4η Ευρωπαϊκή Ημέρα των Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας στο Στρασβούργο
Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ε.Ο.Κ.Ε.) διοργάνωσε την 4η
Ευρωπαϊκή Ημέρα των Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας στο Στρασβούργο, στις 27
Νοεμβρίου 2019. Η εκδήλωση, η οποία συνδιοργανώθηκε με τον Δήμο και την
Ευρωμητρόπολη του Στρασβούργου και το Γαλλικό Υπουργείο για την Οικολογική και
Αλληλέγγυα Μετάβαση, είχε τίτλο: “Η κοινωνική οικονομία: κινητοποίηση πόλεων,
περιφερειών και κοινωνίας των πολιτών. Σύμφωνο για τον αντίκτυπο στην Ευρωπαϊκή
Ένωση”.
Στόχος της εκδήλωσης ήταν, αφενός, η ανασκόπηση της προόδου που έχει σημειωθεί
στην οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος για τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας και,
αφετέρου, να εξετασθούν ποια πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα για την αναγνώριση και
την ευρύτερη διάδοση του επιχειρηματικού μοντέλου της κοινωνικής οικονομίας στην
Ευρώπη.
Στην Εισαγωγική Ενότητα της εκδήλωσης, συμμετείχαν η κα Ariane Rodert, Πρόεδρος του
Τμήματος «Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση», της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής, ο κ. Christophe Itier, Επίτροπος της Γαλλίας για την Κοινωνική και
Αλληλέγγυα Οικονομία και την Κοινωνική Καινοτομία, η κα Yolanda Valdeolivas,

Υφυπουργός Απασχόλησης τουΥπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης της
Ισπανίας και ο κ. Robert Herrmann, Πρόεδρος της Ευρωμετρόπολης του Στρασβούργου.
Η 2η Ενότητα της εκδήλωσης περιλάμβανε τρία (3) παράλληλα συμμετοχικά εργαστήρια
στα οποία εξετάσθηκαν τα ακόλουθα θέματα:
1. Η κοινωνική οικονομία της αγοράς της ΕΕ: ποιος είναι ο ρόλος των επιχειρήσεων
κοινωνικής οικονομίας;
2. Σύμφωνο για τον αντίκτυπο της κοινωνικής οικονομίας: ποιες είναι οι δεσμεύσεις για
την Ευρώπη;
3. Η κοινωνική οικονομία ως οδηγός για την οικοδόμηση της οικολογικής μετάβασης
στις πόλεις και τις περιφέρειες: γιατί είναι απαραίτητη η ευρωπαϊκή διάσταση;
Ακολούθησε η 3η διαδραστική Ενότητα της εκδήλωσης με θέμα: “Δικαστήριο για τις
μελλοντικές γενιές - πρέπει οι επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας να αποτελέσουν τον
κανόνα;”
Κατά την 4η Ενότητα, διενεργήθηκε συζήτηση μεταξύ των εκπροσώπων των Ευρωπαϊκών
Θεσμών, με τη συμμετοχή του κ. Luca Jahier, Προέδρου της Ε.Ο.Κ.Ε., του κ. Karl-Heinz
Lambertz, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, του κ. Nicolas Schmit,
μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της κας Ulla Engelmann, εκπροσώπου της
Ευρωπαϊκής

Επιτροπής

(Γενική

Διεύθυνση

Εσωτερική

Αγορά,

Βιομηχανία,

Επιχειρηματικότητα και Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις).
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την υιοθέτηση της Δήλωσης του Στρασβούργου (βλ.
επισυναπτόμενο) η οποία και παραδόθηκε στη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο νέο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Από την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος συμμετείχαν στη Σύνοδο η Μαρία Ιωαννίδου και η Δρ. Αφροδίτη
Μακρυγιάννη, Επιστημονικές Συνεργάτιδες.

