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1. ΕΙΣΑΓΩΓH 
 Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 
Πριν από δύο χρόνια σας υπέβαλα ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο πρόγραµµα 
εργασίας για την περίοδο 2004-2006. Το πρόγραµµα αυτό διαρθρωνόταν 
γύρω από τρεις άξονες:  
 
1.  Σε όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου είχα σταθερά την πεποίθηση 

ότι ήταν απαραίτητο να επικεντρώσουµε καλύτερα τις εργασίες µας 
στις ουσιαστικές πτυχές των επιµέρους πολιτικών ώστε να 
µπορέσουµε να συνεισφέρουµε µία επιπλέον «προστιθέµενη αξία» 
στην ευρωπαϊκή διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

 
2.  Για να το επιτύχουµε χρειάστηκε ωστόσο να προβούµε σε ριζική 

ανανέωση των µέσων και των µεθόδων εργασίας µας. 
 
3.  Για να είναι η δράση µας αποτελεσµατική και επίκαιρη κρίθηκε 

εξάλλου αναγκαίο να αναπτύξουµε την καλύτερη δυνατή 
συνεργασία µε τους στρατηγικούς εταίρους µας. Αυτός είναι ο 
λόγος για τον οποίο όρισα την βελτίωση του δικτύου µας µε βάση 
συγκεκριµένους στόχους ως µία επιπλέον προτεραιότητα.  

 
Ορισµός προτεραιοτήτων Η επικέντρωση των προσπαθειών σε συγκεκριµένα θέµατα 

προτεραιότητας απέφερε καρπούς. Επέτρεψε κυρίως να αναπτυχθεί η 
ενδεδειγµένη συνεργασία µε τα άλλα ευρωπαϊκά όργανα γύρω από 
συγκεκριµένους στόχους, πράγµα που συνέβαλε στη βελτίωση του 
αντίκτυπου των εργασιών της ΕΟΚΕ. Με τον τρόπο αυτό, στη διάρκεια 
της θητείας αυτής, η ΕΟΚΕ µπόρεσε να δει για πρώτη φορά να της 
ανατίθενται αποστολές απευθείας από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και 
µάλιστα επανειληµµένα και σε διάφορους τοµείς. Αυτό αποτελεί, 
σηµαντικό ορόσηµο.  
 

Μέσα και µέθοδοι εργασίας  Για να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε αποτελεσµατικότερα τις 
απαιτήσεις που συνεπάγονταν οι προτεραιότητες που θέσαµε, χρειάστηκε 
να εκσυγχρονιστούν τα µέσα και οι µέθοδοι εργασίας µας. Θα ήθελα να 
εκφράσω την ικανοποίησή µου για το γεγονός ότι τόσο το Προεδρείο όσο 
και η Ολοµέλεια συµµερίστηκαν την άποψή µου: µε την αναθεώρηση του 
Εσωτερικού Κανονισµού και την λήψη των αντίστοιχων αποφάσεων 
κατέστη δυνατό, στη διάρκεια της παρούσας θητείας, να δηµιουργηθούν 
οι επίσηµες προϋποθέσεις που επιτρέπουν πλέον στην ΕΟΚΕ να εκτελεί 
το έργο της σύµφωνα µε σαφείς προτεραιότητες. 
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Στρατηγικοί εταίροι Τον ρόλο της «γέφυρας µε την κοινωνία των πολιτών» σε έναν κόσµο που 
στηρίζεται στα δίκτυα, η ΕΟΚΕ θα µπορέσει να τον διαδραµατίσει 
αποτελεσµατικά µόνον εάν συνεργάζεται στενά µε εξωτερικούς εταίρους. 
Για το λόγο αυτό, κατά τη διάρκεια της θητείας µου, ένας από τους 
βασικούς στόχους της δράσης της ΕΟΚΕ υπήρξε η ανάπτυξη σχέσεων µε 
τα άλλα ευρωπαϊκά όργανα και µε άλλους στρατηγικούς εταίρους. Και 
στον τοµέα αυτόν κατορθώσαµε να επιτύχουµε ικανοποιητικά 
αποτελέσµατα στη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών. 
 

Απολογισµός Συνεπώς και στους τρεις αυτούς τοµείς – θέµατα προτεραιότητας, µέθοδοι 
εργασίας και σχέσεις µε τους εταίρους – σηµειώθηκε, κατά την διάρκεια 
της θητείας που λήγει, µία σηµαντική αλλαγή πορείας. Η παρουσίαση που 
ακολουθεί δεν προτίθεται να αντικαταστήσει την αναλυτική έκθεση 
δραστηριοτήτων του Γενικού Γραµµατέα. Αντ’αυτού, προτιµώ 
προσωπικά να  στρέψω τον προβολέα σε ορισµένες µεµονωµένες νίκες 
καθοριστικής σηµασίας.  

Ευχαριστίες Σε όλη τη διάρκεια της θητείας µου είχα πάντοτε επίγνωση ότι για να 
στεφθεί το πρόγραµµά µου µε επιτυχία ήταν απαραίτητο να καταβληθούν 
µεγάλες προσπάθειες από όλους ανεξαιρέτως τους συντελεστές που είχαν 
ένα ρόλο να διαδραµατίσουν. 
 
Θα ήθελα λοιπόν να εκφράσω τις ευχαριστίες µου σε όλους εσάς, καθώς 
και σε όλους τους συνεργάτες µου της ΕΟΚΕ, για τη δέσµευσή σας στο 
κοινό µας έργο και για τη συνεργασία σας. Η επιτυχία ανήκει σε όλους 
µας. 
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2. ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
  

Στην οµιλία που πραγµατοποίησα κατά την έναρξη της διετούς αυτής 
περιόδου εργασιών της ΕΟΚΕ, αναφέρθηκα σε ορισµένες προτεραιότητες 
που έπρεπε να τεθούν. Η ΕΟΚΕ µπόρεσε να αντεπεξέλθει στις 
σηµαντικές προκλήσεις που κλήθηκε να αντιµετωπίσει σε όλους αυτούς 
τους τοµείς. 
 

Στρατηγική της 
Λισσαβώνας 

Καταρχάς θα ήθελα στο σηµείο αυτό να αναφερθώ στη στρατηγική της 
Λισσαβώνας. Στον τοµέα αυτό πράγµατι η ΕΟΚΕ έθεσε, κατά τη 
διάρκεια της θητείας µου, µε πολλαπλούς τρόπους σηµαντικά ορόσηµα. 
 
