το τεύχος
συνεργάστηκαν:

Η έκδοση ολοκληρώθηκε
στις 12 Απριλίου 2017

Οι στόχοι που έχουν τεθεί «ένα συλλογικό
ταξίδι … για την απελευθέρωση της ανθρωπότητας από την τυραννία της φτώχειας …»
και «η εκπόνηση μιας νέας καθολικής Ατζέντας
… η οποία θα θεσπίσει ανθρώπινα δικαιώματα
για όλους» συνιστούν πολύ φιλόδοξους στόχους. Ωστόσο, η μετουσίωση των δηλώσεων σε
απτές πράξεις συνιστά μια ακόμη μεγαλύτερη
πρόκληση, συνεπώς, η αποτελεσματική διακυβέρνηση της Ατζέντας του 2030 είναι υψίστης
σημασίας. Χωρίς αμφιβολία, η Ατζέντα θα
καταστεί πραγματικότητα μόνο εάν οι πολίτες
υποστηρίζουν ενεργά τις απαραίτητες μεταβάσεις και η κοινωνία των πολιτών συμμετέχει
άμεσα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

QE-AA-17-004-EL-N

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης
των εργοδοτών από τις χώρες
των Βαλκανίων – Τρέχουσες
προκλήσεις και προοπτικές για το
μέλλον

των ευρωπαϊκών και εθνικών στρατηγικών σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των
τρεχουσών και μελλοντικών κοινωνιακών
μεταβολών. Η γλώσσα των δικαιωμάτων
(τόσο των καθολικών όσο και σε επίπεδο κοινότητας) παρέχει το συνολικό
κατευθυντήριο πλαίσιο για μια τέτοια
προσέγγιση.
●● Ο τρίτος στόχος της διάσκεψης θα είναι
να βελτιώσει την ενημέρωση σχετικά με
τα οφέλη της εφαρμογής των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), τόσο σε ατομικό
επίπεδο όσο και σε επίπεδο κοινότητας.
Για τον σκοπό αυτό, θα παρουσιαστεί μια
σειρά περιπτωσιολογικών μελετών σχετικά με τοπικές πρωτοβουλίες.
●● Τέλος, ο τέταρτος στόχος της διάσκεψης
θα είναι να διερευνήσει τον πλέον αποτελεσματικό ρόλο που θα πρέπει αναλάβει
η κοινωνία των πολιτών για τη διακυβέρνηση και την υλοποίηση των ΣΒΑ, τόσο
σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
με σκοπό την από κοινού υλοποίηση της
Ατζέντας του 2030. (cl)
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Οι 284 πρωτοβουλίες που συμμετείχαν στο
διαγωνισμό για το Βραβείο της Κοινωνίας
των Πολιτών 2016 παρέχουν ένα ελπιδοφόρο
σύνολο εμπειριών και επιτυχημένων πρακτικών, ενώ αναδεικνύουν το ρόλο που διαδραματίζει η κοινωνία των πολιτών στην παροχή
ανθρωπιστικής βοήθειας και κοινωνικής αλληλεγγύης και στη συμβολή στην κοινωνικοοικονομική ένταξη των μεταναστών, των αιτούντων
άσυλο και των προσφύγων στην ΕΕ.
Η εν λόγω έκδοση παρέχει γενική επισκόπηση
του Βραβείου της Κοινωνίας των Πολιτών και
παρουσιάζει τις πέντε νικητήριες συμμετοχές,
καθώς και επιλογή πρωτοβουλιών που πρότειναν άλλοι υποψήφιοι. Οι πρωτοβουλίες έχουν
ταξινομηθεί σε οκτώ θεματικές ομάδες και
τομείς παρέμβασης. Το φυλλάδιο παρέχει μια
επικαιροποιημένη εικόνα των οργανώσεων της

κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα.
Είναι διαθέσιμο διαδικτυακά καθώς και σε
έντυπη μορφή στα Αγγλικά, τα Γαλλικά και τα
Γερμανικά στη σελίδα: Πώς οι οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών συνδράμουν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στην ΕΕ | Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. (fgr)
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Τα 60ά γενέθλια της ΕΕ στο Παρίσι

Στις 24 Μαρτίου, το μέλος της ΕΟΚΕ κ. Thierry
Libaert (FR – Ομάδα διαφόρων δραστηριοτήτων) μίλησε εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σε
υψηλού επιπέδου εκδήλωση στο Παρίσι για τα
60ά γενέθλια της ΕΕ. Τα μέλη της ΕΟΚΕ από τη
Γαλλία κκ. Christophe Lefevre (Ομάδα Εργαζομένων), Laure Batut (Ομάδα Εργαζομένων)
και Emmanuelle Butaud (Ομάδα Εργοδοτών) παρέστησαν επίσης στην εκδήλωση, την

οποία παρέθεσε ο δήμαρχος Παρισιού με τη
χορηγία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπή και του Γραφείου Πληροφοριών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Παρίσι, της γαλλικής πτέρυγας του Ευρωπαϊκού Κινήματος και
της ίδιας της ΕΟΚΕ. Κάθε ομιλητής κλήθηκε να
παρουσιάσει δύο επιτεύγματα της ΕΕ που έκαναν τη διαφορά, καθώς και δύο από τις κύριες
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ.
l

Το Ευρωπαϊκό διαβατήριο για την ενεργό συμμετοχή του
πολίτη είναι πλέον διαθέσιμο στο διαδίκτυο
πληροφοριών και των δικαιωμάτων των πολιτών με μια ματιά.

