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Με τον κύριο Κωνσταντίνο Πουπάκη έχουμε συνεργαστεί επανειλημμένα και προ της συνύπαρξής μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
όταν εκείνος ήταν Γενικός Γραμματέας της ΓΣΕΕ κι εγώ Υπουργός
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κατά τη διάρκεια της θητείας
μας 2009-2014 είχαμε άριστη και αποτελεσματική συνεργασία.

Μαριέττα Γιαννάκου
Επικεφαλής
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
της Νέας Δημοκρατίας
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο κ. Πουπάκης πιστεύει βαθιά στις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τη δουλειά του το απέδειξε. Υπήρξε μέλος σε
δύο εξαιρετικά σημαντικές επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, όπου κρίθηκαν
θέματα ιδιαίτερης σημασίας στην πιο δύσκολη για την Ευρώπη περίοδο, αυτή της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Με τις παρεμβάσεις
του ανέδειξε προβλήματα και συνέβαλε στη ρύθμιση ζητημάτων
υπέρ των εργαζομένων, αξιοποίησε τις σχέσεις των ευρωπαϊκών
θεσμικών οργάνων με τα ευρωπαϊκά εργατικά ινστιτούτα των κρατών-μελών και στήριξε απαρέγκλιτα τα δικαιώματα των καταναλωτών και τους μηχανισμούς προστασίας τους. Έδωσε επίσης έμφαση
στην ελεύθερη μετακίνηση των ευρωπαίων εργαζομένων και υποστήριξε από τη θέση του την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου στα
κράτη-μέλη.
Πέραν όμως του έργου του στις Επιτροπές, ο κ. Πουπάκης υπήρξε καλός συνάδελφος και συνεργάσιμος, όχι μόνο για την ομάδα μας
αλλά και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με αποτέλεσμα καλές για την Ευρώπη, αλλά και για τη χώρα μας, συνεννοήσεις
και θετική εικόνα για τους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
Τα πλεονεκτήματά του αυτά, αποτελούν την αναγκαία υποδομή
για να μπορούν οι εκπρόσωποι μιας χώρας με προβλήματα, όπως
η Ελλάδα, να πετύχουν στόχους που δεν εξασφαλίζονται αυτόματα
αλλά μόνο με σκληρή δουλειά και συνεχή παρουσία.
Του εύχομαι καλή επιτυχία σε οποιαδήποτε διαδρομή επιλέξει
εφεξής και κρατώ με ιδιαίτερη ευχαρίστηση την ανάμνηση της κοινής μας πορείας.
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Ο Κώστας Πουπάκης δεν ήταν μια συνηθισμένη περίπτωση ευρωβουλευτή· θα μπορούσα να τον χαρακτηρίσω σαν τον «αριστερό
ταραξία» της Πολιτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.
Ένας επιτυχημένος και γνωστός συνδικαλιστής που βρέθηκε στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μια πολύ δύσκολη για την Ευρώπη συγκυρία. Ήταν η εποχή που η «κρίση» μάς βρήκε όλους απροετοίμαστους, τη χώρα μας αλλά και την Ευρώπη και τους μηχανισμούς της.

Γιώργος Σταυρακάκης
Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ

Στην διάρκεια της κοινοβουλευτικής μας θητείας είδαμε την οικονομική κρίση να γιγαντώνεται και να μετατρέπεται σε μια πρωτόγνωρη κοινωνική κρίση, θέτοντας σε αμφισβήτηση και αναίρεση
κοινωνικές κατακτήσεις δεκαετιών.
Έπρεπε να δοθούν γρήγορα λύσεις στα προβλήματα των χωρών
που παρουσίαζαν τις μεγαλύτερες αδυναμίες. Ο θυμός των ισχυρότερων κρατών σε μια Ευρώπη στην οποία επικρατούσε μια συντηρητική πλειοψηφία οδήγησε σε πολύ αυστηρές δημοσιονομικές
προτάσεις που επιβλήθηκαν με ασφυκτικό τρόπο στη χώρα μας.
Η Επιτροπή Απασχόλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχοντας σαν κύρια αρμοδιότητα να σχεδιάσει και να χαράξει τη θέση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ήταν το επίκεντρο όλων των συζητήσεων και αντιπαραθέσεων, της ανταλλαγής επιχειρημάτων και αναλύσεων, του σχεδιασμού προτάσεων και της λήψης αποφάσεων.
Ο Κώστας Πουπάκης, λοιπόν, ως μέλος των Επιτροπών «Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων» και «Εσωτερικής Αγοράς και
Προστασίας των Καταναλωτών» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
είχε πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει στη διαμόρφωση της νέας φυσιογνωμίας της κοινωνικής Ευρώπης. Ειδικά σε αυτές τις Επιτροπές,
οι ιδεολογικές διαφορές ήταν ανάγλυφες και εκφράζονταν με πολύ
συγκεκριμένες προτάσεις υπέρ ή κατά των εργαζομένων και υπέρ
ή κατά των καταναλωτών.
Σε μια στιγμή που το Κοινωνικό Μοντέλο της Ευρώπης κινδυνεύει
να αλλοιωθεί σημαντικά, ο Κώστας Πουπάκης δε δίστασε να πάρει
αποστάσεις από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα με δραστήρια, δημιουργική μα και συνάμα κριτική παρουσία σε όλες τις διαδικασίες και
με θέσεις πέρα και πάνω από τις κομματικές γραμμές προκειμένου
να υπερασπιστεί πιο αποτελεσματικά τους εργαζομένους, οι οποίοι
κινδύνευαν να χάσουν βασικά τους δικαιώματα, αλλά και να προστατεύσει τα συμφέροντα των καταναλωτών που στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία αισθάνονται όλο και πιο αδύναμοι. Όπως δε
δίστασε επίσης σε πολλές περιπτώσεις να πάρει ξεκάθαρα αντίθετη
θέση με βάση τα δικά του πιστεύω και να δημιουργήσει αρκετές φο-
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ρές ρήγμα στην Πολιτική του Ομάδα, γέρνοντας την «πλάστιγγα» της
πλειοψηφίας στην αριστερή πτέρυγα σε κρίσιμα ζητήματα, όπως το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, η «ευελιξία» στις εργασιακές σχέσεις
και ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων.
Μην ξεχνάμε ότι η πλειοψηφία του ΕΛΚ είχε και έχει μια φιλελεύθερη ιδεολογική θέση για την λειτουργία της οικονομίας και τα
απαιτούμενων μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης.
Συνεπής και επίμονος εργάτης, έφερε στο προσκήνιο μια σειρά
θεμάτων και με τις προτάσεις του βελτίωσε μια σειρά νομοθετημάτων: από την απαίτηση για ίσα δικαιώματα των εργαζόμενων που
μετακινούνται σε μια άλλη χώρα για μια καλύτερη ζωή, έως τη θωράκιση των καταναλωτών απέναντι σε απρόσωπα επιχειρηματικά
συμφέροντα εταιρειών κολοσσών που δε σέβονται τους κανόνες
της αγοράς.
Έτοιμος για τις πιο τολμηρές συμμαχίες, συνεργαζόταν συχνά με
τη «δική μας» Συλβάνα Ράπτη που ήταν αρμόδια ακριβώς για τα ίδια
θέματα από πλευράς Ελλήνων Σοσιαλιστών στηρίζοντας την «κοινωνική ρήτρα», τον έλεγχο δηλαδή, πριν την υιοθέτησή τους, όλων
των πολιτικών για τις κοινωνικές τους επιπτώσεις.
Ο Κώστας Πουπάκης είναι ένας συνεπής άνθρωπος, ένας περήφανος Έλληνας, ένας συνειδητός Ευρωπαίος.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κέρδισε από την παρουσία του, όπως
θα κερδίσει και κάθε άλλος χώρος που θα τον διεκδικήσει στο μέλλον.
Του εύχομαι καλή επιτυχία σε ό,τι κάνει στη συνέχεια, γιατί είμαι
σίγουρος πως δεν πρόκειται να «κάτσει ήσυχος»…
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Νικόλαος Σαλαβράκος
Ευρωβουλευτής ΛΑ.Ο.Σ.

Ο Κώστας Πουπάκης υπήρξε ένας άριστος συνδικαλιστής. Την τελευταία πενταετία υπήρξε και ένας άξιος αντιπρόσωπος του ελληνικού λαού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα θέματα με τα οποία
προεχόντως ασχολήθηκε στις Βρυξέλλες ήταν εργατικά και εργασιακά. Οι χειρισμοί του (ερωτήσεις, αγορεύσεις και εν γένει δραστηριότητα) ήταν πάντοτε στοχευμένοι και επιτυχείς. Σε μια εποχή
που η εργασία και εν γένει τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη
υφίστανται βάναυσες επιθέσεις, και η ανεργία ιδιαίτερα των νέων
καλπάζει, η συνεισφορά του στην αποτροπή περαιτέρω κραδασμών
στην αμοιβή εργασίας και εν γένει τα εργατικά δικαιώματα διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο.
Η πενταετία που πέρασε εκλόνισε θεσμούς και αξίες εκμηδενίζοντας κεκτημένα δικαιώματα δεκαετιών, ενδεχομένως και αιώνων.
Η αναμόρφωση στην πράξη των θεσμικών πλαισίων, καθώς και των
βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων, άλλαξε ριζικά την κατάσταση.
Διαφαίνεται ότι κατόπιν των αρνητικών αυτών θεσμικών μεταβολών, θα ακολουθήσουν πολιτικές εξελίξεις, οι οποίες θα αναδιατάξουν τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Ας μη λησμονούμε πως ο κεϋνσιανισμός με τον αυξημένο θεσμικό ρόλο του κράτους στην οικονομική
και κοινωνική πολιτική εφαρμόστηκε πριν από τον Κέυνς στο new
deal του Ρούσβελτ, καθώς και στη γερμανική οικονομία που υπέφερε από τα επακόλουθα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Παρ' όλα
ταύτα η Ευρώπη, στην παρούσα οικονομική κρίση, δεν ηθέλησε να
ακολουθήσει την αρχή της μάλλον επιτυχούς πεπατημένης, αλλά
επέλεξε το στυγνό μοντέλο της δημοσιονομικής πειθαρχίας που
διέλυσε τους εργαζόμενους και απομάκρυνε την ανάπτυξη, χωρίς
ωστόσο να βγάλει την Ευρώπη από το τούνελ ή έστω να αναπτερώσει την ελπίδα.
Ο Κώστας Πουπάκης επιχειρώντας με το βιβλίο του αυτό τον
απολογισμό του έργου του το καθιστά ευρύτερα γνωστό, πράγμα
που αξίζει να γίνει, διότι οι Έλληνες οφείλουν να γνωρίζουν τις προσπάθειες των εκπροσώπων τους κυρίως στα διεθνή fora. Άλλωστε
πρέπει να ξέρουμε ότι η ιστορία δε γράφεται μόνο από αυτά που έγιναν, αλλά και από αυτά που τελικώς απετράπησαν από το να γίνουν.
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Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς ο συνάδελφος και φίλος Κώστας
Πουπάκης δημοσιοποιεί τον απολογισμό της δράσης του, ως μέλος
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την περίοδο 2009-2014.
Τον συγχαίρω για αυτή του την απόφαση, τον ευχαριστώ που «μας
εμπιστεύεται την ιστορία του» που λέει ο ποιητής.
Απέναντι στην άδικη και ιδιοτελή επίθεση που δέχτηκε ο λαός μας,
ειδικά τα τελευταία 4 χρόνια, υπερασπίστηκε τα δικαιώματα των εργαζομένων, των ανέργων, των θυμάτων των μνημονιακών πολιτικών και της λιτότητας.
Νίκος Χουντής
Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ

Αν και ανήκουμε σε διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, είμαστε
σε διαφορετικές πολιτικές ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου, θέλω να
εκφράσω την εκτίμησή μου για τις προσπάθειες που κατέβαλε και
τις πρωτοβουλίες που πήρε.
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E ΙΣΑ ΓΩ ΓΗ
«…Και, από την κοινωνία των εργαζομένων, ο Κώστας Πουπάκης»: με αυτήν τη φράση ο τότε Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρης Ζαγορίτης, ανακοινώνει την υποψηφιότητά μου για τις Ευρωεκλογές του 2009.
Η πρόταση του τότε Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κώστα Καραμανλή, και
η τοποθέτησή μου στην τέταρτη θέση –πρώτος από τους νεοεισερχόμενους υποψηφίους– του ευρωψηφοδελτίου της ΝΔ αποτέλεσε ιδιαίτερη τιμή τόσο για εμένα προσωπικά, όσο και για τον κόσμο της
εργασίας στο σύνολό του.
Η πρόκληση δημιουργική και μεγάλη, όμως ακόμη μεγαλύτερη η ευθύνη εκπροσώπησης της Πατρίδας μας και της ελληνικής κοινωνίας, ειδικότερα σε μια περίοδο που η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται
αντιμέτωπη με τη σφοδρότερη οικονομική κρίση από την εποχή της συγκρότησής της. Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, άλλωστε, με τον διευρυμένο του ρόλο λόγω της εφαρμογής της Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης (Συνθήκη της Λισαβόνας) και κατ’ επέκταση με το νομοθετικό του έργο θα επηρέαζε πλέον άμεσα
και περισσότερο από ποτέ την καθημερινότητά μας.
Με οδηγό λοιπόν τη «σχέση ζωής» μου με την κοινωνία και βαδίζοντας προς την ολοκλήρωση του
συνδικαλιστικού μου κύκλου, εξέλαβα την ενδεχόμενη εκλογή μου ως ευρωβουλευτή σαν νέα αφετηρία
προσπαθειών και αγώνων, σαν συνέχεια από ένα διαφορετικό μετερίζι μιας πολύχρονης πορείας δίπλα
στον άνθρωπο και τις ανάγκες του, με στόχο τη μεταφορά της φωνής και της αγωνίας των Ελλήνων πολιτών στα ευρωπαϊκά θεσμικά κέντρα λήψης αποφάσεων, τη βελτίωση των όρων διαβίωσης, τη στήριξη
και ανακούφιση των ευάλωτων κοινωνικά και οικονομικά ομάδων.
Κάπως έτσι και μετά τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών της 7ης Ιουνίου του 2009 αρχίζει το «ταξίδι»
της τελευταίας πενταετίας, έχοντας στις «αποσκευές» μου τη μακρά και σημαντική εμπειρία που απέκτησα προηγουμένως από τη συμμετοχή μου σε κορυφαίους κοινωνικούς θεσμούς και διαδικασίες, συλλογικά όργανα αλλά και φορείς άσκησης κοινωνικής πολιτικής, έχοντας στο μυαλό μου αρχές και αξίες,
πρόσωπα και καταστάσεις, ζυμώσεις και διεργασίες, προσλαμβάνουσες παραστάσεις και γεγονότα που
διαμόρφωσαν τις θέσεις και σημάδεψαν τη διαδρομή μου.
Η σθεναρή εκπροσώπηση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από τη θέση του απλού μέλους πρωτοβάθμιου σωματείου έως την εκλογή μου από τους εργαζόμενους στη θέση του Γενικού Γραμματέα
της ΓΣΕΕ (2005-2009), όπου με την γόνιμη συνεργασία –παρά τις δεδομένες ιδεολογικές διαφορές–
όλων των συνδικαλιστικών παρατάξεων και του Προεδρείου κατορθώσαμε να έχουμε ενεργή παρουσία
σε κρίσιμες διαβουλεύσεις για εργασιακά και ασφαλιστικά νομοσχέδια, τεκμηριωμένες προτάσεις και
ρεαλιστικές λύσεις στο τραπέζι του κοινωνικού διαλόγου μακριά από λαϊκισμούς και άναρθρες κραυγές, μαζικές αγωνιστικές κινητοποιήσεις για την ενίσχυση της εργασιακής και κοινωνικής δικαιοσύνης,
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με αποκορύφωμα την υπογραφή της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) για τη διετία 2008-09 που μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις, αλλά και την
συναινετική διάθεση των εργοδοτικών οργανώσεων (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ) βρέθηκε πεδίο συνεννόησης
και κοινός τόπος για να επιτύχουμε πραγματικές μισθολογικές αυξήσεις με βασικό μισθό 740€ διανέμοντας ένα ικανοποιητικό «μέρισμα» στους εργαζόμενους από την κερδοφορία των επιχειρήσεων.
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Η εκλογή μου από το 2001 στην προεδρία της ΔΑΚΕ Ι.Τ., όπου μαζί με μια ομάδα συνδικαλιστών της
γενιάς μου δουλέψαμε μεθοδικά και υπεύθυνα ώστε να ισχυροποιήσουμε την παράταξή μας και να την
καταξιώσουμε στη συνείδηση της κοινωνίας των εργαζομένων. Πράγματι, την τετραετία 2004-2007 κατορθώσαμε να αυξήσουμε τις δυνάμεις μας αθροιστικά κατά 52% με συγκεκριμένο όραμα και αναδιοργάνωση, αμφίπλευρη διεύρυνση και συνένωση –υπό τη σημαία της ΔΑΚΕ Ι.Τ.– διάσπαρτων δυνάμεων
του ευρύτερου μεσαίου και φιλελεύθερου χώρου. Με δεδομένη την αναγκαιότητα ενιαίας στρατηγικής
απέναντι στα κοινά προβλήματα των ευρωπαίων εργαζόμενων, η ΔΑΚΕ Ι.Τ. συνδέεται οργανικά και θεσμικά με την Ένωση Ευρωπαϊκών Χριστιανοδημοκρατικών Συνδικάτων (EUCDW) στο προεδρείο της
οποίας διετέλεσα μέλος επί σειρά ετών.
Η συμμετοχή μου (2004-09) στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, θεμελιώδη θεσμό
των ευρωπαϊκών κοινωνικών εταίρων και βασικό συμβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
όπου παρείχαμε εμπειρογνωμοσύνη, γνωμοδοτώντας για όλα ανεξαιρέτως τα κείμενα της Κοινοτικής
Νομοθεσίας τόσο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όσο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο. Παράλληλα, η θητεία μου (2006-09) ως Εργατικός Αντιπρόεδρος στον ΟΑΕΔ με προσανατολισμό στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, στην ενδυνάμωση της κοινωνικής προστασίας, καθώς
και στην αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων για τη στήριξη των ανέργων και την
τόνωση της επιχειρηματικότητας.
Αυτοί οι «σταθμοί» στην πορεία μου σφραγίζουν τις αντιλήψεις μου και καθορίζουν τις προτεραιότητες του κοινοβουλευτικού μου έργου που ξεκινά με την επιλογή να διεκδικήσω και να συμμετάσχω
στις Μόνιμες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικής
Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτών, δύο Επιτροπές άρρηκτα συνδεδεμένες με τη ζωή και τα σοβαρά
προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών.
Λίγους μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας, η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο της κρίσης
και οι Έλληνες ευρωβουλευτές στο στόχαστρο των συναδέλφων μας. Οι ατυχείς εκφράσεις «Τιτανικός»
και «διεφθαρμένη χώρα» κυριολεκτικά αναπαράγονται σε κάθε γωνιά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
με τη χώρα μας να θεωρείται πλέον το «μαύρο πρόβατο» της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η πιθανότητα ελληνικής χρεοκοπίας και εξόδου από την Ευρωζώνη (grexit), ο φόβος τεράστιων κλυδωνισμών στην ευρωπαϊκή οικονομία και η κατασυκοφάντηση των Ελλήνων πολιτών από διεθνή μέσα
συνθέτουν ένα εχθρικό περιβάλλον, ένα καθεστώς απομόνωσης για την ελληνική αντιπροσωπεία. Ευρωβουλευτές άλλων κρατών μελών που μέχρι χθες συνεργαζόμασταν στενά –όπως π.χ. για την κατάθεση κοινών τροπολογιών– μας γυρίζουν την πλάτη και σταματούν να συνομιλούν μαζί μας ή, όταν
με τιμωρητική διάθεση μας απευθύνονταν, προέτασσαν συνεχώς το επιχείρημα ότι δήθεν οι λαοί τους
πληρώνουν την ευημερία και την ευμάρεια του ελληνικού λαού. Βεβαίως, θα ήταν μεγάλη παράλειψη
αν δεν αναφερόμουν και σε ένα μικρό αλλά πολύτιμο αριθμό συναδέλφων μας από άλλες χώρες που
στάθηκαν στο πλευρό μας και αποτύπωναν στις τοποθετήσεις τους την πραγματική διάσταση της κρίσης,
επισημαίνοντας την ανάγκη εκδήλωσης αλληλεγγύης υπέρ της δοκιμαζόμενης Ελλάδας και της χειμαζόμενης ελληνικής κοινωνίας.
Σε αυτήν την εξαιρετικά δυσμενή συγκυρία για τον Τόπο μας σε εγχώριο, ευρωπαϊκό και διεθνές πεδίο
κανείς δεν δικαιούνταν να παραμένει απαθής ή απλά θεατής των δυσμενών εξελίξεων. Αυτό το «αξίωμα»
τροφοδοτεί το περιεχόμενο και την ένταση της δράσης μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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Κατ’ αυτόν τον τρόπο, από την πρώτη στιγμή της «μνημονιακής περιπέτειας» προσπάθησα με όλες μου
τις δυνάμεις ώστε να προβληθεί το μέγεθος της κοινωνικής και ανθρωπιστικής κρίσης που πλήττει τη
χώρα μας, να αναδειχθούν τεκμηριωμένα οι λανθασμένες εκτιμήσεις και οι εσφαλμένες πρακτικές της
Τρόικας, να συνομολογηθεί η ανάγκη διαφύλαξης του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου χωρίς αστερίσκους και
εξαιρέσεις, με επίκληση της Κοινωνικής Ευρώπης, καθώς και να μεταβληθεί το αρνητικό κλίμα σε βάρος
της Ελλάδος που υπονόμευε ευθέως κάθε εγχείρημα απαγκίστρωσης από επαχθείς δεσμεύσεις και κάθε
προοπτική ουσιαστικής επαναδιαπραγμάτευσης. Αυτή η προσπάθεια εκφράστηκε σε τέσσερα επίπεδα:
α) Πληθώρα στοχευμένων γραπτών και προφορικών κοινοβουλευτικών ερωτήσεων για ζητήματα όπως
η ανεργία στον γενικό πληθυσμό και η ανεργία των νέων, οι εργασιακές σχέσεις και ο κοινωνικός
διάλογος, η καταπολέμηση των στρεβλώσεων στην ελληνική αγορά με την πάταξη ολιγοπωλίων, μονοπωλίων και καρτέλ, η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και η προστασία από την φτώχεια και
τον κοινωνικό αποκλεισμό, η απόκρουση της υπερφορολόγησης των Ελλήνων, η αξιοποίηση των
ευρωπαϊκών πόρων και κονδυλίων, η άμβλυνση των κοινωνικών, οικονομικών και εκπαιδευτικών
ανισοτήτων, η αποδόμηση του δόγματος αναζήτησης της ανταγωνιστικότητας στη συρρίκνωση του
εργασιακού κόστους, η βιωσιμότητα και επάρκεια του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, η προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας των Ελλήνων δανειοληπτών από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς κ.ά.
β) Στις ίδιες κατευθύνσεις κατατέθηκε ένας μεγάλος όγκος τροπολογιών σε Εκθέσεις, Γνωμοδοτήσεις
και Οδηγίες που ενσωματώθηκαν στα τελικά κείμενα συγκεντρώνοντας διακομματική αποδοχή.
γ) Ηχηρές παρεμβάσεις στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στις εργασίες των Επιτροπών προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη γύρω από το «Ελληνικό Ζήτημα», τα ανυπέρβλητα κοινωνικά και υφεσιακά αδιέξοδα που δημιουργούν οι επιβαλλόμενες πολιτικές της ακραίας
λιτότητας και της εσωτερικής υποτίμησης.
δ) Δικτύωση και ενεργοποίηση επαφών με συναδέλφους για τη συγκρότηση ομάδων (lobbying) υποστήριξης της ελληνικών θέσεων.
Η αλήθεια είναι ότι αρχικά οι ενέργειες αυτές αντιμετωπίστηκαν με δυσπιστία, επιφυλακτικότητα ή και
κάποιες δόσεις ειρωνείας, όμως σταδιακά κέρδισαν έδαφος. Ακόμη και ο Όλι Ρεν, Αντιπρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρμόδιος Επίτροπος για τις Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις και
το Ευρώ, αναγκάσθηκε στις απαντήσεις του να παραδεχθεί ανακολουθίες ανάμεσα στο Ελληνικό Πρόγραμμα και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο ή τους στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ενώ
πολλοί συνάδελφοι ευρωβουλευτές υπερθεμάτισαν για την καταδίκη των μεθόδων και των πολιτικών
της Τρόικας στη σχετική Έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ο ρόλος
και τα έργα της Τρόικας: Κοινωνικές πτυχές και επιπτώσεις στην Απασχόληση». Η υιοθέτηση σειράς
σχετικών τροπολογιών που κατέθεσα αποτελεί δικαίωση και επιστέγασμα αυτής της σχεδόν πενταετούς
προσπάθειας.
Αλλά και μια συνολικής προσπάθειας, με την κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ-ΕΛΚ να λειτουργεί πραγματικά σαν μια αρραγής ομάδα με προσήλωση στο πατριωτικό καθήκον, μη διαψεύδοντας τον Κώστα
Καραμανλή που στην παρουσίαση του ψηφοδελτίου της ΝΔ για τις Ευρωεκλογές του 2009 μίλησε για
«μια ισχυρή, ανανεωμένη ομάδα υπεράσπισης των θέσεων της Πατρίδας μας, διεκδίκησης στο πλαίσιο
της Ευρώπης αλλά και για την ίδια την Ευρώπη». Εκφράζοντας ένα ευρύ φάσμα του φιλελεύθερου χώρου μετέτρεψε τις αντιθέσεις σε γόνιμη σύνθεση. Η εποικοδομητική διαχείριση της διαφορετικότητας
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των απόψεων έγινε μήτρα ολοκληρωμένων και υπεύθυνων θέσεων. Η πολιτική υπόσταση και οξυδέρκεια της επικεφαλής, Μαριέττας Γιαννάκου, η οποία και προλογίζει το βιβλίο αυτό, η μεγάλη ευρωπαϊκή
πορεία της Ρόδης Κράτσα, ο εμπειρισμός και η τεχνογνωσία του Γιώργου Παπαστάμκου, η εξειδίκευση
και η επιμονή του Γιώργου Κουμουτσάκου, ο νεανικός ενθουσιασμός και οι φρέσκιες ιδέες του Γιώργου
Παπανικολάου, η στωικότητα, οι γνώσεις και η κοσμοθεωρία του Γιάννη Τσουκαλά, αλλά και η αφοσίωση στις οικονομικές θεωρήσεις του Θόδωρου Σκυλακάκη, που για ένα χρονικό διάστημα ήταν στην Ομάδα, διαμόρφωσαν ένα εξαιρετικά ευνοϊκό, φιλικό και συνεργατικό περιβάλλον που σφράγισε αφενός την
εκτέλεση των κοινοβουλευτικών μας καθηκόντων και αφετέρου την καθημερινότητά μας. Ο καθένας
από εμάς επηρεάστηκε δημιουργικά από τον άλλον και όλοι μαζί συμβάλαμε ώστε σαν Ομάδα να διαδραματίσουμε, ποιοτικά και ποσοτικά, έναν καθοριστικό ρόλο για την Ελλάδα και τα εθνικά μας συμφέροντα.
Ταυτόχρονα, με γνώμονα το κοινωνικό συμφέρον αναπτύχθηκε μια ισχυρή συνεργατική σχέση με συζητήσεις, αναλύσεις, ακόμη και ταυτόσημες ή κοινές παρεμβάσεις με Έλληνες Ευρωβουλευτές και από
άλλες πολιτικές ομάδες, ανάμεσα στους οποίους ο Γιώργος Σταυρακάκης, ο Νίκος Σαλαβράκος και ο
Νίκος Χουντής που με τιμούν και με τα προλογικά τους σημειώματα, καθώς και η Συλβάνα Ράπτη με
την οποία συμμετείχαμε στις ίδιες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές, έχοντας μια συνεργασία με μετρήσιμο
κοινωνικό αποτέλεσμα και «εθνική λογική», μακριά από προσωπικές σκοπιμότητες και διάθεση σφετερισμού της εκάστοτε πολιτικής συγκυρίας.
Σημείο αναφοράς αποτέλεσε για όλους μας και η ενιαία γραμμή που διατηρήσαμε και ενδυναμώσαμε με
τους αδελφούς μας Κυπρίους τόσο στο κρίσιμο Εθνικό Ζήτημα του Κυπριακού, όσο και σε επιμέρους θέματα, ειδικότερα όταν η μαρτυρική Μεγαλόνησος εισήλθε στα «πλοκάμια» του Μεικτού Μηχανισμού Στήριξης.
Με το παρόν βιβλίο τίθενται σε δημόσιο διάλογο ο απολογισμός της δράσης μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και παράλληλα οι γενικότερες θέσεις μου για την κρίση που μαστίζει τη χώρα μας, καθώς και
προτάσεις που κατά καιρούς κατατέθηκαν και στα αρμόδια κυβερνητικά όργανα για τη διαχείριση και
αντιμετώπισή της με κεντρικό διακύβευμα την παλινόρθωση της ελληνικής κοινωνίας. Παράλληλα καταγράφονται διεξοδικά οι εξελίξεις στο επίπεδο του νομοθετικού έργου των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών στις οποίες συμμετείχα, συνοδευόμενες από τις τροπολογίες που κατέθεσα θεωρώντας εξαιρετικά
χρήσιμη την κωδικοποίηση και παρουσίαση των ευρωπαϊκών κατευθύνσεων, προθέσεων και οδηγιών
που είτε επηρεάζουν ήδη την κοινωνική και επαγγελματική μας ζωή, είτε αναμένεται να επηρεάσουν στο
άμεσο μέλλον τις επόμενες γενιές.
Είμαι βαθιά πεπεισμένος ότι η νηφάλια και κατά το δυνατόν αχρωμάτιστη ενημέρωση των Ελλήνων
πολιτών για τα ευρωπαϊκά τεκταινόμενα είναι καθήκον και υποχρέωση όλων μας.
Αυτή η πρωτοβουλία γίνεται συνεπέστερη μετά και την, από το 2009, προειλημμένη απόφασή μου να
ολοκληρωθεί η παρουσία μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την ολοκλήρωση της τρέχουσας θητείας
–απόφαση που είχα, άλλωστε, έγκαιρα γνωστοποιήσει στα αρμόδια κομματικά όργανα.
Μια θέση στην οποία παρέμεινα σταθερός παρά την τιμητική για εμένα πρόταση από τον Πρόεδρο της
ΝΔ και Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά να συμμετάσχω εκ νέου στο προσεχές ευρωψηφοδέλτιο, για
την οποία και ευχαριστώ τον ίδιο προσωπικά, τον Διευθυντή του γραφείου του κ. Κ. Μπούρα, καθώς και
τον Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής της ΝΔ κ. Α. Παπαμιμίκο.
Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τις Οργανώσεις Εργαζομένων και Εργοδοτών
σε όλη την Ελλάδα, Καταναλωτικές Ενώσεις και τις ανεξάρτητες δομές της κοινωνίας των πολιτών, αλλά
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και τους απλούς πολίτες, εργαζόμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες, που είτε γνώριζα ήδη από το παρελθόν είτε γνώρισα στο πλαίσιο της θητείας μου, για τη συνεργασία, τη συμπαράσταση
και την πολύτιμη βοήθεια που μου προσέφεραν κατά την εκτέλεση του κοινοβουλευτικού μου έργου.
Πάνω απ’ όλα, όμως, οφείλω να ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά τη Νέα Δημοκρατία που το 2009 με
συμπεριέλαβε στο ευρωψηφοδέλτιό της, και φυσικά προσωπικά και τον τότε Πρόεδρό της και Πρωθυπουργό κ. Κ. Καραμανλή για την εμπιστοσύνη που επέδειξαν στο πρόσωπό μου.
Ευελπιστώντας, λοιπόν, ότι ανταποκρίθηκα με επάρκεια στις διευρυμένες ανάγκες και απαιτήσεις του
ρόλου του Έλληνα ευρωβουλευτή, αλλά και ότι αυτήν την δύσκολη πενταετία υπηρέτησα κορυφαίους
εθνικούς και κοινωνικούς στόχους, χωρίς ελαστική συνείδηση και χωρίς να ξεχνώ την καταγωγή μου,
πέρα από κόμματα και πάνω από ιδεολογίες.
Αυτή η κρίσιμη πενταετία ολοκληρώνεται συνιστώντας έναν σημαντικό σταθμό στην προσωπική μου
διαδρομή που συνολικά δημιουργεί τη δέσμευση και την υποχρέωση να συνεχίσω να είμαι δυναμικά
παρών στα κοινωνικά δρώμενα. Η σχέση μου, άλλωστε, με την κοινωνία έχει καταστεί πλέον για εμένα
και τρόπος ζωής.
Κώστας Πουπάκης
Αθήνα, Μάιος 2014
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δράσεις, παρεμβάσεις, θέσεις
και τροπολογίες
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1. Εργασιακές σχέσεις και ανεργία.
Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και κατευθυντήριες
γραμμές απασχόλησης.
Η δημοσιονομική κρίση και οι επιβαλλόμενες πολιτικές για τη διαχείρισή της οδήγησαν σε μια σφοδρή
και ανεξέλεγκτη κρίση απασχόλησης, η οποία απεικονίζεται αφενός στη ραγδαία αύξηση της ανεργίας
και αφετέρου στην δραστική υποβάθμιση των όρων και της ποιότητας της εργασίας με τη βίαιη απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και την εξάπλωση της ευελιξίας.
Η ανεργία συνιστά το κορυφαίο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε ως κράτος και η καταπολέμησή της
είναι μείζον εθνικό ζήτημα. Η απώλεια εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων απασχόλησης και η εντεινόμενη
δυστοκία της εγχώριας αγοράς στη δημιουργία νέων, σταθερών και μακροπρόθεσμα βιώσιμων θέσεων
εργασίας διαμορφώνουν ένα τεράστιο έλλειμμα απασχόλησης που μετατρέπεται σε «έλλειμμα επιβίωσης».
Η Ελλάδα κατέχει μια θλιβερή πανευρωπαϊκή πρωτιά στα ποσοστά ανεργίας, με το δυσθεώρητο 28%,
και νεανικής ανεργίας, με 6 στους 10 νέους να βρίσκονται στο εργασιακό περιθώριο. Οι διαλυτικές προεκτάσεις από τη συρρίκνωση της απασχόλησης διατρέχουν κάθετα την κοινωνικοοικονομική πυραμίδα
στην ολότητά της, προκαλώντας σοβαρές αναταράξεις στην πραγματική οικονομία και την παραγωγική
διαδικασία, στην κοινωνική συνοχή και το ασφαλιστικό σύστημα.
Η διαρθρωτική επέκταση της αγοράς εργασίας είναι πρώτα και πάνω από όλα ζήτημα ανάπτυξης που
συνδέεται άρρηκτα με τον επιχειρούμενο (επανα)προσανατολισμό του παραγωγικού μοντέλου σε εθνικό, τοπικό και κλαδικό επίπεδο, ενώ προϋποθέτει έναν ολοκληρωμένο και σαφή σχεδιασμό του νέου
αναπτυξιακού υποδείγματος της χώρας.
Οι πολιτικές απασχόλησης –ενεργητικές και παθητικές– μπορούν να συμβάλουν συμπληρωματικά
και επικουρικά, αφενός στην παροχή κοινωνικής προστασίας, οικονομικής στήριξης και υγειονομικής
κάλυψης των ανέργων και των μακροχρόνια ανέργων που αποτελούν το 75% του συνόλου των ανέργων (παθητικές πολιτικές), και αφετέρου στην ένταξη ή επαναπροώθησή τους –συμπεριλαμβανομένων
των ευπαθών ή μειονεκτούντων ομάδων– στην απασχόληση μέσα από στοχευμένες δράσεις (επανα)
κατάρτισης, αναβάθμισης των εγκάρσιων δεξιοτήτων και ενίσχυσης του επαγγελματικού τους προφίλ
(ενεργητικές πολιτικές).
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια μετατόπιση του κέντρου βάρους της ευρωπαϊκής πολιτικής από τις
παθητικές στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, δηλαδή από την οικονομική στήριξη του άνεργου στην
ενδυνάμωση των προσπαθειών του να ενταχθεί στην αγορά εργασίας.
Χωρίς αμφιβολία, οι ενεργητικές πολιτικές συνάδουν περισσότερο με τα ζητούμενα της ανάπτυξης,
την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, καθώς και ότι η ορθή εφαρμογή τους
μπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσματα στον περιορισμό της «μαύρης εργασίας». Σε καμία περίπτωση,
όμως, δεν πρέπει με αυτόν τον τρόπο να υπονομεύονται οι προνοιακές πολιτικές και οι αρχές της κοινωνικής προστασίας των ανέργων από φαινόμενα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.
Οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης που εφαρμόστηκαν μέχρι σήμερα στη χώρα μας για την καταπολέμηση της ανεργίας δεν συνέβαλαν ουσιαστικά στη μείωσή της, αφού χρησιμοποιήθηκαν απο27
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σπασματικά, λειτουργώντας περισσότερο ως
ευκαιριακό μέσο για την υποαμοιβή των εργαζομένων.
Στον αντίποδα, η απαρέγκλιτη εφαρμογή της
πολιτικής της εσωτερικής υποτίμησης, με την
εμμονή στην αδιέξοδη ιδεοληψία αναζήτησης
της ανταγωνιστικότητας μέσω της συμπίεσης
του μισθολογικού κόστους, εγκαινίασε μια σειρά διαδοχικών και ανάλγητων αλλαγών στον
πυρήνα του ατομικού και συλλογικού εργατικού
δικαίου, που φαίνεται να διολισθαίνει οριστικά
από τον υπαρξιακό του ρόλο, αυτόν δηλαδή της
προστασίας των εργαζομένων, σε μια σχέση εξ
ορισμού άνιση και ετεροβαρή.
Η άναρχη και χωρίς κανόνες διάδοση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης –ακόμη και των
πιο ακραίων μορφών εργασιακής επισφάλειας,
όπως οι εργολαβίες και η ενοικίαση– σε βάρος
της πλήρους και σταθερής εργασίας, η διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου αποκλειστικά και μόνο
σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης, καθώς
και η μείωση του κόστους της υπερεργασίας και
υπερωρίας συνθέτουν ένα περιβάλλον απόλυτης
νομιμοποίησης και μονιμοποίησης διαχρονικών πόθων των μεγαλοεργοδοτών.
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
2010, p. 47
Παρασκευη, 14 Μαιος