Πραγµατική πρεµιέρα αποτέλεσε το γεγονός ότι κατά την εαρινή σύνοδο 
κορυφής του 2005, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ανέθεσε απευθείας στην 
ΕΟΚΕ την αποστολή να υποστηρίξει την στρατηγική της Λισσαβώνας 
µέσω του δικτύου των Οικονοµικών και Κοινωνικών Συµβουλίων και 
των συναφών οργανισµών. Το γεγονός αυτό σήµαινε ότι αναγνωριζόταν  
ο θεσµικός ρόλος της ΕΟΚΕ στο υψηλότερο ευρωπαϊκό επίπεδο λήψης 
αποφάσεων.  
 
Η στενή συνεργασία µας µε τα εθνικά ΟΚΣ στο πλαίσιο της στρατηγικής 
της Λισσαβώνας έλαβε νέα διάσταση µε την έκδοση της Συνοπτικής 
Έκθεσης του Μαρτίου του 2006. Κατά τη γνώµη µου, η µορφή αυτή 
συνεργασίας υπόσχεται πολλά στο µέλλον.  
 
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέφρασε, στο πλαίσιο της εαρινής Συνόδου 
Κορυφής του 2006, την ικανοποίησή του για τις προσπάθειές µας και 
ανανέωσε την εντολή που είχε δώσει στην ΕΟΚΕ. Κατά συνέπεια, η 
επόµενη έκθεσή µας θα υποβληθεί στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής 
του 2008. Θα βασιστεί στις θετικές εµπειρίες που θα έχουν αποκοµιστεί 
και θα µπορεί να είναι ακόµη πιο διεξοδική, ενώ θα εξετάζει τα 
επιµέρους σηµαντικά θέµατα που έχει υποδείξει το Συµβούλιο κατά 
τρόπο µεµονωµένο. Οι σχετικές εργασίες έχουν ήδη αρχίσει. 
 

Βιωσιµότητα Η στρατηγική υπέρ της βιωσιµότητας ήταν και εξακολουθεί να είναι ένα 
ακόµη ισχυρό σηµείο µας. Η «προστιθέµενη αξία» που η Ευρώπη µπορεί 
να προσκοµίσει στον τοµέα αυτόν, στην οποία δόθηκε η µορφή 
«στόχου», τέθηκε στο επίκεντρο ενός φόρουµ ενδιαφεροµένων φορέων 
που διοργανώσαµε τον Απρίλιο του 2005. Στη συνέχεια, τον Μάρτιο του 
2006, ακολούθησαν µία διοργανική ακρόαση και µία σχετική 
γνωµοδότηση της ΕΟΚΕ την οποία ζήτησε η Αυστριακή Προεδρία. 
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Οι προσπάθειες µας αναγνωρίστηκαν, και στην περίπτωση αυτή, στο 
υψηλότερο επίπεδο: το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έδωσε στην ΕΟΚΕ, κατά 
την Σύνοδο Κορυφής του Ιουνίου του 2006, σαφή εντολή να συνεχίσει 
τις εργασίες στον τοµέα αυτό. Τα εσωτερικά µέτρα που ήταν απαραίτητα 
για την εκπλήρωση αυτής της αποστολής υιοθετήθηκαν κατά τη λήξη της 
θητείας µου.  
 

Ευρωπαϊκό οικονοµικό 
και κοινωνικό πρότυπο  
 

Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µας πρότυπο – µία ακόµη 
προτεραιότητα του προγράµµατος εργασίας µας του ∆εκεµβρίου του 
2004 – βρέθηκε στο προσκήνιο του ενδιαφέροντος των µέσων 
ενηµέρωσης έναν χρόνο αργότερα, στο πλαίσιο των συζητήσεων που 
διεξήγαγαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στο Hampton Court. 
 
Η γνωµοδότησή µας για το θέµα αποδείχθηκε συνεπώς εξαιρετικά 
επίκαιρη, όπως ακριβώς και η διήµερη διάσκεψη που διοργανώσαµε από 
κοινού µε την ∆ΟΕ τον Ιούνιο του 2006. Με την εκδήλωση αυτή, η 
ΕΟΚΕ επέτυχε να προσελκύσει το ενδιαφέρον των συµµετεχόντων χάρη 
σε µία ιδιαίτερα καινοτόµο προσέγγιση: το οικονοµικό και κοινωνικό 
πρότυπό µας εξετάστηκε διεξοδικά όχι µόνον από τη συνήθη ευρωπαϊκή 
σκοπιά, αλλά και από διεθνή.  
 

Παρουσίαση της Ευρώπης 
στους πολίτες –  
«Σχέδιο ∆» 

∆εσµευθήκαµε επίσης να αντιµετωπίσουµε µία πρόκληση η οποία αφορά 
όλα τα ευρωπαϊκά όργανα: να ξυπνήσουµε το ενδιαφέρον των πολιτών 
για την Ευρώπη. 
 

 Το 2004, όλοι µας διαπιστώσαµε ότι πρόκειται για ένα µακρόπνοο 
σχέδιο. Kαινοτοµήσαµε ακολουθώντας νέες διαδροµές προκειµένου να 
αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα, όχι µόνον εδώ στις Βρυξέλλες, αλλά και, 
όσο ήταν δυνατό, κοντά στους ενδιαφερόµενους. Αξίζει εδώ να 
υπογραµµίσω το παράδειγµα των «φόρουµ ενδιαφεροµένων φορέων» 
που προκάλεσαν έντονο ενδιαφέρον και χάρη στα οποία µπορέσαµε να 
διανοίξουµε διαύλους επικοινωνίας ανάµεσα στους πολίτες και στο 
επίσηµο πρόσωπο της ΕΕ. Στα ενηµερωτικά φυλλάδια της ΕΟΚΕ 
παρουσιάστηκε µία σειρά από τοπικά σχέδια που κατάρτισαν φοιτητές µε 
θέµα «Παρουσίαση της Ευρώπης στους πολίτες». 
 
Τις προσπάθειες αυτές τις καταβάλατε πρώτοι εσείς, τα µέλη της ΕΟΚΕ, 
όπως και οι οργανώσεις και τα δίκτυα που εκπροσωπείτε. Με την 
ευκαιρία αυτή θέλω να σας ευχαριστήσω θερµά για την δέσµευση που 
αναλάβατε, χάρη στην οποία, αφενός, είµαστε πλέον ένας στενός εταίρος 
της Επιτροπής στον τοµέα δραστηριότητας αυτόν και, αφετέρου, µπόρεσε 
η ΕΟΚΕ να προβληθεί δυναµικά και έξω από τις Βρυξέλλες.   
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Συζήτηση για το µέλλον 
της Ένωσης – ∆ιάλογος 
της κοινωνίας των 
πολιτών  

Μία από τις επιλογές µου υπήρξε η συζήτηση για το µέλλον της Ευρώπης 
και για την ευρωπαϊκή ταυτότητα να παραµείνει προτεραιότητα ακόµη 
και µετά την λήξη των εργασιών της Συνέλευσης. Τα αρνητικά 
αποτελέσµατα των δηµοψηφισµάτων  στη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες 
κατέδειξαν, δυστυχώς, ότι το ζήτηµα αυτό παραµένει επίκαιρο. 
 