Το Ευρωπαϊκό διαβατήριο για την ενεργό
συμμετοχή του πολίτη (ΕΔΕΣΠ), που μέχρι
σήμερα ήταν διαθέσιμο σε έντυπη μορφή
στις 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, αποτελεί
μία από τις πιο επιτυχημένες εκδόσεις της
ΕΟΚΕ. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την εγκαινίαση της ηλεκτρονικής
του μορφής, που παρέχει δυναμική διεπαφή
με επιπλέον στοιχεία και δυνατότητες καθώς
και σύντομους συνδέσμους, κουίζ και ενημερωτικά γραφήματα για την απεικόνιση των

Το διαβατήριο συνδέει τους μεμονωμένους
πολίτες, τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών
και τις ιδέες τους με τα όργανα της ΕΕ και τη
λήψη αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι
σχεδιασμένο κατά τρόπο που να συνδράμει και
να καθοδηγεί τους πολίτες ώστε να ακουστεί
η φωνή τους, ενθαρρύνοντάς τους να απαντήσουν σε ορισμένα βασικά ερωτήματα σχετικά
με το συγχρονισμό (πότε πρέπει να δράσετε;),
τη συνεργασία (με ποιον πρέπει να ενώσετε
τις δυνάμεις σας;) και τα μέσα (ποια διαθέσιμα
μέσα συμμετοχής πρέπει να χρησιμοποιήσετε;)
που συνδέονται με την ενεργό συμμετοχή του
πολίτη και με τη συμμετοχική δημοκρατία
στην ΕΕ.
Η ηλεκτρονική έκδοση είναι διαθέσιμη στα
Αγγλικά, τα Γαλλικά και τα Γερμανικά. (fgr)
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EESC info
Τοin
ΕΟΚΕ
23 languages:
info σε 23 γλώσσες:
http://www.eesc.europa.eu/activities/press/eescinfo/index_en.asp
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info

Chloé Lahousse (cl)
Daniela Marangoni (dm)
Fabiola Giraldo Restrepo (fgr)
Κατερίνα Σερίφη (ks)
Laura Lui (ll)
Leszek Jarosz (lj)
Μαργαρίτα Γαβανά (mg)
Milen Minchev (mm)
Mireia Quingles (mq)
Silvia M. Aumair (sma)

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

Το ΕΟΚΕ info δημοσιεύεται εννέα φορές τον χρόνο κατά τις συνόδους ολομέλειας της ΕΟΚΕ.
Οι έντυπες εκδόσεις του ΕΟΚΕ info στα γερμανικά, τα αγγλικά και τα γαλλικά διατίθενται δωρεάν από
την Υπηρεσία Τύπου της ΕΟΚΕ.
Το ΕΟΚΕ info διατίθεται επίσης σε 23 γλώσσες, σε μορφή PDF, στον δικτυακό τόπο της ΕΟΚΕ, στη
διεύθυνση:
URL: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
Το ΕΟΚΕ info δεν αποτελεί τα επίσημα πρακτικά των εργασιών της ΕΟΚΕ, τα οποία δημοσιεύονται στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες εκδόσεις της ΕΟΚΕ.
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής και αποστολή αντιγράφου στον συντάκτη.
Κυκλοφορία: 6 500 αντίτυπα.
Το επόμενο τεύχος θα κυκλοφορήσει τον Μάιο του 2017.
ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΣΕ 100% ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ
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Μια γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών
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Οι νέοι μας πιστεύουν στην
Ευρώπη – δεν πρέπει να
τους απογοητεύσουμε!

Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή! Η ΕΟΚΕ
ερωτά τη νεολαία της Ευρώπης: EU@60: πώς
πρέπει να πορευτούμε στο μέλλον;

