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ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Ώρα ελπίδας,
ώρα ειρήνης
Ρηξικέλευθα, μακροπρόθεσμα εγχειρήματα όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση περνούν καλές και κακές
στιγμές, και η δύναμή τους μπορεί να μετρηθεί μέσω του μεγάλου βαρόμετρου της Δημοκρατίας,
μέσω του οποίου οι πολίτες εκφράζουν το βαθμό ικανοποίησής τους από τους ηγέτες και τις
κυβερνήσεις τους.
Ανατρέποντας τα προγνωστικά, το ΗΒ ψήφισε υπέρ του Brexit ενώ ο Donald Trump κέρδισε τις
προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ.
Οι πολίτες εξέφρασαν τη βούλησή τους, και παρότι τα αποτελέσματα ενδέχεται να προκαλούν
ανησυχία, πρέπει να στραφούμε στο μέλλον. Ο αντίκτυπος των δύο αυτών αποτελεσμάτων δεν
μπορεί ακόμα να αξιολογηθεί πλήρως, αλλά ένα είναι βέβαιο: η Ευρώπη θα πρέπει να αποδεχθεί
την νέα αυτή πραγματικότητα και να αντιδράσει εποικοδομητικά.
Πώς, όμως, μπορεί το ευρωπαϊκό εγχείρημα να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών; Είμαι
απόλυτα πεπεισμένος ότι η απάντηση βρίσκεται στην κοινωνία των πολιτών και στην ανθεκτικότητά της σε κάθε αλλαγή. Εδώ ξεκινούν όλες οι θετικές δράσεις. Πρέπει να επικεντρωθούμε στους
πολίτες και να διδαχθούμε από αυτούς. Ας πάρουμε για παράδειγμα τις τρομοκρατικές επιθέσεις
και τη μεταναστευτική κρίση. Το 2016 θα μείνει στην ιστορία για αυτές τις φρικτές ενέργειες και
για την πρωτόγνωρη ροή μεταναστών και προσφύγων στην Ευρώπη. Και πάλι, η κοινωνία των
πολιτών βρισκόταν στην εμπροσθοφυλακή. Απλοί πολίτες και οργανώσεις έκαναν εξαιρετικά
πράγματα για ανθρώπους που είχαν χάσει τα πάντα, υπέφεραν και ένιωθαν απελπισία. Κάθε
κράτος μέλος έχει να επιδείξει ελπιδοφόρα παραδείγματα συμπόνοιας.
Φέτος, το Σεμινάριο των μέσων ενημέρωσης της κοινωνίας πολιτών υπό την αιγίδα της ΕΟΚΕ
επικεντρώθηκε στην επικοινωνία για τη μετανάστευση: στόχος ήταν να αναδειχθεί ο ρόλος των
ΜΜΕ της Ευρώπης στη διαμόρφωση της ανταπόκρισης του κοινού στην κρίση. Μέσω του σεμιναρίου, ελπίζουμε ότι συμβάλαμε στην ανάπτυξη μιας πιο εποικοδομητικής προσέγγισης μέσω
της ανταλλαγής εμπειρογνωσίας και ορθών πρακτικών. Το Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών
της ΕΟΚΕ το 2016 θα επιβραβεύσει επίσης τις πιο εξέχουσες δράσεις υποδοχής και ένταξης
προσφύγων και μεταναστών στην Ευρώπη. Οι πέντε νικητές (Ίδρυμα Artemisszió - Ουγγαρία,
Διονύσης Αρβανιτάκης - Ελλάδα, ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ - Ελλάδα, SOS Méditerranée - Γερμανία, SOS
Racismo Gipuzkoa - Ισπανία) θα βραβευτούν για τα επιτεύγματά τους στη σύνοδο ολομέλειας
της ΕΟΚΕ στις 15 Δεκεμβρίου.
Η προβολή όλων αυτών των καλών ευρωπαϊκών παραδειγμάτων έχει καθοριστική σημασία για τη
διάδοσή τους και τη δημιουργία πραγματικού δικτύου διασυνοριακής ανθρωπιστικής ανταπόκρισης. Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι σημαντικότερη από ποτέ. Η παραγωγή αποτελεσμάτων
δεν αρκεί πλέον, και η ευαισθητοποίηση ως προς το πώς βελτιώνουμε τις ζωές των πολιτών είναι
ουσιαστικής σημασίας. Η ΕΟΚΕ έχει επιλέξει να αναδείξει αυτές τις προσπάθειες και αυτούς τους
ανθρώπους, γιατί με τέτοιους ανθρώπους υπάρχει ελπίδα για την Ευρώπη.

Gonçalo Lobo Xavier
Αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ, Αρμόδιος σε θέματα επικοινωνίας

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

14-15 Δεκεμβρίου 2016 / έδρα
της ΕΟΚΕ, Βρυξέλλες
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15 Δεκεμβρίου 2016, Βρυξέλλες
Τελετή απονομής του βραβείου της
κοινωνίας των πολιτών
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Σύνοδος ολομέλειας της ΕΟΚΕ
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Η ΕΟΚΕ απευθύνει έκκληση
για ένα χρηματοδοτικό μέσο
προκειμένου να τερματιστεί η
πρακτική της «προσάραξης»
Το βραβείο της κοινωνίας των
πολιτών της ΕΟΚΕ με θέμα τη
μετανάστευση θα επιβραβεύσει
εμπνευσμένα και επιτυχή
παραδείγματα ανθρώπινης
αλληλεγγύης
Η κ. Madi Sharma γράφει ένα
βιβλίο για να συμβάλει στην
υλοποίηση 7 δισεκατομμυρίων
ιδεών

Η Ευρώπη πρέπει να κάνει
περισσότερα για τους
καταναλωτές, λέει η ΕΟΚΕ
Η ΕΟΚΕ έχει εκδώσει τρεις σημαντικές
γνωμοδοτήσεις —για τον γεωγραφικό αποκλεισμό, την περιαγωγή και την παράδοση
δεμάτων—, με τις οποίες καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τροποποιήσει τις προτάσεις
της, για να μπορέσει η ενιαία αγορά να γίνει
πραγματικότητα για τους καταναλωτές.
Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι η πρόταση της Επιτροπής
για τον γεωγραφικό αποκλεισμό, κατά πάσα
πιθανότητα δεν θα οδηγήσει σε μείωση της
δυσαρέσκειας των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, και συνιστά τη δημιουργία ίσων όρων
ανταγωνισμού για τις διαδικτυακές και τις μη
διαδικτυακές συναλλαγές, με την εξάλειψη των
φραγμών στην πώληση και στην αγορά αγαθών
και υπηρεσιών σε διασυνοριακό επίπεδο. Η ΕΕ

πρέπει να διαχειριστεί τις πολύ διαφορετικές
μεταξύ τους βιομηχανικές πολιτικές και νομοθεσία των κρατών μελών.
Όσον αφορά την περιαγωγή, η ΕΟΚΕ εκφράζει
σοβαρές επιφυλάξεις ως προς τη δυνατότητα
των φορέων να διαπραγματευθούν συστήματα
τιμολόγησης χονδρικής εκτός των ρυθμιζόμενων
ανώτατων ορίων τιμών, όπως προβλέπεται στην
πρόταση της Επιτροπής. Το πρόβλημα είναι ότι
τα «καινοτόμα συστήματα τιμολόγησης χονδρικής» εκτός των ρυθμιζόμενων ανώτατων
ορίων τιμών δεν θα συνδέονταν άμεσα με τους
καταναλωνόμενους όγκους και οι διαπραγματεύσεις είναι πιθανό να οδηγήσουν σε συμπράξεις
και σε καταχρήσεις εκ μέρους επιχειρήσεων
που κατέχουν δεσπόζουσα θέση. Επιπλέον, οι