Η μερική απασχόληση γίνεται κανόνας για να βρει κάποιος –αν βρει– δουλειά και η εκ περιτροπής
εργασία αναγκαία συνθήκη για να τη διατηρήσει.
Ταυτόχρονα, εξελίσσεται και μια παράλληλη διαδικασία με στόχο την πλήρη αποδόμηση της Συλλογικής Αυτονομίας και τη βίαιη αποκέντρωση του Συστήματος Συλλογικών Συμβάσεων σε επίπεδο επιχείρησης ή ατόμου.
Η ωμή νομοθετική παρέμβαση για τον καθορισμό του βασικού μισθού –με τη θεσμοθέτηση δύο κατώτατων μισθών, παραβιάζοντας την αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία– η αναστολή της δυνατότητας
καθολικής επέκτασης των κλαδικών συμβάσεων και της ευνοϊκής ρύθμισης, καθώς και η απονεύρωση
του ΟΜΕΔ, σε συνδυασμό με την ελαστικοποίηση του πλαισίου των ατομικών και ομαδικών απολύσεων,
υπονομεύουν κάθε προοπτική διαφύλαξης της εργασιακής δικαιοσύνης και αξιοπρέπειας.
Θεμελιώδη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα καταργούνται, συλλογικές και κοινωνικές κατακτήσεις δεκαετιών καταστρατηγούνται στην πράξη με κοινό παρανομαστή τη μετατροπή της Ελλάδας
σε χώρα φθηνού εργασιακού κόστους. Πρόκειται για εκτεταμένες σε εύρος και ένταση αλλαγές που
συσχετίζονται εκβιαστικά με τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας και πραγματοποιούνται με
μονομερείς αποφάσεις, χωρίς ούτε καν τον στοιχειώδη κοινωνικό διάλογο, καθηλώνοντας –αν δεν τα
παραβιάζουν– τους Έλληνες εργαζόμενους στα απώτατα όρια του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου.
28
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CRASH
Πεµπτη, 12 Ιανουαριος