Αγαπητοί αναγνώστες,
Θα ήθελα, σε αυτό το ειδικό τεύχος του
ενημερωτικού μας δελτίου, να αναφερθώ
στα διδάγματα που μπορούμε να αντλήσουμε από την 8η εκδήλωση Η δική σου
Ευρώπη, η δική σου φωνή! που πραγματοποιήθηκε τέλη Μαρτίου, και να μοιραστώ μαζί σας ορισμένες από τις ιδέες, τις
ελπίδες και τις ανησυχίες που οι νέοι της
Ευρώπης, οι οποίοι έλαβαν μέρος στην
εκδήλωση αυτή, μας ζήτησαν να μεταφέρουμε στους ηγέτες της ΕΕ.
Μετά τη διήμερη αυτή εκδήλωση, μπορώ
να πω με βεβαιότητα ότι είμαι πολύ αισιόδοξος για το μέλλον της Ευρώπης. Οι νέοι
αυτοί είναι η απόδειξη ότι η νεολαία μας
βρίσκεται στον σωστό δρόμο. Απέδειξαν
ότι είναι έξυπνοι, και ότι, επίσης, ενδιαφέρονται για τους συμπολίτες τους και
για το περιβάλλον στο οποίο όλοι ζούμε.
Είναι πρόθυμοι να συμβάλουν σε ένα μέλλον δικαιοσύνης, ευημερίας και ειρήνης.
Τελευταίο, αλλά όχι ασήμαντο, πιστεύουν στην Ευρώπη. Έχουν εμπιστοσύνη στη δύναμη της ενότητας, της συνοχής και της αλληλεγγύης.
Υπολογίζω στους νέους της Ευρώπης να είναι το παρόν και το μέλλον μας, όπως με εντυπωσιακό
τρόπο μας υπενθύμισε η 17χρονη Κύπρια δοκιμιογράφος μας στην εναρκτήρια συνεδρίαση, και
καλώ τους νέους να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα και τα εργαλεία που διαθέτουν προκειμένου
να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί.
Ζητώ από τις εθνικές κυβερνήσεις και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να ενισχύσουν τις επενδύσεις σε
προγράμματα όπως το Erasmus (με υπερηφάνεια, μπορώ να πω ότι είμαι ένα «προϊόν Erasmus»),
καθώς επίσης να ενθαρρύνουν περισσότερα νεαρά άτομα να παρακολουθούν μέρος της εκπαίδευσης ή της επαγγελματικής τους κατάρτισης σε άλλα κράτη μέλη. Τούτο είναι σημαντικό όχι μόνο
για την αύξηση της αμοιβαίας κατανόησης, αλλά και για την παροχή κινήτρων στους νέους να
βελτιώσουν τη γνώση τους στις ξένες γλώσσες. Όπως όλοι γνωρίζουμε, οι ξένες γλώσσες ανοίγουν
νέους ορίζοντες και χτίζουν γέφυρες.
Δεν μου προκάλεσε καμιά έκπληξη το γεγονός ότι οι δύο από τις τρεις πλέον δημοφιλείς προτάσεις
επισημαίνουν την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα κοινό ευρωπαϊκό αφήγημα, είτε μέσω ψυχαγωγικού
αλλά ενημερωτικού οπτικοακουστικού περιεχομένου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είτε
μέσω σχολικών βιβλίων ιστορίας.
Οι νέοι που συμμετείχαν κάλεσαν τους ηγέτες να τονώσουν το ενδιαφέρον για την πολιτική, εστιάζοντας σε «ελκυστικό περιεχόμενο» σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να προσθέσω
ότι όλοι οι ευρωπαίοι ενδιαφερόμενοι –πολιτικοί ηγέτες και τα μέλη των κοινοβουλίων, αλλά και
εμείς ως οργανωμένη κοινωνία των πολιτών– πρέπει να συμμετέχουν στην ιστορία της Ευρώπης,
να οικειοποιηθούν το έργο και να δείξουν την τεράστια πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε 60 χρόνια,
από οικονομική και κοινωνική πλευρά, αλλά και πως η ευρωπαϊκή κοινωνία πήρε αξία και έγινε
παγκόσμια αναφορά σε θέματα περιβάλλοντος. Δεν πρέπει επίσης να λησμονούμε ότι κατάφερε
να ενσωματώσει 13 χώρες που μέχρι πρόσφατα ήταν αποκομμένες από την υπόλοιπη ήπειρο.
Πρόκειται για ένα από τα ορόσημα του 20ού αιώνα.
Για τους νέους μας, είναι επίσης σημαντικό να υπάρχει μια κοινή αντίληψη της ευρωπαϊκής ιστορίας — από Ανατολάς προς Δυσμάς και από τον Βορρά προς τον Νότο. Είναι σημαντικό να διδάσκονται στα σχολεία, από μια ευρωπαϊκή προοπτική –με έμφαση στα γεγονότα, χωρίς ενοχές
ή ντροπή– οι δύο πόλεμοι του 20ου αιώνα, που κατέστρεψαν τις ελπίδες και τις ζωές εκατομμυρίων
ανθρώπων, και να εξετάσουν τα βαθύτερα αίτια: γιατί τόση δυσαρέσκεια και μίσος εξαπλώθηκαν
σαν μολυσματική ασθένεια σε ολόκληρη την ήπειρο; Με ποιον τρόπο ορισμένοι φοβεροί αυταρχικοί
ηγέτες κατάφεραν να αποκτήσουν τόσο μεγάλη δύναμη; Πως κατάφερε το φαινόμενο αυτό να
εμφανιστεί και πάλι στα Βαλκάνια στα τέλη του αιώνα; - Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αντλήσουμε
διδάγματα από αυτήν την ιστορία κατά προτεραιότητα και, ανεξάρτητα από τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη, ποτέ δεν πρέπει να δίνουμε στον εθνικισμό την ευκαιρία να μας
χωρίζει. Το οφείλουμε στην νεολαία της Ευρώπης. Το οφείλουμε και στην Ευρώπη.