καταναλωτές μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι
με μια γενική αύξηση των εγχώριων τιμών για
να αντισταθμιστεί η μείωση των εσόδων μετά
την κατάργηση των τελών περιαγωγής. Η ΕΟΚΕ
ζητά, συνεπώς, να ληφθούν προληπτικά μέτρα
και να αυξηθεί η διαφάνεια, προκειμένου οι καταναλωτές να μπορούν να κατανοούν πλήρως τα
επιμέρους στοιχεία του τηλεφωνικού λογαριασμού τους.
Οι τιμές που ισχύουν για τη διασυνοριακή παράδοση δεμάτων μπορούν να είναι πέντε φορές σχεδόν υψηλότερες από αυτές που εφαρμόζονται
στην εγχώρια παράδοση, όταν πρόκειται για την
παραλαβή δεμάτων από εταιρείες ηλεκτρονικού
εμπορίου του εξωτερικού. Οι διαφορές αυτές δεν
οφείλονται σε συμπληρωματικά έξοδα στη χώρα
προορισμού και αποτρέπουν τους καταναλωτές
από το να πραγματοποιούν αγορές σε άλλα κράτη
μέλη. Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, η Επιτροπή θα
πρέπει να θέσει αυστηρές προθεσμίες σε όλες τις
υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων για τη μείωση
των τιμών τους και να τις απειλήσει με τον καθορισμό ανώτατων ορίων στις τιμές, σε περίπτωση
μη συμμόρφωσης. (cad/dm)
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Τα μέτρα της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες πρέπει να
καλύπτουν όλες τις τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου
Ο κατάλογος με τις τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου που υπόκεινται σε ενισχυμένα μέτρα
δέουσας επιμέλειας (δημοσιεύθηκε στις 14
Ιουλίου) δεν περιλαμβάνει πολλές από τις χώρες
που θεωρείται ότι λειτουργούν ως φορολογικοί παράδεισοι για τη νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες, ιδίως χώρες
που περιλαμβάνονται στα «έγγραφα Παναμά».
Η γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ σχετικά με την οδηγία
της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
(AML) προτείνει είτε την κατάρτιση ενός νέου
καταλόγου με τις τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου
είτε τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των
αντίστοιχων μέτρων.
Ο εισηγητής κ. Javier Doz Orrit (ES – Ομάδα
των Εργαζομένων) πρότεινε, κατά τη σύνοδο

ολομέλειας του Δεκεμβρίου, «οι συμφωνίες
ελεύθερων συναλλαγών και οικονομικής εταιρικής σχέσης να περιλαμβάνουν κεφάλαια για την
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες, της φοροδιαφυγής
και της φοροαποφυγής». Η ΕΟΚΕ υιοθέτησε δύο
γνωμοδοτήσεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και
την φοροδιαφυγή. Με τις γνωμοδοτήσεις αυτές
ζητεί την κατάρτιση ενός κεντρικού ευρωπαϊκού
μητρώου τραπεζικών λογαριασμών, μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τους δικαιούχους
των εταιρειών και των εταιρειών καταπιστευματικής διαχείρισης, τη λήψη μέτρων για την
αντιμετώπιση του αθέμιτου φορολογικού
ανταγωνισμού και της ανωνυμίας των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών με προπληρωμένες

10ο σεμινάριο της κοινωνίας των
πολιτών για τα μέσα ενημέρωσης στη
Σχολή Ανώτατων Διεθνών Σπουδών
της Βιέννης με πρωτοφανή συμμετοχή
Το 10ο σεμινάριο της κοινωνίας των πολιτών για τα μέσα ενημέρωσης πραγματοποιήθηκε στις 24-25 Νοεμβρίου 2016 στη Σχολή
Ανώτατων Διεθνών Σπουδών της Βιέννης
(Diplomatische Akademie Wien), προσελκύοντας, όχι μόνον εκπροσώπους της κοινωνίας των
πολιτών, αλλά και διπλωμάτες και εκπροσώπους
διεθνών οργανισμών, καθώς και δημοσιογράφους. Το σεμινάριο αυτό υποστηρίχθηκε από
το Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ στη Βιέννη,
τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
ΕΕ, το Αυστριακό Υπουργείο Ευρώπης, Ένταξης
και Εξωτερικών Υποθέσεων, τη Σλοβακική Προεδρία της ΕΕ και τον Δήμο της Βιέννης. Αρμόδιος
για τα πεπραγμένα του σεμιναρίου ήταν ο Αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ κ. Gonçalo Lobo-Xavier.
Στην εναρκτήρια συνεδρίαση συμμετείχε

ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ κ. Γιώργος Ντάσης και στις
συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης συνέβαλαν
ενεργά ο κ. Georgi Stoev, μέλος της ΕΟΚΕ, ο κ.
Luca Jahier, πρόεδρος της Ομάδας Διαφόρων
Δραστηριοτήτων, ο κ. Gabriele Bischoff, πρόεδρος της Ομάδας των Εργαζομένων και ο κ.
Pavel Trantina, πρόεδρος του τμήματος SOC.
Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στο ζήτημα της
επικοινωνιακής προβολής της μετανάστευσης,
κατανεμήθηκαν δε σε τέσσερις ομάδες που
εξέτασαν θέματα όπως η παράνομη διακίνηση
μεταναστών, ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης,
η κοινωνική ένταξη και ο ρόλος των υπεύθυνων
για τη χάραξη πολιτικής.
Ο συνδυασμός εμπειρογνωμόνων, ομιλητών
με άμεση σχέση με το θέμα, αφοσιωμένων

www.eesc.europa.eu

κάρτες, καθώς και την καθιέρωση ενισχυμένου
ελέγχου μέσω της συνεργασίας μεταξύ των
μονάδων οικονομικών πληροφοριών.
«Η νομική μεταχείριση όλων των αδικημάτων
που συνδέονται με τη νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροδιαφυγή, τη διαφθορά και τη χρηματοδότηση
της τρομοκρατίας και των διασυνδέσεών της
πρέπει να είναι εναρμονισμένη σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, όπως και οι κυρώσεις που προκύπτουν από τη μη τήρηση των οδηγιών AML»,
δήλωσε ο κ. Petru Sorin Dandea (RO – Ομάδα
των Εργαζομένων), εισηγητής της γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ με τίτλο Η πρόσβαση των
φορολογικών αρχών σε πληροφορίες σχετικές
με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες. (mm)
l
δημοσιογράφων και εκπροσώπων της
κοινωνίας των
πολιτών προκάλεσε —χάρη,
επίσης, στη
συμμετοχή ενός
ενεργού ακροατηρίου— ζωηρές συζητήσεις
σχετικά με νέα
ή τεκμηριωμένα
ευρήματα, ενώ υπήρξαν και ορισμένες συγκινητικές στιγμές. Η ΕΟΚΕ θα δημοσιεύσει φυλλάδιο
με τις πιο ενδιαφέρουσες και σημαντικές συμβολές και τα κύρια συμπεράσματα, το οποίο θα
είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΟΚΕ
στις αρχές του 2017. Θα εκτυπωθεί περιορισμένος αριθμός αντιτύπων σε χαρτί. (sma)
l

Διάσκεψη ΕΟΚΕ-ΔΟΕ για το μέλλον
της εργασίας: παγκοσμιοποίηση,
κλιματική αλλαγή, τεχνολογικές
εξελίξεις και αύξηση των ανισοτήτων

Με το βραβείο της κοινωνίας
των πολιτών της ΕΟΚΕ με θέμα τη
μετανάστευση θα επιβραβευτούν
εμπνευσμένα και επιτυχή
παραδείγματα ανθρώπινης
αλληλεγγύης
Ο αριθμός ρεκόρ των 283 υποψηφιοτήτων που υποβλήθηκε για το
φετινό βραβείο της κοινωνίας των πολιτών της ΕΟΚΕ με θέμα τη μετανάστευση δείχνει σαφώς ότι η μετανάστευση και η ένταξη των προσφύγων
εξακολουθούν να αποτελούν πρωταρχικό πεδίο δράσης και ενδιαφέροντος για την ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών. Το βραβείο του 2016 θα
επιβραβεύσει υποδειγματικά και εμπνευσμένα σχέδια που αντικατοπτρίζουν την καλύτερη έκφανση της ανθρώπινης αλληλεγγύης στην Ευρώπη
και που απέδειξαν ότι είχαν πραγματικό αντίκτυπο επιτόπου.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Ο Γενικός Διευθυντής της ΔΟΕ κ. Guy Ryder, ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ κ. Γιώργος Ντάσης
και η Ευρωπαία Επίτροπος κ. Marianne Thyssen στη συνέντευξη Τύπου με θέμα «Το μέλλον της εργασίας»
Στις 15 και 16 Νοεμβρίου 2016, η ΕΟΚΕ και η Διεθνής
Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), διεξήγαγαν στις Βρυξέλλες
διάλογο υψηλού επιπέδου με θέμα «Το μέλλον της εργασίας». Στη διάσκεψη έλαβαν μέρος περισσότεροι από 300
εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των
πολιτών της Ευρώπης. Ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ κ. Γιώργος Ντάσης, ο νεοεκλεγείς Γενικός Διευθυντής της ΔΟΕ κ. Guy Ryder
και η Ευρωπαία Επίτροπος κ. Marianne Thyssen έλαβαν το
λόγο κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση.
Οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι και εργοδότες αντιμετωπίζουν
μείζονες προκλήσεις που αποτελούν απόρροια της επέκτασης της παγκοσμιοποίησης. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι
άτυπες μορφές απασχόλησης και οι σαρωτικές τεχνολογικές αλλαγές, που επηρεάζουν την ίδια τη φύση της εργασίας. Η υπεργολαβία, η αυτοαπασχόληση, οι συμβάσεις
μηδενικού χρόνου εργασίας, τα άτακτα ωράρια εργασίας
και η διαδικτυακή εργασία μέσω μεσαζόντων αποτελούν