2012, p. 105

29

5 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

1.1 Εργασιακές σχέσεις και κοινωνικός διάλογος
I. Άτυπες μορφές απασχόλησης
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη είναι αντιμέτωποι με μια βαθιά οικονομική και δημοσιονομική
κρίση που έχει μετεξελιχθεί σε κρίση απασχόλησης, με έντονες και απρόβλεπτες κοινωνικές διαστάσεις.
Το ποσοστό ανεργίας ξεπερνά πλέον το 12%, ενώ από το σύνολο των ευρωπαίων απασχολούμενων άνω
του 14% εργάζεται σε ευέλικτες μορφές απασχόλησης και οι φτωχοί εργαζόμενοι ανέρχονται περίπου
στο 10%.
Είναι αναγκαίο να καταβληθούν προσπάθειες και να ληφθούν οι απαραίτητες δράσεις προκειμένου να
διαφυλαχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις εργασίας, να επιτευχθεί ανάπτυξη συνοδευόμενη
από τη δημιουργία βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης ως μέσο επαρκούς διαβίωσης, προσωπικής
και κοινωνικής ευημερίας.
Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο, στη βάση της βιώσιμης ανάπτυξης, της πλήρους απασχόλησης,
της κοινωνικής προόδου, της ευημερίας και της κοινωνικής προστασίας, είναι η κινητήρια δύναμη στην
προσπάθεια εξόδου από την κρίση –η ευρωπαϊκή απάντηση σε ένα παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον
με υψηλά επίπεδα ανταγωνισμού.
Σε αυτό το πλαίσιο καταρτίστηκε και η στρατηγική της Ένωσης για τη δεκαετία 2010 - 2020 βασισμένη
στην παραδοχή ότι η κοινωνία και η πραγματική οικονομία είναι έννοιες πλήρως αλληλένδετες. Υιοθετήθηκαν, λοιπόν, μια σειρά από οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους, με την έννοια της πυξίδας για την
πορεία της Ένωσης σε κάθε τομέα πολιτικής. Κεντρικό διακύβευμα αποτέλεσε η έναρξη μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την απασχόληση. Σε αυτήν την κατεύθυνση και με δεδομένη
την τάση διεύρυνσης της ευελιξίας στην εργασία χωρίς να συνοδεύεται από την απαραίτητη ασφάλεια
καταρτίσαμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έκθεση σχετικά με τις άτυπες συμβάσεις και τις νέες
μορφές κοινωνικού διαλόγου, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου αναφορικά με τις επιπτώσεις που
μπορεί να έχει στη συνοχή της αγοράς εργασίας, αλλά και στο επίπεδο των συνθηκών εργασίας όπως
αυτό διαμορφώνεται.
Στο εν λόγω ψήφισμα τίθενται οι εξής προτεραιότητες:
• να ληφθούν, σε εθνικό επίπεδο, οι απαραίτητες πρωτοβουλίες, προκειμένου να αποτραπεί ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας με την άναρχη εξάπλωση των ευέλικτων μορφών εργασίας, κατάσταση
που έχει ενταθεί ιδιαίτερα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης,
• να ενισχυθεί ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων και η ουσιαστική και ενεργή συμμετοχή τους στην κατάρτιση και υιοθέτηση σχετικών πολιτικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (το πρώτο βήμα έχει γίνει
με τη Συνθήκη της Λισαβόνας),
• να προφυλαχθεί η απασχόληση, να αποτραπεί η μαζική ανεργία και να ενισχυθεί η πρόσβαση των
ανέργων στην αγορά εργασίας, μέσω της ενίσχυσης των προσπαθειών αναφορικά με την επένδυση σε
νέες δεξιότητες, την κατάρτιση, τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας, την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του θεσμού της αυτοαπασχόλησης, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την
ενδυνάμωση των πολιτικών και πρακτικών ισότητας ανδρών και γυναικών στην απασχόληση.
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Η Θ έ σ η μα ς
Θεωρούμε ότι η προσήλωση στην πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης, αλλά και της μεταρρύθμισης
των εργασιακών σχέσεων στην κατεύθυνση της απορρύθμισης της αγοράς εργασίας υπονομεύει τις
προσπάθειες επίτευξης ανάπτυξης και δημοσιονομικής εξισορρόπησης, αφενός διότι πλήττει σημαντικά
την πραγματική οικονομία και αφετέρου διότι αγνοεί τις κοινωνικές ισορροπίες.
Πιστεύουμε ότι οι ευρωπαίοι πολίτες είναι πιθανότερο να αποδεχτούν τις διαρθρωτικές αλλαγές και να
συνδράμουν τις εθνικές και ευρωπαϊκές προσπάθειες, όταν αυτές δρομολογούνται στη βάση της δικαιοσύνης και με απώτερο στόχο την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση της ανεργίας. Οι κυβερνήσεις χρειάζεται να επενδύσουν στον άνθρωπο υλοποιώντας με αποφασιστικότητα στρατηγικές δια βίου
μάθησης και πρόσθετης οικονομικής στήριξης, επιτυγχάνοντας ένα ισχυρό κοινωνικό συμβόλαιο και με
την ενεργή συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων.
Στο εν λόγω ψήφισμα ενσωματώθηκαν, συγκεντρώνοντας την υποστήριξη της πλειοψηφίας των πολιτικών ομάδων, τροπολογίες μας, που προασπίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων και ανέργων
ευρωπαίων, στην κατεύθυνση της καταπολέμησης του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας και των
στρεβλώσεων που έχουν προκύψει από την άναρχη και άνευ όρων εξάπλωση των ευέλικτων-άτυπων
μορφών εργασίας, καθώς και στην κατεύθυνση ενίσχυσης του κοινωνικού διαλόγου, στο πλαίσιο της
ενδυνάμωσης της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων. Υποστηρίξαμε δυναμικά:
• την ανάγκη επανακαθορισμού των εργασιακών σχέσεων, με σκοπό την αποφυγή στρεβλώσεων, όπως
το φαινόμενο των ψευδοαυτοαπασχολούμενων («μπλοκάκια»), και τη θέσπιση σε εθνικό επίπεδο ενός
σαφούς θεσμικού πλαισίου που θα διέπει τις ευέλικτες-άτυπες μορφές απασχόλησης,
• ότι η διασφάλιση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και των εργασιακών κεκτημένων θα πρέπει
να αποτελεί προτεραιότητα,
• την ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση και της μετάβασης στην πλήρη και ποιοτική απασχόληση, μέσω της προώθησης στοχευμένων
ενεργητικών και παθητικών πολιτικών
απασχόλησης, καθώς επίσης και
• την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης της κοινωνικής και θεσμικής αναγνώρισης των
κοινωνικών εταίρων σε εθνικό επίπεδο,
στο πλαίσιο της κατάρτισης των πολιτικών
απασχόλησης, μέσω ενός ισότιμου κοινωνικού διαλόγου.
Η επίσημη αναγνώριση του ρόλου των
κοινωνικών εταίρων στη νέα Συνθήκη
αποτελεί πρόοδο, καθώς αναγνωρίζει την
αυτονομία τους και επιβεβαιώνει εκ νέου
τη στήριξη που προτίθεται να προσφέρει
η Ευρωπαϊκή Ένωση στην προώθηση του
κοινωνικού διαλόγου. Η συμβολή των Ευρωπαίων και εθνικών κοινωνικών εταίρων

ΚΕΡ∆ΟΣ
Πεµπτη, 11 Μαρτιος 2010

, p. 63
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στην επίτευξη της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι ιδιαίτερα σημαντική όσον αφορά την επίτευξη των
στόχων στην απασχόληση και την υλοποίηση του προγράμματος για την ευελισφάλεια. Εντούτοις μας
λυπεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι η πρόοδος που φαίνεται να σημειώθηκε δεν ωφέλησε τη χώρα μας, όπου,
αντιθέτως, με τα μνημόνια συνεργασίας αγνοήθηκαν τεχνηέντως και παραβλέφθηκαν θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αρχές, όπως αυτή του κοινωνικού διαλόγου και του ανεξάρτητου χαρακτήρα των συλλογικών
διαπραγματεύσεων.
«Απαιτείται η δημιουργία ενός σαφούς θεσμικού πλαισίου για τη θωράκιση της ασφάλειας των εργαζομένων και η ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους, ώστε να αντιμετωπισθούν φαινόμενα
στρέβλωσης όπως τα "μπλοκάκια" που διαταράσσουν την κοινωνική συνοχή, πλήττοντας τη δημοσιονομική κατάσταση των Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης και του Κράτους.»