Gonçalo Lobo Xavier
Αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ

«Είστε το παρόν και το μέλλον μας, και
η Ευρώπη σας χρειάζεται»: με αυτά τα λόγια,
ο αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ Gonçalo Lobo Xavier
καλωσόρισε 99 νέους στην ετήσια εκδήλωση
«Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή!» που
διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ). Ο Αντιπρόεδρος
παρότρυνε τους νέους να εκμεταλλευτούν
αυτή τη μοναδική ευκαιρία συναλλαγής με
τους ομολόγους τους στην Ευρώπη, να αξιοποιήσουν τις γνώσεις ξένων γλωσσών που
διαθέτουν, να ενημερωθούν οι μεν για τους δε
και να κάνουν νέους φίλους, οι οποίοι μπορεί
να αλλάξουν τη ζωή και τις αντιλήψεις τους
σχετικά με αυτό το μεγαλειώδες εγχείρημα
που αποκαλείται Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στις 30 και 31 Μαρτίου, η ΕΟΚΕ διοργάνωσε την
ετήσια εκδήλωσή της για τους νέους που φέρει
την επωνυμία «Η δική σου Ευρώπη, η δική
σου φωνή!». Καθώς η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την 60ή επέτειο του
ευρωπαϊκού εγχειρήματος αλλά και της ίδιας
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής, η ΕΟΚΕ κάλεσε τους νέους που συμμετείχαν να απαντήσουν στο ερώτημα «EU@60:
πώς πρέπει να πορευτούμε στο μέλλον;» Τον
περασμένο Δεκέμβριο, επιλέχτηκαν από περισσότερες από 680 αιτήσεις 33 σχολεία, τα οποία
έστειλαν από τρεις μαθητές και έναν καθηγητή
στις Βρυξέλλες προκειμένου να συζητήσουν για
το μέλλον της Ευρώπης, αλλά και για το μέλλον
τους, από την οπτική γωνία των εφήβων.
O Πρόεδρος κ. Γιώργος Ντάσης τόνισε στην
εναρκτήρια ομιλία του ότι μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση — «που δεν ξεκίνησε καν
στην Ευρώπη, αλλά στις ΗΠΑ» — η εικόνα
του έργου της ΕΕ έχει ξεθωριάσει κάπως. «Η
Ευρώπη έχει χάσει τη λάμψη της. Ένας από
τους λόγους είναι ότι ο κόσμος έχει μερικές
φορές την εντύπωση ότι αυτή η Ευρώπη ανήκει
μόνο στις μεγάλες βιομηχανίες και τις τράπεζες.
Όμως, η Ευρώπη ανήκει πρώτα απ’ όλα στους
Ευρωπαίους πολίτες.» Ανατρέχοντας στα νιάτα
του και ενθυμούμενος πως υποχρεώθηκε να
δουλέψει από την ηλικία των 12 - όπως πολλοί

της γενιάς του - παρότρυνε τους νέους να αναλάβουν τις ευθύνες τους: «Από τη δεκαετία του
εβδομήντα και μετά, παρατηρείται σταθερή
αύξηση της ευημερίας. Όμως τα πράγματα που
θεωρούμε ως δεδομένα σήμερα δεν έπεσαν
από τον ουρανό. Η ευημερία της Ευρώπης είναι
έργο των παλαιότερων γενιών — των γονιών
και των γονιών των γονιών σας, προσπάθεια
που συνοδεύτηκε συχνά από μεγάλες θυσίες.
Τώρα είναι δικό σας καθήκον να διασφαλίσετε
ότι η Ευρώπη θα παραμείνει μια ήπειρος ειρήνης και ευημερίας και να απαντήσετε και να
εναντιωθείτε στους λαϊκιστές που θέλουν να
κατεδαφίσουν την Ευρώπη μας.»
Καλωσορίζοντας τους νέους, ο Αντιπρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ Jyrki Katainen
αναφέρθηκε στην οριστική απόφαση που
πάρθηκε αυτή την εβδομάδα για την έξοδο
του ΗΒ από την ΕΕ: «Είναι μια θλιβερή στιγμή,
όταν ένα μέλος μιας κοινότητας αποχωρεί
από αυτήν, πρέπει όμως να το δούμε αυτό ως
μια ευκαιρία για να δημιουργήσουμε μια νέα
ΕΕ με 27 χώρες και, ενδεχομένως, με άλλες
χώρες που θα προσχωρήσουν σε αυτήν στο
μέλλον.» Αναφερόμενος στις συζητήσεις της
εκδήλωσης «Η δική σου Ευρώπη, η δική σου
φωνή!», ενθάρρυνε τους νέους να μιλήσουν για
την Ευρώπη που θέλουν και να έχουν κατά νου
ότι «η λογική πίσω από την ΕΕ είναι ότι τόσο
πολλές παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή και η μετανάστευση,
δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από ένα μόνο
κράτος μέλος. Γι αυτό χρειάζονται οι συνδυασμένες δυνάμεις των 27 κρατών μελών».

