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ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Αγαπητοί
αναγνώστες,

Can Dündar: «Μην απομονώνετε την
Τουρκία. Ο Ερντογάν δεν είναι η Τουρκία»

πολύ σημαντική. Ελπίζω ότι θα εισακουστεί από
τις κυβερνήσεις και τα εθνικά μας κοινοβούλια,
αλλά και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα
είμαστε αρωγοί στο πλάι σας».

Ας συνεχίσουμε να πιστεύουμε!

Με το μήνυμα αυτό συμφώνησε και η πρόεδρος της Ομάδας Εργαζομένων της ΕΟΚΕ κ.
Gabriele Bischoff, η οποία παρότρυνε επίσης τις τουρκικές αρχές να απελευθερώσουν
τον Γερμανό δημοσιογράφο κ. Deniz Yücel
που παραμένει ακόμη φυλακισμένος στην
Τουρκία. Ο πρόεδρος της Ομάδας Διαφόρων
Δραστηριοτήτων της ΕΟΚΕ κ. Luca JAHIER
και η πρόεδρος του τμήματος REX κ. Dilyana
Slavova υπενθύμισαν στους παρισταμένους
ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να συνεργάζεται με την τοπική κοινωνία των πολιτών για
την επάνοδο σε μια δημοκρατική και ανοικτή
Τουρκία.

Μετά από ένταση μηνών και μια κάποια ανησυχία, επικρατεί πλέον λίγη ανακούφιση στην
Ευρώπη, με τα εκλογικά αποτελέσματα ορισμένων κρατών μελών.
Η νίκη του Emmanuel Macron, για παράδειγμα, αποτελεί σαφή απόδειξη αλλαγής νοοτροπίας
των Γάλλων ψηφοφόρων απέναντι στα «αιώνια πολιτικά κόμματα». Είναι σαφές ότι η πολιτική
ανάλυση είναι πολύ πιο σύνθετη, πάντως τα σημάδια αλλαγής είναι προφανή.

Δεν είμαι πολιτικός αναλυτής, παρότι όμως η γαλλική πραγματικότητα με ενδιαφέρει και με
γοητεύει, κι ας είναι πολύ διαφορετική από τη δική μας, αυτό που με καθησυχάζει περισσότερο
είναι οι συνέπειες των αποτελεσμάτων για το ευρωπαϊκό όραμα.
Στη Γαλλία, όπως και σε άλλα κράτη μέλη, υπήρχε ένα πρόγραμμα, ένα σύνολο απόψεων
που διάφοροι υποψήφιοι υποστήριζαν και οι οποίες, παρότι δεν έρχονται σε αντίφαση με τη
δημοκρατία, θα έθεταν υπό αμφισβήτηση το ευρωπαϊκό όραμα, έτσι όπως το γνωρίζουμε.
Δεν θα ήταν εποικοδομητικό για την Ευρώπη μια τόσο σημαντική χώρα όπως η Γαλλία να έχει
αντιευρωπαϊστή ηγέτη.
Δεν θέλω να πω ότι η Ευρώπη δεν χρειάζεται μεταρρυθμίσεις και μια νέα πνοή. Εννοώ απλώς
ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος που θα εναντιωθεί στο όλο εγχείρημα, στο όνομα ενός
ιδεολογήματος που βασίζεται στον δημαγωγικό προστατευτισμό και στον χωρισμό, στο όνομα
μιας υποτιθέμενης ασφάλειας.
Εννοώ ότι η διαφύλαξη των ατομικών και συλλογικών αξιών στην κοινωνία —είτε συμφωνεί
κανείς με αυτές είτε όχι— αποτελεί δικαίωμα και καθήκον όλων, δεν έχει όμως κανένα νόημα
όταν η διαφύλαξη αυτή συνίσταται σε μια επίθεση κατά της Ευρώπης και του οράματος ειρήνης
που όλοι μας ονειρευόμαστε και όλοι θέλουμε να συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε.
Δεν γνωρίζουμε λεπτομερώς το πολιτικό πρόγραμμα ορισμένων ηγετών που έχουν πλέον
εκλεγεί, πολλά δε είναι αυτά που απομένει ακόμη να προσδιοριστούν. Γνωρίζουμε όμως ότι
η επιλογή της διαφύλαξης της ευρωπαϊκής ιδέας και της προστασίας των αξιών μιας Ευρώπης
της οικονομικής ανάπτυξης για όλους αποτελεί επαρκή λόγο για να είμαστε ικανοποιημένοι
και να έχουμε μεγαλύτερες ελπίδες για το μέλλον.
Αποτελεί παραπάνω από επαρκή λόγο για να αναστενάξει η Ευρώπη με ανακούφιση και για να
προσπαθήσει τώρα να μεταρρυθμιστεί, προκειμένου να έρθει πιο κοντά στους πολίτες, στις
ανησυχίες τους και στις θεμιτές τους προσδοκίες.
Για μια φορά ακόμη, πιστεύω πως τα μέλη της ΕΟΚΕ, ως ζωντανοί μάρτυρες των επιθυμιών των
λαών, πρέπει να είναι διαθέσιμοι για να συμβάλουν στην προώθηση μιας Ευρώπης ειρηνικής,
χωρίς αποκλεισμούς, που θα βοηθά όλους και θα συνεργάζεται με όλους. Μακάρι αυτό να
γίνει πραγματικότητα!
Gonçalo Lobo Xavier
Αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ
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ΕΟΚΕ, Βρυξέλλες: σύνοδος ολομέλειας
της ΕΟΚΕ

4

Η ΕΟΚΕ πραγματοποιεί
διαβούλευση με την κοινωνία
των πολιτών για τη Λευκή
Βίβλο σχετικά με το μέλλον της
Ευρώπης
Η ΕΟΚΕ προτείνει τη δημιουργία
πλατφόρμας ενδιαφερομένων
μερών για την ενίσχυση
της απασχολησιμότητας
των γυναικών στον τομέα των
μεταφορών
Γιώργος Ντάσης: «Όταν
κάνουμε πράξη την επίδειξη
αλληλεγγύης τότε μπορούμε να
αφήσουμε ίχνη στην Ιστορία»

Ο εξόριστος Τούρκος
δημοσιογράφος συζητά
με τα μέλη της ΕΟΚΕ
για την ελευθερία των
μέσων ενημέρωσης και τα
ανθρώπινα δικαιώματα
Μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στην Τουρκία, η ΕΟΚΕ προσκάλεσε τον Τούρκο δημοσιογράφο κ. Can Dündar στη σύνοδο ολομέλειάς
της τον Απρίλιο. Ο πρώην αρχισυντάκτης της
τουρκικής εφημερίδας «Cumhuriyet» ζήτησε
από την ΕΕ να σταθεί στο πλευρό της Τουρκίας και του λαού της για να προασπίσει την

ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και τη
δημοκρατία.