ΑΥΡΙΑΝΗ
p. 12
Πεµπτη, 7 Ιουλιος 2011,

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Τεταρτη, 17 Μαρτιος 2010, p. 11

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
Τεταρτη, 20 Ιανουαριος 2010, p. 20
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Το Ε ργα τ ι κ ό Δ ί και ο στ ην Έ νωση
Το ζήτημα των εργασιακών σχέσεων εμπίπτει εν πολλοίς στις αρμοδιότητες των κρατών μελών με την
ευρωπαϊκή νομοθεσία να θεσπίζει μονάχα τα ελάχιστα εγγυημένα όρια προστασίας έναντι των πλέον
κεντρικών ζητημάτων, όπως αυτό του χρόνου εργασίας ή και των συνθηκών-κανόνων απασχόλησης
στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς και της ελεύθερης διακίνησης εργαζομένων. Κατά τη διάρκεια της
7ης θητείας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κληθήκαμε μεταξύ άλλων να αποφασίσουμε για σημαντικά
ζητήματα εργατικού δικαίου, πέρα από εθνικές σκοπιμότητες, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τον ευρωπαίο
εργαζόμενο, τις ανάγκες του και τα δικαιώματά του, καταγράφοντας και αξιολογώντας τις γνωμοδοτήσεις των κοινωνικών εταίρων και των εμπλεκομένων φορέων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Απόσπαση των εργαζομένων
Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, η ελευθερία εγκατάστασης και η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών συνιστούν θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το άρθρο 56 της Συνθήκης
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ της ελεύθερης κυκλοφορίας εργαζομένων και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.
Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων δίνει σε κάθε πολίτη το δικαίωμα να μετακινείται χωρίς
προσκόμματα και να διαμένει σε άλλο κράτος μέλος με σκοπό την εργασία, ενώ προστατεύεται από
διακρίσεις στην απασχόληση, στην αμοιβή και στο σύνολο των όρων εργασίας σε σχέση με τους υπηκόους του εν λόγω κράτους μέλους. Τουναντίον, η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών δίνει στις επιχειρήσεις
το δικαίωμα να παρέχουν υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος. Σε αυτό το πλαίσιο έχουν τη δυνατότητα να
αποστέλλουν («αποσπούν») προσωρινά δικούς τους εργαζομένους σε άλλο κράτος μέλος, προκειμένου
να εκτελέσουν εκεί τις εργασίες που απαιτούνται για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών. Οι υπ' αυτή
την έννοια εργαζόμενοι καλύπτονται από την Οδηγία 96/71/ΕΚ.
Είναι σαφές ότι απαιτείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα συνεκτικό θεσμικό πλαίσιο προκειμένου να εξασφαλίζεται αφενός η ελευθερία παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών και αφετέρου η προστασία των
δικαιωμάτων των εργαζομένων που αποσπώνται προσωρινά στο εξωτερικό με έναν συγκεκριμένο σκοπό. Πρέπει να υπάρξει μια δέσμη σαφώς καθορισμένων όρων εργασίας και απασχόλησης με την οποία
πρέπει να συμμορφώνεται ο πάροχος υπηρεσιών στη χώρα υποδοχής, ώστε να διασφαλίζεται η ελάχιστη
προστασία των εργαζομένων. Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός κλίματος δίκαιου ανταγωνισμού με ίσους
όρους, καθώς και ασφάλειας δικαίου για τους παρόχους υπηρεσιών, τους αποδέκτες και τους εργαζομένους που αποσπώνται.
Οι διαφορετικές ερμηνείες των κανόνων της Οδηγίας που διέπει το καθεστώς των εργαζομένων που βρίσκονται σε απόσπαση, η αδυναμία διενέργειας αποτελεσματικών ελέγχων, η ελλειμματική διακρατική ανταλλαγή πληροφοριών, η χαμηλή ποιότητα διοικητικής συνεργασίας και η περιορισμένη πρόσβαση στην πληροφόρηση αποτελούν κάποια από τα ζητήματα που συντέλεσαν στη λήψη της απόφασης για επανεξέταση της
Οδηγίας για την Απόσπαση των Εργαζομένων. Παράλληλα, έντονες αντιπαραθέσεις που τελικώς κατέληξαν
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ανέδειξαν το ζήτημα της εξισορρόπησης μεταξύ των οικονομικών ελευθεριών
και της άσκησης του δικαιώματος της συλλογικής δράσης εκ μέρους των συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπήρξε έντονη διαφωνία επί του ζητήματος της επανεξέτασης
της Οδηγίας για την απόσπαση εργαζομένων, με πολλούς ευρωβουλευτές να απαιτούν την εκ βάθρων ανα33
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θεώρηση της νομοθεσίας. Έπειτα από διαβουλεύσεις που διήρκεσαν περίπου δύο χρόνια βρέθηκε κοινός
τόπος που όχι μόνο συγκέντρωσε την πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά φάνηκε να γίνεται
αποδεκτός και από τις εθνικές κυβερνήσεις. Πρόκειται για τον εμπλουτισμό της υπάρχουσας νομοθεσίας με
αυστηρότερες διατάξεις αναφορικά με τον ορισμό του αποσπασμένου εργαζόμενου, της θέσπισης εξαντλητικής λίστας ελέγχου των επιχειρήσεων που αποσπούν εργαζομένους, αλλά και την εφαρμογή της από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνης αναφορικά με κρούσματα αντικανονικότητας σε περιπτώσεις υπεργολαβίας.

Η Θ έ σ η μα ς
Οι οικονομικές ελευθερίες συνιστούν ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της ενιαίας αγοράς, αλλά
η θετική τους φύση έγκειται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι δε λειτουργούν σε βάρος των κοινωνικών και εργασιακών προτύπων. Το κλειδί της προστιθέμενης αξίας της εσωτερικής αγοράς είναι ότι
συνοδεύεται και συμπληρώνεται από το ευρωπαϊκό κοινωνικό κεκτημένο. Σε αυτή την κατεύθυνση, της
διασφάλισης της εξισορρόπησης μεταξύ των επιταγών του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και των
οικονομικών ελευθεριών, εκφράσαμε την ανησυχία μας σχετικά με το υπάρχον καθεστώς που διέπει την
απόσπαση και καταθέσαμε μια σειρά από τροπολογίες, που τελικώς ενσωματώθηκαν στη συμβιβαστική
θέση που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πλήρως συντεταγμένες με τις θέσεις των ευρωπαϊκών συνδικάτων κυρίως σε ό,τι αφορά το ζήτημα της προστασίας των αποσπασμένων εργαζομένων στο
πλαίσιο της υπεργολαβίας. Ταχθήκαμε υπέρ της δημιουργίας συνεκτικών και ολοκληρωμένων κανόνων
που διασφαλίζουν την επαρκή προστασία των ενοικιαζόμενων αποσπασμένων εργαζομένων.
Είμαστε υπέρ ενός πλήρους και ιδιαίτερα λεπτομερούς καταλόγου αναφορικά με τον ορισμό του αποσπασμένου εργαζομένου, αλλά και της θέσπισης συγκεκριμένων κριτηρίων σχετικά με τις επιχειρήσεις
που αποσπούν σε ένα άλλο κράτος μέλος από αυτό στο οποίο έχουν έδρα. Είναι απαραίτητο να ενισχυθεί
η διακρατική συνεργασία, αλλά και οι ελεγκτικές αρχές σε εθνικό επίπεδο. Παρά το γεγονός ότι η χώρα
μας δεν έχει άμεσο ενδιαφέρον, καθώς το φαινόμενο της απόσπασης δεν είναι διαδεδομένο, θεωρούμε
ότι αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό και αμφιλεγόμενο ζήτημα που έχει εγείρει πολλές αντιδράσεις και εκ
διαμέτρου αντίθετες απόψεις. Θεωρούμε ότι απαιτείται μια ψύχραιμη, πέρα από δογματισμούς προσέγγιση
του θέματος, με βασικό αίτημα την προστασία των εργαζομένων και των κεκτημένων δικαιωμάτων τους.
«H αντιμετώπιση του κατακερματισμού τόσο της ευρωπαϊκής, όσο και της ελληνικής αγοράς εργασίας
πρέπει να αποτελέσει βασική προτεραιότητα των κοινοτικών και εθνικών πολιτικών. Αντίθετα, έπειτα και
από τις τελευταίες εξελίξεις στη χώρα μας, αυτό που διαφαίνεται έντονα είναι μια προσπάθεια της κυβέρνησης να καταστήσει την Ελλάδα χώρα φθηνού εργασιακού κόστους, ισοπεδώνοντας κάθε δικλείδα
προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων, με τη δημιουργία εργαζομένων πολλαπλών ταχυτήτων και την
άναρχη επέκταση των πιο ακραίων μορφών εργασιακής επισφάλειας (εργολαβίες-ενοικίαση). Ο θεσμός
του κοινωνικού διαλόγου απαξιώνεται, ενώ ο Έλληνας εργαζόμενος οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια
στη φτώχεια, την ανέχεια και την εργασιακή ανασφάλεια, την ώρα που δεν έχει ληφθεί καμία αναπτυξιακή
πρωτοβουλία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την προσέλκυση επενδύσεων. Αυτός είναι ο
τρόπος αύξησης της παραγωγικότητας, ο δρόμος της ανάπτυξης, της ελπίδας και της σωτηρίας; Τα ασφαλιστικά ταμεία θα γίνουν βιώσιμα με τις μειωμένες εισφορές από τους μισθούς της πείνας;»
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Χρόνος Εργασίας για τους Οδηγούς Βαρέων Οχημάτων
Η Οδηγία 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την οργάνωση του χρόνου
εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών τέθηκε σε ισχύ το 2005. Οι κοινοί
κανόνες της εν λόγω Οδηγίας εξασφαλίζουν τα ελάχιστα πρότυπα κοινωνικής προστασίας για τους μετακινούμενους εργαζόμενους στον τομέα των οδικών μεταφορών και θεωρούνται σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της υγείας και της προστασίας των μετακινούμενων εργαζομένων στον τομέα αυτό, αυξάνοντας έτσι
την οδική ασφάλεια και το θεμιτό ανταγωνισμό. Η Οδηγία, με τις διατάξεις που περιέχει για την προστασία
των μετακινούμενων εργαζόμενων από τις δυσμενείς επιπτώσεις της παρατεταμένης εργασίας, της ανεπαρκούς ανάπαυσης ή και των αντικανονικών ρυθμών εργασίας, αποτελεί συμπληρωματικό νομοθέτημα
(ειδικής φύσης) ως προς τη γενική Οδηγία σχετικά με τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας 2003/88/ΕΚ.
Οι διαφορετικοί τρόποι ερμηνείας και εφαρμογής της Οδηγίας 2002/15/ΕΚ αποδείχτηκε ότι είχαν ως
αποτέλεσμα τη στρέβλωση του ανταγωνισμού και τις διαφορές στα ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα που
εφαρμόζονται στα κράτη μέλη. Οι δυσκολίες εντοπίστηκαν κυρίως στην ασαφή διάκριση μεταξύ των
μετακινούμενων εργαζόμενων και των αυτοαπασχολούμενων οδηγών, γεγονός που προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στην επιβολή των κανόνων και επέτεινε τον κίνδυνο αύξησης του φαινομένου των
ψευδοαυτοαπασχολούμενων οδηγών, καθώς δεν ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας.
Ο κίνδυνος δημιουργίας εργαζομένων δύο ταχυτήτων στο συγκεκριμένο κλάδο απαιτούσε την ανάληψη δράσεων, τροφοδοτώντας σημαντική συζήτηση για τον τρόπο ανάσχεσης των εν λόγω κακών
πρακτικών. Τέθηκαν επομένως επί τάπητος δύο προτάσεις για την αναθεώρηση της Οδηγίας: είτε η συμπερίληψη των αυτοαπασχολούμενων εργαζόμενων στο πεδίο εφαρμογής της είτε η σαφής διευκρίνιση
του όρου «αυτοαπασχολούμενος» προκειμένου να περιοριστούν οι στρεβλώσεις («μπλοκάκια»).
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπήρξε σημαντική διάσταση απόψεων με πολλές φωνές να
θεωρούν ανέφικτη την ένταξη των ελεύθερων επαγγελματικών στις διατάξεις για την οργάνωση του
χρόνου εργασίας, καθώς είναι σχεδόν αδύνατη η καταγραφή του χρόνου αμιγούς οδήγησης και των
υπολοίπων δραστηριοτήτων. Τελικώς, έπειτα από μια σειρά δυναμικών και δύσκολων διαπραγματεύσεων επικράτησε η άποψη –για την οποία και εμείς αγωνιστήκαμε με την κατάθεση τροπολογιών– της
εφαρμογής των ίδιων κανόνων διευθέτησης του χρόνου εργασίας στο σύνολο του κλάδου, ανεξάρτητα
από τη σχέση εργασίας και της προσθήκης εξαντλητικού ορισμού του «αυτοαπασχολούμενου εργαζόμενου» προκειμένου να αποφευχθούν στρεβλώσεις.

