Press cuts
White Paper on the Future of Europe – EESC
national debates in Greece
2 June 2017

Η ΕΟΚΕ ακούει τις απόψεις της ελληνικής κοινωνίας των πολιτών για το
Μέλλον της Ευρώπης
31/05/2017

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) σε συνεργασία με την ελληνική
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) διοργανώνει συζήτηση για να ακούσει τις θέσεις της
ελληνικής κοινωνίας των πολιτών σχετικά με τα πέντε σενάρια για τη μελλοντική ανάπτυξη της
Ευρώπης, όπως περιγράφονται από τον Jean-Claude Juncker στη Λευκή Βίβλο για το Μέλλον της
Ευρώπης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τη συζήτηση θα χαιρετίσουν ο κ. Νίκος Βούτσης, Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, o κ. Γιώργος
Ντάσης, Πρόεδρος της ΕΟΚΕ και ο Γιώργος Βερνίκος, Πρόεδρος της ΟΚΕ και θα συμμετέχουν,
μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι οργανώσεων των εργοδοτών και των εργαζομένων και άλλοι φορείς της
κοινωνίας των πολιτών. Χαιρετισμό θα απευθύνει επίσης ο κ. Αναστάσιος Κουράκης, Α'
Αντιπρόεδρος Βουλής των Ελλήνων καθώς και εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων.
Η συζήτηση θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017, από τις 9:30 έως τις 14:30 στην Αίθουσα
Γερουσίας της Βουλής των Ελλήνων.
Στο συντονισμό της συζήτησης θα συμμετέχει αντιπροσωπεία από τρία μέλη της ΕΟΚΕ, και
συγκεκριμένα:





Δημήτρης Δημητριάδης, Ομάδα Εργοδοτών
Γιώργος Πετρόπουλος, Ομάδα Εργαζομένων
Ιωάννης Βαρδακαστάνης, Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων

Οι εθνικές συζητήσεις αποτελούν μέρος ευρύτερης τρέχουσας διαδικασίας συζήτησης σχετικά με «τη
μελλοντική πορεία της Ευρώπης», που εγκαινίασαν ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σε όλη την ΕΕ,
συμπεριλαμβανομένης της ΕΟΚΕ με τη συμμετοχή πολιτών, αρχών και οργανώσεων.
Οι ιδέες που θα παρουσιαστούν στις συζητήσεις θα τροφοδοτήσουν τη γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ για
το Μέλλον της Ευρώπης που θα εκδοθεί τον Ιούλιο του 2017. Η εν λόγω γνωμοδότηση επιδιώκει να
επηρεάσει την απόφαση της ΕΕ όσον αφορά τα βήματα που θα ληφθούν τους επόμενους μήνες και
τη μελλοντική διαμόρφωση της Ευρώπης, ενόψει των ευρωεκλογών του Ιουνίου 2019.
Η αφετηρία για τη συζήτηση, η Λευκή Βίβλος για το Μέλλον της Ευρώπης: Προβληματισμοί και
σενάρια για την ΕΕ των 27 έως το 2025, δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 1η
Μαρτίου 2017. Παρέθετε πέντε σενάρια για την εξέλιξη της Ευρώπης μέχρι το 2025 σε

διαφορετικούς τομείς, όπως, μεταξύ άλλων, η ενιαία αγορά και το εμπόριο, η μετανάστευση και η
ασφάλεια ή η οικονομική και νομισματική ένωση.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) σε συνεργασία με την ελληνική
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) διοργανώνει συζήτηση για να ακούσει τις θέσεις της
ελληνικής κοινωνίας των πολιτών σχετικά με τα πέντε σενάρια για τη μελλοντική ανάπτυξη της
Ευρώπης, όπως περιγράφονται από τον Jean-Claude Juncker στη Λευκή Βίβλο για το Μέλλον της
Ευρώπης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τη συζήτηση θα χαιρετίσουν ο κ. Νίκος Βούτσης, Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, o κ. Γιώργος
Ντάσης, Πρόεδρος της ΕΟΚΕ και ο Γιώργος Βερνίκος, Πρόεδρος της ΟΚΕ και θα
συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι οργανώσεων των εργοδοτών και των εργαζομένων και
άλλοι φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Χαιρετισμό θα απευθύνει επίσης ο κ. Αναστάσιος
Κουράκης, Α' Αντιπρόεδρος Βουλής των Ελλήνων καθώς και εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων.
Η συζήτηση θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017, από τις 9:30 έως τις 14:30 στην
Αίθουσα Γερουσίας της Βουλής των Ελλήνων.
Στο συντονισμό της συζήτησης θα συμμετέχει αντιπροσωπεία από τρία μέλη της ΕΟΚΕ, και
συγκεκριμένα:

Δημήτρης Δημητριάδης, Ομάδα Εργοδοτών
Γιώργος Πετρόπουλος, Ομάδα Εργαζομένων
Ιωάννης Βαρδακαστάνης, Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων

ΕΟΚΕ: Την Παρασκευή ακούει τις απόψεις της ελληνικής κοινωνίας των
πολιτών για το Μέλλον της Ευρώπης

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) σε συνεργασία με την ελληνική
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) διοργανώνει συζήτηση για να ακούσει τις θέσεις
της ελληνικής κοινωνίας των πολιτών σχετικά με τα πέντε σενάρια για τη μελλοντική
ανάπτυξη της Ευρώπης, όπως περιγράφονται από τον Jean-Claude Juncker στη Λευκή Βίβλο
για το Μέλλον της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τη συζήτηση θα χαιρετίσουν ο Νίκος Βούτσης, Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, o Γιώργος
Ντάσης, Πρόεδρος της ΕΟΚΕ και ο Γιώργος Βερνίκος, Πρόεδρος της ΟΚΕ, και θα συμμετέχουν,
μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι οργανώσεων των εργοδοτών και των εργαζομένων και άλλοι φορείς της
κοινωνίας των πολιτών. Χαιρετισμό θα απευθύνει επίσης ο Αναστάσιος Κουράκης, Α'
Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων καθώς και εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων.
Η συζήτηση θα διεξαχθεί την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017, από τις 9.30 έως τις 14.30 στην
Αίθουσα Γερουσίας της Βουλής των Ελλήνων.
Στο συντονισμό της συζήτησης θα συμμετέχει αντιπροσωπεία από τρία μέλη της ΕΟΚΕ, και
συγκεκριμένα:
Δημήτρης Δημητριάδης, Ομάδα Εργοδοτών
Γιώργος Πετρόπουλος, Ομάδα Εργαζομένων
Ιωάννης Βαρδακαστάνης, Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων

Οι εθνικές συζητήσεις αποτελούν μέρος ευρύτερης τρέχουσας διαδικασίας συζήτησης
σχετικά με “τη μελλοντική πορεία της Ευρώπης”, που εγκαινίασαν ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σε
όλη την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ΕΟΚΕ με τη συμμετοχή πολιτών, αρχών και οργανώσεων.
Οι ιδέες που θα παρουσιαστούν στις συζητήσεις θα τροφοδοτήσουν τη γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ
για το Μέλλον της Ευρώπης που θα εκδοθεί τον Ιούλιο του 2017. Η εν λόγω γνωμοδότηση
επιδιώκει να επηρεάσει την απόφαση της ΕΕ όσον αφορά τα βήματα που θα ληφθούν τους
επόμενους μήνες και τη μελλοντική διαμόρφωση της Ευρώπης, ενόψει των ευρωεκλογών του
Ιουνίου 2019.
Αφετηρία για τη συζήτηση αποτελεί η Λευκή Βίβλος για το Μέλλον της Ευρώπης: Προβληματισμοί
και σενάρια για την ΕΕ των 27 έως το 2025, δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 1η
Μαρτίου 2017. Παρέθετε πέντε σενάρια για την εξέλιξη της Ευρώπης μέχρι το 2025 σε
διαφορετικούς τομείς, όπως, μεταξύ άλλων, η ενιαία αγορά και το εμπόριο, η μετανάστευση και η
ασφάλεια ή η οικονομική και νομισματική ένωση.

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή: Συζήτηση για το μέλλον
της Ευρώπης
01/06/2017

Αύριο Παρασκευή στην αίθουσα της Γερουσίας στη Βουλή των Ελλήνων
Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) σε συνεργασία με την ελληνική
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) διοργανώνει συζήτηση για να ακούσει τις θέσεις της
ελληνικής κοινωνίας των πολιτών σχετικά με τα πέντε σενάρια για τη μελλοντική ανάπτυξη της
Ευρώπης, όπως περιγράφονται από τον Jean-Claude Juncker στη Λευκή Βίβλο για το Μέλλον της
Ευρώπης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τη συζήτηση θα χαιρετίσουν ο κ. Νίκος Βούτσης, Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, o κ. Γιώργος
Ντάσης, Πρόεδρος της ΕΟΚΕ και ο Γιώργος Βερνίκος, Πρόεδρος της ΟΚΕ
και θα
συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι οργανώσεων των εργοδοτών και των εργαζομένων και
άλλοι φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Χαιρετισμό θα απευθύνει επίσης ο κ. Αναστάσιος
Κουράκης, Α' Αντιπρόεδρος Βουλής των Ελλήνων καθώς και εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων.
Η συζήτηση θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017, από τις 9:30 έως τις 14:30 στην
Αίθουσα Γερουσίας της Βουλής των Ελλήνων.

Στο συντονισμό της συζήτησης θα συμμετέχει αντιπροσωπεία από τρία μέλη της ΕΟΚΕ, και
συγκεκριμένα:
Δημήτρης Δημητριάδης, Ομάδα Εργοδοτών
Γιώργος Πετρόπουλος, Ομάδα Εργαζομένων
Ιωάννης Βαρδακαστάνης, Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων
Οι εθνικές συζητήσεις αποτελούν μέρος ευρύτερης τρέχουσας διαδικασίας συζήτησης σχετικά με «τη
μελλοντική πορεία της Ευρώπης», που εγκαινίασαν ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σε όλη την ΕΕ,
συμπεριλαμβανομένης της ΕΟΚΕ με τη συμμετοχή πολιτών, αρχών και οργανώσεων.
Οι ιδέες που θα παρουσιαστούν στις συζητήσεις θα τροφοδοτήσουν τη γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ για
το Μέλλον της Ευρώπης που θα εκδοθεί τον Ιούλιο του 2017. Η εν λόγω γνωμοδότηση επιδιώκει να
επηρεάσει την απόφαση της ΕΕ όσον αφορά τα βήματα που θα ληφθούν τους επόμενους μήνες και
τη μελλοντική διαμόρφωση της Ευρώπης, ενόψει των ευρωεκλογών του Ιουνίου 2019.

Η αφετηρία για τη συζήτηση, η Λευκή Βίβλος για το Μέλλον της Ευρώπης: Προβληματισμοί και
σενάρια για την ΕΕ των 27 έως το 2025, δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 1η
Μαρτίου 2017. Παρέθετε πέντε σενάρια για την εξέλιξη της Ευρώπης μέχρι το 2025 σε
διαφορετικούς τομείς, όπως, μεταξύ άλλων, η ενιαία αγορά και το εμπόριο, η μετανάστευση και η
ασφάλεια ή η οικονομική και νομισματική ένωση.
Το πρόγραμμα

Συζήτηση για τo μέλλον της Ευρώπης στην Αίθουσα Γερουσίας της Βουλής

01/06/2017
Αύριο στις 9:30 στην Αίθουσα Γερουσίας της Βουλής των Ελλήνων θα διεξαχθεί συζήτηση την οποία
συνδιοργνώνουν η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) και η ελληνική
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) με σκοπό να ακουστούν οι θέσεις των πολιτών για το
μέλλον της Ευρώπης.

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) σε συνεργασία με την ελληνική
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) διοργανώνει αύριο συζήτηση για να ακούσει τις θέσεις
της ελληνικής κοινωνίας των πολιτών σχετικά με τα πέντε σενάρια για τη μελλοντική ανάπτυξη της
Ευρώπης, όπως περιγράφονται από τον Jean-Claude Juncker στη Λευκή Βίβλο για το Μέλλον της
Ευρώπης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τη συζήτηση θα χαιρετίσουν ο κ.Νίκος Βούτσης,Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, o κ. Γιώργος
Ντάσης, Πρόεδρος της ΕΟΚΕ και ο Γιώργος Βερνίκος, Πρόεδρος της ΟΚΕ.
Η συζήτηση θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017, από τις 9:30 έως τις 14:30 στην
Αίθουσα Γερουσίας της Βουλής των Ελλήνων.
Στο συντονισμό της συζήτησης θα συμμετέχει αντιπροσωπεία από τρία μέλη της ΕΟΚΕ, και
συγκεκριμένα:
–

Δημήτρης Δημητριάδης,Ομάδα Εργοδοτών

–

Γιώργος Πετρόπουλος,Ομάδα Εργαζομένων

–

Ιωάννης Βαρδακαστάνης,Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων

Οι δημοσιογράφοι είναι προσκεκλημένοι να παραστούν, ενώ θα μπορέσουν να απευθύνουν
ερωτήσεις μετά τη συζήτηση.Παρακαλούνται για την είσοδο τους στο χώρο της Βουλής να
αποστείλουν τα στοιχεία τους στο sec@oke-esc.eu και κατά την προσέλευσή τους να έχουν μαζί τη
δημοσιογραφική τους ταυτότητα.
Οι εθνικές συζητήσεις αποτελούν μέρος ευρύτερης τρέχουσας διαδικασίας συζήτησης σχετικά με «τη
μελλοντική πορεία της Ευρώπης», που εγκαινίασαν ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σε όλη την ΕΕ,
συμπεριλαμβανομένης της ΕΟΚΕ με τη συμμετοχή πολιτών, αρχών και οργανώσεων.
Οι ιδέες που θα παρουσιαστούν στις συζητήσεις θα τροφοδοτήσουν τη γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ για
το Μέλλον της Ευρώπης που θα εκδοθεί τον Ιούλιο του 2017. Η εν λόγω γνωμοδότηση επιδιώκει να
επηρεάσει την απόφαση της ΕΕ όσον αφορά τα βήματα που θα ληφθούν τους επόμενους μήνες και
τη μελλοντική διαμόρφωση της Ευρώπης, ενόψει των ευρωεκλογών του Ιουνίου 2019.

Η αφετηρία για τη συζήτηση, η Λευκή Βίβλος για το Μέλλον της Ευρώπης: Προβληματισμοί και
σενάρια για την ΕΕ των 27 έως το 2025, δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 1η
Μαρτίου 2017. Παρέθετε πέντε σενάρια για την εξέλιξη της Ευρώπης μέχρι το 2025 σε
διαφορετικούς τομείς, όπως, μεταξύ άλλων, η ενιαία αγορά και το εμπόριο, η μετανάστευση και η
ασφάλεια ή η οικονομική και νομισματική ένωση.

Βουλή: Aξιοπρόσεκτα βήματα στην οδό της κοινοβουλευτικής διπλωματίας
01.06.2017

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Από τις σπάνιες, ειδικά τα τελευταία χρόνια, περιπτώσεις κατά τις οποίες η Βουλή έχει να επιδείξει
αξιοπρόσεκτα βήματα στην οδό της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, καταγράφονται το τρέχον
48ωρο: Κατ' αρχήν και σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής Εθνικής Αμυνας και
Εξωτερικών Υποθέσεων, διαδραμάτισε ρόλο στην επίλυση ενός σοβαρού προβλήματος που
λειτουργούσε σαν αγκάθι στις ισραηλοπαλαιστινιακές σχέσεις. Σε δεύτερο πλάνο, αύριο Παρασκευή
το Κοινοβούλιο θα φιλοξενήσει ημερίδα για το μέλλον της Ευρώπης, που διοργανώνουν η
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της
Ελλάδος.
Στη Ραμάλα
Σε ανακοίνωση υπό τον τίτλο "Συμβολή της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων
στην επίτευξη συμβιβαστικής συμφωνίας μεταξύ των Παλαιστινίων απεργών πείνας και των
ισραηλινών αρχών", σημειώνεται ότι ο πρόεδρός της Κων. Δουζίνας "χαιρετίζει την επίτευξη
συμβιβαστικής συμφωνίας μεταξύ των Παλαιστινίων απεργών πείνας και των ισραηλινών αρχών,
έπειτα από δέσμευση των τελευταίων να ικανοποιήσουν θεμελιώδη αιτήματα των κρατουμένων και
ειδικότερα εκείνο που αφορά τις επισκέψεις συγγενικών προσώπων". Οπως αναφέρεται σχετικά, το
συγκεκριμένο ήταν από τα βασικά αιτήματα που οι εκπρόσωποι του Παλαιστινιακού Νομοθετικού
Συμβουλίου έθεσαν υπ’ όψιν της τριμελούς αντιπροσωπείας της Επιτροπής )πλην του κ. Δουζίνα,
ήταν οι Δ.Εμμανουηλίδης αποό το ΣΥΡΙΖΑ και Γ. Κουμουτσάκος από την ΝΔ) κατά την διάρκεια
συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 8 Μαΐου 2017 στη Ραμάλα. Μάλιστα, κατά την
διάρκεια της συζήτησης, η παλαιστινιακή πλευρά εξέφρασε περαιτέρω το ενδεχόμενο παύσης της
απεργίας πείνας εφ’ όσον ικανοποιούνταν τα παραπάνω ελάχιστα αιτήματα. "Ο κ. Δουζίνας
δεσμεύτηκε να μεταφέρει αυτά τα αιτήματα στον ομόλογό του κ. Avi Dichter, όπως και έπραξε την
επομένη, προ της έναρξης της 2ης Τριμερούς Διακοινοβουλευτικής Συνάντησης Ελλάδας-ΚύπρουΙσραήλ", επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση. Και μεταξύ άλλων προστίθεται: "Η αναστολή της
40ήμερης απεργίας πείνας ελπίζουμε ότι θα συμβάλει θετικά στην αποκλιμάκωση των εντάσεων. Ως
αντιπρόσωποι του Ελληνικού Κοινοβουλίου θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε προσεκτικά τις

εξελίξεις στην περιοχή και να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας ως τίμιοι μεσολαβητές στην υπόθεση
της ειρήνης στη Μέση Ανατολή".
Ημερίδα
Το θέμα της Ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί αύριο στην αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής είναι
"Η Λευκή Βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον της Ευρώπης", και όπως αναφέρεται
στόχος είναι οι δύο διοργανώτριες Επιτροπές να ακούσουν "τις θέσεις της ελληνικής κοινωνίας των
πολιτών σχετικά με τα πέντε σενάρια για τη μελλοντική ανάπτυξη της Ευρώπης, όπως
περιγράφονται στη Λευκή Βίβλο". Η συζήτηση, στην οποία θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι των
κομμάτων, έχει τις ακόλουθες "θεματικές"ενότητες: "Λευκή Βίβλος και προκλήσεις της Ε.Ε.",
"Προβολή και επικοινωνία της Ε.Ε. και τομείς πολιτικής"και, "Κοινωνία των πολιτών και μελλοντική
πορεία της Ένωσης".

Η ΕΟΚΕ ακούει τις απόψεις της ελληνικής κοινωνίας των πολιτών για το
Μέλλον της Ευρώπης
Η σε συνεργασία με την ελληνική Οικονομικήκαι Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) διοργανώνει συζήτηση
για να ακούσει τις θέσεις της ελληνικής κοινωνίας των πολιτών σχετικά με τα πέντε σενάρια για τη
μελλοντική ανάπτυξη της Ευρώπης, όπως περιγράφονται από τον Jean-Claude Juncker στη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τη συζήτηση θα χαιρετίσουν ο κ. Νίκος Βούτσης,Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων,
o κ. Γιώργος Ντάσης, Πρόεδρος της ΕΟΚΕ και ο Γιώργος Βερνίκος, Πρόεδρος της ΟΚΕ και θα
συμμετέχουν,μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι οργανώσεων των εργοδοτών και των εργαζομένων και
άλλοι φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
Χαιρετισμό θα απευθύνει επίσης ο κ. Αναστάσιος Κουράκης, Α' Αντιπρόεδρος Βουλής των
Ελλήνων καθώς και εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων.
Η συζήτηση θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017, από τις 9:30 έως τις 14:30 στην
Αίθουσα Γερουσίας της Βουλής των Ελλήνων.
Στο συντονισμό της συζήτησης θα συμμετέχειαντιπροσωπεία από τρία μέλη της ΕΟΚΕ, και
συγκεκριμένα:
– Δημήτρης Δημητριάδης, Ομάδα Εργοδοτών
– Γιώργος Πετρόπουλος, Ομάδα Εργαζομένων
– Ιωάννης Βαρδακαστάνης, Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων

Οι δημοσιογράφοι είναι προσκεκλημένοι να παραστούν, ενώ θα μπορέσουν να απευθύνουν
ερωτήσεις μετά τη συζήτηση. Παρακαλούνται για την είσοδο τους στο χώρο της
Βουλής να αποστείλουν τα στοιχεία τους στο και κατά την προσέλευσή τους να έχουν μαζί τη
δημοσιογραφική τους ταυτότητα.
Σας επισυνάπτουμε το πρόγραμμα της συζήτησης.
Οι εθνικές συζητήσεις αποτελούν μέρος ευρύτερης τρέχουσας διαδικασίας συζήτησης σχετικά με «τη
μελλοντική πορεία της Ευρώπης», που εγκαινίασαν ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σε όλη την ΕΕ,
συμπεριλαμβανομένης της ΕΟΚΕ με τη συμμετοχή πολιτών, αρχών και οργανώσεων.
Οι ιδέες που θα παρουσιαστούν στις συζητήσεις θα τροφοδοτήσουν τη γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ για
το Μέλλον της Ευρώπης που θα εκδοθεί τον Ιούλιο του 2017. Η εν λόγω γνωμοδότηση επιδιώκει να
επηρεάσει την απόφαση της ΕΕ όσον αφορά τα βήματα που θα ληφθούν τους επόμενους μήνες και
τη μελλοντική διαμόρφωση της Ευρώπης, ενόψει των ευρωεκλογών του Ιουνίου 2019.
Η αφετηρία για τη συζήτηση, η , δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 1η Μαρτίου 2017.
Παρέθετε πέντε σενάρια για την εξέλιξη της Ευρώπης μέχρι το 2025 σε διαφορετικούς τομείς, όπως,
μεταξύ άλλων, η ενιαία αγορά και το εμπόριο, η μετανάστευση και η ασφάλεια ή η οικονομική και
νομισματική ένωση.

Για το μέλλον της Ευρώπης
01.06.2017

Συζήτηση για να ακούσει τις θέσεις της ελληνικής κοινωνίας των πολιτών σχετικά με τα πέντε
σενάρια για τη μελλοντική ανάπτυξη της Ευρώπης, όπως περιγράφονται από τον Jean-Claude
Juncker στη Λευκή Βίβλο για το Μέλλον της Ευρώπης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργανώνει την
Παρασκευή η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) σε συνεργασία με την
ελληνική Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ)
Τη συζήτηση θα χαιρετίσουν ο Νίκος Βούτσης, πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, o Γιώργος
Ντάσης, πρόεδρος της ΕΟΚΕ και ο Γιώργος Βερνίκος, πρόεδρος της ΟΚΕ και θα συμμετέχουν, μεταξύ
άλλων, εκπρόσωποι οργανώσεων των εργοδοτών και των εργαζομένων και άλλοι φορείς της
κοινωνίας των πολιτών. Χαιρετισμό θα απευθύνει επίσης ο Αναστάσιος Κουράκης, Α' αντιπρόεδρος
Βουλής των Ελλήνων καθώς και εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων.
Η συζήτηση θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017, από τις 9:30 έως τις 14:30 στην Αίθουσα
Γερουσίας της Βουλής των Ελλήνων.

Στο συντονισμό της συζήτησης θα συμμετέχει αντιπροσωπεία από τρία μέλη της ΕΟΚΕ, και
συγκεκριμένα:
• Δημήτρης Δημητριάδης, Ομάδα Εργοδοτών
• Γιώργος Πετρόπουλος, Ομάδα Εργαζομένων
• Ιωάννης Βαρδακαστάνης, Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων

Συζήτηση στη Βουλή για το μέλλον της Ευρώπης την Παρασκευή
1/06/2017-mail

Αύριο Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί συζήτηση στη Βουλή για την προώθηση του διαλόγου για το
μέλλον της Ευρώπης, η οποία οργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
(ΕΟΚΕ) και την ελληνική Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ), σε συνέχεια των πέντε
σεναρίων που παρουσίασε ο πρόεδρος της Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, στη Λευκή Βίβλο.
Η εκδήλωση θα γίνει παρουσία του προέδρου της Βουλής, Νίκου Βούτση, ο οποίος θα απευθύνει
χαιρετισμό, του Προέδρου της ΕΟΚΕ, Γιώργου Ντάση, και του Προέδρου της ΟΚΕ, Γιώργου
Βερνίκου.
Θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι οργανώσεων των εργοδοτών και των εργαζομένων και άλλοι φορείς
της Κοινωνίας των Πολιτών. Χαιρετισμό θα απευθύνει επίσης ο Α' αντιπρόεδρος Βουλής,
Αναστάσιος Κουράκης, και εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων.
Στο συντονισμό της συζήτησης θα συμμετέχει αντιπροσωπεία από τρία μέλη της ΕΟΚΕ:





Ο Δ. Δημητριάδης (Ομάδα Εργοδοτών)
Ο Γ. Πετρόπουλος (Ομάδα Εργαζομένων)
και ο Ιωάννης Βαρδακαστάνης (Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων)

Οι εθνικές συζητήσεις αποτελούν μέρος της ευρύτερης διαδικασίας για «τη μελλοντική πορεία της
Ευρώπης», που εγκαινίασαν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σε όλη την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης
της ΕΟΚΕ με τη συμμετοχή πολιτών, αρχών και οργανώσεων, αναφέρει η ανακοίνωση του
ευρωπαϊκού οργανισμού.

Οι ιδέες που θα παρουσιαστούν στις συζητήσεις αυτές θα τροφοδοτήσουν τη γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ
για το Μέλλον της Ευρώπης που θα εκδοθεί τον Ιούλιο του 2017. Η εν λόγω γνωμοδότηση επιδιώκει
να συνδιαμορφώσει την απόφαση της ΕΕ ως προς τα βήματα που θα γίνουν, ενόψει των
ευρωεκλογών του Ιουνίου 2019.

Η ΕΟΚΕ ακούει τις απόψεις της ελληνικής κοινωνίας για το Μέλλον της
Ευρώπης
2 Ιουνίου 2017, 9:30

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) σε συνεργασία με την ελληνική
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) διοργανώνει συζήτηση για να ακούσει τις θέσεις της
ελληνικής κοινωνίας των πολιτών σχετικά με τα πέντε σενάρια για τη μελλοντική ανάπτυξη της
Ευρώπης, όπως περιγράφονται από τον Jean-Claude Juncker στη Λευκή Βίβλο για το Μέλλον της
Ευρώπης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τη συζήτηση θα χαιρετίσουν ο κ. Νίκος Βούτσης, Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, o κ. Γιώργος
Ντάσης, Πρόεδρος της ΕΟΚΕ και ο Γιώργος Βερνίκος, Πρόεδρος της ΟΚΕ και θα
συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι οργανώσεων των εργοδοτών και των εργαζομένων και
άλλοι φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Χαιρετισμό θα απευθύνει επίσης ο κ. Αναστάσιος
Κουράκης, Α' Αντιπρόεδρος Βουλής των Ελλήνων καθώς και εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων.
Η συζήτηση θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017, από τις 9:30 έως τις 14:30 στην
Αίθουσα Γερουσίας της Βουλής των Ελλήνων.
Στο συντονισμό της συζήτησης θα συμμετέχει αντιπροσωπεία από τρία μέλη της ΕΟΚΕ, και
συγκεκριμένα:
– Δημήτρης Δημητριάδης, Ομάδα Εργοδοτών
– Γιώργος Πετρόπουλος, Ομάδα Εργαζομένων
– Ιωάννης Βαρδακαστάνης, Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων
Οι δημοσιογράφοι είναι προσκεκλημένοι να παραστούν, ενώ θα μπορέσουν να απευθύνουν
ερωτήσεις μετά τη συζήτηση. Παρακαλούνται για την είσοδο τους στο χώρο της Βουλής να
αποστείλουν τα στοιχεία τους στο sec@oke-esc.eu και κατά την προσέλευσή τους να έχουν μαζί τη
δημοσιογραφική τους ταυτότητα.
Tο πρόγραμμα της συζήτησης.
Οι εθνικές συζητήσεις αποτελούν μέρος ευρύτερης τρέχουσας διαδικασίας συζήτησης σχετικά με
«τη μελλοντική πορεία της Ευρώπης», που εγκαινίασαν ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σε όλη την ΕΕ,
συμπεριλαμβανομένης της ΕΟΚΕ με τη συμμετοχή πολιτών, αρχών και οργανώσεων.

Οι ιδέες που θα παρουσιαστούν στις συζητήσεις θα τροφοδοτήσουν τη γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ για
το Μέλλον της Ευρώπης που θα εκδοθεί τον Ιούλιο του 2017. Η εν λόγω γνωμοδότηση επιδιώκει να
επηρεάσει την απόφαση της ΕΕ όσον αφορά τα βήματα που θα ληφθούν τους επόμενους μήνες και
τη μελλοντική διαμόρφωση της Ευρώπης, ενόψει των ευρωεκλογών του Ιουνίου 2019.
Η αφετηρία για τη συζήτηση, η Λευκή Βίβλος για το Μέλλον της Ευρώπης: Προβληματισμοί και
σενάρια για την ΕΕ των 27 έως το 2025, δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 1η
Μαρτίου 2017. Παρέθετε πέντε σενάρια για την εξέλιξη της Ευρώπης μέχρι το 2025 σε
διαφορετικούς τομείς, όπως, μεταξύ άλλων, η ενιαία αγορά και το εμπόριο, η μετανάστευση και η
ασφάλεια ή η οικονομική και νομισματική ένωση.

Ημερίδα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος για το μέλλον της Ε.Ε.
2 Ιουνίου 2017

Η Λευκή Βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον της Ευρώπης είναι το θέμα της ημερίδας
που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) σε συνεργασία με την
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας (ΟΚΕ), προκειμένου να ακούσει τις θέσεις της
ελληνικής κοινωνίας των πολιτών σχετικά με τα πέντε σενάρια για τη μελλοντική ανάπτυξη της
Ευρώπης, όπως περιγράφονται στη Λευκή Βίβλο για το Μέλλον της Ευρώπης.
Η ημερίδα θα διεξαχθεί στην αίθουσα Γερουσίας της Βουλής των Ελλήνων, αύριο Παρασκευή, 2
Ιουνίου 2017, από τις 09:30 έως τις 14:30.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ειδικοί επιστήμονες, διπλωμάτες, εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων,
μέλη της ΕΟΚΕ και της ΟΚΕ θα αναπτύξουν θέματα σχετικά με τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
·
·
·

Λευκή Βίβλος και προκλήσεις της Ε.Ε.
Προβολή και επικοινωνία της Ε.Ε. και τομείς πολιτικής.
Κοινωνία των πολιτών και μελλοντική πορεία της Ε.Ε.

Την έναρξη των εργασιών της ημερίδας θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Νικόλαος Βούτσης,
ενώ θα χαιρετίσουν ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κ. Αναστάσιος Κουράκης, ο Πρόεδρος της ΟΚΕ κ. Γιώργος Βερνίκος, ο
Πρόεδρος της ΕΟΚΕ κ. Γιώργος Ντάσης, ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Ελλάδα κ. Πάνος Καρβούνης και εκπρόσωποι των κομμάτων ΣΥ.ΡΙΖ.Α, Ν.Δ.,
Δημοκρατική Συμπαράταξη, Κ.Κ.Ε., Το Ποτάμι, ΑΝ.ΕΛ., Ένωση Κεντρώων.