Ο κ. Dündar, ο οποίος ζει σήμερα εξόριστος στη
Γερμανία, καταδικάστηκε σε φυλάκιση πέντε
ετών μετά την αποκάλυψη στην οποία προέβη
η εφημερίδα του, καταγγέλλοντας λαθρεμπόριο όπλων προς τους αντάρτες της Συρίας με
τη διαμεσολάβηση της τουρκικής υπηρεσίας
πληροφοριών. Ο Αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ κ.
Gonçalo Lobo Xavier προέτρεψε την Τουρκία να συνεργαστεί με διεθνείς οργανώσεις
δημοσιογράφων, καθώς και με την UNESCO,
τον ΟΑΣΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης, για
την αποκατάσταση της ελευθερίας του Τύπου
στην επικράτειά της. (mm)
l

«Η Τουρκία είναι σήμερα η μεγαλύτερη φυλακή
για τους δημοσιογράφους», δήλωσε ο κ. Can
Dündar. «Εάν η Ευρώπη εξακολουθεί να αποδίδει μεγάλη σημασία στην ελευθερία της σκέψης και του Τύπου, τότε θα πρέπει να στηρίξει
τον τουρκικό λαό. Η Ευρώπη δεν θα πρέπει να
απαρνηθεί τις αξίες της για να αποκτήσει βραχυπρόθεσμα οφέλη».
Ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ κ. Γιώργος Ντάσης
τόνισε τα εξής: «Ο αγώνας σας είναι και δικός
μας αγώνας μας και η έκκλησή σας για την προάσπιση της δημοκρατίας και της ελευθερίας είναι

Για να καταπολεμηθεί η χρηματοδότηση
της τρομοκρατίας απαιτούνται
ευρύτερα μέτρα
© Shutterstock

Έχει επέλθει εκ των πραγμάτων μια μεταβολή ως προς το πώς αντιλαμβάνονται οι ψηφοφόροι
την πολιτική και τις πολιτικές, το δε αποτέλεσμα της μεταβολής αυτής φαίνεται από την εκλογή
ενός υποψηφίου ανεξάρτητου από τα κόμματα και με προσωπικές απόψεις.

Η ΕΟΚΕ επιδοκιμάζει τα
σχέδια της Επιτροπής για
τους ελέγχους των ρευστών
διαθεσίμων, αλλά επισημαίνει
τα εμπόδια που παρακωλύουν
την εφαρμογή τους

Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τη νέα πρόταση της
Επιτροπής που αποσκοπεί στην επέκταση
των ελέγχων των ρευστών διαθεσίμων στα
σύνορα της ΕΕ και στην εκχώρηση περισσότερων εξουσιών στις αρχές για τη διενέργεια
ελέγχων και την κατάσχεση προϊόντων εάν
τυχόν υπάρχουν υπόνοιες παράνομης δραστηριότητας, με στόχο τη συλλογή περισσότερων
πληροφοριών και τον εντοπισμό κρουσμάτων
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ωστόσο,
η ΕΟΚΕ κάλεσε εκ νέου την Επιτροπή να δημοσιεύσει κατάλογο των «φορολογικών παραδείσων» που ευθύνονται για την πλειονότητα των
παράνομων χρηματικών ροών διότι θεωρεί
ότι η μη δημοσίευσή του αποτελεί τεράστιο
εμπόδιο για την αποτελεσματική εφαρμογή
της πρότασης.

«Η αποστολή μετρητών παραμένει ο βασικός
δίαυλος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και άλλα χρηματοοικονομικά εγκλήματα», δήλωσε ο κ.
Javier Doz Orrit (Ομάδα Εργαζομένων – ES),
εισηγητής της γνωμοδότησης με θέμα «Χρηματοδότηση της τρομοκρατίας – Έλεγχοι της
διακίνησης ρευστών διαθεσίμων» που υιοθετήθηκε κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Απριλίου.
Η ΕΟΚΕ συνιστά, κατόπιν διαβουλεύσεων και
σχετικής μελέτης, να εκπονήσει η Επιτροπή
ένα σχέδιο για τη μείωση της χρήσης μετρητών
στην ΕΕ. «Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να διερευνηθεί εάν είναι ενδεδειγμένο το κατώτατο όριο
των 10.000 ευρώ για την υποχρέωση δήλωσης»,

www.eesc.europa.eu

επεσήμανε ο συνεισηγητής της γνωμοδότησης
κ. Mihai Ivaşcu (Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων – RO). Στη γνωμοδότηση προτείνεται
επίσης η επέκταση του ορισμού των «ρευστών
διαθεσίμων» προκειμένου να συμπεριληφθούν
σε αυτόν οι προπληρωμένες κάρτες και άλλα
αγαθά υψηλής ρευστότητας, όπως ο χρυσός.
Η ΕΟΚΕ επιδοκιμάζει την προβλεπόμενη επιβολή
κυρώσεων στα κράτη μέλη σε περίπτωση μη
συμμόρφωσής τους με την υποχρέωση δήλωσης, αλλά επισημαίνει ότι θα πρέπει οι κυρώσεις
να είναι τυποποιημένες και, συγχρόνως, να προβλεφθεί μια ενιαία διαδικασία κοινοποίησης για
όλα τα κράτη μέλη.
Στη γνωμοδότηση τονίζεται επίσης η σημασία
που έχει η βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών και του συντονισμού, τόσο μεταξύ
των αρχών των κρατών μελών όσο και με
τρίτες χώρες, και καλούνται τα κράτη μέλη να
θέσουν στη διάθεση της Ευρωπόλ τις βάσεις
δεδομένων τους για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας. (ll/mm)
l

Πώς μπορεί να ενισχυθεί η πρόταση
της Επιτροπής για καθαρή ενέργεια;

© Shutterstock

Η ΕΟΚΕ προτείνει τη δημιουργία πλατφόρμας
ενδιαφερομένων μερών για την ενίσχυση
της απασχολησιμότητας των γυναικών στον
τομέα των μεταφορών

Η εν λόγω πρωτοβουλία εγκρίθηκε
από την Επιτροπή και θα εγκαινιαστεί
τον Νοέμβριο
Μόνο δύο στους δέκα εργαζόμενους στον τομέα των
μεταφορών είναι γυναίκες. Με τους άνδρες να καταλαμβάνουν ποσοστό 78% των θέσεων εργασίας, οι μεταφορές είναι
ένας από τους τομείς που πλήττονται περισσότερο από την
ανισότητα μεταξύ των φύλων. Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η προσέλκυση περισσότερων γυναικών αποτελεί επιτακτική ανάγκη
και προτείνει, για την αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος,
τη δημιουργία «Πλατφόρμας Αλλαγής».
Κατά τη σύνοδο ολομέλειάς της τον Απρίλιο, η ΕΟΚΕ ενέκρινε τη γνωμοδότηση με θέμα «Γυναίκες και μεταφορές – Πλατφόρμα αλλαγής», στην οποία προσδιορίζεται
αυτό το νέο φόρουμ ενδιαφερομένων μερών και διατυπώνονται συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τον τρόπο
συγκρότησής του.
«Οι μεταφορές αποτελούν τομέα που σχεδιάστηκε από άνδρες
για άνδρες», δήλωσε η εισηγήτρια της ΕΟΚΕ κ. Madi Sharma
(Ομάδα Εργοδοτών – UK). «Ωστόσο, σήμερα, η αύξηση του