ζητήματα που αποτελούν ολοένα περισσότερο πηγή καθημερινής ανησυχίας τόσο για τους εργαζομένους όσο και
για τους εργοδότες στην Ευρώπη. Σύμφωνα με το εαρινό
Ευρωβαρόμετρο του 2016, η ασφάλεια της απασχόλησης
απασχολεί ιδιαίτερα τους Ευρωπαίους πολίτες, με το 47 %
των Ευρωπαίων να πιστεύει ότι «τα χειρότερα έρχονται»
από πλευράς επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην
απασχόληση.
Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε θέματα όπως η θέση της εργασίας στην κοινωνία,
η αλλαγή των προτύπων και των συνθηκών εργασίας και τα
αποτελέσματα της τεχνολογικής καινοτομίας και της παγκοσμιοποίησης στον χώρο εργασίας και στη διακυβέρνηση
στον κόσμο της εργασίας. Οι λύσεις που καταγράφηκαν
στο πλαίσιο της διάσκεψης θα τροφοδοτήσουν την Πρωτοβουλία για τα εκατό χρόνια της ΔΟΕ με θέμα «Το μέλλον
της εργασίας». (cad)
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Δήλωση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
σχετικά με την κατάσταση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία
Έπειτα από την έκτακτη συνεδρίαση του Προεδρείου της ΕΟΚΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2016,
ο Πρόεδρος έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά ανησυχία μου για τη σημερινή κατάσταση στην Τουρκία όσον αφορά τον σεβασμό
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ασφαλώς και πρέπει να καταδικάζεται απερίφραστα το έγκλημα που συνιστά η απόπειρα κατάληψης της εξουσίας
δια της βίας. Ωστόσο, μια απόπειρα πραξικοπήματος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να δικαιολογήσει αναστολή του
σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
Επιπλέον, είναι άκρως ανησυχητικό το γεγονός ότι διάφοροι πολίτες, οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών, δημοσιογράφοι ή εκλεγμένοι αξιωματούχοι, οι οποίοι δεν υποστηρίζουν την απόπειρα πραξικοπήματος, στερούνται ορισμένες
από τις ελευθερίες τους, χωρίς να υπάρχει καμία απόδειξη συμμετοχής τους. Η Τουρκία οφείλει να συμμορφώνεται
με τις υποχρεώσεις της, ιδίως αυτές που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεριμνώντας ώστε οι κανόνες του Συμβουλίου της Ευρώπης και η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων να τηρούνται πλήρως, ακόμη και υπό καθεστώς παρεκκλίσεων που δικαιολογούνται από την κατάσταση
έκτακτης ανάγκης.
Καλώ τις τουρκικές αρχές να επιδιώξουν πλέον να υπερβούν τη δοκιμασία αυτή με άλλους τρόπους: είναι προς το
συμφέρον της ίδιας της Τουρκίας, του λαού της και των μελλοντικών σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να
προχωρήσει σε μια αποφασιστική και αμετάκλητη πρόοδο προς μια κοινωνία πλουραλιστική και ειρηνική, όπου κάθε
είδους άποψη μπορεί να εκφράζεται ελεύθερα, με εξαίρεση την υποκίνηση βίας, όπου οι ελευθερίες της έκφρασης και
του συνεταιρίζεσθαι είναι απόλυτες, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος δημόσιας διαδήλωσης ή συμμετοχής
σε απεργία, και όπου όλες οι συνιστώσες της κοινωνίας πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους μειονοτήτων, μπορούν να ζουν και να εκφράζονται άφοβα. Κατά την άποψή μου, αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να
εξουδετερωθεί οριστικά οποιοσδήποτε κίνδυνος για τη χώρα, να επιτευχθεί η ενότητα του πληθυσμού πέρα από την
ποικιλομορφία του και να προετοιμαστεί αποτελεσματικά η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.»
Γιώργος Ντάσης

Ενέργεια παραγωγών-καταναλωτών:
ευκαιρίες και προκλήσεις για την ΕΕ
Οι παραγωγοί-καταναλωτές είναι οι νέοι φορείς που
κάνουν την εμφάνισή τους στη σημερινή εξαιρετικά πολύπλοκη αγορά ενέργειας. Είναι άτομα, νοικοκυριά ή συνεταιρισμοί που ταυτόχρονα παράγουν και καταναλώνουν
ενέργεια, συχνά σε τοπικό επίπεδο. Για παράδειγμα, μπορούν να παράγουν ενέργεια χρησιμοποιώντας ανεμογεννήτριες, ηλιακούς συλλέκτες, πίνακες φωτοβολταϊκών
συστοιχιών ή αντλίες θερμότητας πολύ μικρών διαστάσεων.
Στη γνωμοδότησή της με θέμα «Συνεταιρισμοί παραγωγών-καταναλωτών ενέργειας και ηλεκτρικού ρεύματος»,
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η ΕΟΚΕ υπογραμμίζει τη σημασία της θέσπισης κανόνων
σχετικά με τη συμμετοχή των εν λόγω νέων φορέων στην
αγορά, προκειμένου να στηριχθεί η ανάπτυξή τους, αλλά
και να αποφευχθούν τυχόν περιπτώσεις στρέβλωσης του
ανταγωνισμού.
Καθώς οι παραγωγοί-καταναλωτές παράγουν ενέργεια για
την κάλυψη των δικών τους αναγκών καταλήγουν όμως
συχνά να παράγουν περισσότερη ενέργεια, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να βρεθεί μια λύση γι’ αυτή την πλεονάζουσα ενέργεια, ιδίως με την προώθηση των τεχνολογιών

Η ΕΟΚΕ προεπέλεξε 5 υποψηφιότητες από την Ουγγαρία, τη Γερμανία,
την Ισπανία και την Ελλάδα, στο πλαίσιο του βραβείου της ευρωπαϊκής
κοινωνίας των πολιτών για το 2016 με θέμα τη μετανάστευση. Το φετινό
βραβείο απευθύνεται σε άτομα και οργανώσεις που έχουν διακριθεί
μέσα από το έργο που επιτελούν με μέλημα τη βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης των μεταναστών και την προαγωγή της ένταξής τους στην
ευρωπαϊκή κοινωνία.
Στις υποψηφιότητες που προεπιλέχθηκαν περιλαμβάνονται:
●● το σχέδιο SOS Méditerranée, ένα σχέδιο γερμανικής έμπνευσης
που συνέβαλε στη διάσωση 5 000 ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα·
●● ο κ. Διονύσης Αρβανιτάκης ένας Έλληνα αρτοποιός που επέλεξε με
δική του πρωτοβουλία να διανέμει προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε χιλιάδες απελπισμένους και πεινασμένους μετανάστες
που χρειάζονταν βοήθεια·
●● το σχέδιο SOS Racismo Gipuzkoa – Gipuzkoako SOS Arrazakeria,
ένα ισπανικό σχέδιο που κυριολεκτικά κάθισε χιλιάδες ντόπιους και μετανάστες στο ίδιο τραπέζι για να φάνε όλοι μαζί
και να προωθήσουν την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ τους.
●● το σχέδιο του Ιδρύματος Artemisszió και της ΗΛΙΑΧΤΙΔΑΣ, δύο πρωτοποριακά σχέδια από την Ουγγαρία και την Ελλάδα,
αντιστοίχως, για τη στήριξη των μεταναστών και τη διευκόλυνση της ένταξής τους στην κοινωνία.
Τα σχέδια που θα βραβευθούν θα ανακοινωθούν σε ειδική τελετή απονομής βραβείων που θα πραγματοποιηθεί στις 15
Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες, κατά τη σύνοδο ολομέλειας της ΕΟΚΕ. Οι νικητές θα μοιραστούν χρηματικό έπαθλο ύψους
50.000 ευρώ ως αναγνώριση του έργου που επιτελούν, προκειμένου να δοθεί μια εξαιρετικά αναγκαία ώθηση στα σχέδιά
τους με μέλημα την παροχή βοήθειας σε ακόμη περισσότερους ανθρώπους. Ο πρώτος νικητής θα λάβει το υψηλότερο
έπαθλο. Το βραβείο της κοινωνίας των πολιτών, το οποίο διανύει αισίως το όγδοο έτος διοργάνωσής του, απονέμεται κάθε
χρόνο με θέμα ένα σημαντικό πεδίο δραστηριότητας της ΕΟΚΕ. (mr/sk/jk)
l