Στο θέµα αυτό αφιερώσαµε µία σειρά από γνωµοδοτήσεις και 
εκδηλώσεις. Η επιτροπή «Συνταγµατικά θέµατα» του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου µας ανέθεσε, µεταξύ άλλων, να διοργανώσουµε µία 
ακρόαση της κοινωνίας των πολιτών γύρω από το σχέδιο συνταγµατικής 
Συνθήκης.  
 
Η διοργανική συνεργασία που αναπτύχθηκε στον τοµέα αυτό 
κορυφώθηκε κατά την Αυστριακή Προεδρία του Συµβουλίου: 
απευθύνθηκε πρόσκληση στην ΕΟΚΕ να διοργανώσει από κοινού µε την 
Επιτροπή τη διάσκεψη υψηλού επιπέδου «Η µελωδία της Ευρώπης» που 
πραγµατοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2006 στο Ζάλτσµπουργκ. 
 

Ευρωπαϊκή ταυτότητα Τον Σεπτέµβριο του 2006 συνέλαβα την ιδέα η επόµενη συνήθης διετής 
διάσκεψη της ΕΟΚΕ να αποτελέσει ένα είδος διάσκεψης 
παρακολούθησης του θέµατος αυτού. Στην προετοιµασία της διάσκεψης 
συνέβαλε µία σειρά από «Συναντήσεις της Πέµπτης» – οι οποίες 
διοργανώνονταν κάθε δύο συνόδους ολοµέλειας της ΕΟΚΕ – µε θέµα «Τί 
είναι αυτό που κρατά την Ευρώπη ενωµένη». H διάσκεψη εξάλλου µε 
θέµα «Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό πρότυπο», για την οποία 
έγινε λόγος πιο πάνω, αποτέλεσε και αυτή ένα σηµαντικό στοιχείο της 
προετοιµασίας της διετούς µας διάσκεψης. 
 

Συµµετοχική δηµοκρατία Το σχέδιο συνταγµατικής Συνθήκης, που στο µεταξύ τέθηκε σε 
παρατεταµένη ‘καραντίνα’, αντιπαραβάλλει στο παραδοσιακό πρότυπο 
της αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας το πρότυπο της συµµετοχικής 
δηµοκρατίας. Ως θεσµικός εταίρος στο διάλογο της κοινωνίας των 
πολιτών, η ΕΟΚΕ έχει αναλάβει να διαδραµατίσει, ανεξάρτητα από το 
πότε θα τεθεί σε ισχύ η συνταγµατική Συνθήκη, καθοριστικό ρόλο στην 
περαιτέρω ανάπτυξη των αρχών αυτών.  
 
Ένα σηµαντικό µέσο που θα της το επιτρέψει είναι η οµάδα επαφής µε 
την οργανωµένη κοινωνία των πολιτών, στην οποία θα αναφερθώ 
αναλυτικά πιο κάτω. Περιµένω ακόµη πολλά από την διαρθρωµένη αυτή 
συνεργασία, η οποία αποτελεί επίσης αναπόσπαστο στοιχείο της 
συνεργασίας µας µε την Επιτροπή. 
 

Το «Βραβείο της κοινωνίας Το «Βραβείο της κοινωνίας των πολιτών» της ΕΟΚΕ, την καθιέρωση του 
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των πολιτών» που απονέµει 
η ΕΟΚΕ 

οποίου εξήγγειλα κατά την έναρξη της θητείας µου, απονεµήθηκε για 
πρώτη φορά το 2006. Το θέµα που επέλεξα φέτος ήταν η συµβολή της 
κοινωνίας των πολιτών στην προώθηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Tον 
µελλοντικό θεµατικό προσανατολισµό του βραβείου θα αποφασίσουν οι 
επόµενες Προεδρίες της ΕΟΚΕ. Πιστεύω ότι είναι σηµαντικό το βραβείο 
αυτό να λάβει, στο µέλλον, υπόψη όσο το δυνατό περισσότερες πτυχές 
της δράσης της κοινωνίας των πολιτών.  
 

Πολιτική γειτονίας της ΕΕ Στον τοµέα της πολιτικής γειτονίας της ΕΕ, ο οποίος αποτελεί έναν 
ακόµη τοµέα προτεραιότητας, η ΕΟΚΕ µπόρεσε να παράσχει  µία σειρά 
από ειδικές συµβολές, ορισµένες φορές µετά από σχετική αίτηση της 
Επιτροπής, πάντοτε όµως έχοντας τη στήριξή της. 
 

EUROMED Οι χώρες µε τις οποίες η ΕΕ γειτονεύει προς τον Νότο, δηλαδή οι χώρες 
EUROMED, παραµένουν ένας ακόµη σηµαντικός τοµέας 
δραστηριότητας για την EOKE. Η σύνοδος κορυφής της κοινωνίας των 
πολιτών που πραγµατοποιήθηκε στο Αµµάν, συνδιοργανωτής της οποίας 
υπήρξε η ΕΟΚΕ, σκιάστηκε από τις τροµοκρατικές επιθέσεις που έλαβαν 
χώρα λίγο πριν την έναρξή της. Με τον τρόπο αυτό φάνηκε ακόµη πιο 
έντονα πόσο σηµαντικές είναι οι προσπάθειες που καταβάλλουµε στην 
περιοχή, στις οποίες περιλαµβάνεται και η παροχή στήριξης για τη 
σύσταση ΟΚΣ.  
 
Τον Νοέµβριο του 2005, οι  αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων µε 
προσκάλεσαν προσωπικά στην σύνοδο κορυφής EUROMED 
προκειµένου να παρουσιάσω τα αποτελέσµατα των δεκαετών εργασιών 
της EOKE για τη «διαδικασία της Βαρκελώνης». Επρόκειτο για ένα 
γεγονός που δεν είχε επαναληφθεί. 
 

Γείτονες προς ανατολάς  Σε ό,τι αφορά τους προς ανατολάς γείτονές µας, αναπτύχθηκε ένας 
ιδιαίτερα δυναµικός διάλογος µε την Ουκρανία, η κυβέρνηση της οποίας 
είχε επανειληµµένως άµεσες συνοµιλίες µε την  EOKE σχετικά µε την 
συγκρότηση και την ενίσχυση της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών. 
Επίσης, πραγµατοποιήθηκαν οι πρώτες επαφές µε την Λευκορωσία στο 
επίπεδο της κοινωνίας των πολιτών.  
 