αριθμού των γυναικών στον τομέα των μεταφορών δεν αποτελεί μόνο επιχείρημα σχετικό με το φύλο, αλλά και οικονομική και
κοινωνική επιταγή. Για να αποτελέσει κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης και της καινοτομίας, ο εν λόγω τομέας έχει
απελπιστική ανάγκη ικανών και δραστήριων εργαζομένων που
πρέπει να αισθάνονται ότι χαίρουν εκτίμησης και προστασίας».
Με τη βοήθεια αυτής της πλατφόρμας, η ΕΟΚΕ θα επιδιώξει την
ενεργό συμμετοχή του συνόλου των ενδιαφερομένων μερών
στο πλαίσιο της διαδικασίας διαφοροποίησης του εργασιακού
περιβάλλοντος του εν λόγω τομέα και της μεγιστοποίησης των
ευκαιριών που παρέχονται στις γυναίκες. Η πλατφόρμα αυτή
θα πρέπει να ακολουθήσει μια προσέγγιση βασισμένη στη
δράση, στη λήψη στοχευμένων μέτρων και στην υποστήριξη
από ειδικό δικτυακό τόπο. Η ΕΟΚΕ είναι επίσης της γνώμης
ότι η παρακολούθηση, η αξιολόγηση και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών αποτελούν μέσα ζωτικής σημασίας για τη
διασφάλιση της αξιοπιστίας και της επιτυχημένης πορείας της.
Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Timmermans και η αρμόδια για θέματα μεταφορών Επίτροπος κ. Bulc ενέκριναν τη
συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η οποία θα εγκαινιαστεί εντός
του Νοεμβρίου 2017. (mq)
l

Η ΕΟΚΕ πραγματοποιεί διαβούλευση με την
κοινωνία των πολιτών για τη Λευκή Βίβλο
σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης
από όλες τις σφαίρες της οικονομικής και της κοινωνικής
ζωής, θα τροφοδοτήσουν με στοιχεία τη γνωμοδότηση που
προετοιμάζει η ΕΟΚΕ σχετικά με τη Λευκή Βίβλο, κατόπιν
αίτησης γνωμοδότησης της Επιτροπής. Η γνωμοδότηση θα
υιοθετηθεί στη σύνοδο ολομέλειας που θα πραγματοποιήσει
η ΕΟΚΕ τον Ιούλιο.

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ)
θα διοργανώσει μια σειρά εθνικών συζητήσεων στα 27
κράτη μέλη, με στόχο να συλλέξει τις απόψεις της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών σχετικά με τα πέντε σενάρια για
τη μελλοντική ανάπτυξη της Ευρώπης που σκιαγραφούνται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Λευκή Βίβλο σχετικά με το
μέλλον της Ευρώπης - Προβληματισμός και σενάρια για την ΕΕ
των 27 έως το 2025.
Οι ιδέες, οι απόψεις και οι ανησυχίες που θα εκφράσουν
κατά τη διάρκεια των εθνικών συζητήσεων διάφορες
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, προερχόμενες

Οι συζητήσεις που θα διεξαχθούν εντός του Μαΐου αποτελούν μέρος μιας ευρείας εν εξελίξει συζήτησης σχετικά με
«τη μελλοντική πορεία της Ευρώπης», η οποία εγκαινιάστηκε
από τα όργανα της ΕΕ σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια με τη συμμετοχή πολιτών, αρχών και οργανώσεων.
Όπως επισημάνθηκε από την Επιτροπή στην αίτηση γνωμοδότησής της, η ΕΟΚΕ καλείται να διαδραματίσει καθοριστικό
ρόλο στην εν λόγω διαδικασία, ως φωνή της οργανωμένης
κοινωνίας των πολιτών της ΕΕ.
Η Λευκή Βίβλος περιλαμβάνει πέντε σενάρια σχετικά με
τη δυνητική εξέλιξη της Ευρώπης έως το 2025 σε διάφορους τομείς, όπως η ενιαία αγορά και το εμπόριο, η μετανάστευση και η ασφάλεια ή η οικονομική και νομισματική
ένωση. (ll/mm)
l

Οι πολιτικές που αποσκοπούν στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης της Ευρώπης απαιτούν ρεαλιστικότερο
σχεδιασμό, καλύτερη διαβούλευση με τους καταναλωτές
και σαφέστερους κανόνες σχετικά με τον τρόπο τήρησης
των στόχων όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Κατά τη σύνοδο ολομέλειάς της τον Απρίλιο, η ΕΟΚΕ ενέκρινε πέντε γνωμοδοτήσεις σχετικά με τη δέσμη μέτρων
της Επιτροπής με τίτλο «Καθαρή ενέργεια για όλους τους
Ευρωπαίους» που περιλαμβάνει χίλιες σελίδες προτάσεων
σχετικά με τις οποίες ο αρμόδιος για την Ενεργειακή Ένωση
Επίτροπος κ. Maroš Šefčovič δήλωσε ότι «θα φέρουν επανάσταση» στον εν λόγω τομέα.

παρά από σαφείς κανόνες». Η ΕΟΚΕ ζήτησε περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή
μπορεί να απαιτήσει από τα κράτη μέλη να λάβουν τα
«απαραίτητα μέτρα» σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι
υπάρχει κάποιο κενό είτε σε επίπεδο προσδοκιών είτε σε
επίπεδο υλοποίησης.
Στην ανακοίνωση της Επιτροπής αποδίδεται «προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση» και επισημαίνονται τα
οφέλη που αποφέρει η αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Ο εισηγητής της ΕΟΚΕ κ. Ulrich Samm υπογράμμισε
επίσης τον πρωταρχικό ρόλο της ενεργειακής απόδοσης,
αλλά υποστήριξε ότι δεν αποτελεί «κατ’ ανάγκη την πρώτη
επιλογή για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας».

Η ΕΟΚΕ –παρότι σε γενικές γραμμές επικροτεί αυτή τη δέσμη
μέτρων, ιδίως τις προσπάθειες για την ενίσχυση του ρόλου
των καταναλωτών ενέργειας ως αυτοτροφοδοτούμενων
παραγωγών και των νέων συμμετεχόντων στην αγορά, όπως
οι τοπικές ενεργειακές κοινότητες– αναμένει ωστόσο ότι θα
προκύψουν σημαντικά εμπόδια, κυρίως επειδή η Επιτροπή
προτίθεται να επιβλέπει τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια
και το κλίμα κάθε κράτους μέλους.

Η ΕΟΚΕ επιδοκίμασε το σχέδιο για τη δημιουργία Παρατηρητηρίου Ενεργειακής Ένδειας, υπενθυμίζοντας ότι αυτό
βασίζεται σε πρόταση που διατυπώθηκε το 2013 από τον
πρόεδρο του τμήματος ΤΕΝ κ. Pierre Jean Coulon.
Ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ κ. Γιώργος Ντάσης προειδοποίησε
ότι η μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας δεν πρέπει να
αποβεί «εις βάρος ορισμένων ομάδων του πληθυσμού, ιδίως
των πιο μειονεκτούντων».