Η ΕΟΚΕ απευθύνει έκκληση για ένα
χρηματοδοτικό μέσο προκειμένου
να τερματιστεί η πρακτική της
«προσάραξης»
«Προσάραξη» είναι η διάλυση των πλοίων –ο τεμαχισμός σκαφών– σε χώρες με ανίσχυρα ή ανυπόστατα εργασιακά δικαιώματα και ανεπαρκείς ή ανύπαρκτούς κανόνες
ασφάλειας, στις οποίες καταβάλλονται μισθοί της τάξης των
3 ευρώ για μια εργάσιμη ημέρα 12 έως 16 ωρών.
Ο κ. Martin Siecker (NL – Ομάδα των Εργαζομένων) μέλος της
ΕΟΚΕ, πρόεδρος του τμήματος «Ενιαία αγορά, παραγωγή και
κατανάλωση» (INT) και εισηγητής της γνωμοδότησης πρωτοβουλίας της ΕΟΚΕ με θέμα Διάλυση πλοίων και κοινωνία
της ανακύκλωσης, θεωρεί ότι πρόκειται για μια απαράδεκτη
κατάσταση: «Πρέπει να θέσουμε ένα τέλος σε αυτήν την επικίνδυνη μορφή εργασίας, η οποία όχι μόνο εκμεταλλεύεται
τα φτωχότερα τμήματα του πληθυσμού, αλλά θέτει επίσης
σε κίνδυνο τη ζωή τους σε καθημερινή βάση. Αποτελεί ηθική
υποχρέωση της ΕΕ να υπερασπίζεται τα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων και σε τρίτες χώρες.»
Η ΕΟΚΕ προτρέπει σθεναρά την Επιτροπή να προτείνει τη
θέσπιση αυστηρότερης νομοθεσίας με την οποία θα αναγνωρίζεται τόσο η ευθύνη των πλοιοκτητών όσο και το καθήκον
τους να προβαίνουν στη διάλυση των πλοίων τους με αξιοπρεπή τρόπο και τάσσεται υπέρ της εφαρμογής της αρχής «ο
ρυπαίνων πληρώνει» για τους πλοιοκτήτες. «Εάν η Ευρώπη
επιθυμεί η διάλυση των πλοίων της να πραγματοποιείται με
υπεύθυνο τρόπο, θα πρέπει να εξασφαλίσει την ενσωμάτωση
του αντίστοιχου κόστους στο λειτουργικό κόστος του εκάστοτε σκάφους», δήλωσε ο συνεισηγητής της γνωμοδότησης,

κ. Richard Adams (UK – Συμβουλευτική Επιτροπή Βιομηχανικών Μεταλλαγών, Κατηγορία των Εργαζομένων).
Ο κανονισμός της ΕΕ για την ανακύκλωση πλοίων (SRR Ship Recycling Regulation) –ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή
το 2018– θέτει υψηλές προδιαγραφές για τις μονάδες ανακύκλωσης πλοίων, αλλά είναι ωστόσο πολύ εύκολο για τους
πλοιοκτήτες να τον παρακάμψουν με τη μεταβίβαση της
ιδιοκτησίας ή απλώς με την εγκατάλειψη των κοινοτικών
νηολογίων, επιλέγοντας σημαία τρίτης χώρας. Εντούτοις,
με τον χρηματοδοτικό μηχανισμό που προτείνει η ΕΟΚΕ, οι
πλοιοκτήτες θα μπορούσαν να παρεμποδιστούν από την αποποίηση της ευθύνης τους επειδή, εάν η διάλυση των σκαφών
τους δεν πραγματοποιείται σε μονάδες οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στον ευρωπαϊκό κατάλογο εγκεκριμένων μονάδων
ανακύκλωσης, δεν θα δικαιούνται να απαιτήσουν την επιστροφή των χρημάτων τους και θα είναι αναγκασμένοι να
πληρώσουν το αντίστοιχο τίμημα. (sma)
l
αποθήκευσης ενέργειας και τη βελτίωση των διασυνδέσεων
μεταξύ των περιοχών της Ευρώπης με διαφορετικά χαρακτηριστικά παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας.
Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι οι συνεταιρισμοί παραγωγών-καταναλωτών ενέργειας θα πρέπει να αποτελούν σημαντικό
παράγοντα μιας ενεργού πολιτικής για τη μείωση της
ενεργειακής φτώχειας και την προστασία των κοινωνικά
ευάλωτων ομάδων. Θα μπορούσαν επίσης να συμβάλουν
στην ενίσχυση της περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης
και στην αντιμετώπιση ορισμένων από τα ζητήματα που
σχετίζονται με τη γηράσκουσα κοινωνία και την αργυρή
οικονομία. Η συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας
των πολιτών καθώς και των τοπικών και των περιφερειακών αρχών θα είναι καίριας σημασίας από την άποψη αυτή.
(cad)
l

Ας πούμε «Ναι»
στο εμπόριο και
ας βελτιώσουμε τη
σχετική ενημέρωση.
Τα διδάγματα της CETA
Η κ. Dilyana Slavova (BG – Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων), πρόεδρος του ειδικευμένου τμήματος «Εξωτερικές
σχέσεις» της ΕΟΚΕ
Το εμπόριο είναι καλό. Το δίκαιο και διαφανές εμπόριο είναι
ακόμη καλύτερο. Ο άνθρωπος πραγματοποιούσε ανέκαθεν
εμπορικές συναλλαγές. Το εμπόριο αποτελούσε την κύρια
δραστηριότητα των προϊστορικών ανθρώπων, οι οποίοι
αντάλλασσαν μεταξύ τους αγαθά προτού εφευρεθεί το
σύγχρονο νόμισμα.
Το θέμα περιπλέκεται λίγο όταν εξετάζουμε τις διεθνείς
εμπορικές συμφωνίες μεγάλης κλίμακας. Η ιστορία των
συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών, το απόρρητο που
περιβάλλει τις διαπραγματεύσεις και οι πληροφορίες που
έχουν διαρρεύσει σχετικά με την τρέχουσα συμφωνία, όλα

αυτά συμβάλλουν στην εκτεταμένη συσσώρευση δυσπιστίας και καχυποψίας.
Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι η Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία μεταξύ ΕΕ-Καναδά
(Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA).
Χρειαζόταν η έγκριση όλων των κρατών μελών της ΕΕ.
Κατόπιν συναίνεσης που επιτεύχθηκε στις 28 Οκτωβρίου,
τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ επικύρωσαν τη συμφωνία.
Ωστόσο, ορισμένοι πολίτες της ΕΕ αντιτάχθηκαν σε αυτή τη
συμφωνία. Οι Βαλλόνοι δεν είναι οι μόνοι που αντιτάχθηκαν
στη CETA. Μια αναφορά κατά της CETA υπεγράφη από 3,4
εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες, ενώ υπάρχουν πάνω
από 2.000 «ζώνες απαλλαγμένες από την TTIP (Διατλαντική
εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων - Transatlantic
Trade and Investment Partnership) και την CETA» στην
Ευρώπη. Οι «φωνές» αυτές δεν πρέπει να αγνοηθούν.
Οφείλουμε να λάβουμε σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες των
πολιτών και να ενεργήσουμε με διαφάνεια.
Συνεπώς, είναι προφανής η ανάγκη να αναπτυχθεί ένας
καλύτερος τρόπος διαχείρισης των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών, τόσο με τα κράτη μέλη της ΕE όσο και
με τις εθνικές κυβερνήσεις, και να εισακουστεί η φωνή της
οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών. Η ΕΕ έχει να αντλήσει
άλλο ένα δίδαγμα από αυτήν την ατυχή εμπειρία: η διαφάνεια είναι απολύτως απαραίτητη, ειδικά στο πλαίσιο των