www.eesc.europa.eu

Κατά τη διάρκεια της εν λόγω εκδήλωσης που
διήρκεσε μιάμιση ημέρα, οι νέοι που συμμετείχαν συνεργάσθηκαν χωρισμένοι σε ομάδες
και σε συνόδους ολομέλειας, προκειμένου να
προσδιορίσουν τη δική τους πορεία σχετικά
με το μέλλον της Ευρώπης και να εκπονήσουν προτάσεις για τον τρόπο με τον οποίο
θα επιτύχουν τους στόχους τους. Στο τέλος,
ψήφισαν και επέλεξαν τρεις προτάσεις. Οι
προτάσεις αυτές θα διαβιβαστούν στην Επιτροπή, η οποία, τόνισε ο κ. Katainen, είναι
πρόθυμη να ακούσει τις απόψεις τους σχετικά
με τα πέντε σενάρια για το μέλλον της Ευρώπης
που περιγράφει ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, κ. Γιούνκερ, στη Λευκή Βίβλο του.
Οι 33 εκπαιδευτικοί είχαν επίσης ένα πολύ
σοβαρό έργο να επιτελέσουν για την επιτυχία
της εκδήλωσης «Η δική σου Ευρώπη, η δική
σου φωνή» προετοιμάζοντας τους σπουδαστές και συνοδεύοντάς τους στο ταξίδι τους
προς τις Βρυξέλλες. Επωφελήθηκαν από μια
παράλληλη συνεδρία δικτύωσης και από μια
ειδική επίσκεψη στο Κέντρο Επισκεπτών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Parlamentarium),
είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν βέλτιστες
πρακτικές και να μάθουν περισσότερα σχετικά
με τον ρόλο της ΕΟΚΕ. «Να ακούτε τους καθηγητές σας», δήλωσε ο κ. Lobo Xavier, «κάνουν
καταπληκτική δουλειά παρέχοντάς σας υποστήριξη και μοιραζόμενοι αξίες μαζί σας».
Αυτή ήταν η όγδοη φορά στη συνέχεια που
η ΕΟΚΕ διοργάνωσε την εκδήλωση «Η δική
σου Ευρώπη, η δική σου φωνή!» και ο συνεχώς
αυξανόμενος αριθμός των αιτήσεων, καθώς και
η ενθουσιώδης συμμετοχή των νέων, επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει ανάγκη για εκδηλώσεις
όπως αυτή, προκειμένου να προσφερθεί στους
νέους ένα βήμα όπου μπορούν να κάνουν τη
φωνή τους να ακουστεί. (sma)
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Οι νέοι της Ευρώπης καλούν την ΕΕ να
καταπολεμήσει τη σπατάλη τροφίμων
και τη φτώχεια
Καλύτερη παρακολούθηση και διαχείριση της
σπατάλης τροφίμων, ένα πρόγραμμα σπουδών
στο γνωστικό αντικείμενο της ευρωπαϊκής
ιστορίας για την καταπολέμηση του εθνικισμού και καθιέρωση μιας Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολείων προκειμένου οι νέοι άνθρωποι
να κατανοήσουν καλύτερα την ΕE: αυτές ήταν
οι κυριότερες συστάσεις που διατυπώθηκαν
προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής από
τους μαθητές που συμμετείχαν στην εκδήλωση
με τίτλο Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή!
(YEYS) με στόχο την αντιμετώπιση των
προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ΕΕ.
Στην εκδήλωση για τη νεολαία που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή (ΕΟΚΕ), μια ομάδα 100 ευφυών
μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από
33 σχολεία της ΕΕ-28 και των πέντε υποψήφιων
χωρών συγκεντρώθηκαν για να ανταλλάξουν
τις δικές τους καινοτόμες ιδέες σχετικά με την
πορεία που θα πρέπει να ακολουθήσει η ΕΕ
κατά τα προσεχή έτη.
«Πολλοί πιστεύουν ότι η νέα γενιά δεν αποτελεί τίποτα περισσότερο από ένα μέλλον υπό
διαμόρφωση», δήλωσε η Άντρη Παντούρα,
η 17χρονη νικήτρια του ευρωπαϊκού βραβείου
Youth Essay Competition (Διαγωνισμός Έκθεσης
της Νεολαίας) για το 2016. «Όμως, αυτό δεν
ισχύει. Αποτελούμε το παρόν, ένα παρόν που
νοιάζεται και διαθέτει τη δυνατότητα, αν όχι
να αλλάξει τον κόσμο, τότε τουλάχιστον να το
προσπαθήσει. Γι’ αυτόν τον λόγο χρειαζόμαστε
περισσότερες επενδύσεις σε μαθήματα κατάρτισης, προγράμματα και διασκέψεις για τους
νέους και, το σημαντικότερο όλων, μεγαλύτερη
εμπιστοσύνη στη νέα γενιά».
Η ομάδα συζήτησε τα πλέον φλέγοντα θέματα
της επικαιρότητας, όπως η ανεργία των νέων,
η ένταξη των μεταναστών, οι κοινωνικές ανισότητες και οι ανισότητες μεταξύ των φύλων, το περιβάλλον, η οικονομική ανάκαμψη, η τρομοκρατία
και η ασφάλεια. Οι συμμετέχοντες κατέληξαν στη
διατύπωση δέκα συγκεκριμένων προτάσεων
προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.
Ύστερα από έντονη και ζωηρή συζήτηση διαφόρων προτάσεων, οι μαθητές συμφώνησαν
επί των ακόλουθων τριών προτεραιοτήτων
που αποσκοπούν να βελτιώσουν το μέλλον
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
1. μείωση της σπατάλης τροφίμων και παροχή
βοήθειας προς τους πολίτες που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και προώθηση της αειφορίας·
2. καταπολέμηση του εθνικισμού μέσω της
διαδραστικής εκπαίδευσης και ενός συμφωνημένου προγράμματος σπουδών στο γνωστικό
αντικείμενο της ιστορίας·
3. ενίσχυση του πολιτικού ενδιαφέροντος για
την Ευρώπη με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και
της εκπαίδευσης, με την προώθηση ελκυστικού
περιεχόμενου και με την καθιέρωση Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολείων.
Τα μέλη της ΕΟΚΕ και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εντυπωσιάστηκαν από τον δημιουργικό
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τρόπο σκέψης των νέων μαθητών και την ικανότητα στοχασμού που διαθέτουν σχετικά με τα
πλέον σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν
σήμερα οι ευρωπαϊκές κοινωνίες.
«Εσείς είστε το παρόν και το μέλλον. Η Ευρώπη
σας έχει ανάγκη», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της
ΕΟΚΕ κ. Gonçalo Lobo Xavier, κατά την εναρκτήρια ομιλία του. «Θα έχετε την ευκαιρία να
εισακουστείτε ανεξάρτητα από τις πεποιθήσεις,
τη φυλή ή το χρώμα σας, και αυτό είναι ανεκτίμητης αξίας. Η μεγαλύτερη επιβράβευση είναι
η συνάντηση με ανθρώπους από όλα τα μέρη
του κόσμου και η κοινοποίηση της άποψής σας
σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης».