Η Θ έ σ η μα ς
Η Κοινοτική νομοθεσία οφείλει να είναι σαφής, τοποθετημένη, αναλογική και εφαρμόσιμη. Πιστεύουμε
ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση –και αν λάβουμε υπόψη ότι το μείζον ζήτημα είναι η προάσπιση της
οδικής ασφάλειας– είναι επιτακτική ανάγκη η ύπαρξη κοινών κανόνων για το χρόνο εργασίας. Προς
αυτή την κατεύθυνση καταθέσαμε τροπολογίες και δημιουργήσαμε συμμαχίες με συναδέλφους άλλων
κρατών μελών προκειμένου να διασφαλίσουμε την απαραίτητη πλειοψηφία. Ως ελληνική αντιπροσωπεία
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος θέσαμε ως προτεραιότητα την οδική ασφάλεια, ανεξάρτητα από την
εργασιακή σχέση και πείσαμε και άλλες αντιπροσωπείες να μας ακολουθήσουν.
Το βασικό μας αίτημα ήταν η θέσπιση μιας πλήρους και ολοκληρωμένης νομοθεσίας χωρίς παραθυράκια που να καλύπτει όλους τους εργαζόμενους του κλάδου και να μην αφήνει περιθώρια εκμετάλλευσης
35
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των εργαζομένων, εξαναγκάζοντάς τους σε αυτοαπασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας. Παράλληλα
απευθύναμε έκκληση για τη δημιουργία έξυπνης νομοθεσίας χωρίς γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις, για την
ενίσχυση των διακρατικών ελέγχων, τη διασφάλιση της ενεργούς συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων, την
αύξηση των ελέγχων για την καταπολέμηση του φαινομένου των ψευδοαυτοαπασχολούμενων, καθώς και
τη συμπερίληψη ενός εξαντλητικού ορισμού αναφορικά με τον αυτοαπασχολούμενο οδηγό.
«Οι σαράντα ώρες εργασίας και η ημερήσια ανάπαυση δεν είναι αυθαίρετα συντεχνιακά αιτήματα αλλά
αναγκαία συνθήκη για μια αναπτυξιακή πορεία με παραγωγικό εργατικό δυναμικό και κερδοφόρες επιχειρήσεις. "Ανταγωνιστικός εργαζόμενος", άλλωστε, είναι ο υγιής εργαζόμενος. Αντίθετα, η εξάντληση
και καταπόνηση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας μόνο επώδυνες επιπτώσεις μπορούν να επιφέρουν στην οικονομική πρόοδο και την κοινωνική συνοχή τόσο με την αύξηση των εργατικών ατυχημάτων, όσο και την αντίστοιχη επιβάρυνση των Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας. Οι Έλληνες
είναι πρωταθλητές στους χρόνους εργασίας σύμφωνα με όλα τα στοιχεία των Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Οργανισμών, την ώρα, μάλιστα, που βλέπουν τους μισθούς τους να συρρικνώνονται σχεδόν κάθε μήνα.
Η Κομισιόν αν θέλει να είναι πραγματικός θεματοφύλακας του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου οφείλει να
δώσει και τις αντίστοιχες "οδηγίες" προς τους εκπροσώπους της στην Τρόικα, που με τις απαιτήσεις
τους δείχνουν να έχουν ξεχάσει πως η Ελλάδα είναι ένα κράτος του στενού πυρήνα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.»

II. Αυτοαπασχολούμενοι και Κοινωνική Πρόνοια
Στη βάση της παραδοχής ότι «οι παροχές κοινωνικής προστασίας κρίνονται επαρκείς όταν επιτρέπουν
την επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων της κοινωνικής πολιτικής, αποσοβώντας βασικούς
κινδύνους και διασφαλίζοντας τη δίκαιη κοινωνική ανταπόδοση – δηλαδή τον επιθυμητό λόγο του επιπέδου παροχών προς τους φόρους ή εισφορές που καταβάλλονται κατά τη διάρκεια του βίου», εξετάσαμε
σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το ζήτημα της κοινωνικής προστασίας για όλους, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων.
Η κοινωνική προστασία, ως κεντρικός βραχίονας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου, αποτελεί την
«αιχμή του δόρατος» των σχεδίων δράσης για την προαγωγή της κοινωνικής ένταξης και δικαιοσύνης, καθώς και για την προστασία των εισοδημάτων, συμβάλλοντας στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών
υγείας και εκπαίδευσης για όλους. Η αποτελεσματικότητα ενός συστήματος κοινωνικής προστασίας προϋποθέτει και προαπαιτεί την ύπαρξη κοινωνικής ασφάλισης χωρίς αποκλεισμούς και με επαρκείς παροχές.
Η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ιδιαίτερα σε περιόδους
κρίσης, καθώς και η ανάπτυξη των δικλείδων ασφαλείας για την προστασία της βιωσιμότητας τους θέτοντας στο επίκεντρο τη λήψη μέτρων ενεργοποίησης, θα πρέπει να ιδωθεί ως μέρος των κοινωνικών
επενδύσεων που συντελούν αφενός στη συμφιλίωση των κοινωνικών και οικονομικών στόχων και αφετέρου στη διασφάλιση της δημοσιονομικής εξισορρόπησης σε βάθος χρόνου.
Είναι σαφές ότι οι κοινωνικές επενδύσεις δεν πρέπει να λογίζονται ως έξοδο αλλά ως αναπτυξιακή
δράση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τέθηκε υπέρ της άποψης ότι η μείωση του επιπέδου ποιότητας των
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συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης δεν αποτελεί την ενδεδειγμένη λύση για τη μακροπρόθεσμη διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους. Αντίθετα απαιτούνται μέτρα διεύρυνσης της συμμετοχής στην αγορά
εργασίας με παράλληλη εγγύηση επαρκών και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης.
Σε αυτή την κατεύθυνση και με δεδομένο ότι σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα (2012) η
αυτοαπασχόληση φαίνεται να αντιστοιχεί στο 15% –περίπου 32,8 εκατομμύρια άτομα– της συνολικής
απασχόλησης στην ΕΕ, με τη χώρα μας να κατατάσσεται στις υψηλότερες θέσεις, καθίσταται επιτακτική
η ανάγκη επαναπροσδιορισμού των καθεστώτων κοινωνικής ασφάλισης των αυτοαπασχολούμενων.
Σε σχετικό ψήφισμα σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γίνεται έκκληση η εξάπλωση της αυτοαπασχόλησης να συνοδευτεί και με την εγγύηση παροχής επαρκούς κοινωνικής προστασίας για τους
αυτοαπασχολούμενους. Καλούνται τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η αυτοαπασχόληση θα δίνει τη
δυνατότητα σε αυτούς που την επιλέγουν να απολαμβάνουν αξιοπρεπείς συνθήκες κοινωνικής προστασίας και εργασίας, και να μην καθίσταται μέσο παράκαμψης του εργατικού δικαίου και του συστήματος
κοινωνικής προστασίας και ασφάλισης.

Η Θ έ σ η μα ς
Πιστεύουμε ότι η κοινωνική πολιτική πρέπει να αποτελέσει βασικό πολλαπλασιαστή στο «μαθηματικό
τύπο» της δημοσιονομικής εξυγίανσης. Η ανταγωνιστικότητα, η αύξηση της παραγωγικότητας, η υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων, η ενδυνάμωση της οικονομίας είναι στόχοι που
δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς τη στήριξη των πολιτών.
Αναγνωρίζοντας ότι η προώθηση της
αξιοπρεπούς απασχόλησης, η καταπολέμηση της ανεργίας και της εισφοροαποφυγής αποτελούν αναγκαία συνθήκη
για τη δημιουργία και ανάπτυξη ποιοτικής και επαρκούς κοινωνικής προστασίας, καταθέσαμε μια σειρά τροπολογιών, οι οποίες και έγιναν δεκτές από
την πλειοψηφία των ευρωβουλευτών
θέτοντας επιτακτικά, μεταξύ άλλων:
• την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της επάρκειας
της κοινωνικής προστασίας των αυτοαπασχολούμενων με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων,
• το αίτημα αποκατάστασης της δρομολογούμενης απορρύθμισης της
αγοράς εργασίας που πλήττει σημαντικά τη βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης,
αλλά και

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
Παρασκευη, 24 Ιουνι

ος 2011, p. 24
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• την υιοθέτηση άμεσων δράσεων για την πρόληψη και καταπολέμηση του φαινομένου της ψευδοαυτοαπασχόλησης - «μπλοκάκια», που υπονομεύει την ουσία και λειτουργία των συνταξιοδοτικών συστημάτων, τροφοδοτώντας τον κατακερματισμό της αγοράς εργασίας.
Θεωρούμε ότι η Οικονομική και Νομισματική Ένωση, χωρίς ισχυρή κοινωνική διάσταση, είναι ένας
γίγαντας με πήλινα πόδια. Αυτό είναι άλλωστε και κεντρικό διακύβευμα της Ελληνικής Προεδρίας. Οι
οικονομικές πολιτικές αυτοϋπονομεύονται όταν αγνοούν την κοινωνία.

III. Επιθεωρήσεις Εργασίας
Σε μία περίοδο έντονης εργασιακής απορρύθμισης ως αντίδοτο στην κρίση απασχόλησης που μαστίζει
την Ευρώπη ο ρόλος των επιθεωρήσεων εργασίας αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Η εξάπλωση της ευελιξίας στις εργασιακές σχέσεις χωρίς να συνοδεύεται από την απαραίτητη ασφάλεια καθώς και
η προσήλωση σε πολιτικές ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων, υπό τον μανδύα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, φαίνεται να υπονομεύουν την ποιότητα των εργασιακών σχέσεων, υποβαθμίζοντας τα κοινωνικά πρότυπα και έχοντας ως αποτέλεσμα τον κατακερματισμό της αγοράς εργασίας.
Η επέκταση των άτυπων μορφών απασχόλησης και η ραγδαία αύξηση της ανεργίας έχουν θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων. Η αδήλωτη εργασία φαίνεται να ξεπερνά το 18%
του συνολικού ΑΕΠ της Ευρώπης των 28, σημειώνοντας δραματική αύξηση λόγω της οικονομικής κρίσης
και οδηγώντας σε αλγεινές επιπτώσεις για τον κόσμο της εργασίας αλλά και τα δημόσια οικονομικά.
Οι επιθεωρήσεις εργασίας αποτελούν την αιχμή του δόρατος στην προάσπιση των δημοσίων οικονομικών και στη διασφάλιση της βιωσιμότητας των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενώ συνιστούν και
ένα από τα τελευταία οχυρά έναντι της δρομολογούμενης εργασιακής απορρύθμισης και της αβεβαιότητας που δημιουργεί.
Σε αυτό το πλαίσιο υιοθετήθηκε έκθεση πρωτοβουλίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου αναγνωρίζεται πανηγυρικά ο κεντρικός ρόλος των επιθεωρήσεων εργασίας στην προσπάθεια επίτευξης κοινωνικά
δίκαιης και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. Παράλληλα, με δεδομένο ότι σε πολλά κράτη μέλη η μαύρη
εργασία φαίνεται να υπερβαίνει το 30%, στο ψήφισμα
του Κοινοβουλίου προτείνονται δράσεις για την εντατικοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας
των ελέγχων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, όπως μεταξύ άλλων:
• η προώθηση της διακρατικής συνεργασίας και
της ανταλλαγής στοιχείων,
• η ενδυνάμωση του ρόλου των εθνικών αρχών
επιθεώρησης εργασίας με την εκπαίδευση-κατάρτιση των στελεχών τους και τον συντονισμό
των αρμοδιοτήτων,
• η επιβολή πρόσθετων κυρώσεων στις επιχειρήσεις που καταπατούν θεμελιώδη εργασιακά
δικαιώματα (μισθοί, ωράρια, υγεία και ασφάλεια
στην εργασία),
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• η επίτευξη του στόχου για έναν επιθεωρητή ανά 10.000 εργαζόμενους σύμφωνα με τη σχετική σύσταση της ΔΟΕ και η παροχή πλήρους προστασίας στους καταγγέλλοντες.