Για μια Ένωση αξιών, πρέπει να
προστατεύουμε το κράτος δικαίου
και τα θεμελιώδη δικαιώματα,
δηλώνει η ΕΟΚΕ
Η ΕΕ δεν είναι μόνο μια κοινή αγορά· είναι μια ένωση κοινών αξιών, όπως προκύπτει από το άρθρο 2 της Συνθήκης.
Στις αξίες αυτές περιλαμβάνονται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια,
η ελευθερία, η ισότητα, η αλληλεγγύη και οι αρχές που ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.
Ο σεβασμός αυτών των δικαιωμάτων, ελευθεριών και αρχών
αποτελεί προαπαιτούμενο για την προσχώρηση ενός κράτους
στην ΕΕ, αλλά δεν υπάρχει μηχανισμός για την επιβολή τους
όταν αυτά δέχονται πλήγματα σε ένα κράτος μέλος. Σε μια νέα
γνωμοδότηση, η ΕΟΚΕ συνιστά να γίνει ένα περαιτέρω βήμα
για την παγίωση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας.
Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι το άρθρο 51 του Χάρτη των Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της ΕΕ θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να προβλέπει έναν νομικά δεσμευτικό μηχανισμό για την παρακολούθηση της νομιμότητας, της ιεραρχίας των κανόνων δικαίου,
της ασφάλειας δικαίου, της ισότητας, της απαγόρευσης των

διακρίσεων, της ελεύθερης πρόσβασης στη δικαιοσύνη
και του δικαιώματος σε μια δίκαιη δίκη, της πρόληψης των
καταχρήσεων και αυθαιρεσιών εκ μέρους των δημόσιων
αρχών, του διαχωρισμού των εξουσιών, του σεβασμού και
της προστασίας των μειονοτήτων και του πολιτικού πλουραλισμού, της κοινωνικής και σεξουαλικής πολυμορφίας και του
σεβασμού της ελευθερίας του λόγου και του Τύπου. Με τον
τρόπο αυτό, θα μπορούν να εντοπίζονται οι ελλείψεις και να
λαμβάνονται οι κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες.
Πρέπει να συναφθεί ένα νέο σύμφωνο για τη δημοκρατία και
να διευκολυνθεί η συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων
της ΕΕ και των κρατών μελών για την προάσπιση των δημοκρατικών αξιών. Η ΕΟΚΕ θα μπορούσε να διοργανώνει, από
κοινού με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ένα ετήσιο φόρουμ για την επανεξέταση της κατάστασης στα κράτη
μέλη της ΕΕ και να υποβάλλει προτάσεις για την αντιμετώπιση
και την πρόληψη των παραβάσεων. (cad)
l

Στην COP22, η ΕΟΚΕ διεκδίκησε καθοριστικό ρόλο για
τους μη κρατικούς φορείς στη δράση για το κλίμα
σημαντική πρόκληση, η δε ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η δράση για το
κλίμα αποτελεί, κατεξοχήν, μια ευκαιρία να δημιουργηθούν
νέες επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας και να αυξηθεί η ευημερία των πολιτών της ΕΕ.

Η COP22 πραγματοποιήθηκε στο Μαρακές, στο Μαρόκο,
από τις 7 έως τις 18 Νοεμβρίου 2016. Με τη συμφωνία του
Παρισιού που υιοθετήθηκε κατά την COP21 (και τέθηκε σε
ισχύ στις 4 Νοεμβρίου 2016), τέθηκε ο μακροπρόθεσμος
στόχος της συγκράτησης «της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα των 2°C
πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα».
Η τήρηση της Συμφωνίας του Παρισιού θα έχει θετικό αντίκτυπο στη ζωή κάθε Ευρωπαίου πολίτη. Η μετά το Παρίσι
πορεία προς μια οικονομία χωρίς χρήση άνθρακα αποτελεί

Η ΕΟΚΕ έλαβε μέρος στην COP22 ως παρατηρητής, συμμετέχοντας στην επίσημη αντιπροσωπεία της ΕΕ, προκειμένου
να προωθηθεί η έννοια ενός νέου μοντέλου διακυβέρνησης
για το κλίμα σύμφωνα με το οποίο οι μη κρατικοί φορείς
διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη σχετική δράση.
Με βάση το στόχο αυτό, η ΕΟΚΕ και οι εταίροι της —η ΕτΠ,
η επιτροπή Comité 21 France (C21f) και ο ΟΟΣΑ— αποφάσισαν να συνεργαστούν για τη δημιουργία ενός νέου
διεθνούς συνασπισμού για το κλίμα που θα προωθεί την
πολυεπίπεδη και πολυμερή διακυβέρνηση, προκειμένου
να αναγνωριστεί στην κοινωνία των πολιτών η θέση που
της αρμόζει στο πλαίσιο της δράσης για το κλίμα. (mr) l

Αντιπροσωπεία της ΕΟΚΕ προέβη
σε αξιολόγηση της κατάστασης
των προσφύγων με αναπηρία στη
Λέσβο και στην Αθήνα
Μια αντιπροσωπεία της μόνιμης ομάδας μελέτης της ΕΟΚΕ
για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, στην οποία
συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο κ. Ιωάννης Βαρδακαστάνης
(EL ‒ Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων), ο κ. Bernard
Noël (BE ‒ Ομάδα των Εργαζομένων) και ο κ. Dare Stojan
(SI ‒ Ομάδα των Εργοδοτών), επισκέφθηκε την Ελλάδα τον
περασμένο Οκτώβριο προκειμένου να προβεί σε αξιολόγηση της κατάστασης των προσφύγων και άλλων μεταναστών με αναπηρία στα κέντρα υποδοχής της Λέσβου και
της Αθήνας. Η επίσκεψη διοργανώθηκε με τη βοήθεια της
Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία.
Στους ελληνικούς καταυλισμούς προσφύγων φιλοξενούνται σήμερα 60 000 άτομα, τα περισσότερα από τα οποία

Ο κ. Ιωάννης Βαρδακαστάνης, μέλος της ΕΟΚΕ, μαζί
με έναν πρόσφυγα με αναπηρία στη Λέσβο

τρεχουσών διαπραγματεύσεων για ελεύθερες συναλλαγές
με τις ΗΠΑ. Η διαφάνεια απαιτείται να βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών
και οι δημοκρατικές αρχές θα πρέπει να γίνονται σεβαστές
καθ’ όλη τη διαδικασία κύρωσης.
Οι συζητήσεις σχετικά με τη CETA ανέδειξαν ένα θεμελιώδες πρόβλημα όσον αφορά την επικοινωνία σχετικά με το
εμπόριο. Θα ήταν μια ψευδαίσθηση να υποστηριχθεί ότι
στον σημερινό δικτυωμένο και παγκοσμιοποιημένο κόσμο
μπορούμε να σταματήσουμε το εμπόριο και να κλείσουμε
τις αγορές μας. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τις τεχνολογικές εξελίξεις, την καινοτομία και την αυτοματοποίηση.
Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι να διαμορφώσουμε
την ελευθέρωση των εμπορικών συναλλαγών σύμφωνα με
τις αξίες μας και να την προσαρμόσουμε στις προσδοκίες
των Ευρωπαίων πολιτών. Η διαπραγμάτευση εμπορικών
συμφωνιών συνιστά ευθύνη της ΕΕ, δεδομένου ότι παρέχοντας πρόσβαση στη μεγάλη αγορά της ΕΕ εξασφαλίζουμε
την απαραίτητη μόχλευση για την καλύτερη πρόσβαση
στις ξένες αγορές. Ωστόσο, τα κράτη μέλη, από κοινού με
την ΕΕ, θα πρέπει να καταβάλουν εντατικότερες προσπάθειες για την υλοποίηση των εμπορικών συμφωνιών και
την ανάπτυξη πολιτικών προσαρμογής που αντιστοιχούν
καλύτερα στις προκλήσεις κάθε κράτους μέλους στον τομέα
της κοινωνικής πολιτικής, των υποδομών και της καινοτομίας. Τα οφέλη του εμπορίου είναι διάχυτα και δεν γίνονται
αμέσως αισθητά, ενώ τα μειονεκτήματα που συνεπάγεται