Βαλκάνια Το Φόρουµ των ∆υτικών Βαλκανίων που διοργανώσαµε τον Μάρτιο του 
2006 συγκέντρωσε στις Βρυξέλλες εκπροσώπους της κοινωνίας των 
πολιτών της περιοχής. Η οµάδα επαφής της ΕΟΚΕ ανταποκρίθηκε θετικά 
στην πρότασή µου και συµφώνησε µε τον συντονιστή της ΕΕ, κ. BUSEK, 
την καθιέρωση συνεργασίας στους τοµείς όπου µπορούν να αναπτυχθούν 
συνέργιες. 
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Χώρες υποψήφιες για 
ένταξη 
 

Ήδη από το 2006, στις εργασίες µας έλαβαν µέρος παρατηρητές από τη 
Ρουµανία και τη Βουλγαρία ενόψει της ένταξης των χωρών τους στην 
ΕΕ. Όλες οι προϋποθέσεις για την προσχώρηση στην ΕΟΚΕ µελών από 
τις χώρες αυτές, στις οποίες πραγµατοποίησα ήδη επίσηµες επισκέψεις,  
έχουν πλέον καλυφθεί. 
 
Σε ό,τι αφορά τη σύσταση ενός φόρουµ διαλόγου της κοινωνίας των 
πολιτών µε την Κροατία, παρενέβην προσωπικά και µε επιτυχία ενώπιον 
της Επιτροπής. Επρόκειτο για µία σηµαντική πρωτοβουλία δεδοµένου ότι 
οι συµβατικές σχέσεις µε τις χώρες αυτές δεν προβλέπουν τη σύσταση 
Μικτής Συµβουλευτικής Επιτροπής.  
 

Λατινική Αµερική Η συνάντηση της κοινωνίας των πολιτών που η ΕΟΚΕ διοργάνωσε, τον 
Απρίλιο του 2006, πριν από τη σύνοδο κορυφής της Βιέννης «ΕΕ-
Λατινική Αµερική και Καραϊβική», συγκέντρωσε τις κύριες 
αντιπροσωπευτικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών της περιοχής. 
Και στην περίπτωση αυτή οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων µε 
προσκάλεσαν στη σύνοδο που πραγµατοποιήθηκε µετά την εκδήλωση 
αυτή προκειµένου να παρουσιάσω η ίδια τα αποτελέσµατα των εργασιών 
µας.  
 

Ασία 
 

Στο πλαίσιο των γεωπολιτικών εξελίξεων που αυτή τη στιγµή 
συµβαίνουν στην ήπειρο αυτή, και οι σχέσεις µας µε την κοινωνία των 
πολιτών του ασιατικού χώρου εξελίσσονται δυναµικά. 
 

Η στρογγυλή τράπεζα «ΕΕ-
Ινδία» ως πρότυπο για την 
στρογγυλή τράπεζα «ΕΕ-
Κίνα»   

Ιδιαίτερες προσπάθειες κατέβαλα προκειµένου η στρογγυλή τράπεζα 
«ΕΕ-Ινδία» να αποτελέσει το πρότυπο για µία στρογγυλή τράπεζα «ΕΕ-
Κίνα». Οι σχετικές προετοιµασίες βρίσκονται ήδη σε προχωρηµένο 
στάδιο και η στρογγυλή τράπεζα «ΕΕ-Κίνα» προβλέπεται να εγκαινιάσει 
τις εργασίες της στο πλαίσιο της επόµενης θητείας της ΕΟΚΕ.  
 

Ιαπωνία Το έτος «2005: ΕΕ-Ιαπωνία» µου έδωσε την ευκαιρία να αναπτύξω 
στενότερους δεσµούς µε την οργανωµένη κοινωνία των πολιτών του 
σηµαντικού αυτού εµπορικού εταίρου της ΕΕ. Tο γεγονός αυτό είχε ως 
αποτέλεσµα να ζητήσει η Επιτροπή από την ΕΟΚΕ την κατάρτιση µιας 
διερευνητικής  γνωµοδότησης.  
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3. ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 
 

Για να καταστεί δυνατό το έργο της ΕΟΚΕ να σηµειώσει ικανοποιητικά 
αποτελέσµατα, τόσο από την άποψη του περιεχοµένου όσο και από την 
άποψη των προθεσµιών, χρειάστηκε να εκσυγχρονιστούν οι µέθοδοι 
εργασίας της.  
 

Ηλεκτρονικά µέσα 
επικοινωνίας – 
Απλοποίηση και 
εκσυγχρονισµός  

Η Γενική Γραµµατεία ακολούθησε την σύστασή µου και έλαβε 
σηµαντικά µέτρα για την ανάπτυξη ενός δικτύου εσωτερικής και 
εξωτερικής επικοινωνίας, πράγµα που συνεπάγεται µια πιο εντατική 
χρήση των ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας. Τα ηλεκτρονικά 
ενηµερωτικά δελτία, καθώς και ο πλήρως ανανεωµένος δικτυακός τόπος 
της ΕΟΚΕ στο ∆ιαδίκτυο, συνέβαλαν στο να βελτιωθεί θεαµατικά η 
πρόσβαση στην ενηµέρωση. Αισθάνοµαι επίσης ιδιαίτερη ικανοποίηση 
για το σχέδιο που καταρτίσαµε από κοινού µε τους εταίρους µας της 
Ινδίας να δηµιουργηθεί ένας δικτυακός τόπος µε θέµα την στρογγυλή 
τράπεζα «ΕΕ-Ινδία». 
 
Εξάλλου, κατά τη διάρκεια της θητείας µου συστάθηκε µία εσωτερική 
οµάδα εργασίας µε πρόεδρο τον ίδιο τον Γενικό Γραµµατέα και µε στόχο 
την απλοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών. Η οµάδα αυτή συνέβαλε 
µε αποφασιστικό τρόπο στην βελτιστοποίηση και στον εκσυγχρονισµό 
των καθηµερινών εργασιών της ΕΟΚΕ.  
 

Καθορισµός 
προτεραιοτήτων και 
αξιοποίηση των πόρων 

Ωστόσο, εκτός από τις τεχνικές προϋποθέσεις, χρειάστηκε να 
δηµιουργηθούν και οι κατάλληλες πολιτικές προϋποθέσεις για να µπορέσει 
να διασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα των εργασιών της ΕΟΚΕ. Η 
διάγνωση ήταν σαφής: η έκδοση µη επίκαιρων γνωµοδοτήσεων βλάπτει 
την εικόνα της ΕΟΚΕ. Η θεραπεία είχε ήδη αποφασιστεί: οι πόροι που 
διαθέτουµε πρέπει να αξιοποιούνται για την επίτευξη συγκεκριµένων 
στόχων, οι δε προσπάθειές µας να επικεντρώνονται επί της ουσίας. 
 