Βουλή: Eργαζόμενοι - εργοδότες - κοινωνία πολιτών συνομιλούν για το μέλλον της
Ευρώπης
2/06/2017

συζήτηση θα διεξαχθεί σήμερα στην αίθουσα της Γερουσίας από τις 9:30 έως τις 14:30 γύρω από τα
πέντε σενάρια για τη μελλοντική ανάπτυξη της Ευρώπης, όπως περιγράφονται από τον Ζαν Κλοντ
Γιούνκερ στη Λευκή Βίβλο για το Μέλλον της Ευρώπης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τη συζήτηση θα
χαιρετίσουν πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, ο πρόεδρο της ΕΟΚΕ Γιώργος Ντάσης και
πρόεδρος της ΟΚΕ ο Γιώργος Βερνίκος. Τις απόψεις τους θα εκφράσουν μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι
οργανώσεων των εργοδοτών και των εργαζομένων καθώς και άλλοι φορείς της κοινωνίας των
πολιτών. Χαιρετισμό θα απευθύνει και αντιπρόεδρος της Βουλής Αναστάσιος Κουράκης καθώς και
εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων.
Στο συντονισμό της συζήτησης θα συμμετέχει αντιπροσωπεία από τρία μέλη της ΕΟΚΕ, και
συγκεκριμένα από τους: Δημήτρη Δημητριάδη (Ομάδα Εργοδοτών), Γιώργο Πετρόπουλο (Ομάδα
Εργαζομένων) και Ιωάννη Βαρδακαστάνη (Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων). Σημειώνεται ότι οι
ιδέες που θα παρουσιαστούν στις συζητήσεις θα τροφοδοτήσουν τη γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ για το
Μέλλον της Ευρώπης η οποία θα εκδοθεί τον Ιούλιο του 2017. Η συγκεκριμένη γνωμοδότηση έχει
ως στόχο να επιδράσει στην απόφαση της ΕΕ όσον αφορά τα βήματα που θα ληφθούν τους
επόμενους μήνες και τη μελλοντική διαμόρφωση της Ευρώπης, ενόψει των ευρωεκλογών του
Ιουνίου 2019.
Υπενθυμίζεται ότι η Λευκή Βίβλος για το Μέλλον της Ευρώπης δημοσιεύθηκε από την Κομισιόν την
1η Μαρτίου 2017. Παρέθετε πέντε σενάρια για την εξέλιξη της Ευρώπης μέχρι το 2025 σε
διαφορετικούς τομείς, όπως, μεταξύ άλλων, η ενιαία αγορά και το εμπόριο, η μετανάστευση και η
ασφάλεια ή η οικονομική και νομισματική ένωση.

Βουλή: Eργαζόμενοι - εργοδότες - κοινωνία πολιτών συνομιλούν για το μέλλον της
Ευρώπης
Ιουνίου 02 2017

Συζήτηση για τα πέντε σενάρια της Λευκής Βίβλου του Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ παρουσία του Προέδρου
της Βουλής, Νίκου Βούτση
Μιχάλης Χατζηκωνσταντίνου
Τις απόψεις τους για το μέλλον της Ευρώπης με βάση τα 5 σενάρια Γιούνκερ μεταφέρουν σήμερα
στο κοινοβούλιο εκπρόσωποι της ελληνικής κοινωνίας στο πλαίσιο συζήτησης που διοργανώνεται
από τη Βουλή σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) και την
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ).
Η συζήτηση θα διεξαχθεί σήμερα στην αίθουσα της Γερουσίας από τις 9:30 έως τις 14:30 γύρω από
τα πέντε σενάρια για τη μελλοντική ανάπτυξη της Ευρώπης, όπως περιγράφονται από τον Ζαν Κλοντ
Γιούνκερ στη Λευκή Βίβλο για το Μέλλον της Ευρώπης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τη συζήτηση θα
χαιρετίσουν πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, ο πρόεδρο της ΕΟΚΕ Γιώργος Ντάσης και
πρόεδρος της ΟΚΕ ο Γιώργος Βερνίκος. Τις απόψεις τους θα εκφράσουν μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι
οργανώσεων των εργοδοτών και των εργαζομένων καθώς και άλλοι φορείς της κοινωνίας των
πολιτών. Χαιρετισμό θα απευθύνει και αντιπρόεδρος της Βουλής Αναστάσιος Κουράκης καθώς και
εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων.
Στο συντονισμό της συζήτησης θα συμμετέχει αντιπροσωπεία από τρία μέλη της ΕΟΚΕ, και
συγκεκριμένα από τους: Δημήτρη Δημητριάδη (Ομάδα Εργοδοτών), Γιώργο Πετρόπουλο (Ομάδα
Εργαζομένων) και Ιωάννη Βαρδακαστάνη (Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων). Σημειώνεται ότι οι
ιδέες που θα παρουσιαστούν στις συζητήσεις θα τροφοδοτήσουν τη γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ για το
Μέλλον της Ευρώπης η οποία θα εκδοθεί τον Ιούλιο του 2017. Η συγκεκριμένη γνωμοδότηση έχει
ως στόχο να επιδράσει στην απόφαση της ΕΕ όσον αφορά τα βήματα που θα ληφθούν τους
επόμενους μήνες και τη μελλοντική διαμόρφωση της Ευρώπης, ενόψει των ευρωεκλογών του
Ιουνίου 2019.
Υπενθυμίζεται ότι η Λευκή Βίβλος για το Μέλλον της Ευρώπης δημοσιεύθηκε από την Κομισιόν την
1η Μαρτίου 2017. Παρέθετε πέντε σενάρια για την εξέλιξη της Ευρώπης μέχρι το 2025 σε
διαφορετικούς τομείς, όπως, μεταξύ άλλων, η ενιαία αγορά και το εμπόριο, η μετανάστευση και η
ασφάλεια ή η οικονομική και νομισματική ένωση.

ΕΥΡΩΠΗ, ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ εκδήλωση υπό την ομπρέλα
της ΕΟΚΕ (εικόνες)

Οι ανησυχίες για την αντιμετώπιση του ελληνικού χρέους και των ανισοτήτων της ελληνικής
κοινωνίας, εκφράστηκαν έντονα στη συζήτηση για τα πέντε σενάρια της Λευκής Βίβλου και το
μέλλον της Ευρώπης, που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) από
κοινού με την ελληνική Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ), με τη συμμετοχή δεκάδων
παραγωγικών φορέων και άλλων εκπροσώπων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΚτΠ), παρουσία του
προέδρου της Βουλής, Νίκου Βούτση.

Ο κ. Βούτσης εξέφρασε την επιθυμία για αναβάθμιση του ρόλου του Κοινοβουλίου στην Ελλάδα,
αλλά και στην Ευρώπη, στη λήψη των αποφάσεων και εξέφρασε την ελπίδα ότι ο κύκλος της
νομοθέτησης στα όρια του νόμου και του Συντάγματος, υπό την πίεση των μνημονίων θα τελειώσει
σύντομα. «Έχουμε πυκνό δίκτυο κοινοβουλευτικής παρουσίας σε όλα τα φόρα διεθνώς, γιατί τα
Κοινοβούλια πρέπει να έχουν ιδιαίτερο βάρος στις αποφάσεις», τόνισε.
Ο πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε στις πρόσφατες δηλώσεις του επιτρόπου Μοσκοβισί, ο οποίος
τροφοδότησε τη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, λέγοντας ότι «θα γίνει κοινωνική έκρηξη, αν
εξακολουθήσουν αλόγιστα ελλείμματα και αλόγιστα πλεονάσματα».

Η συζήτηση έχει δρομολογηθεί, είπε και για το ευρωομόλογο, για την κρίση χρέους, για έναν
ουσιαστικό προϋπολογισμό, καθώς με το 1% του ΑΕΠ δεν μπορείς να κάνεις πολιτικές για
οικονομικές και κοινωνικές συγκλίσεις.
Ήταν αρνητικός για το σενάριο των πολλών ταχυτήτων, λέγοντας ότι κρύβει κινδύνους για
δημιουργία ειδικών οικονομικών ζωνών και δη στις βαλκανικές χώρες, με ελάχιστα κοινωνικά
δικαιώματα και νεοαποικιακή διαμόρφωση της ΕΕ. Αναφερόμενος στο σενάριο των πολλαπλών
επιλογών, είπε «αυτές θα εξεταστούν».

Καταλήγοντας τόνισε, ότι η Ευρώπη μπορεί να ξαναγίνει πόλος σταθερότητας, ασφάλειας,
ανάπτυξης και να πρωταγωνιστήσει στην «περίφημη» παγκοσμιοποίηση.
«Θέλουμε να στείλουμε μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η ΕΕ δεν μπορεί να συνεχίσει να
ανέχεται τις ανισότητες, τα 20 εκατομμύρια ανέργων, τη φυγή των νέων από τις χώρες με
προβλήματα. Αν συνεχιστεί αυτό η ΕΕ θα καταστεί εξαρτώμενη από άλλους χώρους όπως οι ΗΠΑ και
η Κίνα», δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΟΚΕ, Γιώργος Ντάσης.
«Θέλουμε να κάνουμε τη σύνθεση των διαφορετικών απόψεων και σεναρίων για να φτάσουμε σε
προτάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για μια Ευρώπη ειρηνική με αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο,
κοινωνική και δημοκρατική», πρόσθεσε.

«Χρειαζόμαστε ενεργούς πολίτες» τόνισε ο πρόεδρος της ΟΚΕ, Γιώργος Βερνίκος. «Η Ευρώπη ζει
κοσμογονικές εξελίξεις, έχει να διαχειριστεί ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές, όπως η ρομποτική. Στην
Ευρώπη υπάρχει στρατηγική ακινησία, κλειδώθηκαν ανισότητες».
Αναφερόμενος στον ρόλο της ΟΚΕ, είπε ότι συμβάλλει ώστε «όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες
να συμμετάσχουν στον κοινωνικό διάλογο, για να δούμε μια Ευρώπη που μπορεί να αντιμετωπίσει τα
βασικά προβλήματα για την εργασία, την ασφάλεια, τη φύλαξη των συνόρων, τις κοινωνικές
ανισότητες».

Η δημοκρατία απαιτεί υπεύθυνο κοινωνικό διάλογο, σημείωσε. Μόνον έτσι θα βγούμε από την κρίση.
Στην ΟΚΕ συμμετέχουν όλοι: ο ΣΕΒ, ο ΣΕΤΕ, η ΓΣΕΒΕ, η Ένωση Τραπεζών, η Ένωση Εφοπλιστών, η
ΓΣΕΕ, η ΑΔΕΔΥ, γεωργικοί συνεταιρισμοί, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, επιστημονικοί φορείς. Το θέμα
είναι να μάθουμε να ακούμε και να συνθέτουμε απόψεις, είπε ο κ. Βερνίκος.
Για έλλειψη ηγεσίας στην Ευρώπη, μίλησε ο εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Ι.
Μανιάτης, ο οποίος μετέφερε τις προτάσεις των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών για τη μελλοντική Ευρώπη:

«Έχουμε προτείνει να υπάρξει Σύμφωνο Ανάπτυξης και Σταθερότητας και όχι το αντίθετο, με νέα
εντολή προς την ΕΚΤ και Ευρωπαϊκό Ταμείο Απασχόλησης, όπου μέρος των πλεονασμάτων θα
συνεισφέρουν στην καταπολέμηση της ανεργίας». Ζητούμε επίσης, πρόσθεσε, αντί του πακέτου
Γιούνκερ ένα διαρκές Ταμείο Επενδύσεων. Στο πακέτο Γιούνκερ έχουν φανεί οι ανισότητες, με την
απορροφητικότητα να είναι 92% για τις αναπτυγμένες χώρες και 8% για τις χώρες της περιφέρειας.
Πρέπει επίσης να αναδειχθεί και ο ρόλος των Δημοσίων Επενδύσεων, τόνισε.
«Έχουμε κάνει πρόταση για τη δημιουργία Ταμείου που θα διασφαλίζει ελάχιστο εισόδημα σε όλους
τους πολίτες της ΕΕ», παρενέβη ο κ. Ντάσης.

Να μην ξεκινήσει καν η συζήτηση για τις πολλές ταχύτητες, ζήτησε ο βουλευτής των ΑΝΕΛ,
Δημήτρης Καμμένος, τονίζοντας ότι η Γερμανία με άλλες τέσσερις-πέντε χώρες θέλει να μπει στην
πρώτη ταχύτητα απολαμβάνοντας τα προνόμια του χαμηλού δανεισμού και της ανταγωνιστικότητας.
Εμείς, είπε, αναφερόμενος στην Ελλάδα, έχουμε τα θέματα της άμυνας και το μεταναστευτικό και
κρατάμε την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Οι προκλήσεις είναι μεγάλες και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από ένα κράτος, όσο ισχυρό και
να είναι. Τα πέντε σενάρια είναι η αρχή διαλόγου και δεν εξαντλούν τις επιλογές. Θέλουμε
περισσότερη πολιτική και κοινωνική συνοχή, μόνον έτσι θα έχουμε επιτυχές μέλλον, δήλωσε ο
γενικός διευθυντής Περιφερειακής Πολιτικής, Γ. Κολυβάς, υπενθυμίζοντας ότι ο πρόεδρος Ζαν Κλοντ
Γιούνκερ περιμένει τις απόψεις των κρατών – μελών να τις ενσωματώσει τον Σεπτέμβριο και μέχρι
το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου η Επιτροπή θα έχει διαμορφώσει τις προτάσεις της.

Μιλώντας για το παρελθόν που οδήγησε στην κρίση, ο Κώστας Αγοραστός, πρόεδρος της Ένωσης
Περιφερειών Ελλάδας, είπε ότι «υπήρχε ρευστότητα αλλά όχι εθνικό σχέδιο». Χρειάζεται ευρωπαϊκή
παραγωγική επανάσταση. Πρέπει να μιλάμε για παραγωγή, θέσεις εργασίας και όχι για μνημόνια και
σ’ αυτό πρέπει να συνεισφέρει η ΕΕ.
Ο ευρωσκεπτικισμός και ο λαϊκισμός ήταν αποτέλεσμα της διάψευσης προσδοκιών, της
υπαναχώρησης από την αλληλεγγύη και τον διάλογο και της περιχαράκωσης των μεγάλων χωρών,
δήλωσε ο επικεφαλής της ΓΣΕΒΕΕ, Γ. Καββαθάς.

Στο ερώτημα «λιγότερη ή περισσότερη Ευρώπη» η απάντηση δεν είναι μονολεκτική, είπε. Η
εμβάθυνση στους θεσμούς προϋποθέτει αναγνώριση των λαθών και ενίσχυση των αδύναμων
παιχτών. Ο πυρήνας της ΕΕ πρέπει να πλησιάσει την περιφέρεια.
Ένα αισιόδοξο μήνυμα ήρθε από τον επικεφαλής του ΣΕΤΕ, κ. Ρέτσο. «Πήγαμε κόντρα στο ρεύμα και
απεδείχθη σωτήριο. Ο κλάδος αυτή τη στιγμή παράγει το 25% του ΑΕΠ και απασχολεί το 10% του
εργατικού δυναμικού.

Ο τουρισμός μπορεί να φέρει τις ευρωπαϊκές κοινωνίες πιο κοντά. Να συνθέσουμε τις καλύτερες
επιλογές της Λευκής Βίβλου, να πούμε όχι στην κατάτμηση και να κινηθούμε στην κατεύθυνση του
συλλογικού κεκτημένου και της εξωστρέφειας».
Στην εκδήλωση απηύθυνε επίσης χαιρετισμό ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Αναστάσιος Κουράκης,
καθώς και εκπρόσωποι των κομμάτων και κοινωνικοί φορείς.

Ν. Βούτσης: Η Ευρώπη να μην υπογράψει τυπικά και άτυπα το τέλος της
02 Ιουνίου, 2017

«Η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων θα είναι μια Ευρώπη η οποία θα έχει υπογράψει τυπικά
ή άτυπα το τέλος της» ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, μιλώντας νωρίτερα,
σήμερα, στην ημερίδα που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
(ΕΟΚΕ) σε συνεργασία με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας (ΟΚΕ) για το
μέλλον της Ευρώπης.
«Η συζήτηση περί Ευρώπης πολλών ταχυτήτων -τόνισε ο pρόεδρος της Βουλής- κρύβει
ιδέες, αντιλήψεις και πολιτικές, οι οποίες, εάν εκτεθούν, μόνο επικινδυνότητα μπορούν να
δημιουργήσουν. Η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων θα είναι μια Ευρώπη η οποία θα έχει
υπογράψει τυπικά ή άτυπα το τέλος της» είπε ο Νίκος Βούτσης.
Επισήμανε δε, ότι υπάρχουν αντιλήψεις που θα ήθελαν η Ευρώπη να χωριστεί σε τέσσερις ή
πέντε ειδικές οικονομικές ζώνες, που η κάθε μία από αυτές θα έχει τα ελάχιστα από πλευράς
παραγωγικής διαδικασίας, υπηρεσιών και κυρίως κοινωνικών δικαιωμάτων και κατακτήσεων,
σε σχέση με άλλες χώρες που θα έχουν έναν μόνιμο και θεσμοποιημένο ηγετικό ρόλο, σε μια
εσωτερική νεοαποικιακή διαμόρφωση της Ευρώπης και της ΕΕ.
Ο πρόεδρος της Βουλής είπε ακόμη ότι εκεί κατατείνουν η συζήτηση για τα Βαλκάνια και
όλες τις νοτιοδυτικές υπό ένταξη χώρες, η κατάσταση στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, η
αναμονή στην ένταξη της Σερβίας, και βέβαια οι πολιτικές σε σχέση με τη χώρα μας για τη
συζήτηση του ελληνικού ζητήματος, «και όλα αυτά, σε μια φάση όπου ιδιαίτερα η ζώνη του
ευρώ έχει μεγάλο ειδικό βάρος, γιατί μετά και την έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ το 85%
της οικονομίας της ΕΕ προέρχεται από τις χώρες του ευρώ. Συνεπώς έχουν πάρα πολύ
μεγάλη σημασία οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτό το επίπεδο».
Ο Νίκος Βούτσης υπογράμμισε ταυτόχρονα, ότι ενώ είναι κοινές οι διαπιστώσεις ως προς τα
μεγάλα προβλήματα, ως προς τα αδιέξοδα για την οικονομία, τις κοινωνίες, τη σταθερότητα
στην περιοχή, το προσφυγικό-μεταναστευτικό, η συζήτηση είναι πάρα πολύ πίσω, τόσο στο
επίπεδο των εκτιμήσεων για τα αίτια, όσο στο επίπεδο αναζήτησης εναλλακτικών πολιτικών,
οι οποίες θα δώσουν απαντήσεις στα προβλήματα που έχουν αναδειχθεί και θα αναδείξουν
ένα νέο όραμα για τις επόμενες γενιές.

Ι.Ρέτσος: Ο τουρισμός να λειτουργήσει ως κοινή πλατφόρμα εξέλιξης
για την Ευρώπη
2/06/2017

O τουρισμός μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει ως μία κοινή πλατφόρμα εξέλιξης για την Ευρώπη,
ως ένας καταλύτης αλληλοκατανόησης και συνεργασίας, που θα φέρει ακόμα πιο κοντά τις
κοινωνικές, πολιτισμικές, αλλά και επιχειρηματικές κουλτούρες μας, τόνισε σήμερα ο πρόεδρος του
ΣΕΤΕ Γιάννης Ρέτσος στην ομιλία του στην ημερίδα Λευκή Βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το
Μέλλον της Ευρώπης, που οργάνωσαν η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) και
η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (ΟΚΕ),
"Η πρόσφατη μελέτη φήμης που εκπονήσαμε καταδεικνύει με τον πιο διάφανο τρόπο ότι στην χώρα
μας, ο τουρισμός έχει ταυτιστεί με την ελπίδα για την οικονομική και την κοινωνική ανάπτυξη. Έχει
ταυτιστεί με την διέξοδο από την κρίση. Εκπροσωπώντας τη νέα γενιά των επιχειρηματιών του
τομέα, θεωρώ ότι έχουμε το πάθος, τις γνώσεις, τις εμπειρίες, αλλά και το όραμα ώστε
συντεταγμένα και συλλογικά να δουλέψουμε σκληρά πάνω σε αυτό τον δρόμο", υπογράμμισε ο
πρόεδρος του ΣΕΤΕ.
Αναλυτικά η ομιλία του κ.Ρέτσου...
Εκ μέρους του ΣΕΤΕ, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να συμμετέχουμε στην Ημερίδα Λευκή
Βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Μέλλον της Ευρώπης και την ευκαιρία να τοποθετηθούμε
σχετικά με το μείζον αυτό ζήτημα.
Έχω ακούσει πολλές φορές τον Πρόεδρο της ΟΚΕ, να υπερασπίζεται σθεναρά την άποψη ότι έχει
φτάσει η κατάλληλη στιγμή να επαναπροσδιορίσουμε τον ρόλο και την δράση της οργανωμένης
κοινωνίας των πολιτών, με στόχο να αντιμετωπιστούν σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο οι διαχρονικές
κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις που υπάρχουν.
Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο με αυτή την άποψη. Ως Κοινωνικοί Εταίροι,
θεωρούμε επιβεβλημένη τη συμμετοχή μας και την άμεση συμβολή μας προς αυτή την κατεύθυνση.
Είναι γεγονός ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης και παρά τις μεγάλες αντιξοότητες, ο τουρισμός
κατάφερε να κρατηθεί υγιής, ανταγωνιστικός, δημιουργικός και πρωτοπόρος. Και αυτό το πετύχαμε,
κυρίως, γιατί δεν υποχωρήσαμε μπροστά στις πρώτες δυσκολίες που προέκυψαν, όταν η κρίση
ξέσπασε στην χώρα μας. Αντίθετα, διεκδικήσαμε, πιέσαμε, μα πολύ περισσότερο, συνεργαστήκαμε.
Για πολλούς από εμάς η κρίση λειτούργησε ως ένα κίνητρο εξέλιξης. Πήγαμε κόντρα στο ρεύμα και
τις αντιξοότητες, δείχνοντας χαρακτηριστικά διορατικότητας και ωριμότητας. Και αυτή μας η στάση

αποδείχθηκε σωτήρια για τον τομέα και κατ’ επέκταση για την οικονομία και την κοινωνία. Πλέον, ο
τουρισμός συμβάλλει το 25% του ΑΕΠ και το 10% του συνολικού εργατικού δυναμικού της χώρας.
Ποσοστά σημαντικά υψηλά αν αναλογιστεί κανείς ότι οι υπόλοιποι τομείς της οικονομίας, δυστυχώς,
μετρούν ακόμα απώλειες.
Είναι βέβαιο ότι ο τουρισμός μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει ως μία κοινή πλατφόρμα εξέλιξης για
την Ευρώπη. Ως ένας καταλύτης αλληλοκατανόησης και συνεργασίας, που θα φέρει ακόμα πιο κοντά
τις κοινωνικές, πολιτισμικές, αλλά και επιχειρηματικές κουλτούρες μας. Η πρόσφατη μελέτη φήμης
που εκπονήσαμε καταδεικνύει με τον πιο διάφανο τρόπο ότι στην χώρα μας, ο τουρισμός έχει
ταυτιστεί με την ελπίδα για την οικονομική και την κοινωνική ανάπτυξη. Έχει ταυτιστεί με την
διέξοδο από την κρίση. Εκπροσωπώντας τη νέα γενιά των επιχειρηματιών του τομέα, θεωρώ ότι
έχουμε το πάθος, τις γνώσεις, τις εμπειρίες, αλλά και το όραμα ώστε συντεταγμένα και συλλογικά να
δουλέψουμε σκληρά πάνω σε αυτό τον δρόμο.
Και αυτό είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά μας. Το όραμά μας για την επόμενη ημέρα της χώρας
μας βασίζεται στη σύνθεση των βέλτιστων χαρακτηριστικών και τη συνεργασία με όλους τους τομείς
της ελληνικής οικονομίας. Θεωρούμε ότι ακολουθώντας την ίδια λογική, πρέπει να συνθέσουμε τα
σενάρια της Λευκής Βίβλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Μέλλον της Ευρώπης, ώστε να
υπερπηδήσουμε τα όποια εμπόδια προκύπτουν και να κάνουμε πράξη το όραμα για το μέλλον της
χώρας μας και κατ’ επέκταση το μέλλον της Ευρώπης.
Πρέπει να εργαστούμε όχι προς την κατεύθυνση της κατάτμησης, της περιχαράκωσης και της
δημιουργίας μικρών ομάδων, αλλά προς την κατεύθυνση, του ευρωπαϊκού κεκτημένου, της
συλλογικότητας και της εξωστρέφειας. Της προσπάθειας να αναλάβουμε δράση όλοι μαζί,
αναδεικνύοντας ακριβώς τα χαρακτηριστικά που μας συνδέουν και μας ισχυροποιούν, για το μέλλον
των επόμενων γενεών σε μια ενωμένη Ευρώπη.
Βρισκόμαστε σε απόλυτη ταύτιση με τις βασικές αξίες της ενωμένης Ευρώπης για την αλληλεγγύη,
τον σεβασμό, τα ανθρώπινα δικαιώματα την οικονομική και κοινωνική ευημερία, την ελεύθερη
διακίνηση πολιτών και αγαθών. Και είμαστε βέβαιοι ότι η ΕΟΚΕ θα συνεχίσει να αποτελεί σταθερό
σημείο πρωτοβουλιών διαλόγου, σύνθεσης ιδεών και απόψεων για κάθε ζήτημα μείζονος κοινωνικού
και οικονομικού ενδιαφέροντος.
Ο δρόμος για «περισσότερη Ευρώπη» είναι μακρύς. Όμως, μόνο μέσα από την καθαρή ματιά, τον
ρεαλισμό, τη διάθεση συνεργασίας και την κοινωνική συναίνεση μπορούμε να μιλάμε για πραγματική
δημοκρατία και να ελπίζουμε σε ένα νέο όραμα για το κοινό μέλλον της γηραιάς Ηπείρου.
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Ο ευρωσκεπτικισμός, η αμφισβήτηση της ευρωπαϊκής προοπτικής, ο λαϊκισμός δεν προέκυψαν
τυχαία στην ΕΕ, δήλωσε ο Γ. Καββαθάς. Ήταν τα αποτελέσματα διάψευσης των προσδοκιών των
πολιτών σχετικά με τα οφέλη από την πορεία ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού οράματος,
συμπλήρωσε.

Η Ευρωπαϊκή Ο.Κ.Ε. (Ε.Ο.Κ.Ε.) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πραγματοποίησε
ημερίδα στις 2/6/2017, με αφορμή τη Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για το μέλλον της
Ευρώπης: «Προβληματισμοί και σενάρια για την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 έως το 2025». Στην
εκδήλωση, που έλαβε χώρα στην αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής, παρουσιάστηκαν 5 πιθανά
σενάρια για το Μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΓΣΕΒΕΕ.
Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γ. Καββαθάς στην ομιλία του ανέφερε «είναι σαφές ότι η χώρα και οι
κοινωνικοί εταίροι οφείλουν να παρακολουθούν στενά την ατζέντα που διαμορφώνεται στο
ευρωπαϊκό σκηνικό, όπως είναι σαφές ότι ο πυρήνας της Ευρώπης πρέπει να πλησιάσει πιο κοντά
στις αδήριτες ανάγκες και ιδιαιτερότητες της ευρωπαϊκής περιφέρειας.
Αποτελεί γενική παραδοχή ότι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα δέχτηκε την περίοδο της κρίσης ισχυρούς
κραδασμούς, τόσο στο επίπεδο της πολιτικής νομιμοποίησης και εκπροσώπησης, όσο και στο επίπεδο
της διοικητικής και οικονομικής αποτελεσματικότητας και αδυναμίας επίλυσης των προβλημάτων που
ανέκυψαν εξ αιτίας της αναδιάταξης στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας και της αναδιάρθρωσης
ισχύος στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι υπερσυντηρητικές δυνάμεις που ανέλαβαν την οικονομική διοίκηση της ΕΕ τα τελευταία 10-15
χρόνια έθεσαν στο περιθώριο την ατζέντα για μια πιο δημιουργική, ενωμένη Ευρώπη σύγκλισης και
συνοχής και προέταξαν την ανταγωνιστικότητα, ακόμη και μεταξύ των χωρών της ΕΕ, ως κυρίαρχο
ζητούμενο στοιχείο για την Ευρώπη του 2030. Προφανή θύματα αυτής της νέας στρατηγικής ήταν
και παραμένουν οι χώρες της περιφέρειας, οι οποίες μαζί με τις δομικές τους αδυναμίες, έφεραν το
βάρος υιοθέτησης επώδυνων μεταρρυθμίσεων και πολιτικών, οι οποίες ελάχιστα βελτίωσαν τη θέση
τους στο νέο οικονομικό μοντέλο».
«Σε αυτό το πλαίσιο», συνέχισε ο κ. Καββαθάς «οι Ευρωπαίοι πολίτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια
σειρά από παρεμβάσεις που επέτειναν την οικονομική ανασφάλεια, αύξησαν τις ανισότητες,
συρρίκνωσαν το κράτος πρόνοιας και διεύρυναν το χάσμα Βορρά-Νότου. Παράλληλα, νέες
προκλήσεις αναδείχθηκαν στο εσωτερικό της Ευρώπης: προσφυγικό, περιφερειακές συγκρούσεις,
τρομοκρατία, πολιτικός εξτρεμισμός, αδυναμία ελέγχου του χρηματοπιστωτικού οικοδομήματος.
Ο ευρωσκεπτικισμός, η αποξένωση, η αμφισβήτηση της ευρωπαϊκής προοπτικής, ο λαϊκισμός δεν
προέκυψαν τυχαία. Ήταν τα αποτελέσματα διάψευσης των προσδοκιών των Ευρωπαίων πολιτών
σχετικά με τα οφέλη από την πορεία ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού οράματος. Ήταν το αποτέλεσμα
υπαναχώρησης από τις βασικές ευρωπαϊκές αξίες της αλληλεγγύης, της συνεννόησης, της
επικοινωνίας και διαλόγου. Συνέπεια της επικράτησης της εθνικής περιχαράκωσης στις μεγάλες
οικονομίες της Ευρώπης. Σήμερα είναι καταφανές ότι οι θεσμοί στην ΕΕ λειτουργούν λιγότερο
δημοκρατικά, το ευρωκοινοβούλιο δεν έχει ουσιαστικό αποφασιστικό χαρακτήρα, οι οικονομικές
πολιτικές δεν αποφασίζονται με διαφάνεια. Η ΕΟΚΕ και η ΟΚΕ έχουν σπουδαίο ρόλο να
διαδραματίσουν για την αναστροφή του κλίματος αυτού και την εμπέδωση του κοινωνικού διαλόγου.
Οι Βρετανοί πολίτες είδαν στο παραπάνω πλαίσιο τον καθρέφτη του μέλλοντός τους, και έστω με
οριακά ποσοστά, έθεσαν εαυτό εκτός ευρωπαϊκού project. Παρά τις περιφερειακές διαφορές και τις