Στη γενική γνωμοδότηση σχετικά με την εν λόγω δέσμη
μέτρων (TEN/624) επισημαίνονται τα εξής: «Η ΕΟΚΕ ανησυχεί
βαθιά ως προς την ικανότητα της διαδικασίας διακυβέρνησης
να συμβάλει στην επιβολή και την επίτευξη συγκεκριμένων
αποτελεσμάτων. Υπάρχει πολύ μεγαλύτερη εξάρτηση από τις
διαβουλεύσεις και από την πίεση που ασκείται από ομοτίμους

Ο κ. Šefčovič τόνισε ότι η προάσπιση των προτάσεων
είναι ζωτικής σημασίας διότι ο κόσμος αναμένει πλέον από
την ΕΕ να υποδείξει την ακολουθητέα πορεία. (dm) l

Κατά την τελευταία σύνοδο ολομέλειάς της, η ΕΟΚΕ
επεσήμανε ότι το σχέδιο της Επιτροπής για τη δημιουργία
ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και άδειας ταξιδίου
(ETIAS), το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση των ελέγχων
ασφαλείας των ταξιδιωτών χωρίς θεώρηση στον χώρο Σένγκεν, καθίσταται πλέον αναπόφευκτο λόγω της παρούσας
κατάστασης.
Στη γνωμοδότησή της με θέμα το ETIAS, η ΕΟΚΕ τόνισε ότι
οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω του εν λόγω συστήματος θα διευκολύνουν την αποτελεσματικότερη διαχείριση
των συνόρων του Σένγκεν, αλλά κάλεσε την Επιτροπή να
εξετάσει το ζήτημα των κρατών μελών της ΕΕ που δεν ανήκουν στον χώρο Σένγκεν.
«Το σύστημα αυτό θα καταστήσει δυνατή την εκ των προτέρων
εξακρίβωση δυνητικών κινδύνων σχετικών με την ασφάλεια
ή την παράτυπη μετανάστευση, με στόχο την προστασία
των πολιτών της ΕΕ από άτομα που εισέρχονται με κακές
προθέσεις», δήλωσε ο εισηγητής κ. Jan Simons (Ομάδα
Εργοδοτών – NL).Παρότι ενδέχεται να μην τύχει ευνοϊκής
αποδοχής από όλους, το ETIAS θα αποβεί επίσης προς όφελος των ταξιδιωτών συμβάλλοντας, παραδείγματος χάρη,
στη μείωση του χρόνου αναμονής στα σύνορα του Σένγκεν.
Ωστόσο, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι το σύστημα αυτό θα πρέπει να
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Η ΕΟΚΕ θεωρεί επί του παρόντος αναγκαίες τις εκ των προτέρων άδειες ταξιδίου
για τις τρίτες χώρες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης
εφαρμοστεί σταδιακά και σε ανοικτή επικοινωνία με τις
ενδιαφερόμενες χώρες.
Το ETIAS θα ισχύσει για τους υπηκόους των περίπου 60
χωρών εκτός ΕΕ που έχουν επί του παρόντος τη δυνατότητα
να εισέρχονται στον χώρο Σένγκεν χωρίς θεώρηση. Σύμφωνα με το σύστημα αυτό, το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία το
2020, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά
αίτηση για την απόκτηση άδειας ταξιδίου που θα λειτουργεί ως «ελαστικότερο καθεστώς σε σχέση με τη θεώρηση».
Στη συνέχεια, η ειδική πλατφόρμα θα διεξάγει αυτόματους
ελέγχους κάνοντας χρήση των συστημάτων πληροφοριών
της ΕΕ, όπως της Ιντερπόλ, της Ευρωπόλ, του Συστήματος
Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) και του Συστήματος Εισόδου/
Εξόδου (ΣΕΕ), και θα εγκρίνει ή θα απορρίπτει την άδεια
αυθημερόν. Ωστόσο, η τελική απόφαση θα εξακολουθήσει
να λαμβάνεται από τους εθνικούς συνοριοφύλακες.
Η ΕΟΚΕ επιδοκίμασε την πρόταση, αλλά τόνισε ότι το ETIAS θα
πρέπει να λειτουργήσει με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών
δικαιωμάτων και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, περιορίζοντας αποκλειστικά την πρόσβαση στα
διαθέσιμα δεδομένα στις αρχές που διερευνούν εγκληματικές
και τρομοκρατικές δραστηριότητες, υποθέσεις παράνομης
μετανάστευσης και άλλου είδους απειλές. (ll/mm)
l

Δήλωση του Προέδρου της ΕΟΚΕ για την Ημέρα
της Ευρώπης

Είναι γεγονός ότι σπανίως πλέον γίνονται αναφορές στις
επιτυχίες της ΕΕ, ενώ τα επιτεύγματά της κοντεύουν να
ξεχαστούν. Κοιτάζοντας όμως πίσω στο παρελθόν, μόνο
υπερήφανοι μπορούμε να είμαστε για όλα όσα έχει καταφέρει η ΕΕ. Η ειρήνη, η δυνατότητα να ζούμε ελεύθεροι,
η ελεύθερη μετακίνηση πολιτών και αγαθών και τα 50
χρόνια οικονομικής και κοινωνικής προόδου είναι μόνο
μερικά από τα οφέλη που απολαύσαμε και συνεχίζουμε
να απολαμβάνουμε μέχρι σήμερα. Έχουμε υποχρέωση να
υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι αυτές οι κατακτήσεις δεν
ήρθαν ουρανοκατέβατες αλλά οφείλονται σ’ αυτήν ακριβώς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλωστε, τίποτε δεν μπορεί
να θεωρείται δεδομένο, ούτε καν η ειρήνη.