Οι προτεραιότητες της
νεολαίας μας
Οι μαθητές εκδήλωσαν ζωηρό ενδιαφέρον για
θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και
τη φτώχεια ψηφίζοντας υπέρ της πρότασης
για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων και
την παροχή βοήθειας προς τους φτωχούς.
Ένας από τους μαθητές που παρουσίασε τη
νικήτρια πρόταση δήλωσε: «Χρειάζεται μεγαλύτερος έλεγχος των γεωργικών διεργασιών
προκειμένου να διαφοροποιούνται τα ασφαλή
από τα μη ασφαλή τρόφιμα. Η ΕΕ δεν έπραξε τα
δέοντα ώστε να μειώσει τη σπατάλη τροφίμων
και να ενθαρρύνει τη δωρεάν προμήθεια γεωργικών προϊόντων σε κέντρα υποδοχής ατόμων
που υποφέρουν από πείνα».
Η εκπαίδευση αναγνωρίστηκε ως ένα από τα
σημαντικότερα εργαλεία για την διευθέτηση
των τωρινών προκλήσεων και την αντιμετώπιση των σημερινών απειλών. «Το πρόβλημα
συνίσταται στο γεγονός ότι οι άνθρωποι έχουν
χάσει την πίστη τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση»,
ανέφερε ένα άλλος μαθητής, ο οποίος πρότεινε
την καθιέρωση μιας Ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής
ημέρας στα σχολεία προκειμένου να βελτιωθούν οι γενικές γνώσεις σχετικά με την ΕΕ και να
ενθαρρυνθούν οι σχετικές συζητήσεις.
Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν επίσης θέματα όπως η άνοδος των εθνικιστικών
αισθημάτων σε πολλά κράτη μέλη που πυροδοτούνται από τον φόβο της μετανάστευσης, της
ανεργίας και της τρομοκρατίας. Για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου, οι εκπρόσωποι
της νεολαίας πρότειναν να διατεθούν κονδύλια
της ΕΕ με σκοπό τη δημιουργία ενός προγράμματος σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της

ευρωπαϊκής ιστορίας για τη διδασκαλία της
κοινής μας ιστορίας και αξιών στους μαθητές.

Ποιες άλλες
προτεραιότητες θα πρέπει
να έχει η ΕΕ;

Μια ομάδα μαθητών πρότεινε τη συγκρότηση
εθνικών οργανώσεων για τη διευκόλυνση της
ένταξης των προσφύγων, με τη χρηματοδοτική
και διαρθρωτική στήριξη της ΕΕ: «Χρειαζόμαστε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να διδάξουμε στους πρόσφυγες τον πολιτισμό μας,
αλλά θα πρέπει κι εμείς να γνωρίσουμε τον δικό
τους. Διότι, εάν μόνο αυτοί γνωρίζουν ποιοι
είμαστε εμείς, αλλά εμείς αγνοούμε ποιοι είναι
αυτοί, τότε θα τους αντιμετωπίζουμε πάντα με
φόβο και η πολυπολιτισμικότητα δεν πρόκειται
να λειτουργήσει ποτέ».
Οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν επίσης την
ανάγκη να ενθαρρυνθεί η επιχειρηματικότητα
των νέων μέσω μαθημάτων επαγγελματικής
κατάρτισης και δυνατοτήτων πρακτικής άσκησης και τόνισαν ότι «μόνο με τη στήριξη της
επιχειρηματικότητας μπορούν οι χώρες μας να
επιλύσουν το πρόβλημα της ανεργίας και να
βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης».