ιδιαιτερότητες που μπορεί κανείς να εντοπίσει στην περίπτωση της Βρετανίας, το Brexit αποτέλεσε
αναμφίβολα τη λυδία λίθο, που μετατόπισε οριστικά την ατζέντα για το μέλλον της Ευρώπης. Κατά
μια έννοια, για αυτό το λόγο είμαστε σήμερα εδώ. Για να συζητήσουμε και αναλογιστούμε ποιος είναι
ο κατάλληλος τρόπος για να κινητοποιηθούν οι δυνάμεις υπεράσπισης της κοινής ευρωπαϊκής
πορείας, χωρίς άλλες καθυστερήσεις, χωρίς ετεροβαρείς πολιτικές. Προσωπικά, πιστεύω ότι η
συστράτευση που είδαμε τελευταία στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή είναι θετική αλλά πρέπει να
συνεχιστεί με ειλικρίνεια και θάρρος για υιοθέτηση ριζοσπαστικότερων πολιτικών και εξεύρεσης
λύσεων σε κρίσιμα πεδία οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Πρόεδρος Γιούνκερ έσπευσαν να διαμορφώσουν ένα μενού επιλογών
για την Ευρώπη του μέλλοντος, μια Λευκή Βίβλο τις σελίδες των οποίων καλούνται να συγγράψουν
οι ευρωπαϊκές ηγεσίες. Είχαν προηγηθεί και άλλες θετικές, δειλές ασφαλώς πρωτοβουλίες σχετικά με
την κινητοποίηση των επενδύσεων και τις αναπτυξιακές (πακέτο Γιούνκερ). Όμως, δεν πρέπει να
είμαστε υπερβολικά αισιόδοξοι, αν δεν δούμε πραγματικά σημάδια αλλαγής στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Θεωρώ ότι ένας σημαντικός τροφοδότης της ευρωπαϊκής κρίσης παραμένει η διαρκής παλινδρόμηση
και καθυστέρηση που υπάρχει γύρω από το ελληνικό ζήτημα. Αν η ΕΕ αδυνατεί να επιλύσει ένα
πρόβλημα που αφορά λιγότερο από το 2% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και χρέους είναι εύλογο τόσο για
τους πολίτες όσο και τις αγορές να αναρωτιούνται κατά πόσο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα είναι σε
θέση να ανταποκριθεί σε μια ενδεχόμενη περισσότερο περίπλοκη κρίση: μια κρίση που μπορεί να
προκύψει λόγω πολιτικών και οικονομικών ανταγωνισμών με τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, τον ευρωπαϊκό
χρηματοπιστωτικό τομέα, την ανάδυση της Κίνας σε πρώτη οικονομική δύναμη, την επιδείνωση του
προσφυγικού ζητήματος».
Κλείνοντας ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ τόνισε «στο ερώτημα αν θέλουμε περισσότερη ή λιγότερη
Ευρώπη με βάση τα 5 σενάρια που αναλύει η Λευκή Βίβλος, η απάντηση δεν μπορεί είναι ούτε
μονοσήμαντη, ούτε μονολεκτική.
Η εμβάθυνση στους θεσμούς, η ολοκλήρωση της οικονομικής πολιτικής προϋποθέτει αναγνώριση
των σφαλμάτων, διεύρυνση των διαθέσιμων εργαλείων, ανάπτυξη συγκριτικών πλεονεκτημάτων,
ενίσχυση των πιο αδύναμων παικτών».
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ευρωπαϊκό σκηνικό, όπως είναι σαφές ότι ο πυρήνας της Ευρώπης πρέπει να πλησιάσει πιο κοντά
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ανέκυψαν εξ αιτίας της αναδιάταξης στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας και της αναδιάρθρωσης
ισχύος στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι υπερσυντηρητικές δυνάμεις που ανέλαβαν την οικονομική διοίκηση της ΕΕ τα τελευταία 10-15
χρόνια έθεσαν στο περιθώριο την ατζέντα για μια πιο δημιουργική, ενωμένη Ευρώπη σύγκλισης και
συνοχής και προέταξαν την ανταγωνιστικότητα, ακόμη και μεταξύ των χωρών της ΕΕ, ως κυρίαρχο
ζητούμενο στοιχείο για την Ευρώπη του 2030. Προφανή θύματα αυτής της νέας στρατηγικής ήταν
και παραμένουν οι χώρες της περιφέρειας, οι οποίες μαζί με τις δομικές τους αδυναμίες, έφεραν το
βάρος υιοθέτησης επώδυνων μεταρρυθμίσεων και πολιτικών, οι οποίες ελάχιστα βελτίωσαν τη θέση
τους στο νέο οικονομικό μοντέλο».
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προκλήσεις αναδείχθηκαν στο εσωτερικό της Ευρώπης: προσφυγικό, περιφερειακές συγκρούσεις,
τρομοκρατία, πολιτικός εξτρεμισμός, αδυναμία ελέγχου του χρηματοπιστωτικού οικοδομήματος.
Ο ευρωσκεπτικισμός, η αποξένωση, η αμφισβήτηση της ευρωπαϊκής προοπτικής, ο λαϊκισμός δεν
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υπαναχώρησης από τις βασικές ευρωπαϊκές αξίες της αλληλεγγύης, της συνεννόησης, της
επικοινωνίας και διαλόγου. Συνέπεια της επικράτησης της εθνικής περιχαράκωσης στις μεγάλες
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οριακά ποσοστά, έθεσαν εαυτό εκτός ευρωπαϊκού project. Παρά τις περιφερειακές διαφορές και τις
ιδιαιτερότητες που μπορεί κανείς να εντοπίσει στην περίπτωση της Βρετανίας, το Brexit αποτέλεσε
αναμφίβολα τη λυδία λίθο, που μετατόπισε οριστικά την ατζέντα για το μέλλον της Ευρώπης. Κατά
μια έννοια, για αυτό το λόγο είμαστε σήμερα εδώ. Για να συζητήσουμε και αναλογιστούμε ποιος είναι
ο κατάλληλος τρόπος για να κινητοποιηθούν οι δυνάμεις υπεράσπισης της κοινής ευρωπαϊκής
πορείας, χωρίς άλλες καθυστερήσεις, χωρίς ετεροβαρείς πολιτικές. Προσωπικά, πιστεύω ότι η
συστράτευση που είδαμε τελευταία στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή είναι θετική αλλά πρέπει να
συνεχιστεί με ειλικρίνεια και θάρρος για υιοθέτηση ριζοσπαστικότερων πολιτικών και εξεύρεσης
λύσεων σε κρίσιμα πεδία οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Πρόεδρος Γιούνκερ έσπευσαν να διαμορφώσουν ένα μενού επιλογών
για την Ευρώπη του μέλλοντος, μια Λευκή Βίβλο τις σελίδες των οποίων καλούνται να συγγράψουν
οι ευρωπαϊκές ηγεσίες. Είχαν προηγηθεί και άλλες θετικές, δειλές ασφαλώς πρωτοβουλίες σχετικά με
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και καθυστέρηση που υπάρχει γύρω από το ελληνικό ζήτημα. Αν η ΕΕ αδυνατεί να επιλύσει ένα
πρόβλημα που αφορά λιγότερο από το 2% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και χρέους είναι εύλογο τόσο για
τους πολίτες όσο και τις αγορές να αναρωτιούνται κατά πόσο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα είναι σε
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«Η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων θα είναι μια Ευρώπη η οποία θα έχει υπογράψει τυπικά ή άτυπα
το τέλος της» ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, μιλώντας νωρίτερα, σήμερα, στην
ημερίδα που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) σε συνεργασία με
την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας (ΟΚΕ) για το μέλλον της
Ευρώπης.ΒούτσηςΕυρώπηπολλών ταχυτήτωνΟΚΕ

Βούτσης: Η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων θα υπογράψει έστω και άτυπα το τέλος της
2/06/2017
«Η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων θα είναι μια Ευρώπη η οποία θα έχει υπογράψει τυπικά ή άτυπα
το τέλος της» ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, μιλώντας νωρίτερα, σήμερα, στην
ημερίδα που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) σε συνεργασία με
την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας (ΟΚΕ) για το μέλλον της Ευρώπης.
«Η συζήτηση περί Ευρώπης πολλών ταχυτήτων -τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής- κρύβει ιδέες,
αντιλήψεις και πολιτικές, οι οποίες, εάν εκτεθούν, μόνο επικινδυνότητα μπορούν να δημιουργήσουν.
Η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων θα είναι μια Ευρώπη η οποία θα έχει υπογράψει τυπικά ή άτυπα
το τέλος της» είπε ο Νίκος Βούτσης.
Επισήμανε δε, ότι υπάρχουν αντιλήψεις που θα ήθελαν η Ευρώπη να χωριστεί σε τέσσερις ή πέντε
ειδικές οικονομικές ζώνες, που η κάθε μία από αυτές θα έχει τα ελάχιστα από πλευράς παραγωγικής
διαδικασίας, υπηρεσιών και κυρίως κοινωνικών δικαιωμάτων και κατακτήσεων, σε σχέση με άλλες
χώρες που θα έχουν έναν μόνιμο και θεσμοποιημένο ηγετικό ρόλο, σε μια εσωτερική νεοαποικιακή
διαμόρφωση της Ευρώπης και της ΕΕ.
Ο πρόεδρος της Βουλής είπε ακόμη ότι εκεί κατατείνουν η συζήτηση για τα Βαλκάνια και όλες τις
νοτιοδυτικές υπό ένταξη χώρες, η κατάσταση στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, η αναμονή στην
ένταξη της Σερβίας, και βέβαια οι πολιτικές σε σχέση με τη χώρα μας για τη συζήτηση του ελληνικού
ζητήματος, «και όλα αυτά, σε μια φάση όπου ιδιαίτερα η ζώνη του ευρώ έχει μεγάλο ειδικό βάρος,
γιατί μετά και την έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ το 85% της οικονομίας της ΕΕ προέρχεται από τις
χώρες του ευρώ. Συνεπώς έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτό
το επίπεδο».

Βούτσης: Η Ευρώπη να μην υπογράψει τυπικά και άτυπα το τέλος της
2/06/2017

«Η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων θα είναι μια Ευρώπη η οποία θα έχει υπογράψει τυπικά ή άτυπα
το τέλος της» ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, μιλώντας νωρίτερα, σήμερα, στην
ημερίδα που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) σε συνεργασία με
την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας (ΟΚΕ) για το μέλλον της Ευρώπης.
«Η συζήτηση περί Ευρώπης πολλών ταχυτήτων τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής- κρύβει ιδέες,
αντιλήψεις και πολιτικές, οι οποίες, εάν εκτεθούν, μόνο επικινδυνότητα μπορούν να δημιουργήσουν.

Η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων θα είναι μια Ευρώπη η οποία θα έχει υπογράψει τυπικά ή άτυπα
το τέλος της» είπε ο Νίκος Βούτσης.
Επισήμανε παράλληλα, ότι υπάρχουν αντιλήψεις που θα ήθελαν η Ευρώπη να χωριστεί σε τέσσερις ή
πέντε ειδικές οικονομικές ζώνες, που η κάθε μία από αυτές θα έχει τα ελάχιστα από πλευράς
παραγωγικής διαδικασίας, υπηρεσιών και κυρίως κοινωνικών δικαιωμάτων και κατακτήσεων, σε
σχέση με άλλες χώρες που θα έχουν έναν μόνιμο και θεσμοποιημένο ηγετικό ρόλο, σε μια εσωτερική
νεοαποικιακή διαμόρφωση της Ευρώπης και της ΕΕ.

Ο πρόεδρος της Βουλής είπε ακόμη ότι εκεί κατατείνουν η συζήτηση για τα Βαλκάνια και όλες τις
νοτιοδυτικές υπό ένταξη χώρες, η κατάσταση στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, η αναμονή στην
ένταξη της Σερβίας, και βέβαια οι πολιτικές σε σχέση με τη χώρα μας για τη συζήτηση του ελληνικού
ζητήματος, «και όλα αυτά, σε μια φάση όπου ιδιαίτερα η ζώνη του ευρώ έχει μεγάλο ειδικό βάρος,
γιατί μετά και την έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ το 85% της οικονομίας της ΕΕ προέρχεται από τις
χώρες του ευρώ. Συνεπώς έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτό
το επίπεδο».

Ο Νίκος Βούτσης υπογράμμισε ταυτόχρονα, ότι ενώ είναι κοινές οι διαπιστώσεις ως προς τα μεγάλα
προβλήματα, ως προς τα αδιέξοδα για την οικονομία, τις κοινωνίες, τη σταθερότητα στην περιοχή,
το προσφυγικό-μεταναστευτικό, η συζήτηση είναι πάρα πολύ πίσω, τόσο στο επίπεδο των
εκτιμήσεων για τα αίτια, όσο στο επίπεδο αναζήτησης εναλλακτικών πολιτικών, οι οποίες θα δώσουν
απαντήσεις στα προβλήματα που έχουν αναδειχθεί και θα αναδείξουν ένα νέο όραμα για τις
επόμενες
γενιές.
Ο πρόεδρος της Βουλής χαρακτήρισε αυτονόητη την αποδοχή της πρότασης να φιλοξενηθεί η
ημερίδα στο Κοινοβούλιο, συμπληρώνοντας ότι συνάδει απολύτως με το σήμα που θέλουμε να
εκπέμπει η Βουλή προς την κοινωνία, υπογραμμίζοντας τις ασφυκτικές προθεσμίες και πιέσεις υπό
τις οποίες η Βουλή νομοθετεί, στα όρια του Συντάγματος και των νόμων. Ελπίζουμε αυτός ο κύκλος
να τελειώσει το συντομότερο δυνατόν, και για την ίδια τη νομοθετική και κοινοβουλευτική οντότητα
της Βουλής, τόνισε.

«Η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, από τη σκοπιά των παραγωγικών δυνάμεων έχει ιδιαίτερη
σημασία στις σημερινές συνθήκες», ανέφερε ο Α΄ αντιπρόεδρος της Βουλής και πρόεδρος της
Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Τάσος Κουράκης και επισήμανε ότι το
ευρωπαϊκό κοινωνικό και παραγωγικό μοντέλο αποτελεί ένα από τα σημεία αιχμής του
προβληματισμού για το μέλλον της Ευρώπης και στο επίπεδο των ευρωπαϊκών θεσμών, αλλά και για
τις ίδιες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες.

«Τα ερωτήματα σε σχέση με την οικονομία και την παραγωγή είναι κρίσιμα, το μέλλον της εργασίας,
οι πραγματικές δυνατότητες της επιχειρηματικότητας, η προστασία της εργασίας, η ανάπτυξη της
πραγματικής οικονομίας, είναι μερικά από τα ερωτήματα που συνδέονται άρρηκτα με τη συζήτηση
για το μέλλον της Ευρώπης.

Ιδιαίτερα σε ότι αφορά την Ελλάδα, αλλά και αρκετές άλλες χώρες της Ευρώπης, τα ερωτήματα αυτά
συνδέονται επίσης και με τα κρίσιμα ζητήματα του χρέους και του μετασχηματισμού της
οικονομίας», είπε ο Τάσος Κουράκης και πρόσθεσε πως οι παραγωγικές δυνάμεις της κοινωνίας
βρίσκονται αντιμέτωπες με τις προκλήσεις της αντιμετώπισης της αντιαναπτυξιακής δυναμικής του
χρέους.

«Το ζήτημα αυτό αποτελεί και το κλειδί της απάντησης σε σχέση με το μέλλον της Ευρώπης. Εάν οι
ευρωπαϊκοί θεσμοί και οι ευρωπαϊκές οικονομίες δεν καταφέρουν να βρουν πειστικές απαντήσεις για
το ζήτημα της αντιμετώπισης του χρέους, ιδιωτικού και δημόσιου, τότε θα είναι εξαιρετικά δύσκολη
η πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση» είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων.

Νίκος Βούτσης: Η Ευρώπη να μην υπογράψει τυπικά και άτυπα το τέλος
της
2/06/2017

"Η συζήτηση περί Ευρώπης πολλών ταχυτήτων -τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής- κρύβει ιδέες,
αντιλήψεις και πολιτικές, οι οποίες, εάν εκτεθούν, μόνο επικινδυνότητα μπορούν να δημιουργήσουν"
«Η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων θα είναι μια Ευρώπη η οποία θα έχει υπογράψει τυπικά ή άτυπα
το τέλος της» ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, μιλώντας στην ημερίδα που
διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) σε συνεργασία με την
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας (ΟΚΕ) για το μέλλον της Ευρώπης.
«Η συζήτηση περί Ευρώπης πολλών ταχυτήτων -τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής- κρύβει ιδέες,
αντιλήψεις και πολιτικές, οι οποίες, εάν εκτεθούν, μόνο επικινδυνότητα μπορούν να δημιουργήσουν.
Η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων θα είναι μια Ευρώπη η οποία θα έχει υπογράψει τυπικά ή άτυπα
το τέλος της» είπε ο Νίκος Βούτσης.
Επισήμανε δε, ότι υπάρχουν αντιλήψεις που θα ήθελαν η Ευρώπη να χωριστεί σε τέσσερις ή πέντε
ειδικές οικονομικές ζώνες, που η κάθε μία από αυτές θα έχει τα ελάχιστα από πλευράς παραγωγικής
διαδικασίας, υπηρεσιών και κυρίως κοινωνικών δικαιωμάτων και κατακτήσεων, σε σχέση με άλλες
χώρες που θα έχουν έναν μόνιμο και θεσμοποιημένο ηγετικό ρόλο, σε μια εσωτερική νεοαποικιακή
διαμόρφωση της Ευρώπης και της ΕΕ.
Ο πρόεδρος της Βουλής είπε ακόμη ότι εκεί κατατείνουν η συζήτηση για τα Βαλκάνια και όλες τις
νοτιοδυτικές υπό ένταξη χώρες, η κατάσταση στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, η αναμονή στην
ένταξη της Σερβίας, και βέβαια οι πολιτικές σε σχέση με τη χώρα μας για τη συζήτηση του ελληνικού
ζητήματος, «και όλα αυτά, σε μια φάση όπου ιδιαίτερα η ζώνη του ευρώ έχει μεγάλο ειδικό βάρος,
γιατί μετά και την έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ το 85% της οικονομίας της ΕΕ προέρχεται από τις
χώρες του ευρώ. Συνεπώς έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτό
το επίπεδο».

Ο Νίκος Βούτσης υπογράμμισε ταυτόχρονα, ότι ενώ είναι κοινές οι διαπιστώσεις ως προς τα μεγάλα
προβλήματα, ως προς τα αδιέξοδα για την οικονομία, τις κοινωνίες, τη σταθερότητα στην περιοχή,
το προσφυγικό-μεταναστευτικό, η συζήτηση είναι πάρα πολύ πίσω, τόσο στο επίπεδο των
εκτιμήσεων για τα αίτια, όσο στο επίπεδο αναζήτησης εναλλακτικών πολιτικών, οι οποίες θα δώσουν
απαντήσεις στα προβλήματα που έχουν αναδειχθεί και θα αναδείξουν ένα νέο όραμα για τις
επόμενες γενιές.
Ο πρόεδρος της Βουλής χαρακτήρισε αυτονόητη την αποδοχή της πρότασης να φιλοξενηθεί η
ημερίδα στο Κοινοβούλιο, συμπληρώνοντας ότι συνάδει απολύτως με το σήμα που θέλουμε να
εκπέμπει η Βουλή προς την κοινωνία, υπογραμμίζοντας τις ασφυκτικές προθεσμίες και πιέσεις υπό
τις οποίες η Βουλή νομοθετεί, στα όρια του Συντάγματος και των νόμων. Ελπίζουμε αυτός ο κύκλος
να τελειώσει το συντομότερο δυνατόν, και για την ίδια τη νομοθετική και κοινοβουλευτική οντότητα
της Βουλής, τόνισε.
«Η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, από τη σκοπιά των παραγωγικών δυνάμεων έχει ιδιαίτερη
σημασία στις σημερινές συνθήκες», ανέφερε ο Α΄ αντιπρόεδρος της Βουλής και πρόεδρος της
Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Τάσος Κουράκης και επισήμανε ότι το
ευρωπαϊκό κοινωνικό και παραγωγικό μοντέλο αποτελεί ένα από τα σημεία αιχμής του
προβληματισμού για το μέλλον της Ευρώπης και στο επίπεδο των ευρωπαϊκών θεσμών, αλλά και για
τις ίδιες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες.
«Τα ερωτήματα σε σχέση με την οικονομία και την παραγωγή είναι κρίσιμα, το μέλλον της εργασίας,
οι πραγματικές δυνατότητες της επιχειρηματικότητας, η προστασία της εργασίας, η ανάπτυξη της
πραγματικής οικονομίας, είναι μερικά από τα ερωτήματα που συνδέονται άρρηκτα με τη συζήτηση
για το μέλλον της Ευρώπης.
Ιδιαίτερα σε ότι αφορά την Ελλάδα, αλλά και αρκετές άλλες χώρες της Ευρώπης, τα ερωτήματα αυτά
συνδέονται επίσης και με τα κρίσιμα ζητήματα του χρέους και του μετασχηματισμού της
οικονομίας», είπε ο Τάσος Κουράκης και πρόσθεσε πως οι παραγωγικές δυνάμεις της κοινωνίας
βρίσκονται αντιμέτωπες με τις προκλήσεις της αντιμετώπισης της αντιαναπτυξιακής δυναμικής του
χρέους.
«Το ζήτημα αυτό αποτελεί και το κλειδί της απάντησης σε σχέση με το μέλλον της Ευρώπης. Εάν οι
ευρωπαϊκοί θεσμοί και οι ευρωπαϊκές οικονομίες δεν καταφέρουν να βρουν πειστικές απαντήσεις για
το ζήτημα της αντιμετώπισης του χρέους, ιδιωτικού και δημόσιου, τότε θα είναι εξαιρετικά δύσκολη
η πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση» είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων.

Ν. Βούτσης: Η Ευρώπη να μην υπογράψει τυπικά και άτυπα το τέλος της
2/06/2017

«Η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων θα είναι μια Ευρώπη η οποία θα έχει υπογράψει τυπικά ή άτυπα
το τέλος της» ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, μιλώντας νωρίτερα, σήμερα, στην
ημερίδα που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) σε συνεργασία με
την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας (ΟΚΕ) για το μέλλον της Ευρώπης.
«Η συζήτηση περί Ευρώπης πολλών ταχυτήτων -τόνισε ο pρόεδρος της Βουλής- κρύβει ιδέες,
αντιλήψεις και πολιτικές, οι οποίες, εάν εκτεθούν, μόνο επικινδυνότητα μπορούν να δημιουργήσουν.
Η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων θα είναι μια Ευρώπη η οποία θα έχει υπογράψει τυπικά ή άτυπα
το τέλος της» είπε ο Νίκος Βούτσης.
Επισήμανε δε, ότι υπάρχουν αντιλήψεις που θα ήθελαν η Ευρώπη να χωριστεί σε τέσσερις ή πέντε
ειδικές οικονομικές ζώνες, που η κάθε μία από αυτές θα έχει τα ελάχιστα από πλευράς παραγωγικής
διαδικασίας, υπηρεσιών και κυρίως κοινωνικών δικαιωμάτων και κατακτήσεων, σε σχέση με άλλες
χώρες που θα έχουν έναν μόνιμο και θεσμοποιημένο ηγετικό ρόλο, σε μια εσωτερική νεοαποικιακή
διαμόρφωση της Ευρώπης και της ΕΕ.
Ο πρόεδρος της Βουλής είπε ακόμη ότι εκεί κατατείνουν η συζήτηση για τα Βαλκάνια και όλες τις
νοτιοδυτικές υπό ένταξη χώρες, η κατάσταση στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, η αναμονή στην
ένταξη της Σερβίας, και βέβαια οι πολιτικές σε σχέση με τη χώρα μας για τη συζήτηση του ελληνικού
ζητήματος, «και όλα αυτά, σε μια φάση όπου ιδιαίτερα η ζώνη του ευρώ έχει μεγάλο ειδικό βάρος,
γιατί μετά και την έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ το 85% της οικονομίας της ΕΕ προέρχεται από τις
χώρες του ευρώ. Συνεπώς έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτό
το επίπεδο».
Ο Νίκος Βούτσης υπογράμμισε ταυτόχρονα, ότι ενώ είναι κοινές οι διαπιστώσεις ως προς τα μεγάλα
προβλήματα, ως προς τα αδιέξοδα για την οικονομία, τις κοινωνίες, τη σταθερότητα στην περιοχή,
το προσφυγικό-μεταναστευτικό, η συζήτηση είναι πάρα πολύ πίσω, τόσο στο επίπεδο των
εκτιμήσεων για τα αίτια, όσο στο επίπεδο αναζήτησης εναλλακτικών πολιτικών, οι οποίες θα δώσουν
απαντήσεις στα προβλήματα που έχουν αναδειχθεί και θα αναδείξουν ένα νέο όραμα για τις
επόμενες γενιές.

Ν. Βούτσης: Η υπογραφή της Ευρώπης των πολλών ταχυτήτων θα είναι το τέλος για
της ΕΕ
02 Ιουνίου 2017

«Η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων θα είναι μια Ευρώπη η οποία θα έχει υπογράψει τυπικά ή άτυπα
το τέλος της» ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, μιλώντας νωρίτερα, σήμερα, στην
ημερίδα που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) σε συνεργασία με
την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας (ΟΚΕ) για το μέλλον της Ευρώπης.
«Η συζήτηση περί Ευρώπης πολλών ταχυτήτων -τόνισε ο pρόεδρος της Βουλής- κρύβει ιδέες,
αντιλήψεις και πολιτικές, οι οποίες, εάν εκτεθούν, μόνο επικινδυνότητα μπορούν να δημιουργήσουν.
Η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων θα είναι μια Ευρώπη η οποία θα έχει υπογράψει τυπικά ή άτυπα
το τέλος της» είπε ο Νίκος Βούτσης.
Επισήμανε δε, ότι υπάρχουν αντιλήψεις που θα ήθελαν η Ευρώπη να χωριστεί σε τέσσερις ή πέντε
ειδικές οικονομικές ζώνες, που η κάθε μία από αυτές θα έχει τα ελάχιστα από πλευράς παραγωγικής
διαδικασίας, υπηρεσιών και κυρίως κοινωνικών δικαιωμάτων και κατακτήσεων, σε σχέση με άλλες
χώρες που θα έχουν έναν μόνιμο και θεσμοποιημένο ηγετικό ρόλο, σε μια εσωτερική νεοαποικιακή
διαμόρφωση της Ευρώπης και της ΕΕ.
Ο πρόεδρος της Βουλής είπε ακόμη ότι εκεί κατατείνουν η συζήτηση για τα Βαλκάνια και όλες τις
νοτιοδυτικές υπό ένταξη χώρες, η κατάσταση στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, η αναμονή στην
ένταξη της Σερβίας, και βέβαια οι πολιτικές σε σχέση με τη χώρα μας για τη συζήτηση του ελληνικού
ζητήματος, «και όλα αυτά, σε μια φάση όπου ιδιαίτερα η ζώνη του ευρώ έχει μεγάλο ειδικό βάρος,
γιατί μετά και την έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ το 85% της οικονομίας της ΕΕ προέρχεται από τις
χώρες του ευρώ. Συνεπώς έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτό
το επίπεδο».
Ο Νίκος Βούτσης υπογράμμισε ταυτόχρονα, ότι ενώ είναι κοινές οι διαπιστώσεις ως προς τα μεγάλα
προβλήματα, ως προς τα αδιέξοδα για την οικονομία, τις κοινωνίες, τη σταθερότητα στην περιοχή,
το προσφυγικό-μεταναστευτικό, η συζήτηση είναι πάρα πολύ πίσω, τόσο στο επίπεδο των
εκτιμήσεων για τα αίτια, όσο στο επίπεδο αναζήτησης εναλλακτικών πολιτικών, οι οποίες θα δώσουν
απαντήσεις στα προβλήματα που έχουν αναδειχθεί και θα αναδείξουν ένα νέο όραμα για τις
επόμενες γενιές.
Ο πρόεδρος της Βουλής χαρακτήρισε αυτονόητη την αποδοχή της πρότασης να φιλοξενηθεί η
ημερίδα στο Κοινοβούλιο, συμπληρώνοντας ότι συνάδει απολύτως με το σήμα που θέλουμε να
εκπέμπει η Βουλή προς την κοινωνία, υπογραμμίζοντας τις ασφυκτικές προθεσμίες και πιέσεις υπό
τις οποίες η Βουλή νομοθετεί, στα όρια του Συντάγματος και των νόμων. Ελπίζουμε αυτός ο κύκλος
να τελειώσει το συντομότερο δυνατόν, και για την ίδια τη νομοθετική και κοινοβουλευτική οντότητα
της Βουλής, τόνισε.
«Η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, από τη σκοπιά των παραγωγικών δυνάμεων έχει ιδιαίτερη
σημασία στις σημερινές συνθήκες», ανέφερε ο Α΄ αντιπρόεδρος της Βουλής και πρόεδρος της
Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Τάσος Κουράκης και επισήμανε ότι το
ευρωπαϊκό
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και
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μοντέλο
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από

τα

σημεία
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του

προβληματισμού για το μέλλον της Ευρώπης και στο επίπεδο των ευρωπαϊκών θεσμών, αλλά και για
τις ίδιες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες.

«Τα ερωτήματα σε σχέση με την οικονομία και την παραγωγή είναι κρίσιμα, το μέλλον της εργασίας,
οι πραγματικές δυνατότητες της επιχειρηματικότητας, η προστασία της εργασίας, η ανάπτυξη της
πραγματικής οικονομίας, είναι μερικά από τα ερωτήματα που συνδέονται άρρηκτα με τη συζήτηση
για το μέλλον της Ευρώπης.
Ιδιαίτερα σε ότι αφορά την Ελλάδα, αλλά και αρκετές άλλες χώρες της Ευρώπης, τα ερωτήματα αυτά
συνδέονται επίσης και με τα κρίσιμα ζητήματα του χρέους και του μετασχηματισμού της
οικονομίας», είπε ο Τάσος Κουράκης και πρόσθεσε πως οι παραγωγικές δυνάμεις της κοινωνίας
βρίσκονται αντιμέτωπες με τις προκλήσεις της αντιμετώπισης της αντιαναπτυξιακής δυναμικής του
χρέους.
«Το ζήτημα αυτό αποτελεί και το κλειδί της απάντησης σε σχέση με το μέλλον της Ευρώπης. Εάν οι
ευρωπαϊκοί θεσμοί και οι ευρωπαϊκές οικονομίες δεν καταφέρουν να βρουν πειστικές απαντήσεις για
το ζήτημα της αντιμετώπισης του χρέους, ιδιωτικού και δημόσιου, τότε θα είναι εξαιρετικά δύσκολη
η πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση» είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων.

Βούτσης: Η Ευρώπη να μην υπογράψει τυπικά και άτυπα το τέλος της
2/06/2017

«Η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων θα είναι μια Ευρώπη η οποία θα έχει υπογράψει τυπικά ή άτυπα
το τέλος της» ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, μιλώντας νωρίτερα, σήμερα, στην
ημερίδα που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) σε συνεργασία με
την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας (ΟΚΕ) για το μέλλον της Ευρώπης.
«Η συζήτηση περί Ευρώπης πολλών ταχυτήτων τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής- κρύβει ιδέες,
αντιλήψεις και πολιτικές, οι οποίες, εάν εκτεθούν, μόνο επικινδυνότητα μπορούν να δημιουργήσουν.
Η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων θα είναι μια Ευρώπη η οποία θα έχει υπογράψει τυπικά ή άτυπα
το τέλος της» είπε ο Νίκος Βούτσης.

Επισήμανε παράλληλα, ότι υπάρχουν αντιλήψεις που θα ήθελαν η Ευρώπη να χωριστεί σε τέσσερις ή
πέντε ειδικές οικονομικές ζώνες, που η κάθε μία από αυτές θα έχει τα ελάχιστα από πλευράς
παραγωγικής διαδικασίας, υπηρεσιών και κυρίως κοινωνικών δικαιωμάτων και κατακτήσεων, σε
σχέση με άλλες χώρες που θα έχουν έναν μόνιμο και θεσμοποιημένο ηγετικό ρόλο, σε μια εσωτερική
νεοαποικιακή διαμόρφωση της Ευρώπης και της ΕΕ.
Ο πρόεδρος της Βουλής είπε ακόμη ότι εκεί κατατείνουν η συζήτηση για τα Βαλκάνια και όλες τις
νοτιοδυτικές υπό ένταξη χώρες, η κατάσταση στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, η αναμονή στην
ένταξη της Σερβίας, και βέβαια οι πολιτικές σε σχέση με τη χώρα μας για τη συζήτηση του ελληνικού
ζητήματος, «και όλα αυτά, σε μια φάση όπου ιδιαίτερα η ζώνη του ευρώ έχει μεγάλο ειδικό βάρος,
γιατί μετά και την έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ το 85% της οικονομίας της ΕΕ προέρχεται από τις
χώρες του ευρώ. Συνεπώς έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτό
το επίπεδο».
Ο Νίκος Βούτσης υπογράμμισε ταυτόχρονα, ότι ενώ είναι κοινές οι διαπιστώσεις ως προς τα μεγάλα
προβλήματα, ως προς τα αδιέξοδα για την οικονομία, τις κοινωνίες, τη σταθερότητα στην περιοχή,
το προσφυγικό-μεταναστευτικό, η συζήτηση είναι πάρα πολύ πίσω, τόσο στο επίπεδο των
εκτιμήσεων για τα αίτια, όσο στο επίπεδο αναζήτησης εναλλακτικών πολιτικών, οι οποίες θα δώσουν
απαντήσεις στα προβλήματα που έχουν αναδειχθεί και θα αναδείξουν ένα νέο όραμα για τις
επόμενες γενιές.
Ο πρόεδρος της Βουλής χαρακτήρισε αυτονόητη την αποδοχή της πρότασης να φιλοξενηθεί η
ημερίδα στο Κοινοβούλιο, συμπληρώνοντας ότι συνάδει απολύτως με το σήμα που θέλουμε να
εκπέμπει η Βουλή προς την κοινωνία, υπογραμμίζοντας τις ασφυκτικές προθεσμίες και πιέσεις υπό
τις οποίες η Βουλή νομοθετεί, στα όρια του Συντάγματος και των νόμων. Ελπίζουμε αυτός ο κύκλος
να τελειώσει το συντομότερο δυνατόν, και για την ίδια τη νομοθετική και κοινοβουλευτική οντότητα
της Βουλής, τόνισε.
«Η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, από τη σκοπιά των παραγωγικών δυνάμεων έχει ιδιαίτερη
σημασία στις σημερινές συνθήκες», ανέφερε ο Α΄ αντιπρόεδρος της Βουλής και πρόεδρος της
Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Τάσος Κουράκης και επισήμανε ότι το
ευρωπαϊκό κοινωνικό και παραγωγικό μοντέλο αποτελεί ένα από τα σημεία αιχμής του
προβληματισμού για το μέλλον της Ευρώπης και στο επίπεδο των ευρωπαϊκών θεσμών, αλλά και για
τις ίδιες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες.
«Τα ερωτήματα σε σχέση με την οικονομία και την παραγωγή είναι κρίσιμα, το μέλλον της εργασίας,
οι πραγματικές δυνατότητες της επιχειρηματικότητας, η προστασία της εργασίας, η ανάπτυξη της
πραγματικής οικονομίας, είναι μερικά από τα ερωτήματα που συνδέονται άρρηκτα με τη συζήτηση
για το μέλλον της Ευρώπης.
Ιδιαίτερα σε ότι αφορά την Ελλάδα, αλλά και αρκετές άλλες χώρες της Ευρώπης, τα ερωτήματα αυτά
συνδέονται επίσης και με τα κρίσιμα ζητήματα του χρέους και του μετασχηματισμού της
οικονομίας», είπε ο Τάσος Κουράκης και πρόσθεσε πως οι παραγωγικές δυνάμεις της κοινωνίας
βρίσκονται αντιμέτωπες με τις προκλήσεις της αντιμετώπισης της αντιαναπτυξιακής δυναμικής του
χρέους.
«Το ζήτημα αυτό αποτελεί και το κλειδί της απάντησης σε σχέση με το μέλλον της Ευρώπης. Εάν οι
ευρωπαϊκοί θεσμοί και οι ευρωπαϊκές οικονομίες δεν καταφέρουν να βρουν πειστικές απαντήσεις για
το ζήτημα της αντιμετώπισης του χρέους, ιδιωτικού και δημόσιου, τότε θα είναι εξαιρετικά δύσκολη
η πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση» είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων.