Η Θ έ σ η μα ς
Η Επιθεώρηση Εργασίας αποτελεί ένα εξαιρετικά κρίσιμο εργαλείο για την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων, την εμπέδωση της υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, καθώς
και την προάσπιση τους υγιούς ανταγωνισμού από καταχρηστικές πρακτικές μείωσης του εργασιακού κόστους. Θεωρούμε
ότι η ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών τόσο σε ανθρώπινους πόρους όσο και σε υλικοτεχνική υποδομή προβάλλει ως
μονόδρομος για την καταπολέμηση μιας γενικευμένης πλέον
ανομίας, που εξελίσσεται σε ζοφερό σύστημα παραοικονομίας.
Σε αυτή τη βάση και με καίριο αίτημα ότι η δημοσιονομική
εξυγίανση δεν πρέπει να λειτουργεί σε βάρος της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών μηχανισμών,
συμμετείχαμε στην κατάρτιση του σχετικού ψηφίσματος με
την κατάθεση συγκεκριμένων τροπολογιών:
• επισημαίνοντας την ανάγκη καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας και των δυσμενών επιπτώσεών της τόσο στη
βιωσιμότητα και επάρκεια των συστημάτων κοινωνικής
ασφάλισης, όσο και σε ολόκληρη τη λειτουργία της αγοράς
εργασίας και της οικονομίας,
•	προτείνοντας τη δημιουργία πρόσθετων ελεγκτικών
δομών κλαδικής διάστασης με τριμερή συμμετοχή
κράτους, εργοδοτών και εργαζομένων,
•	υπογραμμίζοντας την ιδιαίτερη σημασία της εκπόνησης ολοκληρωμένων εθνικών σχεδίων δράσης για τη
διασφάλιση της εργασιακής δικαιοσύνης,
•	υποστηρίζοντας τη δυνατότητα αξιοποίησης της χρηματοδότησης των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων για την ενίσχυση των εν λόγω ελεγκτικών μηχανισμών.
Πιστεύουμε ότι η εργασιακή δικαιοσύνη και η προστιθέμενη αξία της διαφύλαξής της προσφέρουν σημαντικά ισοδύναμα για την οικονομία, την κοινωνία και το
ασφαλιστικό σύστημα. Η λύση βρίσκεται στην αναβάθμιση των υπηρεσιών ελέγχου και όχι στην απαξίωσή
τους.
ΑΥΡΙΑΝΗ
ριος 2011, p. 15
Παρασκευη, 2 Σεπτεµβ
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1.2 Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
I. Στρατηγική για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία
Περισσότεροι από 165.000 ευρωπαίοι πολίτες πεθαίνουν κάθε χρόνο από ατυχήματα ή ασθένειες που
σχετίζονται με την εργασία και επτά εκατομμύρια τραυματίζονται, ενώ δεν είναι ακόμα δυνατό να εκτιμηθεί με ακρίβεια η σχέση και η συχνότητα των ατυχημάτων ή των ασθενειών με τις νέες μορφές εργασίας
και τη χρήση των νέων τεχνολογιών.
Κάθε άνθρωπος δικαιούται να εργάζεται σε συνθήκες που σέβονται την υγεία, την ασφάλεια και την
αξιοπρέπειά του. Άλλωστε η δέουσα προστασία των εργαζομένων ευνοεί την ποιότητα ζωής και δουλειάς καθώς και την παραγωγικότητα, ενώ συνιστά θεμελιώδες εργασιακό δικαίωμα σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι το κόστος των
επαγγελματικών ασθενειών και των εργατικών ατυχημάτων για τις επιχειρήσεις και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε 5,9% του ΑΕΠ.
Η επένδυση ως εκ τούτου σε πολιτικές πρόληψης κινδύνων με την ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων, θα συντελέσει στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων,
συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση των δαπανών κοινωνικής ασφάλισης, ενισχύοντας έτσι τη βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας.
Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Υγεία και την Ασφάλεια θα πρέπει να εδράζεται σε τρεις βασικές
προτεραιότητες-πρωτοβουλίες αναφορικά με το νομοθετικό κομμάτι:
• καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας,
• απλούστευση και επικαιροποίηση του νομοθετικού πλαισίου,
• διασφάλιση της σωστής εφαρμογής των νομοθετημάτων και της αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών μηχανισμών.
Ο επαναπροσδιορισμός της στρατηγικής επομένως σε επίπεδο ΕΕ καθίσταται απαραίτητος, προκειμένου να επανεξεταστούν και να αξιολογηθούν οι διάφορες προτεραιότητες και πολιτικές που υιοθετούνται
υπό το πρίσμα ενός μεταβαλλόμενου οικονομικοκοινωνικού περιβάλλοντος και να εκπονηθούν στοχευμένες προτάσεις για το μέλλον.
Στο πλαίσιο κατάρτισης της νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία,
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σχετική έκθεση πρωτοβουλίας απηύθυνε συγκεκριμένες συστάσεις με κύριο
στόχο την μείωση των εργατικών ατυχημάτων και ασθενειών που σχετίζονται με την απασχόληση, όπως:
• ο καλύτερος συντονισμός των πολιτικών μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης (εθνικού,
περιφερειακού, τοπικού),
• η κατάρτιση ευρωπαϊκού προγράμματος παρακολούθησης των επαγγελματικών κινδύνων με τη χρήση κοινών δεικτών και σαφείς ορισμούς για τα εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες,
συμπεριλαμβανομένων των ατυχημάτων κατά τη διαδρομή καθώς και του στρες στην εργασία,
• η ενίσχυση σε προσωπικό, εκπαίδευση και κατάρτιση των επιθεωρήσεων εργασίας (πρόταση αναλογίας 1 επιθεωρητής ανά 10.000 εργαζόμενους),
• η ενδυνάμωση της προστασίας ευάλωτων ομάδων εργαζομένων (νέοι, ανειδίκευτοι, εργαζόμενοι σε
υπεργολαβίες και άτυπες μορφές απασχόλησης),
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• η διεύρυνση μη δεσμευτικών μέτρων για την βελτίωση της εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας
στη βάση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, της προαγωγής δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης,
• η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου κατά το σχεδιασμό της στρατηγικής για την υγεία και την
ασφάλεια,
• η ενδυνάμωση των προσπαθειών και δράσεων σε στοχευμένους κλάδους που εμφανίζουν υψηλότερα
ποσοστά εργατικών ατυχημάτων.
«Η διαφύλαξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσα από τη διασφάλιση ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί θεμέλιο κοινωνικής προόδου και εγγύηση για μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Απαιτείται, λοιπόν, η υιοθέτηση μιας δυναμικής κουλτούρας "υγείας και ασφάλειας" των παραγωγικών τάξεων
μέσα από την επιχειρησιακή ενδυνάμωση των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών, τη συνεχή επικαιροποίηση της νομοθεσίας, την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και της πληροφόρησης των άμεσα
εμπλεκομένων. Σε καμία περίπτωση η δημοσιονομική κρίση, η επαγγελματική ανασφάλεια και οι ανάλγητες ιδεοληψίες για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας δεν θα πρέπει να λειτουργήσουν ως άλλοθι
για την απορρύθμιση των ενδεδειγμένων ευρωπαϊκών και παγκόσμιων προτύπων. Άλλωστε οι χώρες
με τη μικρότερη συχνότητα εργατικών ατυχημάτων εμφανίζουν και τη μεγαλύτερη παραγωγικότητα.»

Η Θ έ σ η μα ς
Οι πολιτικές υγείας και ασφάλειας στην εργασία πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών
πρωτοβουλιών, σε ευθεία σχέση με επιστημονικές μελέτες και τεχνολογικές εξελίξεις, και όχι στο περιθώριο πρόχειρων και βιαστικών αντιλήψεων και «ποσοτικοποιήσεων» που αγνοούν την εργασιακή
πραγματικότητα, όπως συμβαίνει στη χώρα μας. Είναι αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ανθρώπου να απασχολείται υπό αξιοπρεπείς συνθήκες, σε έναν χώρο εργασίας όπου πληρούνται οι προβλεπόμενοι όροι
υγείας και ασφάλειας. Η διαφύλαξή τους αποτελεί κινητήριο μοχλό στην προσπάθεια ενίσχυσης της
ανταγωνιστικότητας, συμβάλλοντας καίρια στη διασφάλιση της βιωσιμότητας των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.
Σε αυτή την κατεύθυνση και με κύριο αίτημα τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών
για την υγεία και την ασφάλεια, καταθέσαμε τις ακόλουθες προτάσεις που συγκέντρωσαν τη στήριξη της
πλειοψηφίας των Ευρωβουλευτών:
• την ενίσχυση της δυναμικής των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών-επιθεωρήσεων εργασίας και την
απλοποίηση των χρονοβόρων διαδικασιών με στόχο την αύξηση της συχνότητας και της αποτελεσματικότητας των ελέγχων,
• τη συνεχή επικαιροποίηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας με βάση τις έρευνες στην υγεία, τις εξελίξεις
στις νέες τεχνολογίες και τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες και
• τη διασφάλιση ότι η κρίση και η ύφεση δεν θα αποτελέσουν άλλοθι για την πλημμελή εφαρμογή της
νομοθεσίας και των πολιτικών πρόληψης επαγγελματικού κινδύνου.
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Προστασία από τον αμίαντο
Η επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, στη βάση της δημιουργίας ποιοτικής και επαρκώς αμειβόμενης απασχόλησης, προϋποθέτει και τη διασφάλιση χώρων εργασίας που προάγουν την υγεία και την ευημερία
του ατόμου και κατ' επέκταση την πρόοδο του κοινωνικού συνόλου.
Σε αυτήν την κατεύθυνση και λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη επικινδυνότητα του αμιάντου (όλων
των τύπων), έχει θεσπιστεί σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Αναλυτικότερα η χρήση αμιάντου έχει βασικά
απαγορευθεί στην Ένωση και μια σειρά από βιομηχανικά υποκατάστατα του αμιάντου έχουν αναπτυχθεί
και χρησιμοποιούνται. Η πρώτη επί της ουσίας νομοθεσία αποκλειστικά για τον αμίαντο υιοθετήθηκε το
1983 (Οδηγία 83/477/ΕΚ).
Το μεγαλύτερο πρόβλημα με τον αμίαντο είναι ότι τα υπολείμματα που μπορεί να έχουν εισέλθει στον
οργανισμό δύνανται να εκδηλωθούν μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την έκθεση –πολλές φορές ως και
έπειτα από 20 χρόνια. Μολονότι η πρέπουσα νομοθεσία έχει υιοθετηθεί και εφαρμόζεται, ο όγκος των
καρκίνων που έχουν σχέση με τον αμίαντο στη δυτική Ευρώπη συνεχίζει να αυξάνεται –ως και 500.000
περιπτώσεις αναμένονται μέχρι το 2030. Η εισπνοή ινών αμιάντου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ασθένειες, συμπεριλαμβανομένου και του καρκίνου. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία ισχύει για εργασίες όπου οι
εργαζόμενοι εκτίθενται ή μπορεί να εκτεθούν σε σκόνη αμιάντου ή υλικά που εμπεριέχουν αμίαντο κατά
την διάρκεια της δουλειάς. Η πιο πρόσφατη Οδηγία για τον αμίαντο 2009/148/ΕΚ θέτει τα κατώτατα όριο
προστασίας έναντι κινδύνων από αμίαντο για τους εργαζομένους, κυρίως μέσω προληπτικών μέτρων.
Σε αυτό το πλαίσιο και δεδομένης της ιδιαίτερης φύσης των επιπτώσεων του αμιάντου, της εκδήλωσης, τουτέστιν, των συμπτωμάτων σε βάθος χρόνου, υιοθετήθηκε σχετική έκθεση πρωτοβουλίας
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, απευθύνοντας κατευθύνσεις και συστάσεις αναφορικά με την υιοθέτηση
μιας στρατηγικής πλήρους εξάλειψης του υπάρχοντος αμιάντου, αλλά και διαχείρισης των κινδύνων που
μπορεί να προκαλέσει στην εργασία.
Πιο συγκεκριμένα προτάθηκε μια στρατηγική με βάση τους εξής άξονες:
• Παρακολούθηση και καταγραφή του αμιάντου
• Διασφάλιση σχετικών προσόντων και εκπαίδευσης
• Ανάπτυξη προγραμμάτων αφαίρεσης υπάρχοντος αμιάντου
• Θέσπιση κριτηρίων για την αναγνώριση ασθενειών σχετικών με τον αμίαντο
• Υποστήριξη για ομάδες θυμάτων του αμίαντου
• Στρατηγικές για παγκόσμια απαγόρευση του αμιάντου
Το Κοινοβούλιο πρότεινε την ολική και τελική απαγόρευση του αμιάντου στην ΕΕ και είναι της άποψης
ότι δεν υπάρχει ένα αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης του αμιάντου, συμπεριλαμβανομένης
και της διαδικασίας μεταφοράς του. Παράλληλα, έγινε μια πρώτη κρούση αναφορικά με πιθανές μελλοντικές πρόσθετες νομοθετικές πρωτοβουλίες αναφορικά με την αναγνώριση ασθενειών στην εργασία
που σχετίζονται με τον αμίαντο, την ανάπτυξη σχετικών εθνικών διαδικασιών που θα αναγνωρίζουν και
θα αποζημιώνουν τέτοιου είδους ασθένειες, καθώς επίσης και τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επαγγελματική κατάρτιση εργαζομένων στην οικοδομή και τη συντήρηση.