Η φωνή των νέων θα
εισακουστεί
Η ΕΟΚΕ θα μεριμνήσει ώστε οι προτάσεις
των νέων για τη βελτίωση των μελλοντικών
προοπτικών της ΕΕ να εισακουστούν από
τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και να
συμπεριληφθούν στις γνωμοδοτήσεις της
ΕΟΚΕ, καθώς και ότι οι τρεις συστάσεις που
θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες ψήφους
θα διαβιβαστούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Επιπλέον, μια αντιπροσωπεία μαθητών της
πρωτοβουλίας YEYS θα παρουσιάσει τις επικρατέστερες προτάσεις κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης της ΕΟΚΕ με τίτλο «Ημέρες της
κοινωνίας των πολιτών» η οποία θα διεξαχθεί
στις 26 και 27 Ιουνίου.
Στην καταληκτική της ομιλία, η κ. Ευαγγελία
Κεκελέκη, μέλος της ΕΟΚΕ, δήλωσε τα εξής:
«Είναι συναρπαστικό να συζητάμε μαζί σας,
με τη νέα γενιά, και να αφουγκραζόμαστε τις
ιδέες σας. Σήμερα, είμαι απολύτως πεπεισμένη
ότι είστε εξαίρετοι κληρονόμοι της δικής μου
γενιάς. Μπορείτε να οικοδομήσετε μία άλλη
Ευρώπη, μία Ευρώπη αξιών και αλληλεγγύης,
μία Ευρώπη που θα μεριμνά για τους λαούς της
και όχι μόνο για τα χρήματα. Από εσάς εξαρτάται η δημιουργία της Ευρώπης που σας αξίζει».
(mq)
l

Οι μαθητές που συμμετείχαν στην εκδήλωση Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή! υπέβαλαν 10 προτάσεις για τις οποίες ψήφισαν. Αυτές είναι οι άλλες επτά, μαζί με τον αριθμό
των ψήφων που έλαβαν:
●● Δημιουργία ενός οργανισμού της ΕΕ για την παροχή βοήθειας στους πρόσφυγες στις
χώρες της ΕΕ — ένταξη μέσω της εκπαίδευσης (36 ψήφοι)
●● Ένα ιδανικό εκπαιδευτικό σύστημα που να οδηγεί στην απασχόληση των νέων (35
ψήφοι)
●● Κοινά περιβαλλοντικά πρότυπα εντός των συνόρων της ΕΕ (30 ψήφοι)
●● Εστίαση στις βαθύτερες αιτίες της τρομοκρατίας (+ ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης) (26 ψήφοι)
●● Τόνωση του τοπικού επιχειρηματικού πνεύματος μέσω προγραμμάτων στήριξης (20
ψήφοι)
●● Ισότητα των φύλων (18 ψήφοι)
●● Δημιουργία εθνικών οργανώσεων για να μπορούν τα άτομα να επικοινωνούν απευθείας
με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, χωρίς να βασίζονται στις εθνικές κυβερνήσεις (15 ψήφοι)

Συμμετοχή των μελών
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα μέλη που
επισκέφτηκαν τα σχολεία προκειμένου να
προετοιμάσουν τους μαθητές για τη συζήτησή
τους στις Βρυξέλλες: Martina Širhalová, Martin
Siecker, Ανδρέας Παυλικκάς, Gunta Anca, Lidija
Pavić-Rogošić, Marie Zvolská, Roman Haken,
Cristian Pirvulescu, Séamus Boland, Dimitar
Manolov, Alfred Gajdosik, Ειρήνη Υβόννη

Πάρη, Emilio Fatovic, Primož Šporar, Renate
Heinisch, Kinga Jóo, Reine-Claude Mader, Arno
Metzler, Raunemaa Pirkko, Charles Vella, Meelis
Joost, Pater Krzysztof, Gintaras Morkis, Miguel
Cabra de Luna, Brenda King, Yves Somville,
Mário Soares, Josiane Willems, Sibian Ionuţ,
Ariane Rodert.
l
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YEYS με τα λόγια των μαθητών
Εκπαίδευση

«
«
«

Το σχολείο είναι η βάση της κοινωνίας, και δημιουργεί
ρομπότ, όχι ανθρώπους. Πρόκειται για μια διαδικασία όπου
οι βαθμοί μετράνε περισσότερο από τη γνώση.

»
»

Θα πρέπει να αφήνουμε τους νέους να λένε τι θέλουν
να αλλάξει στο εκπαιδευτικό τους σύστημα
Πρέπει να προωθούμε τη μάθηση μέσα από την
πράξη και θα πρέπει να αφήσουμε τους μαθητές και τους
καθηγητές να έχουν λόγο σε όσα διδάσκουν και μαθαίνουν
στο σχολείο.

»

Συμμετοχή των νέων

Εθνικισμός

«
»
« »
«
»
«

Ο εθνικισμός καταστρέφει τον ιστό από το οποίο
αποτελείται η Ευρώπη
Η διαφορά μεταξύ του «εμείς» και «αυτοί» είναι στη ρίζα
του εθνικισμού
Το να μιλά κανείς περισσότερες από μία γλώσσες
σπάει το φράγμα των στερεοτύπων και καταπολεμά τον
εθνικισμό

«

Η ΕΕ θα πρέπει να ασκεί την εξουσία λήψης
αποφάσεων πιο κοντά στους πολίτες μέσω των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης, της τηλεόρασης και με τη δημιουργία
ενός θεσμικού φόρουμ για τους νέους από όλα τα κράτη
μέλη, ούτως ώστε οι νέοι να νιώθουν ότι η φωνή τους
εισακούεται».