η ελευθέρωση των εμπορικών
συναλλαγών μπορεί να είναι
αιφνίδια και να έχουν άμεσο
αντίκτυπο. Τα κράτη μέλη της
ΕΕ θα πρέπει να επανασυνδεθούν με τους πολίτες τους,
προκειμένου να παρουσιάσουν
και να εξηγήσουν τις εμπορικές
συμφωνίες, ιδίως τις αξίες που
υπερασπίζονται, τα δυνητικά οφέλη και τις προκλήσεις,
ούτως ώστε η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών να μπορεί
να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη συζήτηση αυτή.
Τα διδάγματα από την CETA πρέπει να αποκομιστούν σωστά
και γρήγορα. Αυτή είναι η ευκαιρία που έχουν οι φορείς
λήψης αποφάσεων της ΕΕ να επανενεργοποιήσουν την
εμπορική πολιτική της ΕΕ με τη διαπραγμάτευση περαιτέρω
εμπορικών συμφωνιών με διαφανή και δημοκρατικό τρόπο.
Αυτό σημαίνει ότι οι κυβερνήσεις, τα κοινοβούλια και το
ευρύ κοινό θα συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες όσο το
δυνατόν νωρίτερα και ευρύτερα. Τότε ίσως πράγματι κερδίσουν τη στήριξη των πολιτών σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι, όταν επιδιώκουμε τη
σύναψη μιας τέτοιας σφαιρικής συμφωνίας, πρέπει να
επιτρέψουμε στον καθένα που θίγεται από αυτήν να
εκφράσει την άποψή του σχετικά με αυτήν. Έτσι λειτουργεί η δημοκρατία.

Δεν μπορούμε
να δεχτούμε την
υποβάθμιση των
αγροτικών περιοχών
Είκοσι χρόνια μετά την πρώτη Δήλωση του Κορκ, η ΕΟΚΕ
και η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) διοργάνωσαν στις 9
Νοεμβρίου κοινή διάσκεψη προκειμένου να συζητηθεί η νέα
στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αγροτική
ανάπτυξη, η οποία θα στηριχθεί στη Δήλωση του Κορκ 2.0.
«Εάν δεν εξασφαλίσουμε προοπτικές στους νέους με την
πραγματοποίηση επενδύσεων σε υποδομές και την τόνωση
της ανάπτυξης και της απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές, θα χάσουμε τα πιο πολύτιμο κεφάλαιό μας, τη νεολαία
μας, και αυτή θα είναι η αρχή του τέλους των αγροτικών
περιοχών», δήλωσε ο κ. Brendan Burns (UK – Ομάδα των
Εργοδοτών), πρόεδρος του ειδικευμένου τμήματος «Γεωργία, αγροτική ανάπτυξη και περιβάλλον» (ΝΑΤ) της ΕΟΚΕ.
Ωστόσο, 20 χρόνια μετά την έκκληση, η οποία διατυπώθηκε κατά την πρώτη διάσκεψη υπέρ της «δίκαιης κατανομής» των δημόσιων δαπανών και επενδύσεων, το χάσμα
μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών εξακολουθεί να

διευρύνεται, κυρίως επειδή μειώθηκε η αγροτική χρηματοδότηση. Η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ μιας ισχυρής περιφερειακής
προσέγγισης, βάσει της οποίας η ύπαιθρος και οι πόλεις θα
αντιμετωπίζονται ως μέρη του ίδιου συνόλου, τα οποία θα
αποκομίζουν αμοιβαία οφέλη.
Ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ, κ. Γιώργος Ντάσης, τόνισε τη δέσμευσή
του για δυναμικότερες αγροτικές κοινότητες, οι οποίες θα
είναι επίσης σε θέση να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο
στην υλοποίηση της Ατζέντας του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο κ. Ντάσης ανέφερε τα εξής: «Έφτασε πλέον η στιγμή
για μια στρατηγική συμμαχία μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων φορέων που προωθούν την καλύτερη αξιοποίηση του
δυναμικού των αγροτικών περιοχών. Και αυτή η συμμαχία
πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο την ΕτΠ και την ΕΟΚΕ, αλλά
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.» (sma)
l

Πρώτη συνεδρίαση της Μικτής Συμβουλευτικής
Επιτροπής της κοινωνίας των πολιτών ΕΕ-Χιλής
Στις 4-5 Οκτωβρίου 2016, η Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή (ΜΣΕ) της κοινωνίας των πολιτών ΕΕ-Χιλής, η οποία
συγκροτήθηκε δυνάμει της συμφωνίας σύνδεσης (ΣΣ) ΕΕ-Χιλής, πραγματοποίησε την πρώτη συνεδρίασή της ούτε λίγο
ούτε πολύ 11 χρόνια μετά από την έναρξη ισχύος της ΣΣ.
Η ΜΣΕ θα συμπροεδρεύεται από την κ. Lidija Pavic-Rogošic
(HR – Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων), μέλος της ΕΟΚΕ,
και από τον κ. Miguel Santibáñez, συντονιστή του Acción,
του δικτύου ΜΚΟ της Χιλής. Η πρώτη συνεδρίαση της ΜΣΕ
είχε ως στόχο τον προσδιορισμό της αποστολής και των
καθηκόντων της, την κατάρτιση του εσωτερικού κανονισμού της και τη διαμόρφωση κοινού προγράμματος εργασιών με βάση θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, σύμφωνα με τις συμφωνίες
ελεύθερων συναλλαγών για τις οποίες πραγματοποιήθηκαν
πρόσφατα διαπραγματεύσεις. Η ΕΟΚΕ ευελπιστεί ότι η ΜΣΕ θα
διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην εν λόγω διαδικασία και ότι θα
καταστεί το μοναδικό συμβουλευτικό όργανο της κοινωνίας
των πολιτών στο πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας.
Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.events-and-activities-eu-chile-jcc-01(mr)l

ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Η επί μακρόν αναμενόμενη σύσταση της ΜΣΕ προκύπτει σε
μια στιγμή κατά την οποία οι σχέσεις ΕΕ-Χιλής βρίσκονται σε
κρίσιμη καμπή, με εν εξελίξει συζητήσεις για τον εκσυγχρονισμό της ΣΣ, συμπεριλαμβανομένου ενός κεφαλαίου για το

Το πρώτο ευκολοδιάβαστο
φυλλάδιο της ΕΟΚΕ για άτομα με
δυσχέρειες κατανόησης

σχεδιάζουν, προφανώς, να μεταβούν στη Γερμανία και
τη Σουηδία, το κλείσιμο των συνόρων, όμως, έχει μετατρέψει την Ελλάδα από απλό τόπο διέλευσης σε τόπο
μακροχρόνιας διαμονής. Ωστόσο, δεν υπάρχουν στοιχεία
σχετικά με τον αριθμό των ατόμων με αναπηρία μεταξύ
των προσφύγων.