Θεµελιώδεις αλλαγές 
 

Μολονότι πολλοί συνάδελφοι ήταν σύµφωνοι µε την ανάλυση αυτή της 
κατάστασης, η πορεία προς την κατεύθυνση αυτή υπήρξε αρκετά δύσκολη.  
Τελικά, ωστόσο, επέτυχα δύο σηµαντικά επιτεύγµατα που θα επιτρέψουν 
στην ΕΟΚΕ να εστιάζει πολύ ευκολότερα, στο µέλλον, τις εργασίες της επί 
της ουσίας. 
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Αποφάσεις του Προεδρείου 
σχετικά µε την απλοποίηση 
και τον εξορθολογισµό των 
εργασιών 

Καταρχάς, το Προεδρείο ενέκρινε την έκθεση της ειδικής οµάδας εργασίας 
(«Έκθεση Wilkinson») για τις µεθόδους εργασίας και έλαβε σηµαντικές 
αποφάσεις για την θέση σε εφαρµογή των προτάσεών της. Μεταξύ άλλων, 
αποφασίστηκε η µορφή και η έκταση των γνωµοδοτήσεων να είναι από 
τώρα και στο εξής, υποχρεωτικά οµοιογενείς. Επίσης, ενισχύθηκε ο ρόλος 
των προεδρείων των ειδικευµένων τµηµάτων σε ό,τι αφορά την απόφαση 
σχετικά µε το τι είναι σηµαντικό και τι όχι. 
 

Αναθεώρηση του 
Εσωτερικού Κανονισµού 

Η παράλληλη αναθεώρηση του Εσωτερικού Κανονισµού συνέβαλε, και 
αυτή, στο να εξαντλήσουµε όλες οι δυνατότητες εξορθολογισµού των 
εργασιών της ΕΟΚΕ. ∆υστυχώς, δεν µπόρεσα να θέσω σε εφαρµογή το 
µέτρο που κατά τη γνώµη µου ήταν το πλέον απλό στην εφαρµογή του 
και το πλέον αποτελεσµατικό στον τοµέα αυτόν: η ΕΟΚΕ να αποφασίζει 
να µην εκδίδει γνωµοδοτήσεις σε τοµείς όπου δεν έχει να συνεισφέρει 
προστιθέµενη αξία. Ωστόσο, η ολοένα µεγαλύτερη προσφυγή στη λύση 
των µόνων εισηγητών αποτέλεσε ένα σηµαντικό βήµα προς την ορθή 
κατεύθυνση: είναι πλέον δυνατό οι γνωµοδοτήσεις χωρίς ιδιαίτερη 
προστιθέµενη αξία να καταρτίζονται σύµφωνα µε απλοποιηµένες 
διαδικασίες. 
  

Ο δρόµος είναι πλέον 
ανοικτός 

Χάρη στις σηµαντικές αυτές αλλαγές στα µέσα και τις µεθόδους εργασίας 
της, η ΕΟΚΕ διαθέτει, στη λήξη της θητείας µου, όλα τα µέσα που της 
επιτρέπουν να συµβαδίζει µε την επικαιρότητα. Τώρα, το µόνο που 
χρειάζεται είναι η απαραίτητη πολιτική βούληση ώστε να τίθενται οι 
κατάλληλες προτεραιότητες ή να αποφασίζεται ο παραγκωνισµός 
θεµάτων που δεν θεωρούνται ιδιαίτερα σηµαντικά. Στο µέλλον, παύει να 
θεωρείται δικαιολογηµένη η υιοθέτηση γνωµοδοτήσεων που δεν έχουν 
επαφή µε την επικαιρότητα. 
 

Στρατηγική επικοινωνίας Η ενισχυµένη έµφαση στα θέµατα επικαιρότητας αποτελεί επίσης ένα 
σηµαντικό µέρος της στρατηγικής επικοινωνίας µας. Η στρατηγική αυτή, 
η οποία καταρτίστηκε στη διάρκεια της προηγούµενης θητείας, τέθηκε σε 
εφαρµογή κατά στάδια. Η επιτυχία υπήρξε άµεση: οι αναλύσεις των 
µέσων ενηµέρωσης των τελευταίων δύο ετών έδειξαν ότι η ΕΟΚΕ άρχισε 
να προβάλλεται πολύ πιο δυναµικά από πριν. 
  

Φάσεις εκτός της 
νοµοθετικής διαδικασίας 

Μία άλλη πτυχή του προγράµµατος εργασίας µου υπήρξε η ιδέα οι 
δραστηριότητες της ΕΟΚΕ να επεκταθούν στη φάση που προηγείται και 
στη φάση που έπεται της νοµοθετικής διαδικασίας. Οι Προεδρίες του 
Συµβουλίου ανταποκρίθηκαν θετικά στην ιδέα αυτή, στο πλαίσιο των 
εργασιών τους για την πρωτοβουλία «Βελτίωση της νοµοθεσίας». Η 
έκθεση που δηµοσιεύτηκε για το θέµα αυτό τον Σεπτέµβριο του 2005 
υποδεικνύει ποια είναι η κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουµε. 
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Πρόκειται για έναν τοµέα στον οποίο διανοίγονται νέες προοπτικές για 
την EOKE. 

4. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ 
ΕΤΑΙΡΟΥΣ  

 
 Εάν δεν είχαµε εταίρους έτοιµους να προσφέρουν τη συνεργασία 

τους δεν θα είχαµε επιτύχει τα αποτελέσµατα που σηµειώθηκαν 
κατά τη διάρκεια της παρούσας θητείας. Για το λόγο αυτό, τρίτος 
άξονας του προγράµµατος εργασίας µου ήταν η καλλιέργεια 
στρατηγικών εταιρικών σχέσεων. 
 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μία πρώτη και σηµαντική επιτυχία σηµειώθηκε στο πλαίσιο της 
συνεργασίας µας µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  
 

Πρωτόκολλο συνεργασίας Τον Νοέµβριο του 2005, υποδέχθηκα στην ΕΟΚΕ τον Πρόεδρο 
BARROSO µε τον οποίο συνυπογράψαµε ένα νέο πρωτόκολλο 
συνεργασίας. Στη συνέχεια, το έγγραφο αυτό το παρουσίασα, µαζί 
µε την Επίτροπο WALLSTRÖM, στο κτήριο Berlaymont – ήταν 
κάτι πρωτόγνωρο σε ό,τι αφορά τις σχέσεις µας µε τα µέσα 
επικοινωνίας. Το πρωτόκολλο ορίζει ιδιαίτερα φιλόδοξες 
απαιτήσεις για την συνεργασία µας µε την Επιτροπή και 
αναγνωρίζει έναν ενισχυµένο ρόλο θεσµικού εταίρου στην ΕΟΚΕ. 