Παρόλα αυτά οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι από το 2009
και έπειτα κάποιες από τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ, όπως
η αλληλεγγύη, περιήλθαν σε λήθη. Επιπλέον, τα τελευταία
χρόνια γίναμε μάρτυρες μιας τρομερής αύξησης της ξενοφοβίας, του ρατσισμού και της φασιστικής ρητορικής, ενώ
συγχρόνως παρατηρούμε ότι τα εθνικολαϊκιστικά κόμματα
κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος, διευρύνοντας
μάλιστα το ακροατήριό τους. Για να αντιμετωπιστεί όμως
αυτή η ραγδαία άνοδος του αντιευρωπαϊκού αισθήματος,
η ΕΕ πρέπει να λάβει θαρραλέες αποφάσεις που θα τη βγάλουν από το αδιέξοδο και από την περιδίνηση των κρίσεων.
Η χαμένη εμπιστοσύνη των πολιτών μπορεί να ανακτηθεί
μόνο εάν οι αποφασίζοντες και οι ηγέτες των κρατών μελών
αναλάβουν απτές και ξεκάθαρες δράσεις για να αποδείξουν ότι η ΕΕ βρίσκεται κοντά στους πολίτες της. Είναι θλιβερό ότι στην Ευρώπη του 2017 υπάρχουν άνθρωποι που
πεθαίνουν από την πείνα και φτωχοί που γίνονται ακόμη
φτωχότεροι. Πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε ότι χρειαζόμαστε μια κοινωνική οικονομία της αγοράς, λαμβάνοντας
μέτρα για την αναδιανομή του πλούτου και ενισχύοντας
την κοινωνική διάσταση του οικονομικού μας μοντέλου.
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Πριν από 67 χρόνια, τέθηκαν οι βάσεις για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν, στις 9 Μαΐου του 1950,
ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Robert Schuman χάραξε
μια νέα πορεία προς την Ευρωπαϊκή ενοποίηση, προτείνοντας την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα
και Χάλυβα (ΕΚΑΧ). Η ΕΚΑΧ έμελλε να είναι μόνο η αρχή,
καθώς λίγα χρόνια αργότερα –με τη Συνθήκη της Ρώμης το
1957– επισφραγίστηκε η ίδρυση της ΕΕ. Σήμερα, μας δίνεται η ευκαιρία να γιορτάσουμε και να θυμηθούμε τα επιτεύγματα της ΕΕ, αλλά και ταυτόχρονα να οραματιστούμε
το μέλλον και να κοιτάξουμε κατάματα τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν τώρα οι πολίτες της Ευρώπης.

ΕΕ. Εξάλλου, έπειτα από σχετικό αίτημα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, η ΕΟΚΕ θα έχει την ευκαιρία να διατυπώσει και
να υποβάλει τις προτάσεις της για το μέλλον της Ευρώπης
στο πλαίσιο γνωμοδότησης που θα ψηφιστεί σε λίγους
μήνες, ακολουθώντας το ίδιο μοντέλο διαβούλευσης με
τους κοινωνικούς εταίρους σε όλα τα κράτη μέλη, όπως
έπραξε ήδη με επιτυχία στις γνωμοδοτήσεις σχετικά τόσο
με τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων όσο
και με την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης.

Προς το σκοπό αυτό, η ΕΟΚΕ έχει ήδη από καιρό υποβάλει εφικτές προτάσεις, όπως η αμοιβαιοποίηση του
χρέους των κρατών μελών της ΕΕ και η εξασφάλιση ενός
ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για τους πολίτες της

Η ΕΟΚΕ προτρέπει την Επιτροπή
να αυξήσει αισθητά τον
προϋπολογισμό για την έρευνα
και την καινοτομία

Η εκδήλωση αυτή έδωσε επίσης την ευκαιρία να συγκριθούν τα αποτελέσματα της εν λόγω διαβούλευσης με τα
αντίστοιχα αποτελέσματα τόσο της πρόσφατης ενημερωτικής έκθεσης της ΕΟΚΕ, με εισηγητή τον κ. Gonçalo Lobo
Xavier (Αντιπρόεδρο της ΕΟΚΕ – PT), όσο και της γνωμοδότησής της, με εισηγητή τον κ. Ulrich Samm (Ομάδα
Εργοδοτών – DE).
Ο κ. Gonçalo Lobo Xavier δήλωσε τα εξής: «Χαιρετίζουμε τη
συγκεκριμένη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διότι
το πρόγραμμα αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για το μέλλον
μας, καθώς και για το μέλλον των μελλοντικών γενεών, και
η ΕΟΚΕ έχει δραστηριοποιηθεί ενεργά στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησής του».

Οι ευρωπαϊκοί φορολογικοί κανόνες θα πρέπει να
προσαρμοστούν στην πραγματικότητα για να προσφέρουν μεγαλύτερη μελλοντική ευημερία στους Ευρωπαίους
πολίτες. Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα της συζήτησης που
διεξήγαγε η ΕΟΚΕ στις 5 Μαΐου με θέμα «Φορολόγηση της
ψηφιακής οικονομίας».

πλαίσιο της συνεργατικής οικονομίας. Ο κ. van Iersel υπενθύμισε ότι η ΕΟΚΕ θεωρεί ζωτικής σημασίας τις προτάσεις
σχετικά με τη δέουσα φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας. Στο πλαίσιο των ευρύτερων εργασιών της για δίκαιη
φορολόγηση, η ΕΟΚΕ καταρτίζει γνωμοδότηση με θέμα τη
φορολόγηση της συνεργατικής οικονομίας.

«Η ψηφιακή οικονομία δεν αποτελεί πλέον απλώς ένα τμήμα
της οικονομίας, αλλά καθίσταται η πραγματική οικονομία
αυτή καθαυτή», δήλωσε η κεντρική ομιλήτρια, κ. Rita de la
Feria, καθηγήτρια Φορολογικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο
του Leeds, και διακεκριμένη εμπειρογνώμονας σε φορολογικά θέματα. «Η ψηφιοποίηση της οικονομίας και η παγκοσμιοποίηση δεν είναι αναστρέψιμες. Είτε θα συνεχίσουμε να
προσαρμόζουμε την πραγματικότητα στη νομοθεσία μας, με
μέτρα ‘μπαλώματα’ είτε θα προσπαθήσουμε να προσαρμόσουμε τους κανόνες και τους νόμους μας, ειδικά στους τομείς
της πρόληψης της απάτης, και θα προσφέρουμε ευημερία
στους πολίτες μας», πρόσθεσε η κ. de la Feria.

«Με τους ισχύοντες φορολογικούς κανόνες η συνεργατική
οικονομία –η οποία είναι όντως επωφελής για την αύξηση
της παραγωγικότητας– κινδυνεύει με αφανισμό. Οι κανόνες είναι ιδιαίτερα αυστηροί για τις μικρές επιχειρήσεις»,
δήλωσε ο κ. Krister Andersson (Ομάδα Εργοδοτών – SE),
μέλος της ΕΟΚΕ. «Οφείλουμε να προσαρμόσουμε δεόντως
τους φορολογικούς μας κανόνες προκειμένου να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις υφιστάμενες προκλήσεις και
να υλοποιήσουμε όλες τις δυνητικές ευκαιρίες», πρόσθεσε
ο κ. Andersson.