«Η συζήτηση περί Ευρώπης πολλών ταχυτήτων -τόνισε ο pρόεδρος της Βουλής- κρύβει ιδέες,
αντιλήψεις και πολιτικές, οι οποίες, εάν εκτεθούν, μόνο επικινδυνότητα μπορούν να δημιουργήσουν.
Η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων θα είναι μια Ευρώπη η οποία θα έχει υπογράψει τυπικά ή άτυπα
το τέλος της» είπε ο Νίκος Βούτσης.
Επισήμανε δε, ότι υπάρχουν αντιλήψεις που θα ήθελαν η Ευρώπη να χωριστεί σε τέσσερις ή πέντε
ειδικές οικονομικές ζώνες, που η κάθε μία από αυτές θα έχει τα ελάχιστα από πλευράς παραγωγικής
διαδικασίας, υπηρεσιών και κυρίως κοινωνικών δικαιωμάτων και κατακτήσεων, σε σχέση με άλλες
χώρες που θα έχουν έναν μόνιμο και θεσμοποιημένο ηγετικό ρόλο, σε μια εσωτερική νεοαποικιακή
διαμόρφωση της Ευρώπης και της ΕΕ.

Ο πρόεδρος της Βουλής είπε ακόμη ότι εκεί κατατείνουν η συζήτηση για τα Βαλκάνια και όλες τις
νοτιοδυτικές υπό ένταξη χώρες, η κατάσταση στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, η αναμονή στην
ένταξη της Σερβίας, και βέβαια οι πολιτικές σε σχέση με τη χώρα μας για τη συζήτηση του ελληνικού
ζητήματος, «και όλα αυτά, σε μια φάση όπου ιδιαίτερα η ζώνη του ευρώ έχει μεγάλο ειδικό βάρος,
γιατί μετά και την έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ το 85% της οικονομίας της ΕΕ προέρχεται από τις
χώρες του ευρώ. Συνεπώς έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτό
το επίπεδο».
Ο Νίκος Βούτσης υπογράμμισε ταυτόχρονα, ότι ενώ είναι κοινές οι διαπιστώσεις ως προς τα μεγάλα
προβλήματα, ως προς τα αδιέξοδα για την οικονομία, τις κοινωνίες, τη σταθερότητα στην περιοχή,
το προσφυγικό-μεταναστευτικό, η συζήτηση είναι πάρα πολύ πίσω, τόσο στο επίπεδο των
εκτιμήσεων για τα αίτια, όσο στο επίπεδο αναζήτησης εναλλακτικών πολιτικών, οι οποίες θα δώσουν
απαντήσεις στα προβλήματα που έχουν αναδειχθεί και θα αναδείξουν ένα νέο όραμα για τις
επόμενες γενιές.

Ν. Βούτσης: Η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων θα είναι μια Ευρώπη η
οποία θα έχει υπογράψει το τέλος της
2/06/2017

«Η συζήτηση περί Ευρώπης πολλών ταχυτήτων κρύβει ιδέες, αντιλήψεις και πολιτικές, οι οποίες, εάν
εκτεθούν, μόνο επικινδυνότητα μπορούν να δημιουργήσουν. Η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων θα
είναι μια Ευρώπη η οποία θα έχει υπογράψει τυπικά ή άτυπα το τέλος της» τόνισε ο Πρόεδρος της
Βουλής σε ημερίδα, που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) σε
συνεργασία με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας (ΟΚΕ), προκειμένου να ακούσει
τις θέσεις της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα σχετικά με τα πέντε σενάρια για τη
μελλοντική ανάπτυξη της Ευρώπης, όπως περιγράφονται στη Λευκή Βίβλο για το Μέλλον της
Ευρώπης.

Το αδιέξοδο των κυρίαρχων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ανάγκη σε βάθος συζήτησης
για τα αίτια της πολύπλευρης κρίσης και τους τρόπους οικοδόμησης ενός κοινού δημοκρατικού
ευρωπαϊκού μέλλοντος, αλλά και τη συμβολή που μπορούν να έχουν τα εθνικά κοινοβούλια και η
κοινωνία των πολιτών προέβαλε ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Νικόλαος Βούτσης κηρύσσοντας την
έναρξη των εργασιών της ημερίδας σχετικά με τη Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
το μέλλον της Ευρώπης.
Την ημερίδα, που φιλοξενεί η Βουλή στην αίθουσα Γερουσίας, διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) σε συνεργασία με την Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή της Ελλάδας (ΟΚΕ), προκειμένου να ακούσει τις θέσεις της οργανωμένης κοινωνίας των
πολιτών στην Ελλάδα σχετικά με τα πέντε σενάρια για τη μελλοντική ανάπτυξη της Ευρώπης, όπως
περιγράφονται στη Λευκή Βίβλο για το Μέλλον της Ευρώπης.
«Η συζήτηση περί Ευρώπης πολλών ταχυτήτων -τόνισε ο Πρόεδρος της Βουλής-κρύβει ιδέες,
αντιλήψεις και πολιτικές, οι οποίες, εάν εκτεθούν, μόνο επικινδυνότητα μπορούν να
δημιουργήσουν. Η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων θα είναι μια Ευρώπη η οποία θα έχει
υπογράψει τυπικά ή άτυπα το τέλος της.
Υπάρχουν αντιλήψεις που θα ήθελαν η Ευρώπη να χωριστεί σε τέσσερις ή πέντε ειδικές οικονομικές
ζώνες που η κάθε μία από αυτές θα έχει τα ελάχιστα από πλευράς παραγωγικής διαδικασίας,
υπηρεσιών και κυρίως κοινωνικών δικαιωμάτων και κατακτήσεων, σε σχέση με άλλες χώρες που θα
έχουν έναν μόνιμο και θεσμοποιημένο ηγετικό ρόλο σε μια εσωτερική νεοαποικιακή
διαμόρφωση της Ευρώπης και της Ε.Ε., ανέφερε ο κ. Βούτσης, επισημαίνοντας ότι εκεί
κατατείνουν η συζήτηση για τα Βαλκάνια και όλες τις νοτιοδυτικές υπό ένταξη χώρες, η κατάσταση
στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, η αναμονή στην ένταξη της Σερβίας, και βέβαια οι πολιτικές σε
σχέση με τη χώρα μας για τη συζήτηση του ελληνικού ζητήματος. Και όλα αυτά, σημείωσε, σε μια
φάση όπου ιδιαίτερα η ζώνη του ευρώ έχει μεγάλο ειδικό βάρος, γιατί μετά και την έξοδο της
Βρετανίας από την Ε.Ε. το 85% της οικονομίας της Ε.Ε. προέρχεται από τις χώρες του ευρώ.
Συνεπώς έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτό το επίπεδο.»
Ο Πρόεδρος της Βουλής ανέφερε ακόμη πως οι διαπιστώσεις πλέον είναι κοινές ως προς τα μεγάλα
προβλήματα, ως προς τα αδιέξοδα για την οικονομία, τις κοινωνίες, τη σταθερότητα στην
περιοχή, το προσφυγικό-μεταναστευτικό Όμως, ενώ η ατζέντα διαμορφώνεται γύρω από μια

οριοθετημένη περιοχή, όλες και όλοι αντιλαμβάνονται ότι αυτή η συζήτηση είναι πάρα πολύ πίσω,
τόσο στο επίπεδο των εκτιμήσεων για τα αίτια, όσο στο επίπεδο αναζήτησης εναλλακτικών
πολιτικών, οι οποίες θα δώσουν απαντήσεις στα προβλήματα που έχουν αναδειχθεί και θα
αναδείξουν ένα νέο όραμα για τις επόμενες γενιές.
Ο Πρόεδρος της Βουλής χαρακτήρισε αυτονόητη την αποδοχή της πρότασης να φιλοξενηθεί η
ημερίδα στο Κοινοβούλιο συμπληρώνοντας ότι συνάδει απολύτως με το σήμα που θέλουμε να
εκπέμπει η Βουλή προς την κοινωνία, υπογραμμίζοντας τις ασφυκτικές προθεσμίες και πιέσεις υπό
τις οποίες η Βουλή νομοθετεί, στα όρια του Συντάγματος και των νόμων. Ελπίζουμε αυτός ο
κύκλος να τελειώσει το συντομότερο δυνατόν, και για την ίδια τη νομοθετική και
κοινοβουλευτική οντότητα της Βουλής, τόνισε.
Από την πλευρά του ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής
Ευρωπαϊκών υποθέσεων κ. Αναστάσιος Κουράκης τόνισε ότι «η συζήτηση για το μέλλον της
Ευρώπης, από τη σκοπιά των παραγωγικών δυνάμεων έχει ιδιαίτερη σημασία στις σημερινές
συνθήκες. Το ευρωπαϊκό κοινωνικό και παραγωγικό μοντέλο αποτελεί ένα από τα σημεία
αιχμής του προβληματισμού για το μέλλον της Ευρώπης και στο επίπεδο των ευρωπαϊκών
θεσμών, αλλά και για τις ίδιες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Τα ερωτήματα σε σχέση με την οικονομία
και την παραγωγή είναι κρίσιμα, το μέλλον της εργασίας, οι πραγματικές δυνατότητες της
επιχειρηματικότητας, η προστασία της εργασίας, η ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας είναι
μερικά από τα ερωτήματα που συνδέονται άρρηκτα με τη συζήτηση για το μέλλον της
Ευρώπης.Ιδιαίτερα σε ότι αφορά την Ελλάδα, αλλά και αρκετές άλλες χώρες της Ευρώπης,
τα ερωτήματα αυτά συνδέονται επίσης και με τα κρίσιμα ζητήματα του χρέους και του
μετασχηματισμού της οικονομίας. Είναι σαφές ότι οι παραγωγικές δυνάμεις της κοινωνίας
βρίσκονται αντιμέτωπες με τις προκλήσεις της αντιμετώπισης της αντιαναπτυξιακής δυναμικής του
χρέους. Το ζήτημα αυτό αποτελεί και το κλειδί της απάντησης σε σχέση με το μέλλον της Ευρώπης.
Εάν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και οι ευρωπαϊκές οικονομίες δεν καταφέρουν να βρουν
πειστικές απαντήσεις για το ζήτημα της αντιμετώπισης του χρέους, ιδιωτικού και
δημόσιου, τότε θα είναι εξαιρετικά δύσκολη η πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.»
Η ελληνική κοινωνία των πολιτών εξέφρασε τη γνώμη της για το μέλλον της Ευρώπης στη
εκδήλωση που συνδιοργάνωσε η ΕΟΚΕ και η ΟΚΕ σήμερα στην αίθουσα της Γερουσίας του
ελληνικού κοινοβουλίου.
Τα 5 σενάρια της Λευκής Βίβλου για το μέλλον της Ευρώπης (συνεχίζουμε ως έχει, τίποτα
περισσότερο από την ενιαία αγορά, όσοι θέλουν περισσότερα κάνουν περισσότερα, κάνουμε
λιγότερα με πιο αποδοτικό τρόπο, κάνουμε μαζί πολύ περισσότερα) τέθηκαν στους πάνω από 130
συμμετέχοντες με μορφή ερωτηματολογίου και η συζήτηση διαρθρώθηκε σε 3 κύριες θεματικές
ενότητες: Λευκή Βίβλος και προκλήσεις Ε.Ε., Προβολή και επικοινωνία της Ε.Ε. και Κοινωνία των
πολιτών και μελλοντική πορεία της Ένωσης, οι οποίες συντονίστηκαν αντίστοιχα από τα μέλη της
ΕΟΚΕ κ. Δημητριάδη (Ομάδα Εργοδοτών), κ. Πετρόπουλο (Ομάδα εργαζομένων) και κ.
Βαρδακαστάνη (Ομάδα διαφόρων δραστηριοτήτων).
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ, κ. Ντάσης μίλησε για τον ρόλο της
ΕΟΚΕ στην προβολή της Λευκής Βίβλου στους ευρωπαίους πολίτες και τόνισε μεταξύ
άλλων:
"Στόχος μας είναι να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να μείνει ως έχει, δεν
μπορεί να συνεχίσει να ανέχεται τις ανισότητες, να ανέχεται τα 20 εκατομμύρια ανέργων και τη
φυγή των νέων από τις χώρες τους. Εάν συνεχιστεί αυτό η Ευρώπη θα καταστεί εξαρτώμενη από
άλλους οικονομικούς πόλους. Θα επιδιώξουμε να ακουστεί η φωνή όλων των κοινωνικών φορέων
και να συνθέσουμε τις προτάσεις που διασφαλίζουν την ειρηνική πορεία όλων των λαών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για μια δημοκρατική και κοινωνική Ευρώπη, κοντά στους πολίτες της".
Ο Πρόεδρος της ΟΚΕ κ. Βερνίκος καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες είπε: "Πολύ σημαντική η
σημερινή συνάντηση καθώς στις μέρες μας η έννοια του κοινωνικού διάλογου είναι και δύσκολη και
παρεξηγημένη. Στην πραγματικότητα ο κοινωνικός διάλογος ξεκίνησε μέσα από τα ερείπια των
πολέμων και πρέπει να τον αξιοποιήσουμε, η Δημοκρατία έχει ανάγκη τους πολίτες και το μέλλον
της χώρας εξαρτάται κυρίως από μας".
Παράλληλα, ο ίδιος τόνισε πως “Παγκόσμιες προκλήσεις, «κλειδωμένες ανισότητες» και εσωτερικές
αγκυλώσεις φέρνουν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα αντιμέτωπο με επιλογές και αποφάσεις που θα

διαμορφώσουν το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των λαών της. Είναι σημαντικό οι
παραγωγικές τάξεις και η Κοινωνία των Πολιτών να συμμετέχουν και να συζητούν για τη
διαμόρφωση αυτής της νέας Ευρώπης. Ο κοινωνικός διάλογος είναι ουσιώδες συστατικό της
παραπάνω διεργασίας, ενώ η διαβούλευση με τους κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς της κάθε
χώρας ανοίγει το πεδίο για υπεύθυνες και δημιουργικές προτάσεις. Η Ο.Κ.Ε. καλεί τις ΟργανώσειςΜέλη της να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων και με δημιουργικές παρεμβάσεις να
συμβάλουν στην εμβάθυνση της ευρωπαϊκής διαδικασίας ενοποίησης και της δημοκρατίας, στην
κοινωνική συνοχή, στον εκσυγχρονισμό των δομών και της λειτουργίας του Κράτους και παράλληλα
να ενισχύσουν την ανάπτυξη της χώρας μας, στo πλαίσιo της νέας Ευρώπης που αναδύεται.»
Η συζήτηση διεξήχθη στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της ΕΟΚΕ να διοργανώσει συζητήσεις στα 27
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να διαβουλευτεί με τις οργανώσεις της κοινωνίας
των πολιτών για το πώς οραματίζονται το μέλλον της Ευρώπης, έχοντας ως κεντρικό άξονα τα πέντε
σενάρια της Λευκής Βίβλου που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την 1η Μαρτίου 2017. Ο
ευρύτερος στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να δοθεί η δυνατότητα στους Ευρωπαίους πολίτες
να εκφραστούν άμεσα για το μέλλον της Ένωσης.
Η ΕΟΚΕ με βάση τις ιδέες και τα συμπεράσματα από τις εθνικές συζητήσεις θα εκπονήσει μια
διερευνητική γνωμοδότηση πάνω στη Λευκή Βίβλο την οποία πρόκειται να υιοθετήσει άμεσα. Η εν
λόγω γνωμοδότηση επιδιώκει να επηρεάσει την απόφαση της Ε.Ε. για τη μελλοντική διαμόρφωση
της Ευρώπης, ενόψει των ευρωεκλογών του Ιουνίου 2019.

Βούτσης: Η Ευρώπη να μην υπογράψει τυπικά και άτυπα το τέλος της
02/06/2017

«Η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων θα είναι μια Ευρώπη η οποία θα έχει υπογράψει τυπικά ή άτυπα
το τέλος της» ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, μιλώντας στην ημερίδα που
διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) σε συνεργασία με την
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας (ΟΚΕ) για το μέλλον της Ευρώπης.
«Η συζήτηση περί Ευρώπης πολλών ταχυτήτων -τόνισε ο pρόεδρος της Βουλής- κρύβει ιδέες,
αντιλήψεις και πολιτικές, οι οποίες, εάν εκτεθούν, μόνο επικινδυνότητα μπορούν να δημιουργήσουν.
Η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων θα είναι μια Ευρώπη η οποία θα έχει υπογράψει τυπικά ή άτυπα
το τέλος της» είπε ο Νίκος Βούτσης.
Επισήμανε δε, ότι υπάρχουν αντιλήψεις που θα ήθελαν η Ευρώπη να χωριστεί σε τέσσερις ή πέντε
ειδικές οικονομικές ζώνες, που η κάθε μία από αυτές θα έχει τα ελάχιστα από πλευράς παραγωγικής
διαδικασίας, υπηρεσιών και κυρίως κοινωνικών δικαιωμάτων και κατακτήσεων, σε σχέση με άλλες
χώρες που θα έχουν έναν μόνιμο και θεσμοποιημένο ηγετικό ρόλο, σε μια εσωτερική νεοαποικιακή
διαμόρφωση της Ευρώπης και της ΕΕ.
Ο πρόεδρος της Βουλής είπε ακόμη ότι εκεί κατατείνουν η συζήτηση για τα Βαλκάνια και όλες τις

νοτιοδυτικές υπό ένταξη χώρες, η κατάσταση στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, η αναμονή στην
ένταξη της Σερβίας, και βέβαια οι πολιτικές σε σχέση με τη χώρα μας για τη συζήτηση του ελληνικού
ζητήματος, «και όλα αυτά, σε μια φάση όπου ιδιαίτερα η ζώνη του ευρώ έχει μεγάλο ειδικό βάρος,
γιατί μετά και την έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ το 85% της οικονομίας της ΕΕ προέρχεται από τις
χώρες του ευρώ. Συνεπώς έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτό
το επίπεδο».

Βούτσης: Η Ευρώπη να μην υπογράψει τυπικά και άτυπα το τέλος της
2/06/2017

«Η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων θα είναι μια Ευρώπη η οποία θα έχει υπογράψει τυπικά ή άτυπα
το τέλος της», ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, μιλώντας νωρίτερα, σήμερα, στην
ημερίδα που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) σε συνεργασία με
την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας (ΟΚΕ) για το μέλλον της Ευρώπης.
«Η συζήτηση περί Ευρώπης πολλών ταχυτήτων -τόνισε ο pρόεδρος της Βουλής- κρύβει ιδέες,
αντιλήψεις και πολιτικές, οι οποίες, εάν εκτεθούν, μόνο επικινδυνότητα μπορούν να δημιουργήσουν.
Η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων θα είναι μια Ευρώπη η οποία θα έχει υπογράψει τυπικά ή άτυπα
το τέλος της» είπε ο Νίκος Βούτσης.
Επισήμανε δε, ότι υπάρχουν αντιλήψεις που θα ήθελαν η Ευρώπη να χωριστεί σε τέσσερις ή πέντε
ειδικές οικονομικές ζώνες, που η κάθε μία από αυτές θα έχει τα ελάχιστα από πλευράς παραγωγικής
διαδικασίας, υπηρεσιών και κυρίως κοινωνικών δικαιωμάτων και κατακτήσεων, σε σχέση με άλλες
χώρες που θα έχουν έναν μόνιμο και θεσμοποιημένο ηγετικό ρόλο, σε μια εσωτερική νεοαποικιακή
διαμόρφωση της Ευρώπης και της ΕΕ.
Ο πρόεδρος της Βουλής είπε ακόμη ότι εκεί κατατείνουν η συζήτηση για τα Βαλκάνια και όλες τις
νοτιοδυτικές υπό ένταξη χώρες, η κατάσταση στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, η αναμονή στην
ένταξη της Σερβίας, και βέβαια οι πολιτικές σε σχέση με τη χώρα μας για τη συζήτηση του ελληνικού
ζητήματος, «και όλα αυτά, σε μια φάση όπου ιδιαίτερα η ζώνη του ευρώ έχει μεγάλο ειδικό βάρος,
γιατί μετά και την έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ το 85% της οικονομίας της ΕΕ προέρχεται από τις
χώρες του ευρώ. Συνεπώς έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτό
το επίπεδο».
Ο Νίκος Βούτσης υπογράμμισε ταυτόχρονα, ότι ενώ είναι κοινές οι διαπιστώσεις ως προς τα μεγάλα
προβλήματα, ως προς τα αδιέξοδα για την οικονομία, τις κοινωνίες, τη σταθερότητα στην περιοχή,
το προσφυγικό-μεταναστευτικό, η συζήτηση είναι πάρα πολύ πίσω, τόσο στο επίπεδο των
εκτιμήσεων για τα αίτια, όσο στο επίπεδο αναζήτησης εναλλακτικών πολιτικών, οι οποίες θα δώσουν
απαντήσεις στα προβλήματα που έχουν αναδειχθεί και θα αναδείξουν ένα νέο όραμα για τις
επόμενες γενιές.
Ο πρόεδρος της Βουλής χαρακτήρισε αυτονόητη την αποδοχή της πρότασης να φιλοξενηθεί η
ημερίδα στο Κοινοβούλιο, συμπληρώνοντας ότι συνάδει απολύτως με το σήμα που θέλουμε να
εκπέμπει η Βουλή προς την κοινωνία, υπογραμμίζοντας τις ασφυκτικές προθεσμίες και πιέσεις υπό
τις οποίες η Βουλή νομοθετεί, στα όρια του Συντάγματος και των νόμων. Ελπίζουμε αυτός ο κύκλος

να τελειώσει το συντομότερο δυνατόν, και για την ίδια τη νομοθετική και κοινοβουλευτική οντότητα
της Βουλής, τόνισε.
«Η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, από τη σκοπιά των παραγωγικών δυνάμεων έχει ιδιαίτερη
σημασία στις σημερινές συνθήκες», ανέφερε ο Α΄ αντιπρόεδρος της Βουλής και πρόεδρος της
Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Τάσος Κουράκης και επισήμανε ότι το
ευρωπαϊκό κοινωνικό και παραγωγικό μοντέλο αποτελεί ένα από τα σημεία αιχμής του
προβληματισμού για το μέλλον της Ευρώπης και στο επίπεδο των ευρωπαϊκών θεσμών, αλλά και για
τις ίδιες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες.
«Τα ερωτήματα σε σχέση με την οικονομία και την παραγωγή είναι κρίσιμα, το μέλλον της εργασίας,
οι πραγματικές δυνατότητες της επιχειρηματικότητας, η προστασία της εργασίας, η ανάπτυξη της
πραγματικής οικονομίας, είναι μερικά από τα ερωτήματα που συνδέονται άρρηκτα με τη συζήτηση
για το μέλλον της Ευρώπης.
Ιδιαίτερα σε ότι αφορά την Ελλάδα, αλλά και αρκετές άλλες χώρες της Ευρώπης, τα ερωτήματα αυτά
συνδέονται επίσης και με τα κρίσιμα ζητήματα του χρέους και του μετασχηματισμού της
οικονομίας», είπε ο Τάσος Κουράκης και πρόσθεσε πως οι παραγωγικές δυνάμεις της κοινωνίας
βρίσκονται αντιμέτωπες με τις προκλήσεις της αντιμετώπισης της αντιαναπτυξιακής δυναμικής του
χρέους.
«Το ζήτημα αυτό αποτελεί και το κλειδί της απάντησης σε σχέση με το μέλλον της Ευρώπης. Εάν οι
ευρωπαϊκοί θεσμοί και οι ευρωπαϊκές οικονομίες δεν καταφέρουν να βρουν πειστικές απαντήσεις για
το ζήτημα της αντιμετώπισης του χρέους, ιδιωτικού και δημόσιου, τότε θα είναι εξαιρετικά δύσκολη
η πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση» είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων.

Ν. Βούτσης: «Η Ευρώπη να μην υπογράψει τυπικά και άτυπα το τέλος
της»
2/06/2017

«Η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων θα είναι μια Ευρώπη η οποία θα έχει υπογράψει τυπικά ή άτυπα
το τέλος της» ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, μιλώντας στην ημερίδα που
διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) σε συνεργασία με την
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας (ΟΚΕ) για το μέλλον της Ευρώπης. «Η συζήτηση
περί Ευρώπης πολλών ταχυτήτων -τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής- κρύβει ιδέες, αντιλήψεις και
πολιτικές, οι οποίες, εάν εκτεθούν, μόνο επικινδυνότητα μπορούν να δημιουργήσουν.
Η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων θα είναι μια Ευρώπη η οποία θα έχει υπογράψει τυπικά ή άτυπα
το τέλος της» είπε ο Ν. Βούτσης. Επισήμανε δε, ότι υπάρχουν αντιλήψεις που θα ήθελαν η Ευρώπη
να χωριστεί σε τέσσερις ή πέντε ειδικές οικονομικές ζώνες, που η κάθε μία από αυτές θα έχει τα
ελάχιστα από πλευράς παραγωγικής διαδικασίας, υπηρεσιών και κυρίως κοινωνικών δικαιωμάτων και

κατακτήσεων, σε σχέση με άλλες χώρες που θα έχουν έναν μόνιμο και θεσμοποιημένο ηγετικό ρόλο,
σε μια εσωτερική νεοαποικιακή διαμόρφωση της Ευρώπης και της ΕΕ.
Ο πρόεδρος της Βουλής είπε ακόμη ότι εκεί κατατείνουν η συζήτηση για τα Βαλκάνια και όλες τις
νοτιοδυτικές υπό ένταξη χώρες, η κατάσταση στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, η αναμονή στην
ένταξη της Σερβίας, και βέβαια οι πολιτικές σε σχέση με τη χώρα μας για τη συζήτηση του ελληνικού
ζητήματος, «και όλα αυτά, σε μια φάση όπου ιδιαίτερα η ζώνη του ευρώ έχει μεγάλο ειδικό βάρος,
γιατί μετά και την έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ το 85% της οικονομίας της ΕΕ προέρχεται από τις
χώρες του ευρώ. Συνεπώς έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτό
το επίπεδο».

Βούτσης: Η Ευρώπη να μην υπογράψει τυπικά και άτυπα το τέλος της
2/06/2017
«Υπάρχουν αντιλήψεις που θα ήθελαν η Ευρώπη να χωριστεί σε τέσσερις ή πέντε ειδικές οικονομικές
ζώνες»
«Η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων θα είναι μια Ευρώπη η οποία θα έχει υπογράψει τυπικά ή άτυπα
το τέλος της» ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, μιλώντας νωρίτερα, σήμερα, στην
ημερίδα που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) σε συνεργασία με
την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας (ΟΚΕ) για το μέλλον της Ευρώπης.
«Η συζήτηση περί Ευρώπης πολλών ταχυτήτων -τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής- κρύβει ιδέες,
αντιλήψεις και πολιτικές, οι οποίες, εάν εκτεθούν, μόνο επικινδυνότητα μπορούν να δημιουργήσουν.
Η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων θα είναι μια Ευρώπη η οποία θα έχει υπογράψει τυπικά ή άτυπα
το τέλος της» είπε ο Νίκος Βούτσης.
Επισήμανε δε, ότι υπάρχουν αντιλήψεις που θα ήθελαν η Ευρώπη να χωριστεί σε τέσσερις ή πέντε
ειδικές οικονομικές ζώνες, που η κάθε μία από αυτές θα έχει τα ελάχιστα από πλευράς παραγωγικής
διαδικασίας, υπηρεσιών και κυρίως κοινωνικών δικαιωμάτων και κατακτήσεων, σε σχέση με άλλες
χώρες που θα έχουν έναν μόνιμο και θεσμοποιημένο ηγετικό ρόλο, σε μια εσωτερική νεοαποικιακή
διαμόρφωση της Ευρώπης και της ΕΕ.
Ο πρόεδρος της Βουλής είπε ακόμη ότι εκεί κατατείνουν η συζήτηση για τα Βαλκάνια και όλες τις
νοτιοδυτικές υπό ένταξη χώρες, η κατάσταση στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, η αναμονή στην
ένταξη της Σερβίας, και βέβαια οι πολιτικές σε σχέση με τη χώρα μας για τη συζήτηση του ελληνικού
ζητήματος, «και όλα αυτά, σε μια φάση όπου ιδιαίτερα η ζώνη του ευρώ έχει μεγάλο ειδικό βάρος,
γιατί μετά και την έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ το 85% της οικονομίας της ΕΕ προέρχεται από τις
χώρες του ευρώ. Συνεπώς έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτό
το επίπεδο».

Ο Νίκος Βούτσης υπογράμμισε ταυτόχρονα, ότι ενώ είναι κοινές οι διαπιστώσεις ως προς τα μεγάλα
προβλήματα, ως προς τα αδιέξοδα για την οικονομία, τις κοινωνίες, τη σταθερότητα στην περιοχή,
το προσφυγικό-μεταναστευτικό, η συζήτηση είναι πάρα πολύ πίσω, τόσο στο επίπεδο των
εκτιμήσεων για τα αίτια, όσο στο επίπεδο αναζήτησης εναλλακτικών πολιτικών, οι οποίες θα δώσουν
απαντήσεις στα προβλήματα που έχουν αναδειχθεί και θα αναδείξουν ένα νέο όραμα για τις
επόμενες γενιές.
Ο πρόεδρος της Βουλής χαρακτήρισε αυτονόητη την αποδοχή της πρότασης να φιλοξενηθεί η
ημερίδα στο Κοινοβούλιο, συμπληρώνοντας ότι συνάδει απολύτως με το σήμα που θέλουμε να
εκπέμπει η Βουλή προς την κοινωνία, υπογραμμίζοντας τις ασφυκτικές προθεσμίες και πιέσεις υπό
τις οποίες η Βουλή νομοθετεί, στα όρια του Συντάγματος και των νόμων. Ελπίζουμε αυτός ο κύκλος
να τελειώσει το συντομότερο δυνατόν, και για την ίδια τη νομοθετική και κοινοβουλευτική οντότητα
της Βουλής, τόνισε.
«Η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, από τη σκοπιά των παραγωγικών δυνάμεων έχει ιδιαίτερη
σημασία στις σημερινές συνθήκες», ανέφερε ο Α΄ αντιπρόεδρος της Βουλής και πρόεδρος της
Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Τάσος Κουράκης και επισήμανε ότι το
ευρωπαϊκό κοινωνικό και παραγωγικό μοντέλο αποτελεί ένα από τα σημεία αιχμής του
προβληματισμού για το μέλλον της Ευρώπης και στο επίπεδο των ευρωπαϊκών θεσμών, αλλά και για
τις ίδιες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες.
«Τα ερωτήματα σε σχέση με την οικονομία και την παραγωγή είναι κρίσιμα, το μέλλον της εργασίας,
οι πραγματικές δυνατότητες της επιχειρηματικότητας, η προστασία της εργασίας, η ανάπτυξη της
πραγματικής οικονομίας, είναι μερικά από τα ερωτήματα που συνδέονται άρρηκτα με τη συζήτηση
για το μέλλον της Ευρώπης.
Ιδιαίτερα σε ότι αφορά την Ελλάδα, αλλά και αρκετές άλλες χώρες της Ευρώπης, τα ερωτήματα αυτά
συνδέονται επίσης και με τα κρίσιμα ζητήματα του χρέους και του μετασχηματισμού της
οικονομίας», είπε ο Τάσος Κουράκης και πρόσθεσε πως οι παραγωγικές δυνάμεις της κοινωνίας
βρίσκονται αντιμέτωπες με τις προκλήσεις της αντιμετώπισης της αντιαναπτυξιακής δυναμικής του
χρέους.
«Το ζήτημα αυτό αποτελεί και το κλειδί της απάντησης σε σχέση με το μέλλον της Ευρώπης. Εάν οι
ευρωπαϊκοί θεσμοί και οι ευρωπαϊκές οικονομίες δεν καταφέρουν να βρουν πειστικές απαντήσεις για
το ζήτημα της αντιμετώπισης του χρέους, ιδιωτικού και δημόσιου, τότε θα είναι εξαιρετικά δύσκολη
η πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση» είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων.