∆ιερευνητικές γνωµοδοτήσεις, 
συνεργασίες και ανταλλαγή 
απόψεων 

Το κείµενο του πρωτοκόλλου τέθηκε σε ισχύ κατά τη διάρκεια της 
θητείας µου. 
 
Ο αριθµός των διερευνητικών γνωµοδοτήσεων και των κοινών 
ακροάσεων αυξήθηκε σηµαντικά.  
 
Επίσης, οι περιπτώσεις άµεσης ανταλλαγής απόψεων µε την 
Επιτροπή πολλαπλασιάστηκαν: στη διάρκεια των τελευταίων δύο 
ετών, ο Πρόεδρος BARROSO και η Αντιπρόεδρος WALLSTRÖM 
προσκλήθηκαν δύο φορές να συµµετάσχουν σε συνόδους 
ολοµέλειας του οργάνου µας, ενώ άλλα µέλη της Επιτροπής 
αποδέχθηκαν την πρόσκλησή µας να λάβουν µέρος σε άλλες 
συνόδους ολοµέλειας και σε πολλές συνεδριάσεις ειδικευµένων 
τµηµάτων. 
 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ως συνέχεια των άµεσων επαφών που είχα µε τον Πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. BORRELL, η EOKE απέστειλε 
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επανειληµµένως προσκλήσεις σε µέλη του ΕΚ προκειµένου να 
συµµετάσχουν σε συνεδριάσεις των προέδρων των ειδικευµένων 
τµηµάτων. Οι συναντήσεις αυτές είχαν, µε τη σειρά τους, ως 
αποτέλεσµα την υποβολή αιτήσεων κατάρτισης διερευνητικών 
γνωµοδοτήσεων εκ µέρους του ΕΚ. Η συνεργασία µας, ωστόσο, µε 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξακολουθεί να διαθέτει σηµαντικό 
δυναµικό που αποµένει να αξιοποιηθεί. Μόνον η καλλιέργεια των 
επαφών που έχουν ήδη αναπτυχθεί σε επίπεδο εργασίας θα 
επιτρέψει στην ΕΟΚΕ να το εκµεταλλευτεί. Αποµένουν πολλά να 
γίνουν στο επίπεδο αυτό κατά την επόµενη διετία.  
 

Συµβούλιο της ΕΕ Η πολιτική της EOKE να θέτει πλέον σαφείς προτεραιότητες 
απέφερε τους πρώτους της καρπούς και στον τοµέα της 
συνεργασίας της µε το Συµβούλιο. Κατά τη διάρκεια της θητείας 
µου, οι διαβουλεύσεις που είχαµε µε την υψηλότερη αρχή λήψης 
αποφάσεων της ΕΕ είχαν νέα µορφή: για πρώτη φορά, το 
Συµβούλιο της ΕΕ µας ανέθεσε άµεσα µία αποστολή. Το γεγονός 
αυτό, που δεν είχε επαναληφθεί, συνέβη στο πλαίσιο της εαρινής 
συνόδου κορυφής του 2005 και έφερε θετικά αποτελέσµατα: η 
εντολή για τη στρατηγική της Λισσαβώνας ανανεώθηκε έναν χρόνο 
αργότερα και τον Ιούνιο του 2006 ανατέθηκε στην ΕΟΚΕ µία 
επιπλέον αποστολή σχετικά µε τη στρατηγική για τη βιωσιµότητα. 
 

Οι επαφές µας µε την Προεδρία Οι προσπάθειες επίσης που κατέβαλα µε σκοπό την ανάπτυξη 
στενότερων επαφών µε τα κράτη µέλη που ασκούσαν την εκάστοτε 
Προεδρία της ΕΕ αποδείχθηκε ότι άξιζαν τον κόπο. Όλες οι χώρες 
που άσκησαν την Προεδρία στη διάρκεια της θητείας µου, µου 
έδωσαν την ευκαιρία να συµµετάσχω σε προκαταρκτικές 
συζητήσεις µε τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων ή µε 
µεµονωµένα µέλη των αντίστοιχων κυβερνήσεων.   
 

Συνεργασίες, διερευνητικές 
γνωµοδοτήσεις και προσκλήσεις 
σε συνόδους κορυφής 

Κατά τη διάρκεια της θητείας µου, διοργανώθηκαν πολυάριθµες  
κοινές εκδηλώσεις στις οποίες έλαβαν ενεργά µέρος Υπουργοί από 
τις χώρες που ασκούσαν την εκάστοτε Προεδρία της ΕΕ. Στο 
διάστηµα αυτό, ο αριθµός των διερευνητικών γνωµοδοτήσεων µε 
αίτηση του Συµβουλίου αυξήθηκε κατακόρυφα: κάθε µία από τις 
χώρες που άσκησαν την Προεδρία ζήτησε από την EOKE την 
κατάρτιση τριών διερευνητικών γνωµοδοτήσεων, η δε Αυστρία 
µάλιστα µας ανέθεσε την κατάρτιση τεσσάρων. 
 
Ιδιαίτερα ευχάριστο ήταν το γεγονός, το οποίο άλλωστε δηµιουργεί 
ένα σηµαντικό προηγούµενο, ότι η Πρόεδρος της ΕΟΚΕ 
προσκλήθηκε να συµµετάσχει σε επίσηµες συνόδους κορυφής όπως 



- 12 - 

R/CESE 1081/2006 (DE) NA/ελ .../... 

η σύνοδος κορυφής EUROMED, που πραγµατοποιήθηκε το 2005 
στη Βαρκελώνη, και η σύνοδος κορυφής ΕΕ-Λατινική Αµερική/ 
Καραϊβική, που πραγµατοποιήθηκε στη Βιέννη το 2006. Στην 
ΕΟΚΕ δόθηκε επίσης για πρώτη φορά η ευκαιρία να παρουσιάσει 
τις θέσεις της κατά τρόπο διεξοδικό και κατά την τριµερή 
συνάντηση που διοργανώθηκε, το 2006 στο Ελσίνκι, στο πλαίσιο 
του ανεπίσηµου Συµβουλίου «Κοινωνικές Υποθέσεις/ 
Απασχόληση». 
 