Οι συζητήσεις κατέδειξαν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι περιφέρειες και οι χώρες εξόρυξης άνθρακα όταν
παύουν να λειτουργούν τα ανθρακωρυχεία. Παραδείγματος
χάρη, σε περιοχές όπου ο άνθρακας αποτελεί μία από τις
ελάχιστες εγχώριες πηγές ενέργειας, καθώς και σημαντική

«Χρειαζόμαστε ένα πιο εναρμονισμένο φορολογικό σύστημα
στην Ευρώπη. Η οικονομία μας δεν είναι συνδεδεμένη με την
επικράτειά μας και για αυτό το λόγο θα πρέπει να την αντιμετωπίζουμε σύμφωνα με μία ενιαία ευρωπαϊκή προσέγγιση»,
δήλωσε ο κ.Giuseppe Guerini (Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων – IT), εισηγητής της γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ
με θέμα «Φορολόγηση της συνεργατικής οικονομίας».
(mm)
l

Η διάσκεψη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το πρόγραμμα
«Ορίζοντας 2020» είναι ένα ισχυρό και επιτυχημένο πρόγραμμα καινοτομίας που συνδυάζει αριστεία, κοινές
υποδομές έρευνας, διασυνοριακή συνεργασία, καθώς και
συνέργειες μεταξύ πανεπιστημιακής κοινότητας, βιομηχανίας, ΜΜΕ και ερευνητικών οργανισμών. Ωστόσο, κρίθηκε
ζωτικής σημασίας να αυξηθεί ο προϋπολογισμός για τη
χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας (Ε&Κ)
στο επίπεδο της ΕΕ και να διευρυνθεί περαιτέρω η συμμετοχή, με παράλληλη διατήρηση των προτύπων αριστείας·
πρόκειται για άποψη την οποία συμμερίζεται το 89% των
ερωτηθέντων.
Σχετικά με το ζήτημα της χρηματοδότησης, ο κ. Ulrich Samm
τόνισε τα εξής: «Το μεγαλύτερο πρόβλημα που διαπιστώθηκε
αφορά την ύπαρξη τεράστιων ανισοτήτων στην Ευρώπη. Τα
ποσοστά επιτυχημένης συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» διαφέρουν σημαντικά και υπάρχει σαφής
συσχέτιση με την εθνική χρηματοδότηση. Τα κράτη μέλη
που επωφελούνται από υψηλότερη εθνική χρηματοδότηση
σημειώνουν μεγαλύτερη επιτυχία από εκείνα που διαθέτουν
χαμηλότερη εθνική χρηματοδότηση». (mr)
l

Η καθηγήτρια κ. Rita de la Feria κατά τη συζήτηση με θέμα τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας
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Βιομηχανική και ενεργειακή μετάβαση: οι επιπτώσεις της σταδιακής
εξάλειψης του άνθρακα πρέπει να μετριαστούν
Στις 7 Απριλίου, η Συμβουλευτική Επιτροπή Βιομηχανικών Μεταλλαγών (CCMI) της ΕΟΚΕ πραγματοποίησε συζήτηση υψηλού επιπέδου με θέμα «Βιομηχανική και ενεργειακή
μετάβαση: οι βιομηχανικές, οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις», με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων του τομέα της
ενέργειας προερχομένων από διάφορα ανθρακοπαραγωγά
κράτη μέλη, εκπροσώπων της βιομηχανίας και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, καθώς και μελών της ΕΟΚΕ.

Γιώργος Ντάσης
Πρόεδρος της ΕΟΚΕ

Οι φορολογικοί κανόνες της ΕΕ
δεν είναι ακόμη έτοιμοι για την
ψηφιακή οικονομία

Ο κ. Joost van Iersel, πρόεδρος του τμήματος ECO
(«Οικονομική και Νομισματική Ένωση») της ΕΟΚΕ, απηύθυνε έκκληση προς τους εμπειρογνώμονες σε θέματα
φορολογίας και τους οικονομολόγους που προσκλήθηκαν
να συμμετάσχουν στην εκδήλωση, να διερευνήσουν πώς
μπορούν να φορολογηθούν με τον δέοντα τρόπο τα νέα
επιχειρηματικά, εργασιακά και καταναλωτικά μοντέλα στο
Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης με ενδιαφερόμενους φορείς που πραγματοποίησε η Επιτροπή ενόψει
της ενδιάμεσης αξιολόγησης του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στις
28 Απριλίου, κατά τη διάρκεια κοινής εκδήλωσης της
ΕΟΚΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔ Έρευνας και
Καινοτομίας - RTD).

Εν κατακλείδι, υπάρχει επιτακτική ανάγκη να ληφθούν
πολιτικές αποφάσεις, με μέλημα μια Ευρώπη ενωμένη,
δημοκρατική, αλληλέγγυα, ειρηνική, ευημερούσα και
ευρισκόμενη σε επαφή με τους πολίτες της.

πηγή απασχόλησης, η ενεργειακή μετάβαση μπορεί να έχει
τεράστιο αντίκτυπο.
Ωστόσο, για να επιτευχθούν οι συμφωνηθέντες στόχοι
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών με ορίζοντα το 2050
και να προστατευθεί το περιβάλλον και η υγεία, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι απαιτείται επειγόντως η συγκροτημένη σταδιακή εξάλειψη του άνθρακα στην Ευρώπη. Ο κ.
Pierre Jean Coulon, πρόεδρος του τμήματος της ΕΟΚΕ
που είναι αρμόδιο για την ενέργεια (ΤΕΝ), τόνισε ότι η αυτή
διαδικασία χρειάζεται έξυπνες μακροπρόθεσμες στρατηγικές εστιασμένες στην εξισορρόπηση των οικονομικών,
περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων. Ο κ. Janusz
Pietkiewicz (Ομάδα Εργοδοτών – PL), μέλος της ΕΟΚΕ,

πρόσθεσε ότι είναι επίσης απαραίτητη η μετατροπή των
απλών καταναλωτών σε ενεργούς συμμετέχοντες στην
αγορά (prosumers).
Οι συμμετέχοντες επεσήμαναν ότι η στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος
της λύσης του προβλήματος. Τα περιφερειακά προγράμματα επενδύσεων και η συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού,
με στόχο να εξασφαλιστεί η υποστήριξη της κοινής γνώμης,
είναι ζωτικής σημασίας για μια επιτυχημένη μετάβαση.
Ο κ. Dumitru Fornea (Ομάδα Εργαζομένων – RO), μέλος
της ΕΟΚΕ, δήλωσε συνοπτικά τα εξής: «Δεν κοιτάζουμε πίσω.
Το ζητούμενο δεν είναι η διατήρηση της παραγωγής άνθρακα,
αλλά η διαφύλαξη της οικονομίας μας και των θέσεων εργασίας
των πολιτών μας· και γι’ αυτό χρειάζεται χρόνος, στήριξη εκ
μέρους όλων των σχετικών φορέων και επικοινωνία με τους
ενδιαφερόμενους πολίτες». (sma)
l

3

από την Ομάδα Εργοδοτών
της ΕΟΚΕ
Η πρόταση σχετικά με έναν ευρωπαϊκό
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων προκάλεσε
μια καθοριστικής σημασίας πρώτη αντίδραση
εκ μέρους των Γενικών Γραμματέων της Ένωσης Βιοτεχνικών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME) της Ένωσης Ευρωπαϊκών
Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων (EUROCHAMBRES) και του Ευρωπαϊκού
Κέντρου Δημοσίων Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος
(CEEP). Η κ. Véronique Willems, ο κ. Arnaldo
Abruzzini και η κ. Valeria Ronzitti συμμετείχαν
στη συνεδρίαση της Ομάδας «Εργοδότες» για
να συζητήσουν τις τρέχουσες προτεραιότητες
των οργανώσεών τους.
«Οι προτάσεις που εξετάσαμε μέχρι στιγμής σχετικά
με την εξισορρόπηση της επαγγελματικής και της