Τι είναι
η Ευρωπαϊκή
Οικονομική
και Κοινωνική
Επιτροπή;

Μόλις ταυτοποιούνται, τα παιδιά και οι ενήλικες με αναπηρία
μεταφέρονται σε ανοικτά κέντρα υποδοχής και τους προσφέρονται οι καλύτερες δυνατές συνθήκες διαβίωσης, ανάλογα
με τις δυνατότητες κάθε εγκατάστασης. Έχουν καταβληθεί
προσπάθειες να καταστούν προσβάσιμοι οι χώροι υποδοχής
στους οποίους διαμένουν πρόσφυγες με αναπηρία, ωστόσο
το λοφώδες έδαφος, οι απομακρυσμένες τοποθεσίες, οι
περιορισμένοι πόροι καθιστούν την διασφάλιση κινητικότητας και πρόσβασης πραγματική πρόκληση. Την εβδομάδα
πριν από την επίσκεψη, εγκαινιάστηκε ένα νέο πρόγραμμα
με στόχο τα παιδιά πρόσφυγες να αρχίσουν να πηγαίνουν
σχολείο. Δεν υπήρξε, όμως, μέριμνα για τα παιδιά πρόσφυγες
με αναπηρία.
Τον Φεβρουάριο του 2017, η ΕΟΚΕ θα διοργανώσει ακρόαση για να παρουσιάσει τα κυριότερα πορίσματα αυτής της
αποστολής της στα άλλα όργανα της ΕΕ και στους λοιπούς
ενδιαφερόμενους φορείς. (mm)
l

Η ΕΟΚΕ δημοσίευσε το
πρώτο ευκολοδιάβαστο φυλλάδιό της για
άτομα με δυσχέρειες
κατανόησης λόγω
διανοητικής αναπηρίας ή χαμηλού μορφωτικού επιπέδου ή,
ακόμη, άλλων προβλημάτων που μπορεί να περιορίζουν
την πρόσβασή τους στην πληροφόρηση. Το φυλλάδιο
αυτό παρουσιάζει την ΕΟΚΕ, τον ρόλο της, τη λειτουργία
της και τις δραστηριότητές της, με απλό τρόπο. Η ξεκάθαρη γλώσσα, η γραμματοσειρά, καθώς και η σελιδοποίηση ακολουθούν τις συστάσεις των κατευθυντήριων
γραμμών που αφορούν αυτό το είδος δημοσιεύσεων.
Δημοσίευση σε: EN, FR, DE

3

από την Ομάδα Διαφόρων
Δραστηριοτήτων
Στις 27 Οκτωβρίου 2016, η Ομάδα Διαφόρων
Δραστηριοτήτων της ΕΟΚΕ πραγματοποίησε
συνάντηση στη Μπρατισλάβα για να εξετάσει
το ακόλουθο θέμα: «Ο ρόλος της κοινωνίας
πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση
και η κατοχύρωση ασφαλούς, βιώσιμης, ανταγωνιστικής και οικονομικά προσιτής ενέργειας».
Στη διάσκεψη επί του θέματος, στην οποία
συμμετείχαν περίπου 120 εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών από τη Σλοβακία και την
ΕΟΚΕ, παρέστησαν επίσης ο κ. Maroš Šefčovič,
Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
αρμόδιος για την Ενεργειακή Ένωση, και ο κ.
Vojtech Ferencz, Υφυπουργός Οικονομίας της
Σλοβακίας. Κηρύσσοντας την έναρξη της διάσκεψης, ο πρόεδρος της Ομάδας Διαφόρων
Δραστηριοτήτων κ. Luca Jahier κάλεσε όλους
τους ενδιαφερόμενους παράγοντες να προσφέρουν την πλήρη στήριξή τους στην Ενεργειακή
Ένωση της ΕΕ η οποία, κατά την άποψή του,

Από αριστερά προς τα δεξιά: ο κ. Maroš Šefčovič, ο κ. Luca Jahier και ο κ. Kropil Rudolf
έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει «το οικολογικό ισοδύναμο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Άνθρακα και Χάλυβα της 3ης χιλιετίας».
Ο κ. Jahier πρόσθεσε επίσης ότι η Ενεργειακή
Ένωση αποτελεί αναμφίβολα τεράστια ευκαιρία για την επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης
και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην
ΕΕ, καθώς και θετικό μέσο προς όφελος της
ευρωπαϊκής συνεργασίας, της συνοχής, της

αλληλεγγύης και της εμπιστοσύνης. Ακριβώς
την ίδια άποψη εξέφρασε και ο κ. Šefčovič,
ο οποίος τόνισε ότι η Ενεργειακή Ένωση αποτελεί ένα εξαιρετικά συναινετικό ευρωπαϊκό
σχέδιο και ότι η κοινωνία των πολιτών, η οποία
βρίσκεται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών κοινωνιών, οφείλει να επωμιστεί τον ρόλο που
της αναλογεί για τη διασφάλιση μιας δίκαιης
ενεργειακής μετάβασης, χωρίς κανείς να μείνει
πίσω. (cl)
l

ΕN ΣΥΝΤΟΜΙΑ
Το μέλος της ΕΟΚΕ κ. Madi Sharma γράφει ένα βιβλίο για να
συμβάλει στην υλοποίηση 7 δισεκατομμυρίων ιδεών
Το μέλος της ΕΟΚΕ κ. Madi Sharma (UK – Ομάδα
των Εργοδοτών) προέβη στην έκδοση, από
την ίδια, του βιβλίου της Μάντι δεν έχεις καμιά
δικαιολογία! Έχοντας επιζήσει από καταστάσεις
ενδοοικογενειακής βίας και μετατραπεί σε επιτυχημένη επιχειρηματία, η Madi έχει θέσει ως
στόχο της να βοηθά τους άλλους —ειδικά τα
μειονεκτούντα άτομα— να μεταμορφωθούν σε
παράγοντες αλλαγής, αναπτύσσοντας το επιχειρηματικό δυναμικό τους, με την ευρύτερη έννοια
του όρου. Η επιχειρηματικότητα, όπως τονίζεται
στη γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ Δημιουργικότητα και
επιχειρηματικότητα: μέσα εξόδου από την κρίση,
δεν έχει να κάνει με χρήματα ή με επιχειρηματικά σχέδια, αλλά με ιδέες και με τη μετατροπή

Ο κ. Jacek Krawczyk με τον Πρέσβη των ΗΠΑ κ. Charles Adams, την κ. Signe Ratso (ΓΔ TRADE της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής) και τον κ. Matti Anttonen, Υφυπουργό Εξωτερικών Οικονομικών Υποθέσεων
της Φινλανδίας

από την Ομάδα των
Εργοδοτών
Ο ρόλος του εμπορίου ως παράγοντα που
παράγει ανάπτυξη και θέσεις εργασίας είναι
αναμφισβήτητος, αλλά η δημόσια αντίληψη
για την ελευθέρωση του εμπορίου έχει
αρχίσει να μετατρέπεται σε αρνητική και οι
ανησυχίες των πολιτών πρέπει να αντιμετωπισθούν πιο αποτελεσματικά. Αυτό ήταν ένα
από τα συμπεράσματα της διάσκεψης με
τίτλο «Ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανάπτυξης

και ανταγωνιστικότητας: Προορατικό εμπορικό θεματολόγιο – ΤΩΡΑ!», που πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι στις 26 Οκτωβρίου.
Η διάσκεψη διοργανώθηκε από κοινού από
την Ομάδα Εργοδοτών της ΕΟΚΕ, τη Συνομοσπονδία Φινλανδικών Βιομηχανιών και την
ICC Finland.
Στο πλαίσιο της διάσκεψης, τονίστηκε ότι οι
επιχειρηματικές οργανώσεις πρέπει να ενστερνιστούν την ιδέα του ελεύθερου εμπορίου· δεν
πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι το κοινό
αντιλαμβάνεται τα οφέλη του. Τα κράτη μέλη

Δημόσιες επενδύσεις στην Ευρώπη:
η ΕΕ μπορεί και πρέπει να κάνει
περισσότερα!
από την Ομάδα των Εργαζομένων
Η Ευρώπη εξακολουθεί να πάσχει από έλλειψη
επενδύσεων, γεγονός που θέτει εμπόδια στην
οικονομική ανάκαμψη και στην κοινωνική πρόοδο. Η τόνωση της οικονομικής ανάκαμψης
μέσω δημοσίων επενδύσεων ήταν το ζήτημα
στο οποίο εστίασε η Ομάδα των Εργαζομένων,

κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης που
πραγματοποιήθηκε στις 30 Νοεμβρίου. Ο οικονομολόγος κ. Achim Truger παρουσίασε τη
μελέτη του με τίτλο Εφαρμογή του χρυσού
κανόνα για την πραγματοποίηση δημόσιων
επενδύσεων στην Ευρώπη και εξήγησε πώς τα
δημόσια ελλείμματα θα μπορούσαν να αιτιολογούνται εάν χρησιμοποιούνται για επενδυτικούς σκοπούς. Οι συμμετέχοντες συζήτησαν

Η συζήτηση στο Ελσίνκι ήταν εξαιρετικά επίκαιρη, καθώς πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων της τελευταίας στιγμής
με θέμα τη ΣΟΕΣ. Μετά την τελική συμφωνία
ως προς τη ΣΟΕΣ, ο πρόεδρος της Ομάδας των
Εργοδοτών και οι Φινλανδοί συνδιοργανωτές
εξέδωσαν κοινή δήλωση στην οποία ανέφεραν
ότι στηρίζουν τις ελεύθερες συναλλαγές κι ότι
η εξασφάλιση ευρείας στήριξης των ελευθέρων
συναλλαγών τόσο από τους εργοδότες όσο και
από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις θα είναι
δυνατή όταν η σχετική συζήτηση θα βασίζεται
σε στοιχεία και σε αριθμούς κι όχι σε μύθους
και σε φόβους.
l

ο κ. Thierry Libaert (FR – Ομάδα Διαφόρων
Δραστηριοτήτων). Ο κ. Libaert συντόνισε τη
συζήτηση, στην οποία έλαβαν μέρος ορισμένοι
από τους συγγραφείς του βιβλίου, καθώς και
άλλοι διακεκριμένοι ομιλητές.