Εθνικά Οικονοµικά και 
Κοινωνικά Συµβούλια 

Η συνεργασία µας µε το δίκτυο των Εθνικών Οικονοµικών και 
Κοινωνικών Συµβουλίων εντατικοποιήθηκε. Χαρακτηριστικό 
ακριβώς είναι το παράδειγµα της συνεργασίας που αναπτύξαµε µε 
αντικείµενο την στρατηγική της Λισσαβώνας, στο πλαίσιο των 
διαδοχικών σχετικών εντολών του Συµβουλίου. Η συνεργασία αυτή 
θα εµβαθυνθεί περαιτέρω κατά την διάρκεια της επόµενης θητείας 
και ταυτόχρονα θα επεκταθεί σε νέους τοµείς. 
 

Επιτροπή των Περιφερειών Οι σχέσεις µας µε την Επιτροπή των Περιφερειών βελτιώθηκαν σε 
σηµαντικό βαθµό. Έτσι καθιερώθηκε η συνήθεια να προσκαλούνται 
αµοιβαία οι Πρόεδροι των δύο οργάνων προκειµένου να 
συµµετάσχουν στις σηµαντικότερες εκδηλώσεις της EOKE ή της 
ETΠ αντίστοιχα. Επίσης, αποφασίσαµε από κοινού µε τον οµόλογό 
µου της Επιτροπής των Περιφερειών την ανάληψη συγκεκριµένων 
δράσεων µε σκοπό την ανάπτυξη ουσιαστικής συνεργασίας σε ό,τι 
αφορά τα κύρια θέµατα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και για τα 
δύο όργανα. Εξάλλου, η συµφωνία συνεργασίας, η αναθεώρηση της 
οποίας εκκρεµεί, θα προβλέπει την πραγµατοποίηση τακτικών 
συναντήσεων των Προέδρων των δύο οργάνων. 
 

Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι Οι σχέσεις µε τις ευρωπαϊκές οργανώσεις κοινωνικών εταίρων 
εξακολούθησαν, δυστυχώς, να περιορίζονται κυρίως σε µία 
συνεργασία επί συγκεκριµένων θεµάτων, ιδιαίτερα στο πλαίσιο 
διασκέψεων. Θα ήθελα εδώ να αναφερθώ στο σεµινάριο που 
διοργανώθηκε τον Απρίλιο του 2005 για την 20ή επέτειο της 
συνάντησης στο «Val Duchesse», το οποίο σηµείωσε ιδιαίτερη 
επιτυχία και χάρη στο οποίο οι πρωταγωνιστές του 1985 µπόρεσαν 
να συναντήσουν τους σηµερινούς οµολόγους τους για έναν 
προβληµατισµό από κοινού γύρω από το µέλλον του κοινωνικού 
διαλόγου. 
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Ευρωπαϊκές οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών: οµάδα 
επαφής 

Η συνεργασία µας µε τις άλλες οργανώσεις και δίκτυα της 
κοινωνίας των πολιτών είχε ικανοποιητική εξέλιξη.  
 
Εκείνο που κυρίως θεωρώ ότι έχω προσωπικά να κληροδοτήσω στο 
διάδοχό µου είναι οι πολυσχιδείς  δραστηριότητες της οµάδας 
επαφής της ΕΟΚΕ µε την ευρωπαϊκή οργανωµένη κοινωνία των 
πολιτών, στις οποίες εξάλλου αναφέρεται σαφώς το πρωτόκολλο 
συνεργασίας µε την Επιτροπή. Το καινοτόµο αυτό µέσο εταιρικής 
σχέσης µπόρεσε να ξεπεράσει τις πρώτες δοκιµασίες στις οποίες 
υποβλήθηκε – όπως η συνεργασία για την ανάπτυξη κοινών 
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβώνας – 
και στη διάρκεια της επόµενης θητείας πιθανόν να χρειαστεί να 
ανταποκριθεί σε ακόµη µεγαλύτερες απαιτήσεις. 
 

∆ΟΕ Με τον Γενικό ∆ιευθυντή της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, κ. 
SOMAVIA, συνυπογράψαµε, τον ∆εκέµβριο του 2005, ένα 
πρωτόκολλο συνεργασίας το οποίο αναµένεται να συµβάλει στην 
καλύτερη διάρθρωση και προβολή προς τα έξω της συνεργασίας 
µας. Η ΕΟΚΕ και η ∆ΟΕ έχουν τόσους πολλούς κοινούς στόχους 
ώστε στον τοµέα αυτό υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης ενός 
ιδιαίτερου δυναµικού συνεργιών. 
 

Οικονοµικό και Κοινωνικό 
Συµβούλιο των ΗΕ 

Το 2006 πραγµατοποίησα επίσκεψη στο Οικονοµικό και Κοινωνικό 
Συµβούλιο των ΗΕ στη Νέα Υόρκη για να προωθήσω µία ανάλογη 
συµφωνία. Η σχετική ανταπόκριση υπήρξε θετική. Ο Πρόεδρος 
Hachani και εγώ δεχθήκαµε, αµφότεροι, τις αµοιβαίες προσκλήσεις 
για συµµετοχή σε συνόδους ολοµέλειας και, µετά από τη σχετική 
επίσηµη αλληλογραφία, πραγµατοποιήσαµε τις απαραίτητες 
επίσηµες ενέργειες για την ανάπτυξη στενής συνεργασίας.  
 

AICESIS Η συµµετοχή µας στην Ένωση Εθνικών Οικονοµικών και 
Κοινωνικών Συµβουλίων και Συναφών Οργανισµών (AICESIS) 
εντατικοποιήθηκε και αυτή κατά τη διάρκεια της θητείας µου. Οι 
ουσιαστικές προσπάθειες που καταβάλαµε συµπληρώθηκαν µε την 
απόφαση του Προεδρείου να αρχίσουν διαπραγµατεύσεις 
προκειµένου η ΕΟΚΕ να καταστεί πλήρες µέλος υποκείµενο σε 
ειδικό καθεστώς.  
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5.  ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Συνέχεια Μέσα στα δύο αυτά χρόνια επέτυχα τους κύριους στόχους που 

έθεσα στην αρχή της θητείας µου. Οι επιτυχίες που σηµειώθηκαν 
στους τοµείς που επέλεξα – καθορισµός προτεραιοτήτων, 
σύγχρονες µέθοδοι εργασίας και ανάπτυξη σχέσεων µε τους 
στρατηγικούς εταίρους – στηρίχθηκαν στο έργο των προκατόχων 
µου. H ύπαρξη συνέχειας αποτελεί βασική προϋπόθεση της 
επιτυχίας µας. Γι’αυτό άλλωστε και έχει ακόµη µεγαλύτερη 
σηµασία για µένα να αφήσω στο διάδοχό µου ένα ‘σπίτι τακτικό’. 
 