προσωπικής ζωής θα έχουν τεράστιο αντίκτυπο στις
ΜΜΕ και θα προκαλέσουν πρόσθετη οικονομική
επιβάρυνση», τόνισε η κ. Véronique Willems,
Γενική Γραμματέας της UEAPME. Η UEAPME είναι
της γνώμης ότι η έμφαση θα πρέπει να δοθεί
πρωτίστως στη βελτίωση της εφαρμογής και
της επιβολής των υφιστάμενων κανόνων και όχι
στη θέσπιση επιπλέον δικαιωμάτων.
«Είμαστε εξαιρετικά ανήσυχοι σχετικά με την
κατεύθυνση που ακολουθεί η ευρωπαϊκή πολιτική», δήλωσε ο κ. Arnaldo Abruzzini, Γενικός
Γραμματέας της EUROCHAMBRES, όσον αφορά
τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Κατά την άποψή του, επικρατεί στην
Ευρωπαϊκή Ένωση μια τάση αξιοποίησης της
κοινωνικής πτυχής στο έπακρο διότι οι πολιτικοί ευελπιστούν να ανακόψουν έτσι το κύμα του
λαϊκισμού. Ο κ. Abruzzini υπογράμμισε ότι καμία
κοινωνική πολιτική δεν μπορεί να είναι βιώσιμη
εάν δεν συνοδεύεται από οικονομική ανάπτυξη
και δημιουργία θέσεων εργασίας. Οι θέσεις
εργασίας δεν δημιουργούνται από την κοινωνική

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Valeria Ronzitti (CEEP) και
Arnaldo Abruzzini (EUROCHAMBRES)
πολιτική αλλά από τους επιχειρηματίες, οι οποίοι
χρειάζονται ένα υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον που να ευνοεί την οικονομική ανάπτυξη.
Η κ. Valeria Ronzitti, Γενική Γραμματέας
του CEEP, θεωρεί επί του παρόντος σκόπιμη
την προσεκτική εξέταση των προτάσεων της
Επιτροπής με μέλημα την ενδελεχή και ρεαλιστική αξιολόγησή τους. Η κ. Ronzitti εκτιμά ότι,
κατά την προσεχή κοινωνική σύνοδο κορυφής
του Γκέτεμποργκ, θα παρασχεθεί στους εργοδότες μια εξαιρετική ευκαιρία προκειμένου να
προβάλουν τη σημασία που έχει η οικονομική
ανάπτυξη και η απασχόληση για τη συνολική
θεώρηση του κοινωνικού πυλώνα. (lj)
l

Οι εργαζόμενοι επιθυμούν συγκεκριμένες αλλαγές:
μια κοινωνική Ευρώπη με μέλημα το κοινό καλό
από την Ομάδα Εργαζομένων
της ΕΟΚΕ

Δεν θα ανεχθούμε την παραμικρή απόπειρα
αποδυνάμωσης του κοινωνικού κεκτημένου
με την απλή υποκατάστασή του από αρχές και
δείκτες αναφοράς.

Στις 26 Απριλίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη «δέσμη κοινωνικών
μέτρων» της, η οποία αποτελείται από 17 διαφορετικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων
των προτάσεων που αφορούν τον ευρωπαϊκό
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Αυτή είναι
η πρώτη απάντηση της Επιτροπής Juncker
στα αιτήματα του συνδικαλιστικού κινήματος.

Η ΕΕ οφείλει να εξασφαλίσει στους εργαζόμενους ένα θετικό πρόγραμμα δράσης, το
οποίο να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του
21ου αιώνα και της «εργασίας 4.0». Η Ομάδα
Εργαζομένων ζήτησε να ληφθούν μέτρα για τη
διαφύλαξη της κοινωνικής προόδου, μεταξύ
των οποίων περιλαμβάνονται και τα εξής:
εξασφάλιση δίκαιων συνθηκών εργασίας για
όλους· οδηγία-πλαίσιο για το ελάχιστο εισόδημα· κοινωνική ασφάλιση και προστασία για
όλους· σεβασμός των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων· και κοινή προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά
τον κατώτατο μισθό.

Υπάρχει επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης του
κοινωνικού ελλείμματος με τη διόρθωση της ανισορροπίας που υφίσταται μεταξύ κοινωνικής και
οικονομικής πολιτικής και την αποκατάσταση
της ζημίας που υπέστη η ευρωπαϊκή κοινωνία
μετά από τόσα χρόνια λιτότητας. Οι εργαζόμενοι
ζητούν μια κοινωνική Ευρώπη η οποία να έχει ως
μέλημα το κοινό καλό, σε συνδυασμό με συγκεκριμένα και εκτελεστά δικαιώματα.
Η Ομάδα των Εργαζομένων θα εξετάσει ενδελεχώς τις προτάσεις της Επιτροπής, οι οποίες
αποτελούν ένα μείγμα νομοθετικών και μη

νομοθετικών πρωτοβουλιών, προκειμένου
να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο αυτές
ανταποκρίνονται τόσο στις προσδοκίες της
κοινωνίας των πολιτών όσο και στους στόχους
που καθορίστηκαν στη γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ
σχετικά με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών
δικαιωμάτων.
Η παρούσα συγκυρία μας παρέχει την ευκαιρία να επαναλάβουμε ότι οι εργαζόμενοι της
Ευρώπης είναι εξαιρετικά υπερήφανοι για το
ευρωπαϊκό κοινωνικό κεκτημένο, στου οποίου
τη διαμόρφωση διαδραματίσαμε καθοριστικό
ρόλο, καθώς και για τα συναφή εκτελεστά κοινωνικά δικαιώματα.

Εάν η ΕΕ αποτύχει να υλοποιήσει το συγκεκριμένο εγχείρημα, θα υποστούμε τις συνέπειες
αυτής της αποτυχίας με την επακόλουθη άνοδο
του εθνικισμού, του προστατευτισμού και της
ξενοφοβίας που θα μπορούσε εν τέλει να οδηγήσει στη διάλυσή της. (mg)
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Ο κ. Luca Jahier στη Σλοβακική Ακαδημία
Επιστημών για το μέλλον της Ευρώπης
από την Ομάδα Διαφόρων
Δραστηριοτήτων της ΕΟΚΕ
Στις 18 Απριλίου 2017, το Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών της Σλοβακικής Ακαδημίας
Επιστημών διοργάνωσε, μαζί με τον Διεθνή
Όμιλο της Σλοβακίας και τον Οικονομικό Σύλλογο της Σλοβακίας, ένα διεθνές συνέδριο με
τίτλο «Η 60ή επέτειος της Συνθήκης της Ρώμης:
το μέλλον της Ευρώπης».
Ο κ. Luca Jahier, πρόεδρος της Ομάδας Διαφόρων Δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,
συμμετείχε στη διάσκεψη και στην παρουσίασή του αναφέρθηκε στην κοινωνία των
πολιτών και στον ρόλο της για το μέλλον της