Βούτσης: Η Ευρώπη να μην υπογράψει τυπικά και άτυπα το τέλος της

«Η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων θα είναι μια Ευρώπη η οποία θα έχει υπογράψει τυπικά ή άτυπα
το τέλος της» ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, μιλώντας νωρίτερα, σήμερα, στην
ημερίδα που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) σε συνεργασία με
την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας (ΟΚΕ) για το μέλλον της Ευρώπης.
«Η συζήτηση περί Ευρώπης πολλών ταχυτήτων -τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής- κρύβει ιδέες,
αντιλήψεις και πολιτικές, οι οποίες, εάν εκτεθούν, μόνο επικινδυνότητα μπορούν να δημιουργήσουν.
Η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων θα είναι μια Ευρώπη η οποία θα έχει υπογράψει τυπικά ή άτυπα
το τέλος της» είπε ο Νίκος Βούτσης.
Επισήμανε δε, ότι υπάρχουν αντιλήψεις που θα ήθελαν η Ευρώπη να χωριστεί σε τέσσερις ή πέντε
ειδικές οικονομικές ζώνες, που η κάθε μία από αυτές θα έχει τα ελάχιστα από πλευράς παραγωγικής
διαδικασίας, υπηρεσιών και κυρίως κοινωνικών δικαιωμάτων και κατακτήσεων, σε σχέση με άλλες
χώρες που θα έχουν έναν μόνιμο και θεσμοποιημένο ηγετικό ρόλο, σε μια εσωτερική νεοαποικιακή
διαμόρφωση της Ευρώπης και της ΕΕ.
Ο πρόεδρος της Βουλής είπε ακόμη ότι εκεί κατατείνουν η συζήτηση για τα Βαλκάνια και όλες τις
νοτιοδυτικές υπό ένταξη χώρες, η κατάσταση στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, η αναμονή στην
ένταξη της Σερβίας, και βέβαια οι πολιτικές σε σχέση με τη χώρα μας για τη συζήτηση του ελληνικού
ζητήματος, «και όλα αυτά, σε μια φάση όπου ιδιαίτερα η ζώνη του ευρώ έχει μεγάλο ειδικό βάρος,
γιατί μετά και την έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ το 85% της οικονομίας της ΕΕ προέρχεται από τις
χώρες του ευρώ. Συνεπώς έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτό
το επίπεδο».
Ο Νίκος Βούτσης υπογράμμισε ταυτόχρονα, ότι ενώ είναι κοινές οι διαπιστώσεις ως προς τα μεγάλα
προβλήματα, ως προς τα αδιέξοδα για την οικονομία, τις κοινωνίες, τη σταθερότητα στην περιοχή,
το προσφυγικό-μεταναστευτικό, η συζήτηση είναι πάρα πολύ πίσω, τόσο στο επίπεδο των
εκτιμήσεων για τα αίτια, όσο στο επίπεδο αναζήτησης εναλλακτικών πολιτικών, οι οποίες θα δώσουν
απαντήσεις στα προβλήματα που έχουν αναδειχθεί και θα αναδείξουν ένα νέο όραμα για τις
επόμενες γενιές.
Ο πρόεδρος της Βουλής χαρακτήρισε αυτονόητη την αποδοχή της πρότασης να φιλοξενηθεί η
ημερίδα στο Κοινοβούλιο, συμπληρώνοντας ότι συνάδει απολύτως με το σήμα που θέλουμε να
εκπέμπει η Βουλή προς την κοινωνία, υπογραμμίζοντας τις ασφυκτικές προθεσμίες και πιέσεις υπό
τις οποίες η Βουλή νομοθετεί, στα όρια του Συντάγματος και των νόμων. Ελπίζουμε αυτός ο κύκλος
να τελειώσει το συντομότερο δυνατόν, και για την ίδια τη νομοθετική και κοινοβουλευτική οντότητα
της Βουλής, τόνισε.
«Η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, από τη σκοπιά των παραγωγικών δυνάμεων έχει ιδιαίτερη
σημασία στις σημερινές συνθήκες», ανέφερε ο Α΄ αντιπρόεδρος της Βουλής και πρόεδρος της
Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Τάσος Κουράκης και επισήμανε ότι το
ευρωπαϊκό κοινωνικό και παραγωγικό μοντέλο αποτελεί ένα από τα σημεία αιχμής του
προβληματισμού για το μέλλον της Ευρώπης και στο επίπεδο των ευρωπαϊκών θεσμών, αλλά και για
τις ίδιες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες.
«Τα ερωτήματα σε σχέση με την οικονομία και την παραγωγή είναι κρίσιμα, το μέλλον της εργασίας,
οι πραγματικές δυνατότητες της επιχειρηματικότητας, η προστασία της εργασίας, η ανάπτυξη της
πραγματικής οικονομίας, είναι μερικά από τα ερωτήματα που συνδέονται άρρηκτα με τη συζήτηση
για το μέλλον της Ευρώπης.
Ιδιαίτερα σε ότι αφορά την Ελλάδα, αλλά και αρκετές άλλες χώρες της Ευρώπης, τα ερωτήματα αυτά
συνδέονται επίσης και με τα κρίσιμα ζητήματα του χρέους και του μετασχηματισμού της
οικονομίας», είπε ο Τάσος Κουράκης και πρόσθεσε πως οι παραγωγικές δυνάμεις της κοινωνίας
βρίσκονται αντιμέτωπες με τις προκλήσεις της αντιμετώπισης της αντιαναπτυξιακής δυναμικής του
χρέους.
«Το ζήτημα αυτό αποτελεί και το κλειδί της απάντησης σε σχέση με το μέλλον της Ευρώπης. Εάν οι
ευρωπαϊκοί θεσμοί και οι ευρωπαϊκές οικονομίες δεν καταφέρουν να βρουν πειστικές απαντήσεις για
το ζήτημα της αντιμετώπισης του χρέους, ιδιωτικού και δημόσιου, τότε θα είναι εξαιρετικά δύσκολη
η πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση» είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων.

Βούτσης: Η Ευρώπη να μην υπογράψει τυπικά και άτυπα το τέλος της
Writen by Χαρά Γεωργίου

«Η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων θα είναι μια Ευρώπη η οποία θα έχει υπογράψει τυπικά ή άτυπα
το τέλος της» ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, μιλώντας νωρίτερα, σήμερα, στην
ημερίδα που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) σε συνεργασία με
την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας (ΟΚΕ) για το μέλλον της Ευρώπης.
«Η συζήτηση περί Ευρώπης πολλών ταχυτήτων -τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής- κρύβει ιδέες,
αντιλήψεις και πολιτικές, οι οποίες, εάν εκτεθούν, μόνο επικινδυνότητα μπορούν να δημιουργήσουν.
Η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων θα είναι μια Ευρώπη η οποία θα έχει υπογράψει τυπικά ή άτυπα
το τέλος της» είπε ο Νίκος Βούτσης.
Επισήμανε δε, ότι υπάρχουν αντιλήψεις που θα ήθελαν η Ευρώπη να χωριστεί σε τέσσερις ή πέντε
ειδικές οικονομικές ζώνες, που η κάθε μία από αυτές θα έχει τα ελάχιστα από πλευράς παραγωγικής
διαδικασίας, υπηρεσιών και κυρίως κοινωνικών δικαιωμάτων και κατακτήσεων, σε σχέση με άλλες
χώρες που θα έχουν έναν μόνιμο και θεσμοποιημένο ηγετικό ρόλο, σε μια εσωτερική νεοαποικιακή
διαμόρφωση της Ευρώπης και της ΕΕ.
Ο πρόεδρος της Βουλής είπε ακόμη ότι εκεί κατατείνουν η συζήτηση για τα Βαλκάνια και όλες τις
νοτιοδυτικές υπό ένταξη χώρες, η κατάσταση στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, η αναμονή στην
ένταξη της Σερβίας, και βέβαια οι πολιτικές σε σχέση με τη χώρα μας για τη συζήτηση του ελληνικού
ζητήματος, «και όλα αυτά, σε μια φάση όπου ιδιαίτερα η ζώνη του ευρώ έχει μεγάλο ειδικό βάρος,
γιατί μετά και την έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ το 85% της οικονομίας της ΕΕ προέρχεται από τις
χώρες του ευρώ. Συνεπώς έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτό
το επίπεδο».
Ο Νίκος Βούτσης υπογράμμισε ταυτόχρονα, ότι ενώ είναι κοινές οι διαπιστώσεις ως προς τα μεγάλα
προβλήματα, ως προς τα αδιέξοδα για την οικονομία, τις κοινωνίες, τη σταθερότητα στην περιοχή,
το προσφυγικό-μεταναστευτικό, η συζήτηση είναι πάρα πολύ πίσω, τόσο στο επίπεδο των
εκτιμήσεων για τα αίτια, όσο στο επίπεδο αναζήτησης εναλλακτικών πολιτικών, οι οποίες θα δώσουν
απαντήσεις στα προβλήματα που έχουν αναδειχθεί και θα αναδείξουν ένα νέο όραμα για τις
επόμενες γενιές.
Ο πρόεδρος της Βουλής χαρακτήρισε αυτονόητη την αποδοχή της πρότασης να φιλοξενηθεί η
ημερίδα στο Κοινοβούλιο, συμπληρώνοντας ότι συνάδει απολύτως με το σήμα που θέλουμε να

εκπέμπει η Βουλή προς την κοινωνία, υπογραμμίζοντας τις ασφυκτικές προθεσμίες και πιέσεις υπό
τις οποίες η Βουλή νομοθετεί, στα όρια του Συντάγματος και των νόμων. Ελπίζουμε αυτός ο κύκλος
να τελειώσει το συντομότερο δυνατόν, και για την ίδια τη νομοθετική και κοινοβουλευτική οντότητα
της Βουλής, τόνισε.
«Η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, από τη σκοπιά των παραγωγικών δυνάμεων έχει ιδιαίτερη
σημασία στις σημερινές συνθήκες», ανέφερε ο Α΄ αντιπρόεδρος της Βουλής και πρόεδρος της
Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Τάσος Κουράκης και επισήμανε ότι το
ευρωπαϊκό κοινωνικό και παραγωγικό μοντέλο αποτελεί ένα από τα σημεία αιχμής του
προβληματισμού για το μέλλον της Ευρώπης και στο επίπεδο των ευρωπαϊκών θεσμών, αλλά και για
τις ίδιες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες.
«Τα ερωτήματα σε σχέση με την οικονομία και την παραγωγή είναι κρίσιμα, το μέλλον της εργασίας,
οι πραγματικές δυνατότητες της επιχειρηματικότητας, η προστασία της εργασίας, η ανάπτυξη της
πραγματικής οικονομίας, είναι μερικά από τα ερωτήματα που συνδέονται άρρηκτα με τη συζήτηση
για το μέλλον της Ευρώπης.
Ιδιαίτερα σε ότι αφορά την Ελλάδα, αλλά και αρκετές άλλες χώρες της Ευρώπης, τα ερωτήματα αυτά
συνδέονται επίσης και με τα κρίσιμα ζητήματα του χρέους και του μετασχηματισμού της
οικονομίας», είπε ο Τάσος Κουράκης και πρόσθεσε πως οι παραγωγικές δυνάμεις της κοινωνίας
βρίσκονται αντιμέτωπες με τις προκλήσεις της αντιμετώπισης της αντιαναπτυξιακής δυναμικής του
χρέους.
«Το ζήτημα αυτό αποτελεί και το κλειδί της απάντησης σε σχέση με το μέλλον της Ευρώπης. Εάν οι
ευρωπαϊκοί θεσμοί και οι ευρωπαϊκές οικονομίες δεν καταφέρουν να βρουν πειστικές απαντήσεις για
το ζήτημα της αντιμετώπισης του χρέους, ιδιωτικού και δημόσιου, τότε θα είναι εξαιρετικά δύσκολη
η πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση» είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων.

Νίκος Βούτσης: Μια Ευρώπη πολλών ταχυτήτων θα έχει υπογράψει τυπικά
ή άτυπα το τέλος της
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Νίκος Βούτσης, πρόεδρος της Βουλής

Ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, μιλώντας νωρίτερα στην ημερίδα που διοργάνωσε η
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) σε συνεργασία με την Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας (ΟΚΕ) για το μέλλον της Ευρώπης, ανέφερε ότι «Η Ευρώπη των
πολλών ταχυτήτων θα είναι μια Ευρώπη η οποία θα έχει υπογράψει τυπικά ή άτυπα το τέλος της».
«Η συζήτηση περί Ευρώπης πολλών ταχυτήτων» -τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής- «κρύβει ιδέες,
αντιλήψεις και πολιτικές, οι οποίες, εάν εκτεθούν, μόνο επικινδυνότητα μπορούν να δημιουργήσουν.
Η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων θα είναι μια Ευρώπη η οποία θα έχει υπογράψει τυπικά ή άτυπα
το τέλος της», είπε ο Νίκος Βούτσης.
Επισήμανε δε, ότι υπάρχουν αντιλήψεις που θα ήθελαν η Ευρώπη να χωριστεί σε τέσσερις ή πέντε
ειδικές οικονομικές ζώνες, που η κάθε μία από αυτές θα έχει τα ελάχιστα από πλευράς παραγωγικής
διαδικασίας, υπηρεσιών και κυρίως κοινωνικών δικαιωμάτων και κατακτήσεων, σε σχέση με άλλες
χώρες που θα έχουν έναν μόνιμο και θεσμοποιημένο ηγετικό ρόλο, σε μια εσωτερική νεοαποικιακή
διαμόρφωση της Ευρώπης και της ΕΕ.
Ο πρόεδρος της Βουλής είπε ακόμη ότι εκεί κατατείνουν η συζήτηση για τα Βαλκάνια και όλες τις
νοτιοδυτικές υπό ένταξη χώρες, η κατάσταση στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, η αναμονή στην
ένταξη της Σερβίας, και βέβαια οι πολιτικές σε σχέση με τη χώρα μας για τη συζήτηση του ελληνικού
ζητήματος, «και όλα αυτά, σε μια φάση όπου ιδιαίτερα η ζώνη του ευρώ έχει μεγάλο ειδικό βάρος,
γιατί μετά και την έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ το 85% της οικονομίας της ΕΕ προέρχεται από τις
χώρες του ευρώ. Συνεπώς έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτό
το επίπεδο».
Ο Νίκος Βούτσης υπογράμμισε ταυτόχρονα, ότι ενώ είναι κοινές οι διαπιστώσεις ως προς τα μεγάλα
προβλήματα, ως προς τα αδιέξοδα για την οικονομία, τις κοινωνίες, τη σταθερότητα στην περιοχή,
το προσφυγικό-μεταναστευτικό, η συζήτηση είναι πάρα πολύ πίσω, τόσο στο επίπεδο των
εκτιμήσεων για τα αίτια, όσο στο επίπεδο αναζήτησης εναλλακτικών πολιτικών, οι οποίες θα δώσουν
απαντήσεις στα προβλήματα που έχουν αναδειχθεί και θα αναδείξουν ένα νέο όραμα για τις
επόμενες γενιές.
Ο πρόεδρος της Βουλής χαρακτήρισε αυτονόητη την αποδοχή της πρότασης να φιλοξενηθεί η
ημερίδα στο Κοινοβούλιο, συμπληρώνοντας ότι συνάδει απολύτως με το σήμα που θέλουμε να
εκπέμπει η Βουλή προς την κοινωνία, υπογραμμίζοντας τις ασφυκτικές προθεσμίες και πιέσεις υπό
τις οποίες η Βουλή νομοθετεί, στα όρια του Συντάγματος και των νόμων. Ελπίζουμε αυτός ο κύκλος
να τελειώσει το συντομότερο δυνατόν, και για την ίδια τη νομοθετική και κοινοβουλευτική οντότητα
της Βουλής, τόνισε.
«Η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, από τη σκοπιά των παραγωγικών δυνάμεων έχει ιδιαίτερη
σημασία στις σημερινές συνθήκες», ανέφερε ο Α΄ αντιπρόεδρος της Βουλής και πρόεδρος της
Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Τάσος Κουράκης και επισήμανε ότι το
ευρωπαϊκό κοινωνικό και παραγωγικό μοντέλο αποτελεί ένα από τα σημεία αιχμής του
προβληματισμού για το μέλλον της Ευρώπης και στο επίπεδο των ευρωπαϊκών θεσμών, αλλά και για
τις ίδιες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες.
«Τα ερωτήματα σε σχέση με την οικονομία και την παραγωγή είναι κρίσιμα, το μέλλον της εργασίας,
οι πραγματικές δυνατότητες της επιχειρηματικότητας, η προστασία της εργασίας, η ανάπτυξη της
πραγματικής οικονομίας, είναι μερικά από τα ερωτήματα που συνδέονται άρρηκτα με τη συζήτηση
για το μέλλον της Ευρώπης. Ιδιαίτερα σε ότι αφορά την Ελλάδα, αλλά και αρκετές άλλες χώρες της
Ευρώπης, τα ερωτήματα αυτά συνδέονται επίσης και με τα κρίσιμα ζητήματα του χρέους και του
μετασχηματισμού της οικονομίας», είπε ο Τάσος Κουράκης και πρόσθεσε πως οι παραγωγικές
δυνάμεις της κοινωνίας βρίσκονται αντιμέτωπες με τις προκλήσεις της αντιμετώπισης της
αντιαναπτυξιακής δυναμικής του χρέους.
«Το ζήτημα αυτό αποτελεί και το κλειδί της απάντησης σε σχέση με το μέλλον της Ευρώπης. Εάν οι
ευρωπαϊκοί θεσμοί και οι ευρωπαϊκές οικονομίες δεν καταφέρουν να βρουν πειστικές απαντήσεις για
το ζήτημα της αντιμετώπισης του χρέους, ιδιωτικού και δημόσιου, τότε θα είναι εξαιρετικά δύσκολη
η πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση» είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων.

Βούτσης: Η Ευρώπη να μην υπογράψει τυπικά το τέλος της
2062017

«Η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων θα είναι μια Ευρώπη η οποία θα έχει υπογράψει τυπικά ή άτυπα
το τέλος της» ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, μιλώντας νωρίτερα, σήμερα, στην
ημερίδα που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) σε συνεργασία με
την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας (ΟΚΕ) για το μέλλον της Ευρώπης.
«Η συζήτηση περί Ευρώπης πολλών ταχυτήτων -τόνισε ο pρόεδρος της Βουλής- κρύβει ιδέες,
αντιλήψεις και πολιτικές, οι οποίες, εάν εκτεθούν, μόνο επικινδυνότητα μπορούν να δημιουργήσουν.
Η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων θα είναι μια Ευρώπη η οποία θα έχει υπογράψει τυπικά ή άτυπα
το τέλος της» είπε ο Νίκος Βούτσης.
Επισήμανε δε, ότι υπάρχουν αντιλήψεις που θα ήθελαν η Ευρώπη να χωριστεί σε τέσσερις ή πέντε
ειδικές οικονομικές ζώνες, που η κάθε μία από αυτές θα έχει τα ελάχιστα από πλευράς παραγωγικής
διαδικασίας, υπηρεσιών και κυρίως κοινωνικών δικαιωμάτων και κατακτήσεων, σε σχέση με άλλες
χώρες που θα έχουν έναν μόνιμο και θεσμοποιημένο ηγετικό ρόλο, σε μια εσωτερική νεοαποικιακή
διαμόρφωση της Ευρώπης και της ΕΕ.
Ο πρόεδρος της Βουλής είπε ακόμη ότι εκεί κατατείνουν η συζήτηση για τα Βαλκάνια και όλες τις
νοτιοδυτικές υπό ένταξη χώρες, η κατάσταση στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, η αναμονή στην
ένταξη της Σερβίας, και βέβαια οι πολιτικές σε σχέση με τη χώρα μας για τη συζήτηση του ελληνικού
ζητήματος, «και όλα αυτά, σε μια φάση όπου ιδιαίτερα η ζώνη του ευρώ έχει μεγάλο ειδικό βάρος,
γιατί μετά και την έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ το 85% της οικονομίας της ΕΕ προέρχεται από τις
χώρες του ευρώ. Συνεπώς έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτό
το επίπεδο».
Ο Νίκος Βούτσης υπογράμμισε ταυτόχρονα, ότι ενώ είναι κοινές οι διαπιστώσεις ως προς τα μεγάλα
προβλήματα, ως προς τα αδιέξοδα για την οικονομία, τις κοινωνίες, τη σταθερότητα στην περιοχή,
το προσφυγικό-μεταναστευτικό, η συζήτηση είναι πάρα πολύ πίσω, τόσο στο επίπεδο των
εκτιμήσεων για τα αίτια, όσο στο επίπεδο αναζήτησης εναλλακτικών πολιτικών, οι οποίες θα δώσουν
απαντήσεις στα προβλήματα που έχουν αναδειχθεί και θα αναδείξουν ένα νέο όραμα για τις
επόμενες γενιές.
Ο πρόεδρος της Βουλής χαρακτήρισε αυτονόητη την αποδοχή της πρότασης να φιλοξενηθεί η
ημερίδα στο Κοινοβούλιο, συμπληρώνοντας ότι συνάδει απολύτως με το σήμα που θέλουμε να
εκπέμπει η Βουλή προς την κοινωνία, υπογραμμίζοντας τις ασφυκτικές προθεσμίες και πιέσεις υπό
τις οποίες η Βουλή νομοθετεί, στα όρια του Συντάγματος και των νόμων. Ελπίζουμε αυτός ο κύκλος

να τελειώσει το συντομότερο δυνατόν, και για την ίδια τη νομοθετική και κοινοβουλευτική οντότητα
της Βουλής, τόνισε.
«Η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, από τη σκοπιά των παραγωγικών δυνάμεων έχει ιδιαίτερη
σημασία στις σημερινές συνθήκες», ανέφερε ο Α΄ αντιπρόεδρος της Βουλής και πρόεδρος της
Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Τάσος Κουράκης και επισήμανε ότι το
ευρωπαϊκό κοινωνικό και παραγωγικό μοντέλο αποτελεί ένα από τα σημεία αιχμής του
προβληματισμού για το μέλλον της Ευρώπης και στο επίπεδο των ευρωπαϊκών θεσμών, αλλά και για
τις ίδιες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες.
«Τα ερωτήματα σε σχέση με την οικονομία και την παραγωγή είναι κρίσιμα, το μέλλον της εργασίας,
οι πραγματικές δυνατότητες της επιχειρηματικότητας, η προστασία της εργασίας, η ανάπτυξη της
πραγματικής οικονομίας, είναι μερικά από τα ερωτήματα που συνδέονται άρρηκτα με τη συζήτηση
για το μέλλον της Ευρώπης.
Ιδιαίτερα σε ότι αφορά την Ελλάδα, αλλά και αρκετές άλλες χώρες της Ευρώπης, τα ερωτήματα αυτά
συνδέονται επίσης και με τα κρίσιμα ζητήματα του χρέους και του μετασχηματισμού της
οικονομίας», είπε ο Τάσος Κουράκης και πρόσθεσε πως οι παραγωγικές δυνάμεις της κοινωνίας
βρίσκονται αντιμέτωπες με τις προκλήσεις της αντιμετώπισης της αντιαναπτυξιακής δυναμικής του
χρέους.
«Το ζήτημα αυτό αποτελεί και το κλειδί της απάντησης σε σχέση με το μέλλον της Ευρώπης. Εάν οι
ευρωπαϊκοί θεσμοί και οι ευρωπαϊκές οικονομίες δεν καταφέρουν να βρουν πειστικές απαντήσεις για
το ζήτημα της αντιμετώπισης του χρέους, ιδιωτικού και δημόσιου, τότε θα είναι εξαιρετικά δύσκολη
η πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση» είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων.

Ομιλία Προέδρου ΓΣΕΒΕΕ στην ημερίδα της ΟΚΕ για τη Λευκή Βίβλο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Η Ευρωπαϊκή Ο.Κ.Ε. (Ε.Ο.Κ.Ε.) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πραγματοποίησε
ημερίδα στις 2/6/2017, με αφορμή τη Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για το μέλλον της
Ευρώπης: «Προβληματισμοί και σενάρια για την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 έως το 2025».
Στην εκδήλωση, που έλαβε χώρα στην αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής, παρουσιάστηκαν 5
πιθανά σενάρια για το Μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γ. Καββαθάς στην ομιλία του ανέφερε:
Είναι σαφές ότι η χώρα και οι κοινωνικοί εταίροι οφείλουν να παρακολουθούν στενά την ατζέντα
που διαμορφώνεται στο ευρωπαϊκό σκηνικό, όπως είναι σαφές ότι ο πυρήνας της Ευρώπης πρέπει να
πλησιάσει πιο κοντά στις αδήριτες ανάγκες και ιδιαιτερότητες της ευρωπαϊκής περιφέρειας.
Αποτελεί γενική παραδοχή ότι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα δέχτηκε την περίοδο της κρίσης ισχυρούς
κραδασμούς, τόσο στο επίπεδο της πολιτικής νομιμοποίησης και εκπροσώπησης, όσο και στο επίπεδο
της διοικητικής και οικονομικής αποτελεσματικότητας και αδυναμίας επίλυσης των προβλημάτων που
ανέκυψαν εξ αιτίας της αναδιάταξης στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας και της αναδιάρθρωσης
ισχύος στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υπερσυντηρητικές δυνάμεις που ανέλαβαν την
οικονομική διοίκηση της ΕΕ τα τελευταία 10-15 χρόνια έθεσαν στο περιθώριο την ατζέντα για μια πιο
δημιουργική, ενωμένη Ευρώπη σύγκλισης και συνοχής και προέταξαν την ανταγωνιστικότητα, ακόμη
και μεταξύ των χωρών της ΕΕ, ως κυρίαρχο ζητούμενο στοιχείο για την Ευρώπη του 2030. Προφανή
θύματα αυτής της νέας στρατηγικής ήταν και παραμένουν οι χώρες της περιφέρειας, οι οποίες μαζί
με τις δομικές τους αδυναμίες, έφεραν το βάρος υιοθέτησης επώδυνων μεταρρυθμίσεων και
πολιτικών, οι οποίες ελάχιστα βελτίωσαν τη θέση τους στο νέο οικονομικό μοντέλο.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Ευρωπαίοι πολίτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια σειρά από παρεμβάσεις που
επέτειναν την οικονομική ανασφάλεια, αύξησαν τις ανισότητες, συρρίκνωσαν το κράτος πρόνοιας και
διεύρυναν το χάσμα Βορρά-Νότου. Παράλληλα, νέες προκλήσεις αναδείχθηκαν στο εσωτερικό της
Ευρώπης: προσφυγικό, περιφερειακές συγκρούσεις, τρομοκρατία, πολιτικός εξτρεμισμός, αδυναμία
ελέγχου του χρηματοπιστωτικού οικοδομήματος.
Ο ευρωσκεπτικισμός, η αποξένωση, η αμφισβήτηση της ευρωπαϊκής προοπτικής, ο λαϊκισμός δεν
προέκυψαν τυχαία. Ήταν τα αποτελέσματα διάψευσης των προσδοκιών των Ευρωπαίων πολιτών
σχετικά με τα οφέλη από την πορεία ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού οράματος. Ήταν το αποτέλεσμα
υπαναχώρησης από τις βασικές ευρωπαϊκές αξίες της αλληλεγγύης, της συνεννόησης, της
επικοινωνίας και διαλόγου. Συνέπεια της επικράτησης της εθνικής περιχαράκωσης στις μεγάλες
οικονομίες της Ευρώπης. Σήμερα είναι καταφανές ότι οι θεσμοί στην ΕΕ λειτουργούν λιγότερο
δημοκρατικά, το ευρωκοινοβούλιο δεν έχει ουσιαστικό αποφασιστικό χαρακτήρα, οι οικονομικές
πολιτικές δεν αποφασίζονται με διαφάνεια. Η ΕΟΚΕ και η ΟΚΕ έχουν σπουδαίο ρόλο να
διαδραματίσουν για την αναστροφή του κλίματος αυτού και την εμπέδωση του κοινωνικού διαλόγου.
Οι Βρετανοί πολίτες είδαν στο παραπάνω πλαίσιο τον καθρέφτη του μέλλοντός τους, και έστω με
οριακά ποσοστά, έθεσαν εαυτό εκτός ευρωπαϊκού project. Παρά τις περιφερειακές διαφορές και τις
ιδιαιτερότητες που μπορεί κανείς να εντοπίσει στην περίπτωση της Βρετανίας, το Brexit αποτέλεσε
αναμφίβολα τη λυδία λίθο, που μετατόπισε οριστικά την ατζέντα για το μέλλον της Ευρώπης. Κατά
μια έννοια, για αυτό το λόγο είμαστε σήμερα εδώ. Για να συζητήσουμε και αναλογιστούμε ποιος είναι
ο κατάλληλος τρόπος για να κινητοποιηθούν οι δυνάμεις υπεράσπισης της κοινής ευρωπαϊκής
πορείας, χωρίς άλλες καθυστερήσεις, χωρίς ετεροβαρείς πολιτικές. Προσωπικά, πιστεύω ότι η
συστράτευση που είδαμε τελευταία στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή είναι θετική αλλά πρέπει να
συνεχιστεί με ειλικρίνεια και θάρρος για υιοθέτηση ριζοσπαστικότερων πολιτικών και εξεύρεσης
λύσεων σε κρίσιμα πεδία οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο
Πρόεδρος Γιούνκερ έσπευσαν να διαμορφώσουν ένα μενού επιλογών για την Ευρώπη του
μέλλοντος, μια Λευκή Βίβλο τις σελίδες των οποίων καλούνται να συγγράψουν οι ευρωπαϊκές
ηγεσίες. Είχαν προηγηθεί και άλλες θετικές, δειλές ασφαλώς πρωτοβουλίες σχετικά με την
κινητοποίηση των επενδύσεων και τις αναπτυξιακές (πακέτο Γιούνκερ). Όμως, δεν πρέπει να είμαστε
υπερβολικά αισιόδοξοι, αν δεν δούμε πραγματικά σημάδια αλλαγής στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Θεωρώ
ότι ένας σημαντικός τροφοδότης της ευρωπαϊκής κρίσης παραμένει η διαρκής παλινδρόμηση και
καθυστέρηση που υπάρχει γύρω από το ελληνικό ζήτημα. Αν η ΕΕ αδυνατεί να επιλύσει ένα
πρόβλημα που αφορά λιγότερο από το 2% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και χρέους είναι εύλογο τόσο για
τους πολίτες όσο και τις αγορές να αναρωτιούνται κατά πόσο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα είναι σε
θέση να ανταποκριθεί σε μια ενδεχόμενη περισσότερο περίπλοκη κρίση: μια κρίση που μπορεί να
προκύψει λόγω πολιτικών και οικονομικών ανταγωνισμών με τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, τον ευρωπαϊκό
χρηματοπιστωτικό τομέα, την ανάδυση της Κίνας σε πρώτη οικονομική δύναμη, την επιδείνωση του
προσφυγικού ζητήματος.
Κλείνοντας ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ τόνισε ότι:
Στο ερώτημα αν θέλουμε περισσότερη ή λιγότερη Ευρώπη με βάση τα 5 σενάρια που αναλύει η
Λευκή Βίβλος, η απάντηση δεν μπορεί είναι ούτε μονοσήμαντη, ούτε μονολεκτική. Η εμβάθυνση
στους θεσμούς, η ολοκλήρωση της οικονομικής πολιτικής προϋποθέτει αναγνώριση των σφαλμάτων,
διεύρυνση των διαθέσιμων εργαλείων, ανάπτυξη συγκριτικών πλεονεκτημάτων, ενίσχυση των πιο
αδύναμων παικτών.

Βούτσης: Η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων θα είναι μια Ευρώπη, η οποία
θα έχει υπογράψει τυπικά ή άτυπα το τέλος της
2/06/2017
Ο Πρόεδρος της Βουλής επισήμανε ότι υπάρχουν αντιλήψεις που θα ήθελαν η Ευρώπη να χωριστεί
σε τέσσερις ή πέντε ειδικές οικονομικές ζώνες.