Πολιτισµός Είµαι πάντως προσωπικά υπεύθυνη για µία πραγµατική καινοτοµία: 
για το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της θητείας µου δόθηκε έµφαση 
στον πολιτισµό όπως τον εννοεί η ΕΟΚΕ, δηλαδή στον πολιτισµό 
ως δήλωση πίστης σε ένα κοινό σύστηµα αξιών. Ο πολιτισµός ως 
διαδικασία που καθορίζει την καθηµερινότητά µας αποτέλεσε το 
κύριο θέµα καθώς και το ξεχωριστό χαρακτηριστικό της θητείας 
µου. 
 
Ιδιαίτερη χαρά µου έδωσε το γεγονός ότι οι πρώτες πρωτοβουλίες 
που έλαβα σε αυτόν τον τοµέα – όπως π.χ. οι πολιτιστικές βραδιές, 
οι εκθέσεις και οι συναυλίες – είχαν την υποστήριξη των 
συναδέλφων και του προσωπικού της ΕΟΚΕ. Ένα πολύ ωραίο 
τέτοιο παράδειγµα αποτελεί δίχως άλλο το νέο βιβλίο που η ΕΟΚΕ 
προσφέρει ως δώρο, το οποίο είναι αποτέλεσµα ενός πραγµατικά 
συλλογικού σχεδίου αφού στη δηµιουργία του συνέβαλε µεγάλος 
αριθµός µελών. Πρόκειται για το νέο ‘πολιτιστικό επισκεπτήριο’ 
της ΕΟΚΕ. 
 

Κύριοι στόχοι Τους πιο κάτω κύριους στόχους που είχα θέσει για τις εργασίες της 
EOKE κατά τη διετή θητεία µου µπορέσαµε να τους υλοποιήσουµε 
χάρη στην θέση σε εφαρµογή του προγράµµατος εργασίας µου: 
 
1. Η ΕΟΚΕ αύξησε την αξιοπιστία της χάρη στην επιλεκτικότητα 

των εργασιών της και χάρη στις αναλύσεις και γνωµοδοτήσεις 
προοπτικής που κατάρτισε. 

 
2. Η ΕΟΚΕ αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα της εκστρατείας 

«Παρουσίαση της Ευρώπης στους πολίτες». 
 
3. Η ΕΟΚΕ άρχισε να προβάλλεται αποτελεσµατικότερα προς τα 

έξω χάρη στη δραστηριότητα δηµοσίων σχέσεων που 
αναπτύχθηκε και στην αναβάθµιση του ρόλου των µελών της. 
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4. Η ΕΟΚΕ αύξησε την διαφάνεια των εργασιών της. 
 
5. Η ΕΟΚΕ ως θεσµικός εταίρος στο διάλογο της κοινωνίας των 

πολιτών µπόρεσε να συµβάλει στην ανάπτυξη της 
συµµετοχικής δηµοκρατίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 
Σε τελική ανάλυση, ο παρών απολογισµός δεν είναι παρά το σύνολο 
των προσπαθειών που καταβάλαµε προκειµένου να επιτύχουµε τους 
στόχους που προαναφέρθηκαν. Μέσα από την εκτέλεση του 
προγράµµατος εργασίας της, η ΕΟΚΕ µπόρεσε να προβληθεί 
εντονότερα, να γίνει περισσότερο αποδεκτή και να αυξήσει τον 
αντίκτυπο των εργασιών της.  
 
Ωστόσο, όλες αυτές οι πρωτοβουλίες αποτελούν «εργασίες υπό 
εξέλιξη», πράγµα που σηµαίνει ότι δικαιούµαστε µεν να είµαστε 
υπερήφανοι για όσα έχουµε πλέον επιτύχει, δεν πρέπει εντούτοις να 
αναπαυτούµε στις δάφνες µας. Παραδίδω στον διάδοχό µου µία 
καλή βάση και σηµαντικά νέα σηµεία αφετηρίας για να αναπτύξει 
το έργο του. Παράλληλα όµως του κληροδοτώ και τις προκλήσεις 
του προγράµµατος εργασίας µου που εν µέρει παραµένουν ακόµη 
ανοικτές:  
 

- H επιλογή των προς ανάπτυξη θεµάτων µε βάση 
συγκεκριµένες προτεραιότητες απέφερε καρπούς: τώρα 
αποµένει η µέθοδος αυτή να αποτελέσει σταθερή αρχή 
εργασίας. 

- Ο εκσυγχρονισµός του καθεστώτος των µελών έχει 
επιτευχθεί µόνον εν µέρει: σε πολλούς τοµείς οι 
προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν. 

- Οι σχέσεις µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου έχουν 
περιθώριο ανάπτυξης. 

 
Τα δύο αυτά τελευταία χρόνια αφιερώσαµε τόση πολλή φαιά ουσία 
στο να προβληµατιζόµαστε γύρω από το µέλλον της Ευρώπης και 
γύρω από τους τρόπους µε τους οποίους θα µπορούσαµε να το 
διαπλάσουµε, ώστε µου φαίνεται ότι ένα παράθεµα ενός από τους 
πρωτεργάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο καλύτερος τρόπος να 
κλείσω τον απολογισµό µου. Τον Μάιο του 1954, ο Jean Monnet 
έθεσε το εξής ζήτηµα: «Έχουµε να επιλέξουµε ανάµεσα στις αλλαγές 
που δεν µπορούµε να αποφύγουµε και σε εκείνες που συνειδητά 
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µπορούµε να  επιδιώξουµε και να επιτύχουµε» .1 
 
Προσπάθησα συνειδητά να πραγµατοποιήσω πολλές αλλαγές και 
είµαι ευτυχής που η ΕΟΚΕ µε ακολούθησε σε αυτή µου την πορεία. 
 
Η επιτυχία µας απέδειξε ότι είχαµε δίκιο.  
 
Θα ήθελα για µία ακόµη φορά να ευχαριστήσω µε όλη µου την 
καρδιά όλους εσάς, τους συναδέλφους και τους συνεργάτες µου, για 
την συµβολή σας.  
 
Εύχοµαι στον διάδοχό µου και σε όλους εµάς καλή τύχη και πολλές 
επιτυχίες για την νέα θητεία που ανοίγεται µπροστά µας.  
 

 
_____________ 

 

                                                      
1

  « Nous n’avons que le choix entre les changements dans lesquels nous serons entraînés et ceux que nous aurons su vouloir et 
accomplir. » 


