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Το μέλλον της ΕΕ: οι ευκαιρίες της παγκοσμιοποίησης

Ως μια από τις μεγαλύτερες εμπορικές δυνάμεις στον κόσμο η ΕΕ θέλει να αξιοποιήσει
στο έπακρο τις δυνατότητες που της προσφέρει η παγκοσμιοποίηση, διατηρώντας ταυτόχρονα δίκαιους κανόνες και διαφάνεια. Λίγο
πριν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάσει τις
εκθέσεις της για το μέλλον της Ένωσης στις
10 Μαΐου, διαβάστε τι κάνει το ΕΚ για την
καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού,
την προστασία των καταναλωτών αλλά και
την προστασία των ευρωπαϊκών αρχών στις
εμπορικές συναλλαγές με τρίτες χώρες.
Η ΕΕ χρησιμοποιεί την οικονομική επιρροή που
έχει σε παγκόσμιο εμπόριο, προκειμένου να επιβάλει υψηλές προδιαγραφές στα προϊόντα που
εισάγονται στην ΕΕ αλλά και για την προώθηση των αξιών της σε τρίτες χώρες. Αυτό είναι ο
λόγος που οι ευρωβουλευτές κατά τη διάρκεια
των διαπραγματεύσεων συχνά επιμένουν για
την προσθήκη τροπολογιών σε εμπορικές συμφωνίες που συνάπτει η ΕΕ με τρίτες χώρες.

Παγκόσμιος ανταγωνισμός
Το ΕΚ θέλει να καταπολεμήσει τον αθέμητο
ανταγωνισμό, ακόμα και αν προέρχεται από
χώρες εκτός ΕΕ. Τον Ιούνιο του 2016, για παράδειγμα, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δημιουργία στρατηγικής για την αντιμετώπιση της αύξησης των εισαγωγών σιδηροδρομικών προμηθειών χαμηλού
κόστους από τρίτες χώρες.
Για την προστασία των θέσεων εργασίας στην
Ευρώπη, το ΕΚ πιέζει για τη σύναψη γρήγορης
συμφωνίας για τον εκσυγχρονισμό των μέσων
εμπορικής άμυνας της ΕΕ.
Δικαιώματα των εργαζομένων
Οι ευρωβουλευτές έχουν δεσμευτεί για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Το
ΕΚ εργάζεται σε νομοθεσία για τη διασφάλιση
των ίδιων δικαιωμάτων για όλους τους εργαζομένους, ανεξάρτητα από τον τύπο σύμβασης ή
απασχόλησής τους.
Επίσης, το ΕΚ στηρίζει το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EΤΠ),
μια πρωτοβουλία που παρέχει στήριξη σε άτομα
που χάνουν τη θέση εργασίας τους είτε εξαιτίας
σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών στο παγκόσμιο εμπόριο λόγω παγκοσμιοποίησης, π.χ.
όταν κλείνει μια μεγάλη επιχείρηση ή μεταφέρεται η παραγωγή σε χώρες εκτός ΕΕ, είτε εξαιτίας
της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης.
Ευρωπαϊκές αρχές
Τον περασμένο Μάρτιο, οι ευρωβουλευτές υιοθέτησαν κανονισμό που στοχεύει στον τερματισμό της χρηματοδότησης ενόπλων ομάδων
και στις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων
μέσω του εμπορίου ορυκτών που προέρχονται
από περιοχές συγκρούσεων. Ο κανονισμός υπο-

χρεώνει όλους σχεδόν τους ευρωπαίους εισαγωγείς (εξαιρούνται οι μικροί εισαγωγείς) κασσίτερου, βολφράμιου, ταντάλιου και χρυσού να
πραγματοποιούν ελέγχους της «δέουσας επιμέλειας» (due diligence) στους προμηθευτές τους.
Πρόσφατα οι ευρωβουλευτές ενέκριναν κανόνες για τον τερματισμό τους εμπορίου αγαθών
που χρησιμοποιούνται για βασανιστήρια ή για
θανατική ποινή και τον Απρίλιο ζήτησαν τη δημιουργία κανόνων που θα υποχρεώνουν τους
προμηθευτές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης να σέβονται τα δικαιώματα των εργαζομένων. Τον ίδιο μήνα με ψήφισμά τους ζήτησαν και τη δημιουργία ενιαίου
συστήματος πιστοποίησης για το φοινικέλαιο
που εισάγεται στην ΕΕ, με στόχο την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της παραγωγής φοινικέλαιου, όπως η εξαφάνιση των οικοτόπων.
Ποιο το μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης;
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να δημοσιεύσει μέχρι τα τέλη Ιουνίου πέντε εκθέσεις, που
θα αποτελέσουν αφετηρία της συζήτησης για το
μέλλον της Ένωσης και το δρόμο προς την ολοκλήρωσή της. Κάθε έκθεση είναι αφιερωμένη
σε ένα ξεχωριστό θέμα:
-Η κοινωνική διάσταση της Ευρώπης
-Η παγκοσμιοποίηση
-Η οικονομική και νομισματική ένωση
-Άμυνα και οικονομία
Οι εκθέσεις θα περιέχουν σενάρια και ιδέες για
το πως θα μπορούσε να είναι η ΕΕ το 2025, όχι
όμως συγκεκριμένες προτάσεις. Η πρωτοβουλία
αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα Σεπτεμβρίου, με την ομιλία τους προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλον Γιουνκέρ για την
κατάσταση της Ένωσης.