«Η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων θα είναι μια Ευρώπη η οποία θα έχει υπογράψει τυπικά ή άτυπα
το τέλος της», ανέφερε ο Πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, μιλώντας νωρίτερα, στην ημερίδα
που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) σε συνεργασία με την
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας (ΟΚΕ) για το μέλλον της Ευρώπης.
«Η συζήτηση περί Ευρώπης πολλών ταχυτήτων -τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής- κρύβει ιδέες,
αντιλήψεις και πολιτικές, οι οποίες, εάν εκτεθούν, μόνο επικινδυνότητα μπορούν να δημιουργήσουν.
Η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων θα είναι μια Ευρώπη η οποία θα έχει υπογράψει τυπικά ή άτυπα
το τέλος της», είπε ο Νίκος Βούτσης.
Ακόμα, επισήμανε ότι υπάρχουν αντιλήψεις που θα ήθελαν η Ευρώπη να χωριστεί σε τέσσερις ή
πέντε ειδικές οικονομικές ζώνες, που η κάθε μία από αυτές θα έχει τα ελάχιστα από πλευράς
παραγωγικής διαδικασίας, υπηρεσιών και κυρίως κοινωνικών δικαιωμάτων και κατακτήσεων, σε
σχέση με άλλες χώρες που θα έχουν έναν μόνιμο και θεσμοποιημένο ηγετικό ρόλο, σε μια εσωτερική
νεοαποικιακή
διαμόρφωση
της
Ευρώπης
και
της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Επίσης, ο Πρόεδρος της Βουλής είπε ότι εκεί κατατείνουν η συζήτηση για τα Βαλκάνια και όλες τις
νοτιοδυτικές υπό ένταξη χώρες, η κατάσταση στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, η αναμονή στην
ένταξη της Σερβίας, και βέβαια οι πολιτικές σε σχέση με τη χώρα μας για τη συζήτηση του ελληνικού
ζητήματος, «και όλα αυτά, σε μια φάση όπου ιδιαίτερα η ζώνη του ευρώ έχει μεγάλο ειδικό βάρος,
γιατί μετά και την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 85% της οικονομίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης προέρχεται από τις χώρες του ευρώ. Συνεπώς έχουν πάρα πολύ μεγάλη
σημασία οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτό το επίπεδο».
Ο Νίκος Βούτσης υπογράμμισε ταυτόχρονα, ότι ενώ είναι κοινές οι διαπιστώσεις ως προς τα μεγάλα
προβλήματα, ως προς τα αδιέξοδα για την οικονομία, τις κοινωνίες, τη σταθερότητα στην περιοχή,
το προσφυγικό-μεταναστευτικό, η συζήτηση είναι πάρα πολύ πίσω, τόσο στο επίπεδο των
εκτιμήσεων για τα αίτια, όσο στο επίπεδο αναζήτησης εναλλακτικών πολιτικών, οι οποίες θα δώσουν
απαντήσεις στα προβλήματα που έχουν αναδειχθεί και θα αναδείξουν ένα νέο όραμα για τις
επόμενες γενιές.
Ο Πρόεδρος της Βουλής χαρακτήρισε αυτονόητη την αποδοχή της πρότασης να φιλοξενηθεί η
ημερίδα στο Κοινοβούλιο, συμπληρώνοντας ότι συνάδει απολύτως με το σήμα που θέλουμε να
εκπέμπει η Βουλή προς την κοινωνία, υπογραμμίζοντας τις ασφυκτικές προθεσμίες και πιέσεις υπό
τις
οποίες
η
Βουλή
νομοθετεί,
στα
όρια
του
Συντάγματος
και
των
νόμων.
Ελπίζουμε αυτός ο κύκλος να τελειώσει το συντομότερο δυνατόν, και για την ίδια τη νομοθετική και
κοινοβουλευτική οντότητα της Βουλής, τόνισε ο Νίκος Βούτσης.
«Η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, από τη σκοπιά των παραγωγικών δυνάμεων έχει ιδιαίτερη
σημασία στις σημερινές συνθήκες», ανέφερε ο Α΄ αντιπρόεδρος της Βουλής και πρόεδρος της
Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Τάσος Κουράκης και επισήμανε ότι το
ευρωπαϊκό κοινωνικό και παραγωγικό μοντέλο αποτελεί ένα από τα σημεία αιχμής του

προβληματισμού για το μέλλον της Ευρώπης και στο επίπεδο των ευρωπαϊκών θεσμών, αλλά και για
τις ίδιες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες.
«Τα ερωτήματα σε σχέση με την οικονομία και την παραγωγή είναι κρίσιμα, το μέλλον της εργασίας,
οι πραγματικές δυνατότητες της επιχειρηματικότητας, η προστασία της εργασίας, η ανάπτυξη της
πραγματικής οικονομίας, είναι μερικά από τα ερωτήματα που συνδέονται άρρηκτα με τη συζήτηση
για το μέλλον της Ευρώπης.
Ιδιαίτερα σε ότι αφορά την Ελλάδα, αλλά και αρκετές άλλες χώρες της Ευρώπης, τα ερωτήματα αυτά
συνδέονται επίσης και με τα κρίσιμα ζητήματα του χρέους και του μετασχηματισμού της
οικονομίας», είπε ο Τάσος Κουράκης και πρόσθεσε πως οι παραγωγικές δυνάμεις της κοινωνίας
βρίσκονται αντιμέτωπες με τις προκλήσεις της αντιμετώπισης της αντιαναπτυξιακής δυναμικής του
χρέους.
«Το ζήτημα αυτό αποτελεί και το κλειδί της απάντησης σε σχέση με το μέλλον της Ευρώπης. Εάν οι
ευρωπαϊκοί θεσμοί και οι ευρωπαϊκές οικονομίες δεν καταφέρουν να βρουν πειστικές απαντήσεις για
το ζήτημα της αντιμετώπισης του χρέους, ιδιωτικού και δημόσιου, τότε θα είναι εξαιρετικά δύσκολη
η πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση», είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων.

Ν. ΒΟΥΤΣΗΣ: Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΤΥΠΙΚΑ Η
ΑΤΥΠΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ
2 06 2017

«Η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων θα είναι μια Ευρώπη η οποία θα έχει υπογράψει τυπικά ή άτυπα
το τέλος της» ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, μιλώντας νωρίτερα, σήμερα, στην
ημερίδα που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) σε συνεργασία με
την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας (ΟΚΕ) για το μέλλον της Ευρώπης.
«Η συζήτηση περί Ευρώπης πολλών ταχυτήτων-τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής-κρύβει ιδέες,
αντιλήψεις και πολιτικές, οι οποίες, εάν εκτεθούν, μόνο επικινδυνότητα μπορούν να δημιουργήσουν.
Η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων θα είναι μια Ευρώπη η οποία θα έχει υπογράψει τυπικά ή άτυπα
το τέλος της» είπε ο Νίκος Βούτσης.
Επισήμανε δε, ότι υπάρχουν αντιλήψεις που θα ήθελαν η Ευρώπη να χωριστεί σε τέσσερις ή πέντε
ειδικές οικονομικές ζώνες, που η κάθε μία από αυτές θα έχει τα ελάχιστα από πλευράς παραγωγικής
διαδικασίας, υπηρεσιών και κυρίως κοινωνικών δικαιωμάτων και κατακτήσεων, σε σχέση με άλλες

χώρες που θα έχουν έναν μόνιμο και θεσμοποιημένο ηγετικό ρόλο, σε μια εσωτερική νεοαποικιακή
διαμόρφωση της Ευρώπης και της ΕΕ.
Ο πρόεδρος της Βουλής είπε ακόμη ότι εκεί κατατείνουν η συζήτηση για τα Βαλκάνια και όλες τις
νοτιοδυτικές υπό ένταξη χώρες, η κατάσταση στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, η αναμονή στην
ένταξη της Σερβίας, και βέβαια οι πολιτικές σε σχέση με τη χώρα μας για τη συζήτηση του ελληνικού
ζητήματος, «και όλα αυτά, σε μια φάση όπου ιδιαίτερα η ζώνη του ευρώ έχει μεγάλο ειδικό βάρος,
γιατί μετά και την έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ το 85% της οικονομίας της ΕΕ προέρχεται από τις
χώρες του ευρώ. Συνεπώς έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτό
το επίπεδο».
Ο Νίκος Βούτσης υπογράμμισε ταυτόχρονα, ότι ενώ είναι κοινές οι διαπιστώσεις ως προς τα μεγάλα
προβλήματα, ως προς τα αδιέξοδα για την οικονομία, τις κοινωνίες, τη σταθερότητα στην περιοχή,
το προσφυγικό-μεταναστευτικό, η συζήτηση είναι πάρα πολύ πίσω, τόσο στο επίπεδο των
εκτιμήσεων για τα αίτια, όσο στο επίπεδο αναζήτησης εναλλακτικών πολιτικών, οι οποίες θα δώσουν
απαντήσεις στα προβλήματα που έχουν αναδειχθεί και θα αναδείξουν ένα νέο όραμα για τις
επόμενες γενιές.
Ο πρόεδρος της Βουλής χαρακτήρισε αυτονόητη την αποδοχή της πρότασης να φιλοξενηθεί η
ημερίδα στο Κοινοβούλιο, συμπληρώνοντας ότι συνάδει απολύτως με το σήμα που θέλουμε να
εκπέμπει η Βουλή προς την κοινωνία, υπογραμμίζοντας τις ασφυκτικές προθεσμίες και πιέσεις υπό
τις οποίες η Βουλή νομοθετεί, στα όρια του Συντάγματος και των νόμων. Ελπίζουμε αυτός ο κύκλος
να τελειώσει το συντομότερο δυνατόν, και για την ίδια τη νομοθετική και κοινοβουλευτική οντότητα
της Βουλής, τόνισε.

Βούτσης: Η Ευρώπη να μην υπογράψει τυπικά και άτυπα το τέλος της
2 06 2017

«Η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων θα είναι μια Ευρώπη η οποία θα έχει υπογράψει τυπικά ή άτυπα
το τέλος της» ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, μιλώντας νωρίτερα, την
Παρασκευή, στην ημερίδα που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ)
σε συνεργασία με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας (ΟΚΕ) για το μέλλον της
Ευρώπης.
«Η συζήτηση περί Ευρώπης πολλών ταχυτήτων -τόνισε ο pρόεδρος της Βουλής- κρύβει ιδέες,
αντιλήψεις και πολιτικές, οι οποίες, εάν εκτεθούν, μόνο επικινδυνότητα μπορούν να δημιουργήσουν.
Η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων θα είναι μια Ευρώπη η οποία θα έχει υπογράψει τυπικά ή άτυπα
το τέλος της» είπε ο Νίκος Βούτσης.

Επισήμανε δε, ότι υπάρχουν αντιλήψεις που θα ήθελαν η Ευρώπη να χωριστεί σε τέσσερις ή πέντε
ειδικές οικονομικές ζώνες, που η κάθε μία από αυτές θα έχει τα ελάχιστα από πλευράς παραγωγικής
διαδικασίας, υπηρεσιών και κυρίως κοινωνικών δικαιωμάτων και κατακτήσεων, σε σχέση με άλλες
χώρες που θα έχουν έναν μόνιμο και θεσμοποιημένο ηγετικό ρόλο, σε μια εσωτερική νεοαποικιακή
διαμόρφωση της Ευρώπης και της ΕΕ.
Ο πρόεδρος της Βουλής είπε ακόμη ότι εκεί κατατείνουν η συζήτηση για τα Βαλκάνια και όλες τις
νοτιοδυτικές υπό ένταξη χώρες, η κατάσταση στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, η αναμονή στην
ένταξη της Σερβίας, και βέβαια οι πολιτικές σε σχέση με τη χώρα μας για τη συζήτηση του ελληνικού
ζητήματος, «και όλα αυτά, σε μια φάση όπου ιδιαίτερα η ζώνη του ευρώ έχει μεγάλο ειδικό βάρος,
γιατί μετά και την έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ το 85% της οικονομίας της ΕΕ προέρχεται από τις
χώρες του ευρώ. Συνεπώς έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτό
το επίπεδο».
Ο Νίκος Βούτσης υπογράμμισε ταυτόχρονα, ότι ενώ είναι κοινές οι διαπιστώσεις ως προς τα μεγάλα
προβλήματα, ως προς τα αδιέξοδα για την οικονομία, τις κοινωνίες, τη σταθερότητα στην περιοχή,
το προσφυγικό-μεταναστευτικό, η συζήτηση είναι πάρα πολύ πίσω, τόσο στο επίπεδο των
εκτιμήσεων για τα αίτια, όσο στο επίπεδο αναζήτησης εναλλακτικών πολιτικών, οι οποίες θα δώσουν
απαντήσεις στα προβλήματα που έχουν αναδειχθεί και θα αναδείξουν ένα νέο όραμα για τις
επόμενες γενιές.
Ο πρόεδρος της Βουλής χαρακτήρισε αυτονόητη την αποδοχή της πρότασης να φιλοξενηθεί η
ημερίδα στο Κοινοβούλιο, συμπληρώνοντας ότι συνάδει απολύτως με το σήμα που θέλουμε να
εκπέμπει η Βουλή προς την κοινωνία, υπογραμμίζοντας τις ασφυκτικές προθεσμίες και πιέσεις υπό
τις οποίες η Βουλή νομοθετεί, στα όρια του Συντάγματος και των νόμων. Ελπίζουμε αυτός ο κύκλος
να τελειώσει το συντομότερο δυνατόν, και για την ίδια τη νομοθετική και κοινοβουλευτική οντότητα
της Βουλής, τόνισε.
«Η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, από τη σκοπιά των παραγωγικών δυνάμεων έχει ιδιαίτερη
σημασία στις σημερινές συνθήκες», ανέφερε ο Α΄ αντιπρόεδρος της Βουλής και πρόεδρος της
Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Τάσος Κουράκης και επισήμανε ότι το
ευρωπαϊκό κοινωνικό και παραγωγικό μοντέλο αποτελεί ένα από τα σημεία αιχμής του
προβληματισμού για το μέλλον της Ευρώπης και στο επίπεδο των ευρωπαϊκών θεσμών, αλλά και για
τις ίδιες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες.
«Τα ερωτήματα σε σχέση με την οικονομία και την παραγωγή είναι κρίσιμα, το μέλλον της εργασίας,
οι πραγματικές δυνατότητες της επιχειρηματικότητας, η προστασία της εργασίας, η ανάπτυξη της
πραγματικής οικονομίας, είναι μερικά από τα ερωτήματα που συνδέονται άρρηκτα με τη συζήτηση
για το μέλλον της Ευρώπης.
Ιδιαίτερα σε ότι αφορά την Ελλάδα, αλλά και αρκετές άλλες χώρες της Ευρώπης, τα ερωτήματα αυτά
συνδέονται επίσης και με τα κρίσιμα ζητήματα του χρέους και του μετασχηματισμού της
οικονομίας», είπε ο Τάσος Κουράκης και πρόσθεσε πως οι παραγωγικές δυνάμεις της κοινωνίας
βρίσκονται αντιμέτωπες με τις προκλήσεις της αντιμετώπισης της αντιαναπτυξιακής δυναμικής του
χρέους.
«Το ζήτημα αυτό αποτελεί και το κλειδί της απάντησης σε σχέση με το μέλλον της Ευρώπης. Εάν οι
ευρωπαϊκοί θεσμοί και οι ευρωπαϊκές οικονομίες δεν καταφέρουν να βρουν πειστικές απαντήσεις για
το ζήτημα της αντιμετώπισης του χρέους, ιδιωτικού και δημόσιου, τότε θα είναι εξαιρετικά δύσκολη
η πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση» είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων.

Ν. Βούτσης: Η Ευρώπη να μην υπογράψει τυπικά και άτυπα το τέλος της

"Η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων θα είναι μια Ευρώπη η οποία θα έχει υπογράψει τυπικά ή άτυπα
το τέλος της" ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, μιλώντας νωρίτερα, σήμερα, στην
ημερίδα που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) σε συνεργασία με
την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας (ΟΚΕ) για το μέλλον της Ευρώπης.

"Η συζήτηση περί Ευρώπης πολλών ταχυτήτων -τόνισε ο pρόεδρος της Βουλής- κρύβει ιδέες,
αντιλήψεις και πολιτικές, οι οποίες, εάν εκτεθούν, μόνο επικινδυνότητα μπορούν να δημιουργήσουν.
Η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων θα είναι μια Ευρώπη η οποία θα έχει υπογράψει τυπικά ή άτυπα
το τέλος της" είπε ο Νίκος Βούτσης.

Επισήμανε δε, ότι υπάρχουν αντιλήψεις που θα ήθελαν η Ευρώπη να χωριστεί σε τέσσερις ή πέντε
ειδικές οικονομικές ζώνες, που η κάθε μία από αυτές θα έχει τα ελάχιστα από πλευράς παραγωγικής
διαδικασίας, υπηρεσιών και κυρίως κοινωνικών δικαιωμάτων και κατακτήσεων, σε σχέση με άλλες
χώρες που θα έχουν έναν μόνιμο και θεσμοποιημένο ηγετικό ρόλο, σε μια εσωτερική νεοαποικιακή
διαμόρφωση της Ευρώπης και της ΕΕ.

Ο πρόεδρος της Βουλής είπε ακόμη ότι εκεί κατατείνουν η συζήτηση για τα Βαλκάνια και όλες τις
νοτιοδυτικές υπό ένταξη χώρες, η κατάσταση στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, η αναμονή στην
ένταξη της Σερβίας, και βέβαια οι πολιτικές σε σχέση με τη χώρα μας για τη συζήτηση του ελληνικού
ζητήματος, "και όλα αυτά, σε μια φάση όπου ιδιαίτερα η ζώνη του ευρώ έχει μεγάλο ειδικό βάρος,
γιατί μετά και την έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ το 85% της οικονομίας της ΕΕ προέρχεται από τις
χώρες του ευρώ. Συνεπώς έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτό
το επίπεδο".

Ο Νίκος Βούτσης υπογράμμισε ταυτόχρονα, ότι ενώ είναι κοινές οι διαπιστώσεις ως προς τα μεγάλα
προβλήματα, ως προς τα αδιέξοδα για την οικονομία, τις κοινωνίες, τη σταθερότητα στην περιοχή,
το προσφυγικό-μεταναστευτικό, η συζήτηση είναι πάρα πολύ πίσω, τόσο στο επίπεδο των
εκτιμήσεων για τα αίτια, όσο στο επίπεδο αναζήτησης εναλλακτικών πολιτικών, οι οποίες θα δώσουν
απαντήσεις στα προβλήματα που έχουν αναδειχθεί και θα αναδείξουν ένα νέο όραμα για τις
επόμενες γενιές.

Ο πρόεδρος της Βουλής χαρακτήρισε αυτονόητη την αποδοχή της πρότασης να φιλοξενηθεί η
ημερίδα στο Κοινοβούλιο, συμπληρώνοντας ότι συνάδει απολύτως με το σήμα που θέλουμε να
εκπέμπει η Βουλή προς την κοινωνία, υπογραμμίζοντας τις ασφυκτικές προθεσμίες και πιέσεις υπό
τις οποίες η Βουλή νομοθετεί, στα όρια του Συντάγματος και των νόμων. Ελπίζουμε αυτός ο κύκλος
να τελειώσει το συντομότερο δυνατόν, και για την ίδια τη νομοθετική και κοινοβουλευτική οντότητα
της Βουλής, τόνισε.

"Η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, από τη σκοπιά των παραγωγικών δυνάμεων έχει ιδιαίτερη
σημασία στις σημερινές συνθήκες", ανέφερε ο Α΄ αντιπρόεδρος της Βουλής και πρόεδρος της
Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Τάσος Κουράκης και επισήμανε ότι το
ευρωπαϊκό κοινωνικό και παραγωγικό μοντέλο αποτελεί ένα από τα σημεία αιχμής του
προβληματισμού για το μέλλον της Ευρώπης και στο επίπεδο των ευρωπαϊκών θεσμών, αλλά και για
τις ίδιες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες.

"Τα ερωτήματα σε σχέση με την οικονομία και την παραγωγή είναι κρίσιμα, το μέλλον της εργασίας,
οι πραγματικές δυνατότητες της επιχειρηματικότητας, η προστασία της εργασίας, η ανάπτυξη της
πραγματικής οικονομίας, είναι μερικά από τα ερωτήματα που συνδέονται άρρηκτα με τη συζήτηση
για το μέλλον της Ευρώπης.

Ιδιαίτερα σε ότι αφορά την Ελλάδα, αλλά και αρκετές άλλες χώρες της Ευρώπης, τα ερωτήματα αυτά
συνδέονται επίσης και με τα κρίσιμα ζητήματα του χρέους και του μετασχηματισμού της οικονομίας",
είπε ο Τάσος Κουράκης και πρόσθεσε πως οι παραγωγικές δυνάμεις της κοινωνίας βρίσκονται
αντιμέτωπες με τις προκλήσεις της αντιμετώπισης της αντιαναπτυξιακής δυναμικής του χρέους.

"Το ζήτημα αυτό αποτελεί και το κλειδί της απάντησης σε σχέση με το μέλλον της Ευρώπης. Εάν οι
ευρωπαϊκοί θεσμοί και οι ευρωπαϊκές οικονομίες δεν καταφέρουν να βρουν πειστικές απαντήσεις για
το ζήτημα της αντιμετώπισης του χρέους, ιδιωτικού και δημόσιου, τότε θα είναι εξαιρετικά δύσκολη
η πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση" είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων.

ΓΣΕΒΕΕ: Να κινητοποιηθούν οι δυνάμεις υπεράσπισης της κοινής ευρωπαϊκής πορείας
"Στο ερώτημα αν θέλουμε περισσότερη ή λιγότερη Ευρώπη με βάση τα 5 σενάρια που αναλύει η
Λευκή Βίβλος, η απάντηση δεν μπορεί είναι ούτε μονοσήμαντη, ούτε μονολεκτική. Η εμβάθυνση
στους θεσμούς, η ολοκλήρωση της οικονομικής πολιτικής προϋποθέτει αναγνώριση των σφαλμάτων,
διεύρυνση των διαθέσιμων εργαλείων, ανάπτυξη συγκριτικών πλεονεκτημάτων, ενίσχυση των πιο
αδύναμων παικτών".
Αυτό ανέφερε ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων
Ελλάδος Γιώργος Καββαθάς στην ημερίδα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
(Ε.Ο.Κ.Ε.) που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αφορμή τη Λευκή
Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για το μέλλον της Ευρώπης.
Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής, παρουσιάστηκαν 5
πιθανά σενάρια για το Μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, στην ομιλία του ανέφερε "είναι σαφές ότι η χώρα και οι κοινωνικοί εταίροι
οφείλουν να παρακολουθούν στενά την ατζέντα που διαμορφώνεται στο ευρωπαϊκό σκηνικό, όπως
είναι σαφές ότι ο πυρήνας της Ευρώπης πρέπει να πλησιάσει πιο κοντά στις αδήριτες ανάγκες και
ιδιαιτερότητες της ευρωπαϊκής περιφέρειας.
Αποτελεί γενική παραδοχή ότι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα δέχτηκε την περίοδο της κρίσης ισχυρούς
κραδασμούς, τόσο στο επίπεδο της πολιτικής νομιμοποίησης και εκπροσώπησης, όσο και στο επίπεδο
της διοικητικής και οικονομικής αποτελεσματικότητας και αδυναμίας επίλυσης των προβλημάτων που
ανέκυψαν εξ αιτίας της αναδιάταξης στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας και της αναδιάρθρωσης
ισχύος στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υπερσυντηρητικές δυνάμεις που ανέλαβαν την
οικονομική διοίκηση της ΕΕ τα τελευταία 10-15 χρόνια έθεσαν στο περιθώριο την ατζέντα για μια πιο
δημιουργική, ενωμένη Ευρώπη σύγκλισης και συνοχής και προέταξαν την ανταγωνιστικότητα, ακόμη
και μεταξύ των χωρών της ΕΕ, ως κυρίαρχο ζητούμενο στοιχείο για την Ευρώπη του 2030. Προφανή

θύματα αυτής της νέας στρατηγικής ήταν και παραμένουν οι χώρες της περιφέρειας, οι οποίες μαζί
με τις δομικές τους αδυναμίες, έφεραν το βάρος υιοθέτησης επώδυνων μεταρρυθμίσεων και
πολιτικών, οι οποίες ελάχιστα βελτίωσαν τη θέση τους στο νέο οικονομικό μοντέλο".
"Σε αυτό το πλαίσιο", συνέχισε ο κ. Καββαθάς "οι Ευρωπαίοι πολίτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια
σειρά από παρεμβάσεις που επέτειναν την οικονομική ανασφάλεια, αύξησαν τις ανισότητες,
συρρίκνωσαν το κράτος πρόνοιας και διεύρυναν το χάσμα Βορρά-Νότου. Παράλληλα, νέες
προκλήσεις αναδείχθηκαν στο εσωτερικό της Ευρώπης: προσφυγικό, περιφερειακές συγκρούσεις,
τρομοκρατία, πολιτικός εξτρεμισμός, αδυναμία ελέγχου του χρηματοπιστωτικού οικοδομήματος.
Ο ευρωσκεπτικισμός, η αποξένωση, η αμφισβήτηση της ευρωπαϊκής προοπτικής, ο λαϊκισμός δεν
προέκυψαν τυχαία. Ήταν τα αποτελέσματα διάψευσης των προσδοκιών των Ευρωπαίων πολιτών
σχετικά με τα οφέλη από την πορεία ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού οράματος. Ήταν το αποτέλεσμα
υπαναχώρησης από τις βασικές ευρωπαϊκές αξίες της αλληλεγγύης, της συνεννόησης, της
επικοινωνίας και διαλόγου. Συνέπεια της επικράτησης της εθνικής περιχαράκωσης στις μεγάλες
οικονομίες της Ευρώπης. Σήμερα είναι καταφανές ότι οι θεσμοί στην ΕΕ λειτουργούν λιγότερο
δημοκρατικά, το ευρωκοινοβούλιο δεν έχει ουσιαστικό αποφασιστικό χαρακτήρα, οι οικονομικές
πολιτικές δεν αποφασίζονται με διαφάνεια. Η ΕΟΚΕ και η ΟΚΕ έχουν σπουδαίο ρόλο να
διαδραματίσουν για την αναστροφή του κλίματος αυτού και την εμπέδωση του κοινωνικού διαλόγου.
Οι Βρετανοί πολίτες είδαν στο παραπάνω πλαίσιο τον καθρέφτη του μέλλοντός τους, και έστω με
οριακά ποσοστά, έθεσαν εαυτό εκτός ευρωπαϊκού project. Παρά τις περιφερειακές διαφορές και τις
ιδιαιτερότητες που μπορεί κανείς να εντοπίσει στην περίπτωση της Βρετανίας, το Brexit αποτέλεσε
αναμφίβολα τη λυδία λίθο, που μετατόπισε οριστικά την ατζέντα για το μέλλον της Ευρώπης. Κατά
μια έννοια, για αυτό το λόγο είμαστε σήμερα εδώ. Για να συζητήσουμε και αναλογιστούμε ποιος είναι
ο κατάλληλος τρόπος για να κινητοποιηθούν οι δυνάμεις υπεράσπισης της κοινής ευρωπαϊκής
πορείας, χωρίς άλλες καθυστερήσεις, χωρίς ετεροβαρείς πολιτικές. Προσωπικά, πιστεύω ότι η
συστράτευση που είδαμε τελευταία στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή είναι θετική αλλά πρέπει να
συνεχιστεί με ειλικρίνεια και θάρρος για υιοθέτηση ριζοσπαστικότερων πολιτικών και εξεύρεσης
λύσεων σε κρίσιμα πεδία οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο
Πρόεδρος Γιούνκερ έσπευσαν να διαμορφώσουν ένα μενού επιλογών για την Ευρώπη του
μέλλοντος, μια Λευκή Βίβλο τις σελίδες των οποίων καλούνται να συγγράψουν οι ευρωπαϊκές
ηγεσίες. Είχαν προηγηθεί και άλλες θετικές, δειλές ασφαλώς πρωτοβουλίες σχετικά με την
κινητοποίηση των επενδύσεων και τις αναπτυξιακές (πακέτο Γιούνκερ). Όμως, δεν πρέπει να είμαστε
υπερβολικά αισιόδοξοι, αν δεν δούμε πραγματικά σημάδια αλλαγής στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Θεωρώ
ότι ένας σημαντικός τροφοδότης της ευρωπαϊκής κρίσης παραμένει η διαρκής παλινδρόμηση και
καθυστέρηση που υπάρχει γύρω από το ελληνικό ζήτημα. Αν η ΕΕ αδυνατεί να επιλύσει ένα
πρόβλημα που αφορά λιγότερο από το 2% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και χρέους είναι εύλογο τόσο για
τους πολίτες όσο και τις αγορές να αναρωτιούνται κατά πόσο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα είναι σε
θέση να ανταποκριθεί σε μια ενδεχόμενη περισσότερο περίπλοκη κρίση: μια κρίση που μπορεί να
προκύψει λόγω πολιτικών και οικονομικών ανταγωνισμών με τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, τον ευρωπαϊκό
χρηματοπιστωτικό τομέα, την ανάδυση της Κίνας σε πρώτη οικονομική δύναμη, την επιδείνωση του
προσφυγικού ζητήματος".

Τα πέντε σενάρια για το μέλλον της Ευρώπης σύμφωνα με τη Λευκή Βίβλο της Ε.Ε.
Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017, 22:28

Την Παρασκευή 2 Ιουνίου στην αίθουσα της Γερουσία της Βουλής η Ευρωπαϊκή Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) σε συνεργασία με την ελληνική Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
(ΟΚΕ) διοργάνωσε συζήτηση για να ακούσει τις θέσεις της ελληνικής κοινωνίας σχετικά με τα πέντε
σενάρια για τη μελλοντική ανάπτυξη της Ευρώπης, όπως αυτά περιγράφονται από τον πρόεδρο της
Κομισιόν, Ζαν- Κλοντ- Γιούνκερ, στη Λευκή Βίβλο για το Μέλλον της Ευρώπης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.

Στιγμιότυπο από την ημερίδα για την Λευκή Βίβλο

Αφετηρία της συζήτηση, αποτέλεσε το περιεχόμενο της Βίβλου που δημοσιεύθηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 1η Μαρτίου 2017. Σε αυτή παρατίθεντο πέντε σενάρια για την εξέλιξη της
Ευρώπης μέχρι το 2025 σε διαφορετικούς τομείς, όπως, μεταξύ άλλων, η ενιαία αγορά και το
εμπόριο, η μετανάστευση και η ασφάλεια.

Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο Γιώργος Ντάσης πρόεδρος της ΕΟΚΕ, ενώ χαιρετισμό απηύθυναν
ο Πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, ο Αναστάσιος Κουράκης πρόεδρος της Ειδικής Διαρκούς
Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, ο Γιώργος Βερνίκος πρόεδρος της
ΟΚΕ, ο Γιώργος Ντάσης πρόεδρος της ΕΟΚΕ, εκπρόσωπος της ΔΗ.ΣΥΜ, των ΑΝΕΛ και της Ένωσης
Κεντρώων.
Την παρουσίαση της Λευκής Βίβλου σημειώνεται πως πραγματοποίησε ο Γιώργος Κολυβάς.

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης
Ο πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης αναφέρθηκε στην ανταπόκριση του αιτήματος για συζήτηση
που πραγματοποιήθηκε από τον κ. Βερνίκο και τόνισε:
«Η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων θα είναι μια Ευρώπη η οποία θα έχει υπογράψει τυπικά ή άτυπα
το τέλος της». «Η συζήτηση περί Ευρώπης πολλών ταχυτήτων τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής κρύβει
ιδέες, αντιλήψεις και πολιτικές, οι οποίες, εάν εκτεθούν, μόνο επικινδυνότητα μπορούν να
δημιουργήσουν. Η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων θα είναι μια Ευρώπη η οποία θα έχει υπογράψει
τυπικά ή άτυπα το τέλος της» συμπλήρωσε.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Βουλής επεσήμανε ότι υπάρχουν αντιλήψεις που θα ήθελαν η Ευρώπη
να χωριστεί σε τέσσερις ή πέντε ειδικές οικονομικές ζώνες, που η κάθε μία από αυτές θα έχει τα
ελάχιστα από πλευράς παραγωγικής διαδικασίας, υπηρεσιών και κυρίως κοινωνικών δικαιωμάτων και
κατακτήσεων, σε σχέση με άλλες χώρες που θα έχουν έναν μόνιμο και θεσμοποιημένο ηγετικό ρόλο,
σε μια εσωτερική νεοαποικιακή διαμόρφωση της Ευρώπης και της ΕΕ.

Επίσης εξήγησε ότι «ακόμη ότι εκεί κατατείνουν η συζήτηση για τα Βαλκάνια και όλες τις
νοτιοδυτικές υπό ένταξη χώρες, η κατάσταση στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, η αναμονή στην
ένταξη της Σερβίας, και βέβαια οι πολιτικές σε σχέση με τη χώρα μας για τη συζήτηση του ελληνικού
ζητήματος, «και όλα αυτά, σε μια φάση όπου ιδιαίτερα η ζώνη του ευρώ έχει μεγάλο ειδικό βάρος,
γιατί μετά και την έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ το 85% της οικονομίας της ΕΕ προέρχεται από τις
χώρες του ευρώ. Συνεπώς έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτό
το επίπεδο».
Από την πλευρά του ο Τάσος Κουράκης σημείωσε ότι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε είναι
αρκετά δύσκολη τονίζοντας:
«Η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης είχε διακριτή σημασία. Τα ερωτήματα όμως είναι πολλά».