«

»

Οι πολιτικοί θα πρέπει να διαβουλεύονται με τους
πολίτες πιο συχνά

Στον εθνικισμό, όλα ανάγονται στο εκπαιδευτικό
σύστημα — αν οι μαθητές έχουν πρόσβαση σε περισσότερα
προγράμματα ανταλλαγών, αυτό μπορεί να προσφέρει
διαφορετικές προοπτικές στους νέους και αυτοί να μπορούν να
αμφισβητούν τα όσα διδάσκονται στις αίθουσες διδασκαλίας,
επειδή οι καθηγητές πολιτικής θα μπορούσαν να έχουν το δικό
τους πρόγραμμα

»

Περιβάλλον

«

Η ανακύκλωση είναι παγκόσμιο πρόβλημα και πρέπει
όλοι μας να συμμετέχουμε σε αυτήν. Οι άνθρωποι που δεν
ανακυκλώνουν πρέπει να τιμωρούνται με πρόστιμο ή με
υψηλότερο φόρο

«

»

Είναι σημαντικό να αυξηθεί η συνειδητοποίηση των
προβλημάτων που σχετίζονται με το περιβάλλον: οι πολίτες
της ΕΕ πρέπει να εκπαιδεύονται

»

Μετανάστευση και πρόσφυγες

«

Η ένταξη των προσφύγων θα πρέπει να προχωρεί με
δύο τρόπους. Πρέπει να κατανοούν τον πολιτισμό της χώρας
υποδοχής, αλλά και άτομα από τη χώρα υποδοχής θα πρέπει
επίσης να προσπαθούν να κατανοήσουν τον δικό τους
πολιτισμό.

»
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Τρομοκρατία και ασφάλεια

Η δημογραφική πρόκληση

Σήμερα αντιμετωπίζουμε την τρομοκρατία με την
καταστολή, με σωματικές και στρατιωτικές δράσεις·
εξετάζοντας όμως τα βαθύτερα αίτια, είναι σαφές ότι
υπάρχουν περιθωριοποιημένα άτομα που πιστεύουν ότι
μοναδική τους έγνοια είναι η δημιουργία τρόμου προκειμένου
να προβάλλονται στην τηλεόραση και στα μέσα μαζικής
ενημέρωσης.

Πολλές χώρες έχουν μείωση των γεννήσεων στην
Ευρώπη και σε 10-15 έτη, το γεγονός αυτό ενδέχεται να
εξελιχθεί σε σοβαρό ζήτημα. Η έλλειψη νέων που εργάζονται
και χρηματοδοτούν την οικονομία, θα δυσκολέψει την
ανάπτυξη

«
«

»

Αποδίδοντας μικρότερη σημασία στις τρομοκρατικές
επιθέσεις στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, θα ακυρώσουμε τον σκοπό της
τρομοκρατίας.

«

»

Οι άνθρωποι δεν εξετάζουν την τρομοκρατία πέραν
του επιβλαβούς στερεοτύπου του ακραίου Ισλάμ, υπάρχουν
όμως και άλλες ομάδες, όπως η ακροδεξιά, που διαπράττουν
τρομοκρατικές ενέργειες.

»

Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση

«
«
«
«

»

Πιστεύω ότι η ειρήνη είναι σημαντική διότι αποτελεί τη
βάση της ΕΕ και ό, τι αυτή αντιπροσωπεύει

»

Το ευρώ — μας ενώνει όλους, το κοινό νόμισμα κάνει τα
πάντα ευκολότερα
Η ΕΕ δεν χρειάζεται στρατό: είναι φρικτή η δημιουργία
ενός στρατιωτικού πνεύματος, υπάρχουν υψηλότερες αξίες
στις οποίες θα πρέπει να επικεντρωθεί η ΕΕ

»

»

Πιστεύω ότι η Ευρώπη είναι μια χώρα και είμαστε όλοι
αδελφοί και αδελφές με διαφορετικές προφορές
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«

»

Ισότητα των φύλων

«
«

Είναι ο 21ος αιώνας! Θα πρέπει να είναι απόλυτα
φυσιολογικό να ακολουθήσετε τη σταδιοδρομία σας, τα όνειρά
σας, ανεξαρτήτως φύλου».
Το πρόβλημα στην κοινωνία μας είναι ότι διδάσκουμε
στα κορίτσια μας πως να προσέχουν τον εαυτό τους, αλλά
δεν διδάσκουμε στους άνδρες πως να συμπεριφέρονται. Το
πρώτο βήμα για την επίτευξη της ισότητας των φύλων είναι
η εκπαίδευση στα σπίτια μας και στο σχολείο

»

Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή!

«

Το πιο ενδιαφέρον της εκδήλωσης Η δική σου Ευρώπη,
η δική σου φωνή! είναι ότι οι διοργανωτές θέλουν πάντα να
ακούν τις προτάσεις μας, τις απόψεις μας για διάφορα θέματα
που αφορούν την Ευρώπη σήμερα και πάντα ρωτούν. Μας
αφήνουν να μιλήσουμε, να συμμετέχουμε».

«

»

Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή! είναι μια εκπληκτική
πρωτοβουλία, θα πρέπει να θεσμοθετηθεί!

