
Η ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔOΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΚΕ ΖΗΤΕΙ ΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤH, 
ΕΝΩΜEΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΗ ΕΕ 

 
Εμείς, ως Ευρωπαίοι αντιπρόσωποι εργοδοτών και επιχειρηματιών, τασσόμαστε 
υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αξιών της για δημοκρατία, ελευθερία, 
θεμελιώδη δικαιώματα και κράτος δικαίου. 
 
Έχουμε δεσμευτεί να εργαστούμε για μια ισχυρή ΕΕ. Μόνο μια ισχυρή ΕΕ μπορεί να επιτύχει σε ένα 
περιβάλλον παγκόσμιου ανταγωνισμού, αβεβαιότητας και ταραχών, και να παράσχει στους Ευρωπαίους 
πολίτες ασφάλεια και ευημερία. Μια ισχυρή ΕΕ είναι οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη και 
ανθεκτική. 
 
Πιστεύουμε ότι η ΕΕ είναι τόσο ισχυρή όσο πιο ενωμένη είναι — αλλά με σεβασμό στην πολυμορφία 
της. Η ενότητα συνεπάγεται εσωτερική αποτελεσματικότητα και εξωτερική επιρροή. Πρόκειται για τη θέσπιση 
κοινών στόχων, αποφάσεων και δράσεων, για την αντιμετώπιση ζητημάτων που δεν μπορούν να 
αντιμετωπιστούν μόνο με εθνικά μέτρα. 
 
Είμαστε πεπεισμένοι ότι η ισχύς της ΕΕ έγκειται στην ελκυστικότητά της: στην ικανότητά της να 
επιτρέπει στους πολίτες να απολαμβάνουν τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Για να επιτευχθεί αυτό, η ΕΕ πρέπει 
να διευκολύνει την άνθιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 
 
Ζητούμε ένα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον που να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να 
καινοτομούν, να επενδύουν και να εμπορεύονται. Με τον τρόπο αυτό, οι επιχειρήσεις ευδοκιμούν και 
παρέχουν στους πολίτες θέσεις εργασίας, αγαθά και υπηρεσίες. Επίσης, δημιουργούνται δημόσια έσοδα για 
την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη και τα συστήματα κωνικής προστασίας, καθώς και για την 
εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια. Επομένως, η οικονομική και η κοινωνική πρόοδος συμβαδίζουν. 
 
Πιστεύουμε ακράδαντα σε μια ανοικτή οικονομία — με ανοικτές αγορές και θεμιτό ανταγωνισμό. 
Μια ανοιχτή οικονομία παρέχει στις επιχειρήσεις μεγαλύτερες αγορές και καλύτερη πρόσβαση στους πόρους, 
ενώ ωφελεί τους πολίτες χάρη στην ευρύτερη επιλογή αγαθών και υπηρεσιών και στη δυνατότητα να 
ταξιδεύουν, να σπουδάζουν και να εργάζονται στο εξωτερικό. Επομένως, ζητάμε μια εύρυθμη λειτουργία για 
την ενιαία αγορά και κανόνες στους οποίους να βασίζεται το εξωτερικό εμπόριο. 
 
Πιστεύουμε ότι μια ανοικτή οικονομία πρέπει να συνοδεύεται από μια ανοικτή κοινωνία. 
Εκφράζουμε την ανησυχία μας για τα λαϊκιστικά, αυταρχικά και ξενοφοβικά κινήματα που αντίκεινται στις 
αρχές μιας ανοικτής κοινωνίας η οποία διαμορφώνεται με βάση τις κοινές θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ. 
 
Είμαστε υπέρ μιας κοινωνίας που βασίζεται στον διάλογο και τη χρηστή διακυβέρνηση. Τούτο 
σημαίνει ότι η λήψη αποφάσεων βασίζεται στη δημοκρατία, την πλήρη συμμόρφωση με το κράτος δικαίου, 
την αρχή της επικουρικότητας, τη διαφάνεια και τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Η δυναμική 
κοινωνία των πολιτών και ο κοινωνικός διάλογος αποτελούν εγγυήσεις ζωτικής σημασίας για μια προοδευτική 
και συνεκτική κοινωνία. 
 
Ζητάμε να δοθεί η δυνατότητα και η ώθηση σε πολιτικές που τονώνουν τη δημιουργικότητα, την 
καινοτομία, τη συνεχή μάθηση, την ευελιξία και την επιχειρηματικότητα ολόκληρης της κοινωνίας. Μια 
ανοικτή κοινωνία βασίζεται στην ελευθερία και την υπευθυνότητα, και όχι στις διαταγές και τον έλεγχο. 
 
Σεβόμαστε την πολυμορφία και πιστεύουμε ότι αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για την ΕΕ. Αυτό 
ισχύει για τον πλούτο των πολιτισμών και των φυσικών χαρακτηριστικών όλων των χωρών. Ισχύει επίσης 
για την πολυμορφία όσον αφορά το φύλο, την αναπηρία, τη φυλή, τον γενετήσιο προσανατολισμό, την 
ηλικία, τη θρησκεία και τις πεποιθήσεις ή οποιοδήποτε άλλο προσωπικό χαρακτηριστικό. 
 
Είμαστε πεπεισμένοι ότι μια ανοιχτή οικονομία και μια ανοιχτή κοινωνία αυξάνουν τη 
σταθερότητα και την ασφάλεια, λόγω της μεγαλύτερης αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης. Συνεπώς, 
αντί για περιφράξεις, η ΕΕ χρειάζεται συνδετικές γέφυρες. 
 
Συμπερασματικά, πιστεύουμε ότι μια ανοικτή οικονομία και μια ανοιχτή κοινωνία είναι προς 
όφελος όλων και θα διαμορφώσουν νέο κύμα εμπιστοσύνης στην ΕΕ. Μόνον έτσι μπορεί και πρέπει να 
συνεχιστεί μια θετική ανοδική πορεία για μια ανοικτή, ενωμένη και ισχυρή ΕΕ. 