Ο Γιώργος Βερνίκος ανέφερε πως πλέον η έννοια του κυβερνητικού διαλόγου είναι δύσκολη και
αρκετές φορές παρεξηγημένη ενώ συμπλήρωσε: «Αυτό που χρειαζόμαστε είναι η Δημοκρατία».
O ίδιος τόνισε πως «Παγκόσμιες προκλήσεις, κλειδωμένες ανισότητες και εσωτερικές αγκυλώσεις
φέρνουν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα αντιμέτωπο με επιλογές και αποφάσεις που θα διαμορφώσουν το
μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των λαών της. Είναι σημαντικό οι παραγωγικές τάξεις και η
Κοινωνία των Πολιτών να συμμετέχουν και να συζητούν για τη διαμόρφωση αυτής της νέας
Ευρώπης.
Ο κοινωνικός διάλογος είναι ουσιώδες συστατικό της παραπάνω διεργασίας, ενώ η διαβούλευση με
τους κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς της κάθε χώρας ανοίγει το πεδίο για υπεύθυνες και
δημιουργικές προτάσεις. Η Ο.Κ.Ε. καλεί τις Οργανώσεις-Μέλη της να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή
των εξελίξεων και με δημιουργικές παρεμβάσεις να συμβάλουν στην εμβάθυνση της ευρωπαϊκής
διαδικασίας ενοποίησης και της δημοκρατίας, στην κοινωνική συνοχή, στον εκσυγχρονισμό των
δομών και της λειτουργίας του Κράτους και παράλληλα να ενισχύσουν την ανάπτυξη της χώρας μας,
στο πλαίσιο της νέας Ευρώπης που αναδύεται».

«Η Ευρώπη βιώνει μια δύσκολη περίοδο απέναντι στις έντονες εξελίξεις» είπε.
Παράλληλα, χαρακτήρισε «ευτύχημα» την ύπαρξη του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ εξηγώντας μεταξύ
άλλων: «Οι περισσότεροι στην Ελλάδα είναι υπέρ μια ενωμένης Ευρώπης. Όλοι μαζί θα συμβάλουμε

στον διάλογο».
Ο εκπρόσωπος της ΔΗΜΑΡ, Γιάννης Μανιάτης εξήγησε ότι δίνεται η ευκαιρία για γόνιμη συζήτηση
και είπε πως ο πρόεδρος της Κομισιόν είναι «κορυφαίος ευρωπαϊστής».
Ο Δημήτρης Καμμένος από τους Ανεξάρτητους Έλληνες τόνισε πως η συζήτηση είναι «εξαιρετικά
σημαντική» ενώ ο κ.Σαρδής της Ένωσης Κεντρώων διευκρίνισε πως τα 5 σενάρια θα πρέπει να
αξιολογηθούν και να εφαρμοστούν ακόμα και σε συνδυασμό.
Ποια είναι τα πέντε σενάρια για την Ευρώπη έως το 2025;










Συνεχίζουμε κανονικά: Η Ε.Ε. των «27» όπως διαμορφώνονται μετά την αποχώρηση της
Βρετανίας επικεντρώνει την προσοχή της στην επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος
μεταρρυθμίσεων. Η Κομισιόν επισημαίνει ότι «η κανονικότητα προϋποθέτει συνεχείς
βελτιώσεις για να αντιμετωπιστούν νέες προκλήσεις». Αναφορικά με τη Ζώνη Σένγκεν,
τονίζει ότι χωρίς βελτιώσεις «κάποιες χώρες μπορεί να διατηρήσουν το καθεστώς
στοχευμένων εσωτερικών ελέγχων».
Τίποτα περισσότερο από την ενιαία αγορά: Η Ε.Ε. φέρεται να επικεντρώνεται σταδιακά
εκ νέου στην ενιαία αγορά, καθώς τα 27 κράτη-μέλη δεν κατορθώνουν να βρουν κοινό
έδαφος σε άλλους τομείς πολιτικής. Το μεγάλο πρόβλημα του σεναρίου αυτού ακούει στο
όνομα Ευρωζώνη. Το κοινό νόμισμα είναι υπαρκτό και αν τα μέλη της Ευρωζώνης εκλάβουν
την Ε.Ε. μόνο ως ενιαία αγορά, εγκαταλείπουν τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις που θα ενίσχυαν
την Ευρωζώνη απέναντι στην επόμενη κρίση.
Όσοι θέλουν περισσότερα κάνουν περισσότερα: Στόχος είναι τα κράτη-μέλη τα οποία
το επιθυμούν να αναπτύξουν στενότερη συνεργασία σε συγκεκριμένους τομείς, όπως η
άμυνα, η εσωτερική ασφάλεια ή τα κοινωνικά θέματα.
Κάνουμε λιγότερα με πιο αποδοτικό τρόπο: Επίτευξη καλύτερων και ταχύτερων
αποτελεσμάτων σε επιλεγμένους τομείς πολιτικής, επιστρέφοντας στα κράτη-μέλη
αρμοδιότητες σε τομείς όπου θεωρείται ότι δεν υπάρχει προστιθέμενη αξία. Στο σενάριο
αυτό εμπίπτουν η δημιουργία ευρωπαϊκής αμυντικής ένωσης, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής
συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής αλλά και η κοινή έρευνα για την ενεργειακή μετάβαση.
Το ερώτημα είναι αν τα κράτη-μέλη προτίθενται να μεταβιβάσουν στις Βρυξέλλες
αρμοδιότητες στους τομείς που θα επιλεγούν και πώς θα ιεραρχηθούν οι επιλογές αυτές.
Κάνουμε μαζί πολύ περισσότερα: Τα κράτη-μέλη αποφασίζουν να μοιραστούν
περισσότερες αρμοδιότητες, πόρους και διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε όλους τους
τομείς. Οι αποφάσεις εγκρίνονται ταχύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εφαρμόζονται επίσης
ταχύτερα. Αυτή είναι η επιλογή που προτιμά η Κομισιόν, η οποία όμως αναγνωρίζει ότι ένα
τέτοιο βήμα «ενέχει τον κίνδυνο να αποξενώσει κοινωνικά στρώματα που θεωρούν ότι η
Ε.Ε. στερείται νομιμοποίησης».

Φωτογραφίες: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//EUROKINISSI

Βούτσης: Η Ευρώπη μπορεί να ξαναγίνει πόλος σταθερότητας
2/06/2017

Το μέλλον της Ευρώπης, το ελληνικό χρέος και οι κοινωνικές ανισότητες, σε εκδήλωση υπό την
ομπρέλα της ΕΟΚΕ, παρουσία του προέδρου της Βουλής.
Οι ανησυχίες για την αντιμετώπιση του ελληνικού χρέους και των ανισοτήτων της ελληνικής
κοινωνίας, εκφράστηκαν έντονα στη συζήτηση για τα πέντε σενάρια της Λευκής Βίβλου και το
μέλλον της Ευρώπης, που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή από κοινού
με την ελληνική Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, με τη συμμετοχή δεκάδων παραγωγικών
φορέων και άλλων εκπροσώπων της Κοινωνίας των Πολιτών, παρουσία του προέδρου της Βουλής
Νίκου Βούτση. Ο κ. Βούτσης εξέφρασε την επιθυμία για αναβάθμιση του ρόλου του Κοινοβουλίου
στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, στη λήψη των αποφάσεων και εξέφρασε την ελπίδα ότι ο
κύκλος της νομοθέτησης στα όρια του νόμου και του Συντάγματος, υπό την πίεση των μνημονίων
θα τελειώσει σύντομα. «Έχουμε πυκνό δίκτυο κοινοβουλευτικής παρουσίας σε όλα τα φόρα διεθνώς,
γιατί τα Κοινοβούλια πρέπει να έχουν ιδιαίτερο βάρος στις αποφάσεις», τόνισε. Ο πρόεδρος της
Βουλής αναφέρθηκε στις πρόσφατες δηλώσεις του επιτρόπου Μοσκοβισί, ο οποίος τροφοδότησε τη
συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, λέγοντας ότι «θα γίνει κοινωνική έκρηξη, αν εξακολουθήσουν
αλόγιστα ελλείμματα και αλόγιστα πλεονάσματα».
Η συζήτηση έχει δρομολογηθεί, είπε και για το ευρωομόλογο, για την κρίση χρέους, για έναν
ουσιαστικό προϋπολογισμό, καθώς με το 1% του ΑΕΠ δεν μπορείς να κάνεις πολιτικές για
οικονομικές και κοινωνικές συγκλίσεις. Ήταν αρνητικός για το σενάριο των πολλών ταχυτήτων,
λέγοντας ότι κρύβει κινδύνους για δημιουργία ειδικών οικονομικών ζωνών και δη στις βαλκανικές
χώρες, με ελάχιστα κοινωνικά δικαιώματα και νεοαποικιακή διαμόρφωση της ΕΕ. Αναφερόμενος στο
σενάριο των πολλαπλών επιλογών, είπε «αυτές θα εξεταστούν».
Καταλήγοντας τόνισε, ότι η Ευρώπη μπορεί να ξαναγίνει πόλος σταθερότητας, ασφάλειας,
ανάπτυξης και να πρωταγωνιστήσει στην «περίφημη» παγκοσμιοποίηση.
«Θέλουμε να στείλουμε μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η ΕΕ δεν μπορεί να συνεχίσει να
ανέχεται τις ανισότητες, τα 20 εκατομμύρια ανέργων, τη φυγή των νέων από τις χώρες με
προβλήματα. Αν συνεχιστεί αυτό η ΕΕ θα καταστεί εξαρτώμενη από άλλους χώρους όπως οι ΗΠΑ και
η Κίνα», δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΟΚΕ, Γιώργος Ντάσης, συμπληρώνοντας πως «θέλουμε να
κάνουμε τη σύνθεση των διαφορετικών απόψεων και σεναρίων για να φτάσουμε σε προτάσεις προς
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για μια Ευρώπη ειρηνική με αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο, κοινωνική και
δημοκρατική».

Να κινητοποιηθούν οι δυνάμεις υπεράσπισης της ευρωπαϊκής πορείας
2/06/2017
«Στο ερώτημα αν θέλουμε περισσότερη ή λιγότερη Ευρώπη με βάση τα 5 σενάρια που αναλύει η
Λευκή Βίβλος, η απάντηση δεν μπορεί είναι ούτε μονοσήμαντη, ούτε μονολεκτική. Η εμβάθυνση
στους θεσμούς, η ολοκλήρωση της οικονομικής πολιτικής προϋποθέτει αναγνώριση των σφαλμάτων,
διεύρυνση των διαθέσιμων εργαλείων, ανάπτυξη συγκριτικών πλεονεκτημάτων, ενίσχυση των πιο
αδύναμων παικτών».
Αυτό ανέφερε ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων
Ελλάδος Γιώργος Καββαθάς στην ημερίδα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
(Ε.Ο.Κ.Ε.) που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αφορμή τη Λευκή
Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για το μέλλον της Ευρώπης.
Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής, παρουσιάστηκαν 5
πιθανά σενάρια για το Μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, στην ομιλία του ανέφερε «είναι σαφές ότι η χώρα και οι κοινωνικοί εταίροι
οφείλουν να παρακολουθούν στενά την ατζέντα που διαμορφώνεται στο ευρωπαϊκό σκηνικό, όπως
είναι σαφές ότι ο πυρήνας της Ευρώπης πρέπει να πλησιάσει πιο κοντά στις αδήριτες ανάγκες και
ιδιαιτερότητες της ευρωπαϊκής περιφέρειας.
Αποτελεί γενική παραδοχή ότι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα δέχτηκε την περίοδο της κρίσης ισχυρούς
κραδασμούς, τόσο στο επίπεδο της πολιτικής νομιμοποίησης και εκπροσώπησης, όσο και στο επίπεδο
της διοικητικής και οικονομικής αποτελεσματικότητας και αδυναμίας επίλυσης των προβλημάτων που
ανέκυψαν εξ αιτίας της αναδιάταξης στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας και της αναδιάρθρωσης
ισχύος στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υπερσυντηρητικές δυνάμεις που ανέλαβαν την
οικονομική διοίκηση της ΕΕ τα τελευταία 10-15 χρόνια έθεσαν στο περιθώριο την ατζέντα για μια πιο
δημιουργική, ενωμένη Ευρώπη σύγκλισης και συνοχής και προέταξαν την ανταγωνιστικότητα, ακόμη
και μεταξύ των χωρών της ΕΕ, ως κυρίαρχο ζητούμενο στοιχείο για την Ευρώπη του 2030. Προφανή
θύματα αυτής της νέας στρατηγικής ήταν και παραμένουν οι χώρες της περιφέρειας, οι οποίες μαζί
με τις δομικές τους αδυναμίες, έφεραν το βάρος υιοθέτησης επώδυνων μεταρρυθμίσεων και
πολιτικών, οι οποίες ελάχιστα βελτίωσαν τη θέση τους στο νέο οικονομικό μοντέλο».
«Σε αυτό το πλαίσιο», συνέχισε ο κ. Καββαθάς «οι Ευρωπαίοι πολίτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια
σειρά από παρεμβάσεις που επέτειναν την οικονομική ανασφάλεια, αύξησαν τις ανισότητες,
συρρίκνωσαν το κράτος πρόνοιας και διεύρυναν το χάσμα Βορρά-Νότου. Παράλληλα, νέες
προκλήσεις αναδείχθηκαν στο εσωτερικό της Ευρώπης: προσφυγικό, περιφερειακές συγκρούσεις,
τρομοκρατία, πολιτικός εξτρεμισμός, αδυναμία ελέγχου του χρηματοπιστωτικού οικοδομήματος.
Ο ευρωσκεπτικισμός, η αποξένωση, η αμφισβήτηση της ευρωπαϊκής προοπτικής, ο λαϊκισμός δεν
προέκυψαν τυχαία. Ήταν τα αποτελέσματα διάψευσης των προσδοκιών των Ευρωπαίων πολιτών
σχετικά με τα οφέλη από την πορεία ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού οράματος. Ήταν το αποτέλεσμα
υπαναχώρησης από τις βασικές ευρωπαϊκές αξίες της αλληλεγγύης, της συνεννόησης, της
επικοινωνίας και διαλόγου. Συνέπεια της επικράτησης της εθνικής περιχαράκωσης στις μεγάλες
οικονομίες της Ευρώπης. Σήμερα είναι καταφανές ότι οι θεσμοί στην ΕΕ λειτουργούν λιγότερο
δημοκρατικά, το ευρωκοινοβούλιο δεν έχει ουσιαστικό αποφασιστικό χαρακτήρα, οι οικονομικές
πολιτικές δεν αποφασίζονται με διαφάνεια. Η ΕΟΚΕ και η ΟΚΕ έχουν σπουδαίο ρόλο να
διαδραματίσουν για την αναστροφή του κλίματος αυτού και την εμπέδωση του κοινωνικού διαλόγου.
Οι Βρετανοί πολίτες είδαν στο παραπάνω πλαίσιο τον καθρέφτη του μέλλοντός τους, και έστω με
οριακά ποσοστά, έθεσαν εαυτό εκτός ευρωπαϊκού project. Παρά τις περιφερειακές διαφορές και τις
ιδιαιτερότητες που μπορεί κανείς να εντοπίσει στην περίπτωση της Βρετανίας, το Brexit αποτέλεσε
αναμφίβολα τη λυδία λίθο, που μετατόπισε οριστικά την ατζέντα για το μέλλον της Ευρώπης. Κατά
μια έννοια, για αυτό το λόγο είμαστε σήμερα εδώ. Για να συζητήσουμε και αναλογιστούμε ποιος είναι
ο κατάλληλος τρόπος για να κινητοποιηθούν οι δυνάμεις υπεράσπισης της κοινής ευρωπαϊκής
πορείας, χωρίς άλλες καθυστερήσεις, χωρίς ετεροβαρείς πολιτικές. Προσωπικά, πιστεύω ότι η
συστράτευση που είδαμε τελευταία στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή είναι θετική αλλά πρέπει να
συνεχιστεί με ειλικρίνεια και θάρρος για υιοθέτηση ριζοσπαστικότερων πολιτικών και εξεύρεσης
λύσεων σε κρίσιμα πεδία οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο
Πρόεδρος Γιούνκερ έσπευσαν να διαμορφώσουν ένα μενού επιλογών για την Ευρώπη του
μέλλοντος, μια Λευκή Βίβλο τις σελίδες των οποίων καλούνται να συγγράψουν οι ευρωπαϊκές
ηγεσίες. Είχαν προηγηθεί και άλλες θετικές, δειλές ασφαλώς πρωτοβουλίες σχετικά με την
κινητοποίηση των επενδύσεων και τις αναπτυξιακές (πακέτο Γιούνκερ). Όμως, δεν πρέπει να είμαστε
υπερβολικά αισιόδοξοι, αν δεν δούμε πραγματικά σημάδια αλλαγής στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Θεωρώ
ότι ένας σημαντικός τροφοδότης της ευρωπαϊκής κρίσης παραμένει η διαρκής παλινδρόμηση και
καθυστέρηση που υπάρχει γύρω από το ελληνικό ζήτημα. Αν η ΕΕ αδυνατεί να επιλύσει ένα
πρόβλημα που αφορά λιγότερο από το 2% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και χρέους είναι εύλογο τόσο για
τους πολίτες όσο και τις αγορές να αναρωτιούνται κατά πόσο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα είναι σε
θέση να ανταποκριθεί σε μια ενδεχόμενη περισσότερο περίπλοκη κρίση: μια κρίση που μπορεί να

προκύψει λόγω πολιτικών και οικονομικών ανταγωνισμών με τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, τον ευρωπαϊκό
χρηματοπιστωτικό τομέα, την ανάδυση της Κίνας σε πρώτη οικονομική δύναμη, την επιδείνωση του
προσφυγικού ζητήματος».

Βούτσης: Η Ευρώπη να μην υπογράψει τυπικά και άτυπα το τέλος της
Ιούν 02, 2017

«Η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων θα είναι μια Ευρώπη η οποία θα έχει υπογράψει
τυπικά ή άτυπα το τέλος της» ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, στην
ημερίδα που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) σε
συνεργασία με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας (ΟΚΕ) για το μέλλον
της Ευρώπης.
«Η συζήτηση περί Ευρώπης πολλών ταχυτήτων -τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής- κρύβει ιδέες,
αντιλήψεις και πολιτικές, οι οποίες, εάν εκτεθούν, μόνο επικινδυνότητα μπορούν να δημιουργήσουν.
Η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων θα είναι μια Ευρώπη η οποία θα έχει υπογράψει τυπικά ή άτυπα
το τέλος της» είπε ο Νίκος Βούτσης.
Επισήμανε δε, ότι υπάρχουν αντιλήψεις που θα ήθελαν η Ευρώπη να χωριστεί σε τέσσερις ή πέντε
ειδικές οικονομικές ζώνες, που η κάθε μία από αυτές θα έχει τα ελάχιστα από πλευράς παραγωγικής
διαδικασίας, υπηρεσιών και κυρίως κοινωνικών δικαιωμάτων και κατακτήσεων, σε σχέση με άλλες
χώρες που θα έχουν έναν μόνιμο και θεσμοποιημένο ηγετικό ρόλο, σε μια εσωτερική νεοαποικιακή
διαμόρφωση της Ευρώπης και της ΕΕ.
Ο πρόεδρος της Βουλής είπε ακόμη ότι εκεί κατατείνουν η συζήτηση για τα Βαλκάνια και όλες τις
νοτιοδυτικές υπό ένταξη χώρες, η κατάσταση στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, η αναμονή στην
ένταξη της Σερβίας, και βέβαια οι πολιτικές σε σχέση με τη χώρα μας για τη συζήτηση του ελληνικού
ζητήματος, «και όλα αυτά, σε μια φάση όπου ιδιαίτερα η ζώνη του ευρώ έχει μεγάλο ειδικό βάρος,
γιατί μετά και την έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ το 85% της οικονομίας της ΕΕ προέρχεται από τις
χώρες του ευρώ. Συνεπώς έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτό
το επίπεδο».
Ο Νίκος Βούτσης υπογράμμισε ταυτόχρονα, ότι ενώ είναι κοινές οι διαπιστώσεις ως προς τα μεγάλα
προβλήματα, ως προς τα αδιέξοδα για την οικονομία, τις κοινωνίες, τη σταθερότητα στην περιοχή,
το προσφυγικό-μεταναστευτικό, η συζήτηση είναι πάρα πολύ πίσω, τόσο στο επίπεδο των
εκτιμήσεων για τα αίτια, όσο στο επίπεδο αναζήτησης εναλλακτικών πολιτικών, οι οποίες θα δώσουν
απαντήσεις στα προβλήματα που έχουν αναδειχθεί και θα αναδείξουν ένα νέο όραμα για τις
επόμενες γενιές.
Newsroom Αθήνα 9.84 (Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

ΕΟΚΕ και ΟΚΕ ζητάνε και συζητάνε τη γνώμη της κοινωνίας των πολιτών
για το μέλλον της Ευρώπης
Ιούνιος 6, 2017 - 08:17

Η ελληνική κοινωνία των πολιτών εξέφρασε τη γνώμη της για το μέλλον της Ευρώπης στη
εκδήλωση που συνδιοργάνωσε η ΕΟΚΕ και η ΟΚΕ σήμερα στην αίθουσα της Γερουσίας του
ελληνικού κοινοβουλίου.
Τα 5 σενάρια της Λευκής Βίβλου για το μέλλον της Ευρώπης (συνεχίζουμε ως έχει, τίποτα
περισσότερο από την ενιαία αγορά, όσοι θέλουν περισσότερα κάνουν περισσότερα, κάνουμε
λιγότερα με πιο αποδοτικό τρόπο, κάνουμε μαζί πολύ περισσότερα) τέθηκαν στους πάνω από 130
συμμετέχοντες με μορφή ερωτηματολογίου και η συζήτηση διαρθρώθηκε σε 3 κύριες θεματικές
ενότητες: Λευκή Βίβλος και προκλήσεις Ε.Ε., Προβολή και επικοινωνία της Ε.Ε. και Κοινωνία των
πολιτών και μελλοντική πορεία της Ένωσης, οι οποίες συντονίστηκαν αντίστοιχα από τα μέλη της
ΕΟΚΕ κ. Δημητριάδη (Ομάδα Εργοδοτών), κ. Πετρόπουλο (Ομάδα εργαζομένων) και κ.
Βαρδακαστάνη (Ομάδα διαφόρων δραστηριοτήτων).
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ, κ. Ντάσης μίλησε για τον ρόλο της ΕΟΚΕ
στην προβολή της Λευκής Βίβλου στους ευρωπαίους πολίτες και τόνισε μεταξύ άλλων: "Στόχος μας
είναι να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να μείνει ως έχει, δεν μπορεί να
συνεχίσει να ανέχεται τις ανισότητες, να ανέχεται τα 20 εκατομμύρια ανέργων και τη φυγή των
νέων από τις χώρες τους. Εάν συνεχιστεί αυτό η Ευρώπη θα καταστεί εξαρτώμενη από άλλους
οικονομικούς πόλους. Θα επιδιώξουμε να ακουστεί η φωνή όλων των κοινωνικών φορέων και να
συνθέσουμε τις προτάσεις που διασφαλίζουν την ειρηνική πορεία όλων των λαών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, για μια δημοκρατική και κοινωνική Ευρώπη, κοντά στους πολίτες της".
Ο Πρόεδρος της ΟΚΕ κ. Βερνίκος καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες είπε: "Πολύ σημαντική η
σημερινή συνάντηση καθώς στις μέρες μας η έννοια του κοινωνικού διάλογου είναι και δύσκολη και
παρεξηγημένη. Στην πραγματικότητα ο κοινωνικός διάλογος ξεκίνησε μέσα από τα ερείπια των
πολέμων και πρέπει να τον αξιοποιήσουμε, η Δημοκρατία έχει ανάγκη τους πολίτες και το μέλλον
της χώρας εξαρτάται κυρίως από μας".

Στη συζήτηση παραβρέθηκαν και χαιρέτισαν ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Νίκος Βούτσης και ο
Πρόεδρος της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής κ. Αναστάσιος
Κουράκης οι οποίοι αμφότεροι σημείωσαν το άνοιγμα του ελληνικού κοινοβουλίου προς την
κοινωνία και συνεχάρησαν την ΕΟΚΕ και την ΟΚΕ για την πρωτοβουλία τους.
Η συζήτηση διεξήχθη στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της ΕΟΚΕ να διοργανώσει συζητήσεις στα 27
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να διαβουλευτεί με τις οργανώσεις της κοινωνίας
των πολιτών για το πώς οραματίζονται το μέλλον της Ευρώπης, έχοντας ως κεντρικό άξονα τα πέντε
σενάρια της Λευκής Βίβλου που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την 1η Μαρτίου 2017. Ο
ευρύτερος στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να δοθεί η δυνατότητα στους Ευρωπαίους πολίτες
να εκφραστούν άμεσα για το μέλλον της Ένωσης.
Η ΕΟΚΕ με βάση τις ιδέες και τα συμπεράσματα από τις εθνικές συζητήσεις θα εκπονήσει μια
διερευνητική γνωμοδότηση πάνω στη Λευκή Βίβλο την οποία πρόκειται να υιοθετήσει άμεσα. Η εν
λόγω γνωμοδότηση επιδιώκει να επηρεάσει την απόφαση της Ε.Ε. για τη μελλοντική διαμόρφωση
της Ευρώπης, ενόψει των ευρωεκλογών του Ιουνίου 2019.

«Ποια Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε» διερευνά η ΕΝΠΕ
8/06/2017

«Η Ένωση Περιφερειών ξεκινά μεγάλη έρευνα σε όλη την Ελλάδα ζητώντας τη γνώμη των πολιτών
για «ποια Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε», προανήγγειλε ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών
Ελλάδας (ΕΝΠΕ), Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός, σε ημερίδα σχετικά με τη Λευκή
Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον της Ευρώπης. που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) σε συνεργασία με την Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή της Ελλάδας (ΟΚΕ).
Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα οποία επεσήμανε ο κ. Αγοραστός, «στα χρόνια που η Ελλάδα είναι
μέλος της ΕΟΚ παλαιότερα και τώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εισέρρευσαν στη χώρα κοινοτικά
κονδύλια 160 δις ευρώ. Δηλαδή κάθε χρόνο το 1-1,5% του ελληνικού ΑΕΠ προερχόταν από
ευρωπαϊκά χρήματα, τα οποία έγιναν σχολεία και νηπιαγωγεία, ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός στα
νοσοκομεία, επιδόματα.
Το 50% από αυτά τα χρήματα τα έλαβαν οι αγρότες, το 60% των οποίων, σύμφωνα με πρόσφατη
έρευνα της διαΝΕΟσις, έχουν αρνητική άποψη για την Ευρώπη. Συνολικά, σύμφωνα με την ίδια
έρευνα, το 45% των Ελλήνων θεωρεί ότι η Ευρώπη κέρδισε περισσότερο απ' ότι η Ελλάδα. Είναι

προφανές ότι υπάρχει έλλειμμα πληροφόρησης, όπως και έλλειμμα συνεργασίας», επισήμανε ο κ.
Κώστας Αγοραστός και ανέφερε ότι τα αποτελέσματα της έρευνας της ΕΝΠΕ θα παρουσιαστούν σε
συνέδριο, στο οποίο θα κληθούν η ΟΚΕ και οι κοινωνικοί φορείς να τα σχολιάσουν και να
καταθέσουν τις απόψεις τους.
Η ευρωπαϊκή σταθερά δημιούργησε αστάθεια
Στην ομιλία του ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας εξέφρασε την άποψη πως «η
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να προχωρήσει αν δεν υπάρχει συνοχή» και πρόσθεσε: «Όσα καλά
λόγια και να ειπωθούν, χρειάζονται καλά έργα. Η Ευρώπη έκανε ένα μεγάλο λάθος. Έπεσε στην
παγίδα του dumping. Έρχονται για παράδειγμα τώρα οι θεσμοί και αυξάνουν τους φορολογικούς
συντελεστές στη χώρα μας, ενώ όλη η Ευρώπη τρέχει λόγω Brexit να ανταγωνιστεί στη μείωσή
τους. Για ποια Ευρώπη της συνοχής, μιλάμε; Όταν οι εργασιακές σχέσεις έχουν διαφορετική
ταχύτητα; Όταν ο πλούτος γυρίζει; Στην ΕΕ δεν αυξάνεται ο πλούτος, απλώς γίνεται rotation,
μεταφέρεται δηλαδή από μία χώρα σε μία άλλη. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχει ευημερία η Ευρώπη
αλλά ότι θα έχουν ευημερία ορισμένες χώρες -μέλη της Ε.Ε., οι οποίες δημιουργούν όμως αυτό το
κόστος ανισότητας. Και η ανισότητα υπονομεύει την πίστη στην ενωμένη Ευρώπη από τους πολίτες.
Και το κόστος της ανισότητας δημιουργεί και διαφθορά».
Ο κ. Αγοραστός ξεκαθάρισε ότι «Εμείς είμαστε με την Ευρώπη της συνοχής και προσπαθούμε γι'
αυτήν, ωστόσο η ΕΕ πρέπει να περάσει σε άλλο επίπεδο πλέον. Έκλεισε ο μέχρι σήμερα κύκλος.
Μπορεί βέβαια να γεμίσαμε φθηνά σπίτια, επιχειρήσεις έγιναν, φθηνό χρήμα κυκλοφόρησε παντού για παράδειγμα, οι μεγάλοι δρόμοι δεν θα γινόταν, αν δεν υπήρχε η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση -,
αλλά δεν υπήρχε ελληνικό εθνικό σχέδιο. Όπως δεν υπάρχει και σήμερα. Και η Ευρώπη σήμερα για
τα οικονομικά προβλήματα των χωρών μελών της εγκλωβίζεται στην μετρολογία των μνημονίων, η
οποία φυσικά και δεν λύνει τα προβλήματα. Η παραγωγή τα λύνει.
Χρειάζεται ευρωπαϊκή παραγωγική επανάσταση για να μπορέσει η Ευρώπη να ξαναβρεί τη συνοχή
και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Σήμερα δεν έχει λογική να μετράς αν θα έχεις 1 η 2 %
πλεονάσματα, να αφήνεις απλήρωτο όλο τον κόσμο για να ικανοποιείς δεσμεύσεις… Πρέπει να
ξεφύγουμε από τη λογική αυτή. Δεν πρέπει να ξαναπούμε για μνημόνια. Πρέπει να λέμε για
παραγωγή, για θέσεις εργασίας και δημιουργία εθνικού ελληνικού πλούτου με εθνικό ελληνικό
σχέδιο.
Σ' αυτό πρέπει να συνεισφέρει η Ε.Ε. και βέβαια η Ευρώπη συνέβαλε θετικά, δημιούργησε
προσδοκίες και είναι μια σταθερά, η οποία όμως σταθερά έχει δημιουργήσει αστάθεια στην ισορροπία
των ευρωπαϊκών κρατών και των κοινωνιών. Φύγαμε απ' τη φυσική ισορροπία στην εργασία, στο
κατά κεφαλήν εισόδημα τουλάχιστον στην χώρα μας, στην ασφάλεια, στις θέσεις εργασίας. Πρέπει
να το επαναφέρουμε. Και αυτό θα έχει ένα κόστος. Και το κόστος αυτό πρέπει να το επωμιστεί
συνολικά η Ευρώπη».