Ημέρα της Ευρώπης: μαθήματα από την ιστορία

Η Ημέρα της Ευρώπης που γιορτάζεται στις 9 Μαΐου,
αφορά το κοινό μας ταξίδι από τον πόλεμο στην ειρήνη
και τη συνεργασία.
Στις 9 Μαΐου το 1950, ο τότε Γάλλος υπουργός Εξωτερικών
Ρόμπερτ Σουμάν μίλησε για το όνειρο μιας διαφορετικής
Ευρώπης, που θα έβρισκε κοινές λύσεις για να ξεπεράσει
τις συγκρούσεις και θα δυνάμωνε βήμα βήμα. Το 1958,

αυτό το όνειρο έγινε πραγματικότητα μέσα από τη Συνθήκη
της Ρώμης, η οποία έθεσε τα θεμέλια για τη δημιουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο Francesco Fresi, ήταν παρόν κατά την υπογραφή της
Συνθήκης και στο βίντεο μοιράστηκε τις σκέψεις του για το
οικοδόμημα της ΕΕ.
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Οι διαδικτυακές πλατφόρμες που ταιριάζουν τους προμηθευτές αγαθών και
υπηρεσιών με τους καταναλωτές και τις ανάγκες τους, όπως η Uber και η
Airbnb βρίσκονται σε άνοδο. Στην ΕΕ η αξία των συνολικών συναλλαγών μέσω
αυτών των πλατφόρμων συνεργατικής οικονομίας έφτασε τα 28 δισ. το 2015,
σχεδόν διπλάσια έσοδα σε σχέση με το 2014. Τα οφέλη και οι προκλήσεις που
παρουσιάζονται με τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα απασχόλησαν την έκθεση
που ενέκρινε η επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς, στις 3 Μαΐου.
Πως λειτουργεί;

Κάθε συναλλαγή συνήθως συμπεριλαμβάνει τρία μέρη: τον καταναλωτή που πληρώνει για την υπηρεσία, τον προμηθευτή που εισπράττει το εισόδημα και την πλατφόρμα που κάνει το “ταίριασμα” και λαμβάνει σταθερή προμήθεια επί της πληρωμής.
Μια από τις βασικές ιδέες της συνεργατικής οικονομίας είναι να ξεκλειδώσει την
αξία των αχρησιμοποίητων ή υπολειτουργικών στοιχείων. Εάν έχετε ένα κενό δωμάτιο στο διαμέρισμά σας μπορείτε να το νοικιάσετε μέσω της Airbnb. Ένα άλλο
χαρακτηριστικό είναι ότι η αλλαγή ιδιοκτησίας συχνά δεν εμπλέκεται.
Ωστόσο, δεν έχουν στόχο όλες οι πλατφόρμες συνεργατικής οικονομίας το κέρδος,
καθώς ορισμένες από αυτές χρησιμοποιούν εναλλακτικούς τρόπους αποπληρωμής
όπως είναι ο εθελοντισμός. Καλό παράδειγμα αποτελεί η ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia, η οποία από την ίδρυσή της το 2001 έχει γίνει η μεγαλύτερη
διαδικτυακή και όχι μόνο εγκυκλοπαίδεια, με σχεδόν 5,5 εκατομμύρια άρθρα στα
αγγλικά.
Εργατικά δικαιώματα

Η επιτυχία των πλατφόρμων συνεργατικής οικονομίας έχουν δημιουργήσει ανησυχίες σχετικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων και τα αδικαιολόγητα πλεονεκτήματα που μπορούν να απολαμβάνουν έναντι των παραδοσιακών εταιρειών που
δεσμεύονται από αυστηρότερους νομικούς κανονισμούς.
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«Η Ευρώπη στην περιοχή μου» είναι μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία επικοινωνίας
με στόχο οι πολίτες να ανακαλύψουν τα ευρωπαϊκά έργα που υλοποιούνται στην
περιοχή τους. Το 2017, τέσσερις διαφορετικές πρωτοβουλίες - άνοιγμα έργων για
το κοινό, διαγωνισμός φωτογραφίας, κυνήγι έργων και διαγωνισμός ιστολογίου προσκαλούν το κοινό να επισκεφτεί τα έργα καθώς και να ανταλλάξει φωτογραφίες και εμπειρίες μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Χιλιάδες έργα της ΕΕ θα
είναι ανοιχτά για το κοινό, κυρίως κατά τον μήνα Μάιο, ενώ από τις 2 Μαΐου έως τις
14 Ιουνίου θα διοργανωθεί κυνήγι έργων, και από τις 2 Μαΐου έως τις 28 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός φωτογραφίας και διαγωνισμός ιστολογίου.
Ανακαλύψτε, παίξτε και κερδίστε ταξίδια στην Ευρώπη!
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