Συντακτική ομάδα:
Karin Füssl (αρχισυντάκτης)
Daniela Marangoni (dm)

Σε αυτό το τεύχος
συνεργάστηκαν:
Chloé Lahousse (cl)
Daniela Marangoni (dm)
Katerina Serifi (ks)
Laura Lui (ll)
Leszek Jarosz (lj)
Margarida Reis (mr)
Μαργαρίτα Γαβανά (mg)
Milen Minchev (mm)
Mireia Quingles (mq)
Nadia Boukhenfouf (nb)
Silvia M. Aumair (sma)

Συντονισμός:

Στις 12 Απριλίου, ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ κ.
Γιώργος Ντάσης συμμετείχε στην καταληκτική συνεδρίαση του Φόρουμ συναρμοδίων
του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, μαζί
με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
κ. Jean-Claude Juncker και τον Πρόεδρο
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Antonio
Tajani.
«Όταν κάνουμε πράξη την επίδειξη αλληλεγγύης τότε μπορούμε να σημειώσουμε επιτυχίες
που είναι μερικές φορές τόσο σημαντικές ώστε
να μπορούν να αφήσουν ίχνη στην Ιστορία»,
δήλωσε ο κ. Ντάσης.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Ντάσης χαιρέτισε
την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Σώματος
Αλληλεγγύης και τόνισε ότι «η ΕΟΚΕ ζήτησε
να ληφθούν, μέσω του ευρωπαϊκού σήματος, μέτρα κοινωνικού χαρακτήρα και άμεσα

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
Internet: http://www.eesc.europa.eu/

«Δεν υπάρχει τίποτε πιο έξυπνο από την παροχή
βοήθειας σε κάποιον συνάνθρωπό μας», δήλωσε
ο κ. Antonio Tajani ο οποίος τόνισε την
ανάγκη αλληλεγγύης μετά από φυσικές
καταστροφές.
«Εξακολουθούμε να είμαστε η πλουσιότερη περιοχή του κόσμου και γι’ αυτό το λόγο πρέπει να
μάθουμε να μοιραζόμαστε», δήλωσε ο κ. JeanClaude Juncker.
Στόχος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας,
η οποία εγκαινιάστηκε τον Σεπτέμβριο του
2016, είναι να δώσει σε νέους ηλικίας 18 έως
30 ετών την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε σχέδια που αποσκοπούν στην παροχή βοήθειας
σε άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση.
Η ΕΟΚΕ στηρίζει τους νέους εξακολουθώντας
να προωθεί το Βραβείο της Κοινωνίας των
Πολιτών και να διοργανώνει σε ετήσια βάση
την εκδήλωση «Η δική σου Ευρώπη, η δική
σου φωνή!» που απευθύνεται στη νεολαία. Επιπλέον, στις 18 Μαΐου 2017, η ΕΟΚΕ θα γιορτάσει
την 30ή επέτειο του προγράμματος Erasmus+
με τη διοργάνωση σχετικής εορταστικής διάσκεψης. (ks)
l

Ημέρα ελεύθερης προσέλευσης – 6 Μαΐου 2017

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή –παράλληλα με τα άλλα ευρωπαϊκά
όργανα– άνοιξε τις πόρτες της στο κοινό το Σάββατο 6 Μαΐου. Τα μέλη και οι υπάλληλοι της
ΕΟΚΕ υποδέχθηκαν 2.700 επισκέπτες, οι οποίοι αδημονούσαν να μάθουν περισσότερα σχετικά
με το πώς λειτουργεί η ΕΟΚΕ και με τα θέματα που πραγματεύεται.

της οικονομίας τόσο στην ΕΕ όσο και στην
ευρωζώνη.
Η διάσκεψη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα
κράτη μέλη πρέπει να συνεργαστούν για να
ξεπεράσουν τα προβλήματα και τους εξωτερικούς και εσωτερικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. (cl)
l

Αυτή η μοναδική ευκαιρία
για να ανακαλύψουν οι
ενδιαφερόμενοι την πολυμορφία της Ευρώπης σε ένα
ευχάριστο και οικογενειακό περιβάλλον στέφθηκε
με μεγάλη επιτυχία. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την «Ημέρα
ελεύθερης προσέλευσης»
μπορείτε να επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα μας: http://
www.eesc.europa.eu/
openday2017/
l

Τοin
ΕΟΚΕ
info σε 23 γλώσσες:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
EESC info
23 languages:
http://www.eesc.europa.eu/activities/press/eescinfo/index_en.asp

Κατερίνα Σερίφη (ks)

Η έκδοση ολοκληρώθηκε στις
10 Μαΐου 2017

προσανατολισμένα στην καθημερινή ζωή των
πολιτών. Αυτή η μάχη δεν θα κερδηθεί με ομιλίες,
αλλά με απτές δράσεις που πρέπει να γνωστοποιούνται στον πληθυσμό».

Το θέμα της «Ημέρας ελεύθερης προσέλευσης» του 2017 ήταν η 60ή επέτειος από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης. Στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνονταν ξεναγήσεις, ενημερωτικά περίπτερα, διαδραστικές δραστηριότητες και ζωντανές συναυλίες. Για
τους νεαρούς επισκέπτες υπήρχε μάλιστα και μια «γωνιά του παιδιού».

Ευρώπης. Συζήτησε τις τελευταίες εξελίξεις
στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των
επερχόμενων εκλογών στη Γαλλία, του Brexit
και του μελλοντικού ρόλου της κοινωνίας των
πολιτών, στο πλαίσιο της νέας πολιτικής και
οικονομικής αστάθειας και της επικρατούσας
γεωπολιτικής έντασης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, εκπρόσωποι της ΕΟΚΕ περιέγραψαν επίσης την
κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας και
τις κυριότερες προκλήσεις για τη μελλοντική
της ανάπτυξη. Δεδομένων των άνευ προηγουμένου προεκτάσεων της παγκόσμιας χρματοπιστωτικής κρίσης και της βαθιάς παγκόσμιας
ύφεσης (ιδιαίτερα της κρίσης του χρέους και
των επιπτώσεών της στην πραγματική οικονομία και την απασχόληση), παρουσιάστηκε μια
ολοκληρωμένη δέσμη για τη μεταρρύθμιση

«Όταν κάνουμε πράξη την
επίδειξη αλληλεγγύης τότε
μπορούμε να αφήσουμε
ίχνη στην Ιστορία», δήλωσε
ο κ. Γιώργος Ντάσης
στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ
Αλληλεγγύης

Το ΕΟΚΕ info δημοσιεύεται εννέα φορές το 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 Ιούλιο του 2017.
ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΣΕ 100% ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ
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Η πρόταση σχετικά με έναν ευρωπαϊκό
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων
προκαλεί μια καθοριστική πρώτη
αντίδραση εκ μέρους των εργοδοτικών
οργανώσεων