Ο κ. Thierry Libaert (αριστερά), μέλος της
ΕΟΚΕ, κατά την εναρκτήρια εκδήλωση
Στις 16 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε συζήτηση με συντονιστή στη σχολή INSEEC Business
School, στο Παρίσι, με την ευκαιρία της δημοσίευσης του βιβλίου «La communication
environnementale» («Η περιβαλλοντική επικοινωνία»), ενός βιβλίου που επιμελήθηκε

Στο βιβλίο —το οποίο εκδόθηκε από το Εθνικό
Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας (CNRS) της
Γαλλίας— εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο
εξελίχθηκε η περιβαλλοντική επικοινωνία από
τη δεκαετία του 1990 που έκανε την πρώτη της
εμφάνιση, μετά από μια σειρά περιβαλλοντικών καταστροφών, έως την ενσωμάτωσή
της στη ρητορική των επιχειρήσεων και των
φορέων χάραξης πολιτικής. Επίσης, διερευνώνται ο τρόπος με τον οποίο η περιβαλλοντική
επικοινωνία μπορεί να επηρεάσει τη δράση
μιας επιχείρησης, οι διαδικασίες και οι λειτουργίες ως προς το περιβάλλον και ο τρόπος με
τον οποίο διαμορφώνει τη συμπεριφορά των
καταναλωτών. (dm)
l

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΆΤΙΚΕΣ ΕΥΧΈΣ
Αγαπητοί αναγνώστες,
Σας διαβιβάζουμε τις θερμότερες ευχές μας για
τις γιορτές των Χριστουγέννων και για ένα νέο
έτος 2017 με υγεία και ευημερία.
Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και
προσβλέπουμε σε μια νέα χρονιά γεμάτη συναρπαστικές καινούριες προκλήσεις και ευκαιρίες,
καθώς προετοιμαζόμαστε για τη μετάβασή μας
σε μια νέα επιγραμμική μορφή κατά τους προσεχείς μήνες.
Η ομάδα του ενημερωτικού δελτίου της ΕΟΚΕ
CESE-Info

τον τρόπο με τον οποίο ένας τέτοιος κανόνας
θα μπορούσε να εφαρμοσθεί με επιτυχία στο
επίπεδο της ΕΕ, προκειμένου να αυξηθεί το
περιθώριο ευελιξίας στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης με τον αποκλεισμό των
παραγωγικών επενδύσεων από τους εθνικούς
στόχους ελλείμματος και χρέους.
Η ερευνήτρια κ. Chiara Crepaldi παρουσίασε
μια άλλη μελέτη στην οποία εξετάζονται οι
πιθανές συνέργειες με το επενδυτικό σχέδιο
για την Ευρώπη και την πρωτοβουλία της ΕΕ
για τον πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων ως
βασικά στοιχεία της νέας στρατηγικής για μια
ανοδική οικονομική και κοινωνική σύγκλιση

τους σε πράξη. Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://
madisharma.org/noexcuses/ (dm)
l

Το μέλος της ΕΟΚΕ κ. Thierry Libaert διερευνά
την περιβαλλοντική επικοινωνία

Ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας:
Προορατικό εμπορικό θεματολόγιο – ΤΩΡΑ!
μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στο
θέμα αυτό. Η εντολή για τη διαπραγμάτευση
εμπορικών συμφωνιών που δίδεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τα κράτη μέλη, πρέπει να
χορηγείται μόνο μετά από διεξοδικές συζητήσεις στο εθνικό επίπεδο κι αφού εξασφαλίζεται η υποστήριξη των εθνικών κοινοβουλίων.
Η εμπορική πολιτική δεν πρέπει να καταλήγει
«όμηρος» εθνικών ζητημάτων. Τυχόν ανησυχίες σε εθνικό ή ακόμη και σε περιφερειακό
επίπεδο θα πρέπει να συζητούνται σε πρώιμο
στάδιο της διαδικασίας. Η ΕΕ χρειάζεται μια
προορατική εμπορική ατζέντα για τις επιχειρήσεις, οι δε κανονιστικές ρυθμίσεις πρέπει να
υποστηρίζουν —όχι να παρεμποδίζουν— την
ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Η κ. Madi Sharma, μέλος της ΕΟΚΕ, με μια
ομάδα επίδοξων επιχειρηματιών

εργαζόμενους και τους πολίτες, ιδίως ενώπιον
του αυξανόμενου εθνικισμού και των προκλήσεων που θέτει η ψηφιακή εποχή.

στην Ευρώπη. Οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι
η ΕΕ πρέπει, επειγόντως, να αναπτύξει ένα
θετικό σχέδιο για τη διασφάλιση δίκαιων
συνθηκών διαβίωσης και εργασίας για τους

Η συνάντηση αυτή έδωσε την ευκαιρία να
συζητηθεί η πρόοδος που έχει σημειωθεί ως
προς τη Δέσμη μέτρων για την απασχόληση,
την ανάπτυξη και τις επενδύσεις του Προέδρου κ. Juncker και να αναπτυχθούν ιδέες για
την προώθηση της επενδυτικής πολιτικής της
ΕΕ και της πρωτοβουλίας για τον «κοινωνικό
πυλώνα» ως μέσων διασφάλισης μιας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και ως
εναλλακτικής λύσης στις πολιτικές λιτότητας.
(mg)
l

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

Επιμέλεια:

Alun Jones (αρχισυντάκτης)
Daniela Marangoni (dm)

Σε αυτό το τεύχος
συνεργάστηκαν:

Caroline Alibert-Deprez (cad)
Chloé Lahousse (cl)
Daniela Marangoni (dm)
Dilyana Slavova
Jasmin Klotzing (jk)
Κατερίνα Σερίφη (ks)
Margarida Reis (mr)
Μαργαρίτα Γαβανά (mg)
Milen Minchev (mm)
Monica Procopet (mp)
Silvia M. Aumair (sma)

Συντονισμός:
Daniela Marangoni
Κατερίνα Σερίφη

Η έκδοση ολοκληρώθηκε την
1η Δεκεμβρίου 2016
Διεύθυνση:
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Κτίριο Jacques Delors, 99 Rue Belliard, B-1040
Βρυξέλλες, Βέλγιο
Tηλ. (+32 2) 546.94.76
Φαξ (+32 2) 546.97.64
Email: eescinfo@eesc.europa.eu
Ιστοσελίδα: http://www.eesc.europa.eu/

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 EESC info διατίθεται επίσης σε 23 γλώσσες, σε μορφή PDF, στον δικτυακό τόπο της ΕΟΚΕ, στη
διεύθυνση:
URL: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
Το ΕΟΚΕ info δεν αποτελεί τα επίσημα πρακτικά των εργασιών της ΕΟΚΕ, τα οποία δημοσιεύονται
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες εκδόσεις της ΕΟΚΕ.
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής και αποστολή αντιγράφου στον συντάκτη.
Κυκλοφορία: 5.800 αντίτυπα.
Το επόμενο τεύχος θα κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο του 2017.
ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΣΕ 100% ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ
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Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών στην Ευρωπαϊκή
Ενεργειακή Ένωση – διάσκεψη στη Μπρατισλάβα με θέμα
μια ασφαλή, βιώσιμη, ανταγωνιστική και οικονομικά
προσιτή ενέργεια

