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Αθήνα, 23 Ιουλίου 2019
«Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο: Πώς η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών
αξιολογεί την κατάσταση και καθορίζει τις προοπτικές της».
Εκδήλωση της Ε.Ο.Κ.Ε. και της Ο.Κ.Ε. στην Αθήνα
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Κοινωνικής Επιτροπής (Ε.Ο.Κ.Ε.), διοργάνωσε χθες, Δευτέρα 22 Ιουλίου
2019, στην Αθήνα, με τη συνεργασία της Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.), εκδήλωση με θέμα «Το Ευρωπαϊκό
Εξάμηνο: Πώς η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών αξιολογεί την κατάσταση
και καθορίζει τις προοπτικές της».
Στην εκδήλωση χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Κ.Ε. κ. Luca
Jahier και ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. κ. Γιώργος Βερνίκος.
Ο κ. Jahier τόνισε ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, με τις προσπάθειες της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατέστη ένα αποτελεσματικό οικονομικό και
κοινωνικό εργαλείο για τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ). Αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα, ειδικά όσον αφορά την
κοινωνική ένταξη και τη δημιουργία αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης και
αξιοπρεπούς εργασίας για όλο και περισσότερους ανθρώπους. Για να
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και να εδραιωθεί η νομιμότητα του
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου απαιτείται μεγαλύτερη συμμετοχή της κοινωνίας των
πολιτών, η οποία πρέπει να συμμετέχει με πολύ πιο δομημένο τρόπο. Ο κ.
Jahier πρότεινε τη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου διαβούλευσης για όλα τα
κράτη μέλη, στο οποίο θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς:
εργοδότες, συνδικάτα και όλες οι άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών.
Επίσης ο κ. Jahier αναφέρθηκε στην «Ατζέντα 2030» και στην πεποίθηση της
Ε.Ο.Κ.Ε. ότι αυτή πρέπει να αποτελεί την κύρια στρατηγική της ΕΕ για την
επόμενη δεκαετία. Επίσης, στην πρόταση της Ε.Ο.Κ.Ε. το Πολυετές

Δημοσιονομικό Πλαίσιο (MFF) για την περίοδο 2021-2027 να αφιερώσει
τουλάχιστον το 40% του προϋπολογισμού στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και στις
δράσεις για το κλίμα.
Ο κ. Βερνίκος, από την πλευρά του, αφού ευχαρίστησε τον κ. Jahier για την
παρουσία του στην Αθήνα, τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω των
τεχνολογικών εξελίξεων, των γεωπολιτικών ανακατατάξεων και του διεθνούς
ανταγωνισμού έχει να αντιμετωπίσει σήμερα πολλές προκλήσεις. Όλες οι
μεταρρυθμίσεις, στις οποίες πρέπει να προβεί, απαιτούν την κοινωνική
συναίνεση. Πρέπει λοιπόν οι πολίτες να συμμετέχουν σε ένα οργανωμένο
δημόσιο διάλογο και να αισθάνονται ότι οι εξελίξεις και οι αλλαγές στην
Ένωση γίνονται με τη συμμετοχή τους. Η δημοκρατία, επεσήμανε,
προϋποθέτει τη συμμετοχή της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών στη
διαδικασία διαμόρφωσης των δημόσιων πολιτικών. Είναι πρωταρχική ευθύνη
των κυβερνήσεων και των πολιτών να αναβαθμίσουν το διάλογο και τη
συνεννόηση.
Η εκδήλωση της Ε.Ο.Κ.Ε. και της Ο.Κ.Ε., με τη συμμετοχή εκπροσώπων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών και ο
σχολιασμός των συστάσεων για τη χώρα, οι οποίες δημοσιεύθηκαν από την
Επιτροπή τον Ιούνιο του 2019, έδωσαν τη δυνατότητα να διευρυνθεί η
συζήτηση στην Ελλάδα σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, την αξιολόγησή
του και την προοπτική του.