Κ. Αγοραστός: «Οι Έλληνες αγρότες έλαβαν το 50% των ευρωπαϊκών
κονδυλίων προς την Ελλάδα»
Η Ένωση Περιφερειών ξεκινά μεγάλη έρευνα σ’ όλη την Ελλάδα για «το τι Ευρωπαϊκή Ένωση
θέλουμε»
Δημοσιεύθηκε 08/06/2017

«Στα χρόνια που η Ελλάδα είναι μέλος της ΕΟΚ παλαιότερα και τώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
εισέρευσαν στη χώρα κοινοτικά κονδύλια 160 δις ευρώ. Δηλαδή κάθε χρόνο το 1-1,5% του
ελληνικού ΑΕΠ προερχόταν από ευρωπαϊκά χρήματα, τα οποία έγιναν σχολεία και νηπιαγωγεία,
ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός στα νοσοκομεία, επιδόματα.
Το 50% από αυτά τα χρήματα τα έλαβαν οι αγρότες, το 60% των οποίων, σύμφωνα με πρόσφατη
έρευνα της διαΝΕΟσις, έχουν αρνητική άποψη για την Ευρώπη αρνητική. Συνολικά, σύμφωνα με
την ίδια έρευνα, το 45% των Ελλήνων θεωρεί ότι η Ευρώπη κέρδισε περισσότερο από την Ελλάδα.
Είναι προφανές ότι υπάρχει έλλειμμα πληροφόρησης, όπως και έλλειμμα συνεργασίας», επισήμανε ο
Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός
μιλώντας σε ημερίδα για τη Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον της Ευρώπης.
Στην ημερίδα, που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) σε
συνεργασία με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας (ΟΚΕ), ο κ. Κ. Αγοραστός
προανήγγειλε ότι η Ένωση Περιφερειών ξεκινά μεγάλη έρευνα σε όλη την Ελλάδα ζητώντας τη
γνώμη των πολιτών για «τι Ευρώπη θέλουμε». Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν σε
συνέδριο, στο οποίο θα κληθούν η ΟΚΕ και οι κοινωνικοί φορείς να τα σχολιάσουν και να
καταθέσουν τις απόψεις τους.
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί αν προχωρήσει αν δεν υπάρχει συνοχή», υποστήριξε στην ημερίδα
ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και πρόσθεσε: «Όσα καλά λόγια και να ειπωθούν, χρειάζονται καλά
έργα. Η Ευρώπη έκανε ένα μεγάλο λάθος. Έπεσε στην παγίδα του dumping. Έρχονται για
παράδειγμα τώρα οι θεσμοί και αυξάνουν τους φορολογικούς συντελεστές στη χώρα μας, ενώ όλη η
Ευρώπη τρέχει λόγω Brexit να ανταγωνιστεί στην μείωσή τους. Για ποια Ευρώπης της συνοχής,
μιλάμε;
Όταν – να αναφέρω ένα άλλο παράδειγμα – οι εργασιακές σχέσεις έχουν διαφορετική ταχύτητα.
Όταν ο πλούτος γυρίζει. Στην ΕΕ δεν αυξάνεται ο πλούτος, απλώς γίνεται rotation, μεταφέρεται
δηλαδή από μία χώρα σε μία άλλη.
Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχει ευημερία η Ευρώπη αλλά ότι θα έχουν ευημερία ορισμένες χώρες μέλη της Ε.Ε. οι οποίες δημιουργούν όμως αυτό το κόστος ανισότητας. Και η ανισότητα υπονομεύει
την πίστη στην ενωμένη Ευρώπη από τους πολίτες. Και το κόστος της ανισότητας δημιουργεί και
διαφθορά.
Εμείς – ξεκαθάρισε ο κ. Κ. Αγοραστός – είμαστε με την Ευρώπη της συνοχής και προσπαθούμε γι’
αυτήν, ωστόσο η ΕΕ πρέπει να περάσει σε άλλο επίπεδο πλέον. Έκλεισε ο μέχρι σήμερα κύκλος.
Μπορεί βέβαια να γεμίσαμε φθηνά σπίτια, επιχειρήσεις έγιναν, φθηνό χρήμα κυκλοφόρησε παντού –
για παράδειγμα, οι μεγάλοι δρόμοι δεν θα γινόταν, αν δεν υπήρχε η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση -,
αλλά δεν υπήρχε ελληνικό εθνικό σχέδιο. Όπως δεν υπάρχει και σήμερα. Και η Ευρώπη σήμερα για
τα οικονομικά προβλήματα των χωρών μελών της εγκλωβίζεται στην μετρολογία των μνημονίων, η
οποία φυσικά και δεν λύνει τα προβλήματα. Η παραγωγή τα λύνει.
Χρειάζεται ευρωπαϊκή παραγωγική επανάσταση για να μπορέσει η Ευρώπη να ξαναβρεί τη συνοχή
και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Σήμερα δεν έχει λογική να μετράς αν θα έχεις 1 η 2 %
πλεονάσματα, να αφήνεις απλήρωτο όλο τον κόσμο για να ικανοποιείς δεσμεύσεις… Πρέπει να
ξεφύγουμε από τη λογική αυτή. Δεν πρέπει να ξαναπούμε για μνημόνια. Πρέπει να λέμε για
παραγωγή, για θέσεις εργασίας και δημιουργία εθνικού ελληνικού πλούτου με εθνικό ελληνικό
σχέδιο.
Σ’ αυτό πρέπει να συνεισφέρει η Ε.Ε. και βέβαια η Ευρώπη συνέβαλε θετικά, δημιούργησε

προσδοκίες και είναι μια σταθερά, η οποία όμως σταθερά έχει δημιουργήσει αστάθεια στην ισορροπία
των ευρωπαϊκών κρατών και των κοινωνιών. Φύγαμε απ’ τη φυσική ισορροπία στην εργασία, στο
κατά κεφαλήν εισόδημα τουλάχιστον στην χώρα μας, στην ασφάλεια, στις θέσεις εργασίας. Πρέπει
να το επαναφέρουμε. Και αυτό θα έχει ένα κόστος. Και το κόστος αυτό πρέπει να το επωμιστεί
συνολικά η Ευρώπη», επισήμανε ο κ. Κ. Αγοραστός.

Ξεκινά μεγάλη έρευνα σ’ όλη την Ελλάδα για «το τι Ε.Ε. θέλουμε»
Τελευταία ενημέρωση: 2017-06-08

«Στα χρόνια που η Ελλάδα είναι μέλος της ΕΟΚ παλαιότερα και τώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
εισέρευσαν στη χώρα κοινοτικά κονδύλια 160 δις ευρώ. Δηλαδή κάθε χρόνο το 1-1,5% του
ελληνικού ΑΕΠ προερχόταν από ευρωπαϊκά χρήματα, τα οποία έγιναν σχολεία και νηπιαγωγεία,
ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός στα νοσοκομεία, επιδόματα.
Το 50% από αυτά τα χρήματα τα έλαβαν οι αγρότες, το 60% των οποίων, σύμφωνα με πρόσφατη
έρευνα της διαΝΕΟσις, έχουν αρνητική άποψη για την Ευρώπη αρνητική. Συνολικά, σύμφωνα με
την ίδια έρευνα, το 45% των Ελλήνων θεωρεί ότι η Ευρώπη κέρδισε περισσότερο από την Ελλάδα.
Είναι προφανές ότι υπάρχει έλλειμμα πληροφόρησης, όπως και έλλειμμα συνεργασίας», επισήμανε ο
Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός
μιλώντας σε ημερίδα για τη Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον της Ευρώπης.
Στην ημερίδα, που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) σε
συνεργασία με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας (ΟΚΕ), ο κ. Κ. Αγοραστός
προανήγγειλε ότι η Ένωση Περιφερειών ξεκινά μεγάλη έρευνα σε όλη την Ελλάδα ζητώντας τη
γνώμη των πολιτών για «τι Ευρώπη θέλουμε». Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν σε
συνέδριο, στο οποίο θα κληθούν η ΟΚΕ και οι κοινωνικοί φορείς να τα σχολιάσουν και να
καταθέσουν τις απόψεις τους.
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί αν προχωρήσει αν δεν υπάρχει συνοχή», υποστήριξε στην ημερίδα
ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και πρόσθεσε: «Όσα καλά λόγια και να ειπωθούν, χρειάζονται καλά
έργα. Η Ευρώπη έκανε ένα μεγάλο λάθος. Έπεσε στην παγίδα του dumping. Έρχονται για
παράδειγμα τώρα οι θεσμοί και αυξάνουν τους φορολογικούς συντελεστές στη χώρα μας, ενώ όλη η
Ευρώπη τρέχει λόγω Brexit να ανταγωνιστεί στην μείωσή τους. Για ποια Ευρώπης της συνοχής,
μιλάμε;
Όταν – να αναφέρω ένα άλλο παράδειγμα - οι εργασιακές σχέσεις έχουν διαφορετική ταχύτητα.
Όταν ο πλούτος γυρίζει. Στην ΕΕ δεν αυξάνεται ο πλούτος, απλώς γίνεται rotation, μεταφέρεται
δηλαδή από μία χώρα σε μία άλλη.
Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχει ευημερία η Ευρώπη αλλά ότι θα έχουν ευημερία ορισμένες χώρες μέλη της Ε.Ε. οι οποίες δημιουργούν όμως αυτό το κόστος ανισότητας. Και η ανισότητα υπονομεύει

την πίστη στην ενωμένη Ευρώπη από τους πολίτες. Και το κόστος της ανισότητας δημιουργεί και
διαφθορά.
Εμείς – ξεκαθάρισε ο κ. Κ. Αγοραστός - είμαστε με την Ευρώπη της συνοχής και προσπαθούμε γι’
αυτήν, ωστόσο η ΕΕ πρέπει να περάσει σε άλλο επίπεδο πλέον. Έκλεισε ο μέχρι σήμερα κύκλος.
Μπορεί βέβαια να γεμίσαμε φθηνά σπίτια, επιχειρήσεις έγιναν, φθηνό χρήμα κυκλοφόρησε παντού –
για παράδειγμα, οι μεγάλοι δρόμοι δεν θα γινόταν, αν δεν υπήρχε η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση -,
αλλά δεν υπήρχε ελληνικό εθνικό σχέδιο. Όπως δεν υπάρχει και σήμερα. Και η Ευρώπη σήμερα για
τα οικονομικά προβλήματα των χωρών μελών της εγκλωβίζεται στην μετρολογία των μνημονίων, η
οποία φυσικά και δεν λύνει τα προβλήματα. Η παραγωγή τα λύνει.
Χρειάζεται ευρωπαϊκή παραγωγική επανάσταση για να μπορέσει η Ευρώπη να ξαναβρεί τη συνοχή
και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Σήμερα δεν έχει λογική να μετράς αν θα έχεις 1 η 2 %
πλεονάσματα, να αφήνεις απλήρωτο όλο τον κόσμο για να ικανοποιείς δεσμεύσεις… Πρέπει να
ξεφύγουμε από τη λογική αυτή. Δεν πρέπει να ξαναπούμε για μνημόνια. Πρέπει να λέμε για
παραγωγή, για θέσεις εργασίας και δημιουργία εθνικού ελληνικού πλούτου με εθνικό ελληνικό
σχέδιο.
Σ’ αυτό πρέπει να συνεισφέρει η Ε.Ε. και βέβαια η Ευρώπη συνέβαλε θετικά, δημιούργησε
προσδοκίες και είναι μια σταθερά, η οποία όμως σταθερά έχει δημιουργήσει αστάθεια στην ισορροπία
των ευρωπαϊκών κρατών και των κοινωνιών. Φύγαμε απ’ τη φυσική ισορροπία στην εργασία, στο
κατά κεφαλήν εισόδημα τουλάχιστον στην χώρα μας, στην ασφάλεια, στις θέσεις εργασίας. Πρέπει
να το επαναφέρουμε. Και αυτό θα έχει ένα κόστος. Και το κόστος αυτό πρέπει να το επωμιστεί
συνολικά η Ευρώπη», επισήμανε ο κ. Κ. Αγοραστός.

ΓΣΕΕ:Αντίθετη με τα σενάρια για τη Λευκή Βίβλο της ΕΕ
9/06/2017
Η Λευκή Βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον της Ευρώπης, ήταν το θέμα συζήτησης της
ΕΟΚΕ σε συνεργασία με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της χώρας μας και την οργανωμένη
κοινωνία των πολιτών στην Ελλάδα. «Κανένα από τα προτεινόμενα στη Λευκή Βίβλο σενάρια δεν
φαίνεται τολμηρό, ούτε περιέχει αυτό που εμείς οι εργαζόμενοι, τα συνδικάτα και η κοινωνία των
πολιτών επιθυμούμε: μια δικαιότερη, πιο δημοκρατική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη. Σε κανένα
από αυτά η κοινωνική διάσταση της Ευρώπης δεν έχει τη θέση που της αξίζει.
Αντίθετα, εμείς στηρίζουμε ένα σχέδιο που θα οδηγεί στην εμβάθυνση της ενοποίησης, με επίκεντρο
την κοινωνία και τον πολίτη. Που να τοποθετεί τον άνθρωπο στην καρδιά της δράσης της, όπως

αναφέρεται στο Προοίμιο του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης τόνισε ο
εκπρόσωπος της ΓΣΕΕ ο Γραμματέας Νεολαίας της Συνομοσπονδίας Γιάννης Πούπκος.
«Η Λευκή Βίβλος της Επιτροπής, με τα 5 ενδεικτικά σενάρια για το μέλλον της Ευρώπης είναι μια
πρόκληση και ένα σοβαρό πεδίο προβληματισμού για όλους. Όχι μόνο γι’ αυτά που περιέχει αλλά
κυρίως γι’ αυτά που κατά τη γνώμη μας αποσιωπά και παραλείπει.
Εμείς θέλουμε μια συζήτηση ουσιαστική και σε βάθος. Χωρίς να ωραιοποιούνται καταστάσεις και
χωρίς να παραλείπονται κρίσιμες διαστάσεις. Μια συζήτηση το αποτέλεσμα της οποίας πραγματικά να
δεσμεύσει τα όργανα της Ε.Ε, δίνοντας όραμα και προοπτική στους πολίτες της Ευρώπης» τόνισε ο
κ. Πούπκος.
«Για μας, τα συνδικάτα και τη ΓΣΕΕ, οι αναγκαίες επιλογές δεν νοούνται χωρίς την κοινωνική
Ευρώπη, που δυστυχώς απουσιάζει από όλα τα σενάρια της Λευκής Βίβλου» ανέφερε και
συμπλήρωσε:
«Εμείς υποστηρίζουμε ότι ως ελάχιστη βάση απαιτούνται:
•

•

•
•

•

•

•

•

•

Ολοκλήρωση της δέσμης πολιτικών για την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και
την κοινωνική συνοχή. Με σαφή ενίσχυση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου που
σήμερα υποσκάπτεται και υποχωρεί.
Έμφαση στους κοινωνικούς και όχι μόνο στους οικονομικούς δείκτες και στη
δημοσιονομική και νομισματική σταθερότητα, με σαφή πρόβλεψη για εξαίρεση των
κοινωνικών δαπανών από τους δημοσιονομικούς στόχους.
Θεσμική ολοκλήρωση της πολιτικής ένωσης με ενίσχυση της δημοκρατικής
νομιμοποίησης καθώς και των εξουσιών του Ευρωκοινοβουλίου.
Έτσι θα αντιμετωπιστεί το έλλειμμα ενημέρωσης και δημοκρατίας που παρατηρείται
σήμερα. Με μεγαλύτερη και ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών, των εργαζομένων και
της κοινωνίας των πολιτών στα ευρωπαϊκά δρώμενα. Με λογοδοσία και διαφάνεια σε όλα
τα όργανα της ΕΕ.
Αναθεώρηση της βασικής αποστολής της ΕΚΤ, η οποία πρέπει να διευρυνθεί,
ενσωματώνοντας τον στόχο της πλήρους και ποιοτικής απασχόλησης. Το ενιαίο νόμισμα
να στηριχθεί σε μια βιώσιμη οικονομική αλλά και κοινωνική πολιτική, που να προάγει
συγκλίσεις και όχι αποκλίσεις.
Η ευρωπαϊκή εσωτερική ζήτηση να ενισχυθεί για να επιτευχθεί δίκαιη ανάπτυξη, χωρίς
ανισότητες και αποκλεισμούς. Στις χώρες της ΕΕ τα τελευταία χρόνια οι μισθοί έχουν
σημαντικά και αποδεδειγμένα υστερήσει σε σχέση με την παραγωγικότητα, ενώ το κόστος
ζωής έχει αυξηθεί. Χρειάζεται γενική βελτίωση των αμοιβών των ευρωπαίων
εργαζομένων (ήδη τα ευρωπαϊκά συνδικάτα έχουν ξεκινήσει την καμπάνια general pay
rise for European workers), με ενίσχυση της συλλογικής διαπραγμάτευσης όπου αυτή
λειτουργεί, με την άμεση αποκατάστασή της, σε όλα τα επίπεδα, όπου αυτή έχει
αποδιαρθρωθεί, όπως συμβαίνει λ.χ. στην Ελλάδα.
Να βελτιωθούν, όπου απαιτείται, οι ελάχιστοι - κατώτατοι μισθοί και να διασφαλιστεί ο
σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων, που αποτελούν την καρδιά
του κοινωνικού κεκτημένου και να ενισχυθεί ο κοινωνικός διαλόγος.
Να ενεργοποιηθεί πανευρωπαϊκά το Human Rights Impact Assessment. Αν λ.χ. στη χώρα
μας είχαν μετρηθεί και ληφθεί υπόψη οι κοινωνικές επιπτώσεις των μνημονίων,
πολλά θα είχαν ήδη αναθεωρηθεί.
Να στηριχθεί αποφασιστικά η πλήρης, ασφαλής και ποιοτική απασχόληση και όχι οι
«ευέλικτες» μορφές εργασίας, η απορρύθμιση της αγοράς εργασίας και η εσωτερική
υποτίμηση, που οδηγούν σε φτωχοποίηση μεγάλο μέρος των εργαζομένων και της
κοινωνίας.
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•

•

•
•
•

Να υπάρξει αποφασιστική ανάσχεση της αδήλωτης εργασίας, αλλά και των αθέμιτων
διακρίσεων στην αγορά εργασίας π.χ. στις αμοιβές (στη χώρα μας επιβλήθηκε
υποκατώτατος μισθός για τους νέους, διαφορετικός από τη συμφωνία των κοινωνικών
εταίρων και χαμηλότερος κατά 10% του εθνικού κατώτατου).
Να διασφαλιστεί ένα επαρκές πλαίσιο προστασίας των ανέργων (κυρίως των νέων και
των μακροχρόνια ανέργων που αποτελούν την πλειοψηφία), των συνταξιούχων, των
φτωχών και κοινωνικά αποκλεισμένων ώστε να έχουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης.
Να ενισχυθεί και να θεσπιστεί με καθολικά δεσμευτικό όμως χαρακτήρα ο «Ευρωπαϊκός
Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων» που ήδη έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να μην
αποτελέσει απλώς ένα αντίμετρο στις επιπτώσεις της λιτότητας, αλλά αναπόσπαστο μέρος
της συνολικής στρατηγικής για το σχεδιασμό του μέλλοντος της Ευρώπης.
Η «κοινωνική οικονομία», όπως περιγράφεται από τον Jacques Delors, πρέπει να
ξαναβρεί τη θέση της στον πυρήνα των βασικών θέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Να ενισχυθούν και να ολοκληρωθούν οι πολιτικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής και την προώθηση της ενεργειακής ασφάλειας και εμπιστοσύνης.
Να υπάρξει ολοκληρωμένη και αλληλέγγυα πολιτική για τη μετανάστευση και την
πολιτική ασύλου, στο πλαίσιο της δίκαιης κατανομής βαρών και ουσιαστική, κοινή
προστασία των εξωτερικών συνόρων.»

«Αποκλείουμε κάθε σενάριο που θα οδηγεί την ΕΕ να απέχει ή να πράττει λιγότερα σε τομείς που
αφορούν στις πολιτικές απασχόλησης ή της κοινωνικής πολιτικής, στη δημόσια υγεία και στην
περιφερειακή ανάπτυξη. Το ίδιο ισχύει για πολιτικές που εισάγουν εκπτώσεις στα πρότυπα
προστασίας της ασφαλείας στην εργασία, της υγείας, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος»
κατέληξε ο κ. Πούπκος.

Αντίθετη η ΓΣΕΕ με τα σενάρια για τη Λευκή Βίβλο της ΕΕ
09/06/2017

Η Λευκή Βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον της Ευρώπης, ήταν το θέμα συζήτησης της
ΕΟΚΕ σε συνεργασία με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της χώρας μας και την οργανωμένη
κοινωνία των πολιτών στην Ελλάδα. «Κανένα από τα προτεινόμενα στη Λευκή Βίβλο σενάρια δεν
φαίνεται τολμηρό, ούτε περιέχει αυτό που εμείς οι εργαζόμενοι, τα συνδικάτα και η κοινωνία των

πολιτών επιθυμούμε: μια δικαιότερη, πιο δημοκρατική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη. Σε κανένα
από αυτά η κοινωνική διάσταση της Ευρώπης δεν έχει τη θέση που της αξίζει.
Αντίθετα, εμείς στηρίζουμε ένα σχέδιο που θα οδηγεί στην εμβάθυνση της ενοποίησης, με επίκεντρο
την κοινωνία και τον πολίτη. Που να τοποθετεί τον άνθρωπο στην καρδιά της δράσης της, όπως
αναφέρεται στο Προοίμιο του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης τόνισε ο
εκπρόσωπος της ΓΣΕΕ ο Γραμματέας Νεολαίας της Συνομοσπονδίας Γιάννης Πούπκος.
«Η Λευκή Βίβλος της Επιτροπής, με τα 5 ενδεικτικά σενάρια για το μέλλον της Ευρώπης είναι μια
πρόκληση και ένα σοβαρό πεδίο προβληματισμού για όλους. Όχι μόνο γι’ αυτά που περιέχει αλλά
κυρίως γι’ αυτά που κατά τη γνώμη μας αποσιωπά και παραλείπει.
Εμείς θέλουμε μια συζήτηση ουσιαστική και σε βάθος. Χωρίς να ωραιοποιούνται καταστάσεις και
χωρίς να παραλείπονται κρίσιμες διαστάσεις. Μια συζήτηση το αποτέλεσμα της οποίας πραγματικά να
δεσμεύσει τα όργανα της Ε.Ε, δίνοντας όραμα και προοπτική στους πολίτες της Ευρώπης» τόνισε ο
κ. Πούπκος.
«Για μας, τα συνδικάτα και τη ΓΣΕΕ, οι αναγκαίες επιλογές δεν νοούνται χωρίς την κοινωνική
Ευρώπη, που δυστυχώς απουσιάζει από όλα τα σενάρια της Λευκής Βίβλου» ανέφερε και
συμπλήρωσε:
«Εμείς υποστηρίζουμε ότι ως ελάχιστη βάση απαιτούνται:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ολοκλήρωση της δέσμης πολιτικών για την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και την
κοινωνική συνοχή. Με σαφή ενίσχυση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου που σήμερα
υποσκάπτεται και υποχωρεί.
Έμφαση στους κοινωνικούς και όχι μόνο στους οικονομικούς δείκτες και στη δημοσιονομική
και νομισματική σταθερότητα, με σαφή πρόβλεψη για εξαίρεση των κοινωνικών δαπανών από
τους δημοσιονομικούς στόχους.
Θεσμική ολοκλήρωση της πολιτικής ένωσης με ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης
καθώς και των εξουσιών του Ευρωκοινοβουλίου. Έτσι θα αντιμετωπιστεί το έλλειμμα
ενημέρωσης και δημοκρατίας που παρατηρείται σήμερα. Με μεγαλύτερη και ουσιαστική
συμμετοχή των πολιτών, των εργαζομένων και της κοινωνίας των πολιτών στα ευρωπαϊκά
δρώμενα. Με λογοδοσία και διαφάνεια σε όλα τα όργανα της ΕΕ.
Αναθεώρηση της βασικής αποστολής της ΕΚΤ, η οποία πρέπει να διευρυνθεί,
ενσωματώνοντας τον στόχο της πλήρους και ποιοτικής απασχόλησης. Το ενιαίο νόμισμα να
στηριχθεί σε μια βιώσιμη οικονομική αλλά και κοινωνική πολιτική, που να προάγει συγκλίσεις
και όχι αποκλίσεις.
Η ευρωπαϊκή εσωτερική ζήτηση να ενισχυθεί για να επιτευχθεί δίκαιη ανάπτυξη, χωρίς
ανισότητες και αποκλεισμούς. Στις χώρες της ΕΕ τα τελευταία χρόνια οι μισθοί έχουν
σημαντικά και αποδεδειγμένα υστερήσει σε σχέση με την παραγωγικότητα, ενώ το κόστος
ζωής έχει αυξηθεί. Χρειάζεται γενική βελτίωση των αμοιβών των ευρωπαίων εργαζομένων
(ήδη τα ευρωπαϊκά συνδικάτα έχουν ξεκινήσει την καμπάνια general pay rise for European
workers), με ενίσχυση της συλλογικής διαπραγμάτευσης όπου αυτή λειτουργεί, με την άμεση
αποκατάστασή της, σε όλα τα επίπεδα, όπου αυτή έχει αποδιαρθρωθεί, όπως συμβαίνει λ.χ.
στην Ελλάδα.
Να βελτιωθούν, όπου απαιτείται, οι ελάχιστοι – κατώτατοι μισθοί και να διασφαλιστεί ο
σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων, που αποτελούν την καρδιά του
κοινωνικού κεκτημένου και να ενισχυθεί ο κοινωνικός διαλόγος.
Να ενεργοποιηθεί πανευρωπαϊκά το Human Rights Impact Assessment. Αν λ.χ. στη χώρα
μας είχαν μετρηθεί και ληφθεί υπόψη οι κοινωνικές επιπτώσεις των μνημονίων, πολλά θα
είχαν ήδη αναθεωρηθεί.
Να στηριχθεί αποφασιστικά η πλήρης, ασφαλής και ποιοτική απασχόληση και όχι οι
«ευέλικτες» μορφές εργασίας, η απορρύθμιση της αγοράς εργασίας και η εσωτερική
υποτίμηση, που οδηγούν σε φτωχοποίηση μεγάλο μέρος των εργαζομένων και της κοινωνίας.
Να υπάρξει αποφασιστική ανάσχεση της αδήλωτης εργασίας, αλλά και των αθέμιτων
διακρίσεων στην αγορά εργασίας π.χ. στις αμοιβές (στη χώρα μας επιβλήθηκε υποκατώτατος
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μισθός για τους νέους, διαφορετικός από τη συμφωνία των κοινωνικών εταίρων και
χαμηλότερος κατά 10% του εθνικού κατώτατου).
Να διασφαλιστεί ένα επαρκές πλαίσιο προστασίας των ανέργων (κυρίως των νέων και των
μακροχρόνια ανέργων που αποτελούν την πλειοψηφία), των συνταξιούχων, των φτωχών και
κοινωνικά αποκλεισμένων ώστε να έχουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης.
Να ενισχυθεί και να θεσπιστεί με καθολικά δεσμευτικό όμως χαρακτήρα ο «Ευρωπαϊκός
Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων» που ήδη έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να μην
αποτελέσει απλώς ένα αντίμετρο στις επιπτώσεις της λιτότητας, αλλά αναπόσπαστο μέρος της
συνολικής στρατηγικής για το σχεδιασμό του μέλλοντος της Ευρώπης.
Η «κοινωνική οικονομία», όπως περιγράφεται από τον Jacques Delors, πρέπει να ξαναβρεί τη
θέση της στον πυρήνα των βασικών θέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Να ενισχυθούν και να ολοκληρωθούν οι πολιτικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής και την προώθηση της ενεργειακής ασφάλειας και εμπιστοσύνης.
Να υπάρξει ολοκληρωμένη και αλληλέγγυα πολιτική για τη μετανάστευση και την πολιτική
ασύλου, στο πλαίσιο της δίκαιης κατανομής βαρών και ουσιαστική, κοινή προστασία των
εξωτερικών συνόρων.»

«Αποκλείουμε κάθε σενάριο που θα οδηγεί την ΕΕ να απέχει ή να πράττει λιγότερα σε τομείς που
αφορούν στις πολιτικές απασχόλησης ή της κοινωνικής πολιτικής, στη δημόσια υγεία και στην
περιφερειακή ανάπτυξη. Το ίδιο ισχύει για πολιτικές που εισάγουν εκπτώσεις στα πρότυπα
προστασίας της ασφαλείας στην εργασία, της υγείας, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος»
κατέληξε ο κ. Πούπκος.

Η ελληνική κοινωνία των πολιτών εξέφρασε τη γνώμη της για το μέλλον της Ευρώπης στην αίθουσα
της Γερουσίας του Eλληνικού Kοινοβουλίου, κατά τη διάρκεια της συζήτησης που διεξήχθη στο
πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (ΕΟΚΕ) να
διοργανώσει συζητήσεις στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να
διαβουλευτεί με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για το πώς οραματίζονται το μέλλον της
Ευρώπης.

Τα 5 σενάρια της Λευκής Βίβλου για το μέλλον της Ευρώπης (συνεχίζουμε ως έχει, τίποτα
περισσότερο από την ενιαία αγορά, όσοι θέλουν περισσότερα κάνουν περισσότερα, κάνουμε
λιγότερα με πιο αποδοτικό τρόπο, κάνουμε μαζί πολύ περισσότερα) τέθηκαν στους περισσότερους
από 130 συμμετέχοντες με μορφή ερωτηματολογίου και η συζήτηση διαρθρώθηκε σε 3 κύριες
θεματικές ενότητες: Λευκή Βίβλος και προκλήσεις Ε.Ε., Προβολή και επικοινωνία της Ε.Ε. και
Κοινωνία των πολιτών και μελλοντική πορεία της Ένωσης, οι οποίες συντονίστηκαν αντίστοιχα από
τα μέλη της ΕΟΚΕ Δημήτρη Δημητριάδη (Ομάδα Εργοδοτών), Γιώργο Πετρόπουλο (Ομάδα
εργαζομένων) και Ιωάννη Βαρδακαστάνη (Ομάδα διαφόρων δραστηριοτήτων).

Στη συζήτηση παρευρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος
Βούτσης και ο πρόεδρος της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής
Αναστάστιος Κουράκης, οι οποίοι σημείωσαν το άνοιγμα του ελληνικού Κοινοβουλίου προς την
κοινωνία και συνεχάρησαν την ΕΟΚΕ και την ΟΚΕ για την πρωτοβουλία τους.
«Η συζήτηση περί Ευρώπης πολλών ταχυτήτων κρύβει ιδέες, αντιλήψεις και πολιτικές, οι οποίες, εάν
εκτεθούν, μόνο επικινδυνότητα μπορούν να δημιουργήσουν. Η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων θα
είναι μια Ευρώπη η οποία θα έχει υπογράψει τυπικά ή άτυπα το τέλος της», τόνισε χαρακτηριστικά ο
Πρόεδρος της Βουλής. «Ενώ είναι κοινές οι διαπιστώσεις ως προς τα μεγάλα προβλήματα, ως
προς τα αδιέξοδα για την οικονομία, τις κοινωνίες, τη σταθερότητα στην περιοχή, το προσφυγικόμεταναστευτικό, η συζήτηση είναι πάρα πολύ πίσω, τόσο στο επίπεδο των εκτιμήσεων για τα αίτια
όσο και στο επίπεδο αναζήτησης εναλλακτικών πολιτικών, οι οποίες θα δώσουν απαντήσεις στα
προβλήματα που έχουν αναδειχθεί και θα αναδείξουν ένα νέο όραμα για τις επόμενες γενιές»,
υπογράμμισε.
Ο πρόεδρος της ΕΟΚΕ, Γιώργος Ντάσης, μίλησε για τον ρόλο της ΕΟΚΕ στην προβολή της Λευκής
Βίβλου στους Ευρωπαίους πολίτες και τόνισε μεταξύ άλλων: «Στόχος μας είναι να στείλουμε ένα
ηχηρό μήνυμα ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να μείνει ως έχει, δεν μπορεί να συνεχίσει να ανέχεται τις
ανισότητες, να ανέχεται τα 20 εκατομμύρια ανέργων και τη φυγή των νέων από τις χώρες τους.
Εάν συνεχιστεί αυτό, η Ευρώπη θα καταστεί εξαρτώμενη από άλλους οικονομικούς πόλους.
Θα επιδιώξουμε να ακουστεί η φωνή όλων των κοινωνικών φορέων και να συνθέσουμε τις
προτάσεις που διασφαλίζουν την ειρηνική πορεία όλων των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για μια
δημοκρατική και κοινωνική Ευρώπη, κοντά στους πολίτες της».

Ο πρόεδρος της ΟΚΕ, Γιώργος Βερνίκος, καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες δήλωσε: «Πολύ
σημαντική η σημερινή συνάντηση, καθώς στις μέρες μας η έννοια του κοινωνικού διάλογου είναι
και δύσκολη και παρεξηγημένη. Στην πραγματικότητα ο κοινωνικός διάλογος ξεκίνησε μέσα από τα
ερείπια των πολέμων και πρέπει να τον αξιοποιήσουμε, η Δημοκρατία έχει ανάγκη τους πολίτες και
το μέλλον της χώρας εξαρτάται κυρίως από μας. Η ΟΚΕ καλεί τις οργανώσεις-μέλη της να
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων και με δημιουργικές παρεμβάσεις να συμβάλουν στην
εμβάθυνση της ευρωπαϊκής διαδικασίας ενοποίησης και της δημοκρατίας».
Περισσότερες πληροφορίες
Η συζήτηση διεξήχθη στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της ΕΟΚΕ να διοργανώσει συζητήσεις στα 27
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να διαβουλευτεί με τις οργανώσεις της κοινωνίας
των πολιτών για το πώς οραματίζονται το μέλλον της Ευρώπης, έχοντας ως κεντρικό άξονα τα πέντε
σενάρια της Λευκής Βίβλου που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την 1 η Μαρτίου 2017. Ο
ευρύτερος στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να δοθεί η δυνατότητα στους Ευρωπαίους πολίτες
να εκφραστούν άμεσα για το μέλλον της Ένωσης.
Η ΕΟΚΕ, με βάση τις ιδέες και τα συμπεράσματα από τις εθνικές συζητήσεις θα εκπονήσει μια
διερευνητική γνωμοδότηση πάνω στη Λευκή Βίβλο, την οποία πρόκειται να υιοθετήσει άμεσα. Η εν
λόγω γνωμοδότηση επιδιώκει να επηρεάσει την απόφαση της Ε.Ε. για τη μελλοντική διαμόρφωση
της Ευρώπης, ενόψει των ευρωεκλογών του Ιουνίου 2019.