43

5 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Η Θ έ σ η μα ς
Είναι γεγονός ότι τα προβλήματα ελλιπούς υγείας και ασφάλειας στην εργασία πέρα από την ανθρώπινη διάσταση έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία. Πιο συγκεκριμένα η ύπαρξη προβλημάτων
σχετιζόμενων με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη και την
ανταγωνιστικότητα, ενώ παράλληλα αυξάνουν δυσανάλογα τα κόστη κοινωνικής ασφάλισης.
Πιστεύουμε, λοιπόν, ότι ζητήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία θα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα και έτσι, συμμετέχοντας στην κατάρτιση του τελικού κειμένου του ψηφίσματος, καλέσαμε τα
κράτη μέλη με τη βοήθεια της Επιτροπής να διασφαλίσουν την αποτελεσματική και απρόσκοπτη εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας αναφορικά με τον αμίαντο και να εντατικοποιηθούν οι σχετικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές.
Αναγνωρίζοντας ότι ένα από τα μεγαλύτερα προσκόμματα αναφορικά με τους κινδύνους στην εργασία
συνιστά η άγνοια και η ελλιπής πληροφόρηση, προτείναμε την ενίσχυση της συνεργασίας των εθνικών
αρμόδιων αρχών και των κοινωνικών εταίρων με σκοπό τη δημιουργία και ανάπτυξη δομών συμβουλευτικής και ενδελεχούς ενημέρωσης σχετικά με το εν λόγω ζήτημα. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι δεν παραλείψαμε να κάνουμε ειδική μνεία στην παροχή ιδιαίτερης στήριξης στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις –όπου απασχολείται το μεγαλύτερο ποσοστό των ευρωπαίων εργαζομένων– οι οποίες εμφανίζονται ευάλωτες σε
ό,τι αφορά την εφαρμογή της
νομοθεσίας για την υγεία και
την ασφάλεια στην εργασία.
Ένας άλλος καθοριστικός
παράγων στη διαδικασία
προαγωγής αξιοπρεπών και
ασφαλών εργασιακών χώρων και επομένως ανάπτυξης
παραγωγικού και υγιούς ανθρώπινου δυναμικού είναι το
επαρκώς καταρτισμένο προσωπικό. Καλέσαμε, λοιπόν,
τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι ιατροί εργασίας
λαμβάνουν την απαραίτητη
κατάρτιση προκειμένου να είναι ενημερωμένοι σχετικά με
τον αμίαντο και έτσι να μπορούν να παρέχουν την απαραίτητη πληροφόρηση στους
εργαζομένους τους οποίους
παρακολουθούν.

ΒΡΑ∆ΥΝΗ
Τεταρτη, 4 Μαιος 2011,

Η ΧΩΡΑ
Πεµπτη, 8 Ιουλιος 2010, p. 03
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Το πρόβλημα του αμιάντου έχει αναγνωριστεί στην ΕΕ, έχει δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο για την
πρόληψη των κινδύνων που εγκυμονεί, όπου έχει απομείνει, ενώ συνεχώς υιοθετούνται βελτιωτικές
πρωτοβουλίες. Ως ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς και οικονομικούς εταίρους σε παγκόσμια
κλίμακα, θεωρούμε ότι η Ένωση έχει χρέος να προάγει υψηλά επίπεδα υγείας και ασφάλειας στο χώρο
δουλειάς, μέσω, μεταξύ άλλων, της κατάδειξης των προβλημάτων που προκαλεί ο αμίαντος και της
προώθησης υγιών λύσεων.

1.3 Καινοτομία και Απασχόληση
I. Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Η δημόσια διαβούλευση για την Πράξη για την Ενιαία Αγορά κατέδειξε την αυξημένη δυνατότητα των
κοινωνικών επιχειρήσεων και της κοινωνικής οικονομίας γενικότερα να προσφέρουν καινοτόμες διεξόδους στις τρέχουσες οικονομικές, κοινωνικές –και σε ορισμένες περιπτώσεις– περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση, αναπτύσσοντας βιώσιμες κυρίως τοπικές θέσεις απασχόλησης και
συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στην κοινωνική ένταξη, στη βελτίωση των τοπικών κοινωνικών
υπηρεσιών και την προαγωγή της περιφερειακής σύγκλισης.
Η κοινωνική επιχειρηματικότητα συνιστά μέρος της περιβαλλοντικής-κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς και έχει επιδείξει σημαντική αντοχή στην κρίση.
Κοινωνική επιχειρηματικότητα αποτελεί το σύνολο του τομέα της ευρωπαϊκής κοινωνικής οικονομίας
της αγοράς, ο οποίος παρέχει κοινωνικά προϊόντα ή υπηρεσίες ή εκπληρώνει διάφορους κοινωνικούς
στόχους μέσω των δραστηριοτήτων του.
Κοινωνικές επιχειρήσεις είναι οι φορείς και οι οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της
οικονομίας της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, όπως οργανώσεις κοινωνικής πρόνοιας, ιδιωτικές επιχειρήσεις, ενώσεις, συνεταιρισμοί, ταμεία αλληλασφάλισης ή ιδρύματα.
Οι κοινωνικές επιχειρήσεις λειτουργούν προσφέροντας αγαθά και υπηρεσίες για την αγορά με ένα καινοτόμο και επιχειρηματικό τρόπο και χρησιμοποιούν τα κέρδη τους πρωτίστως για να επιτύχουν κοινωνικούς στόχους. Περισσότερα από 11 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ απασχολούνται στις κοινωνικές
επιχειρήσεις, αντιπροσωπεύοντας το 6% του συνολικού εργατικού δυναμικού.
Οι στόχοι τους, οι οποίοι είναι συνεπείς με τους στόχους των επιχειρήσεων, θα πρέπει να έχουν κοινωνικό
αντίκτυπο που μπορεί να ποσοτικοποιηθεί μέσω δεικτών απόδοσης. Τα κέρδη θα πρέπει να επανεπενδύονται κυρίως για να προάγουν κοινωνικούς σκοπούς. Δεδομένου ότι οι φορείς της κοινωνικής οικονομίας
και οι κοινωνικές επιχειρήσεις συνιστούν σημαντικές κινητήριες δυνάμεις για τη δημιουργία θέσεων εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, στη βάση της κοινωνικής καινοτομίας, σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
καταρτίστηκε σχετική έκθεση πρωτοβουλίας στην κατεύθυνση της προαγωγής και αξιοποίησης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, με σκοπό την επίτευξη των κοινωνικών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη
2020» για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, συνοδευόμενη από ποιοτικές θέσεις απασχόλησης.
Στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γίνεται σαφώς λόγος για κατοχύρωση ενός ακριβούς,
σαφούς και παράλληλα ανοικτού πλαισίου που θα παρέχει τις δέουσες ευκαιρίες για το επόμενο στάδιο της ευρωπαϊκής κοινωνικής οικονομίας, υπό νέους οιωνούς. Απευθύνονται συστάσεις προκειμένου
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οι κοινωνικές επιχειρήσεις να μην υπόκεινται σε ανεξέλεγκτο ανταγωνισμό και να λαμβάνουν την ενδεδειγμένη οικονομική στήριξη, ενώ προωθείται η δημιουργία ενός Ταμείου Ευρωπαϊκής Κοινωνικής
Επιχειρηματικότητας, με απώτερο στόχο τη διευκόλυνση πρόσβασης στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Η Θ έ σ η μα ς
Η κοινωνική επιχειρηματικότητα απαιτεί και προϋποθέτει μεγάλο βαθμό στήριξης και αποδοχής. Πιστεύουμε ότι πρέπει να δρομολογηθεί μια ευρεία στρατηγική ενημέρωσης που να παρέχει άμεσες πληροφορίες σε πολίτες που αναζητούν κοινωνικά προϊόντα, αλλά και σε συμπολίτες μας που επιθυμούν
να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στο συγκεκριμένο τομέα, καθώς η κοινωνική οικονομία, η κοινωνική καινοτομία, η προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας αποτελούν βασικά στοιχεία της
ευρωπαϊκής στρατηγικής για την καταπολέμηση της φτώχειας και την αύξηση της απασχόλησης υψηλού
επιπέδου.
Θεωρούμε ότι απαιτείται η ανάληψη στοχευμένων δράσεων, προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως η
κοινωνική επιχειρηματικότητα ως ένας μοναδικός συνδυασμός επικερδούς επένδυσης και κοινωνικής
αποτελεσματικότητας.
Σε αυτήν την κατεύθυνση καταθέσαμε μια σειρά από προτάσεις που έγιναν αποδεκτές και συμπεριλήφθηκαν στο τελικό κείμενο του ψηφίσματος, θέτοντας στο επίκεντρο τα παρακάτω ζητήματα:
• ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση,
• καλύτερη ενημέρωση αναφορικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τις σχετικές ευκαιρίες,
• προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μέσω των δομών εκπαίδευσης (συνέργειες με πανεπιστήμια και επιχειρήσεις) καθώς και προσθήκη πληροφοριών στη διδακτέα ύλη,
• δημιουργία συστήματος μέτρησης των αποτελεσματικότητας των κοινωνικών επιχειρήσεων,
• διευκόλυνση της πρόσβασής τους στις δημόσιες συμβάσεις με προώθηση του μοντέλου επιλογής της
πιο συμφέρουσας οικονομικά προσφοράς και όχι της οικονομικότερης.
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1.4 Εκπαίδευση και Κατάρτιση
I. Εκπαίδευση, κατάρτιση και ΕΕ2020
Οι αντικυκλικές επενδύσεις σε πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης υψηλής ποιότητας δύνανται να
διαδραματίσουν κεφαλαιώδη ρόλο στην προσπάθεια υπέρβασης της κρίσης σε όλες τις εκφάνσεις της,
αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης, συνδράμοντας τη διαδικασία προσαρμογής του εργατικού δυναμικού στη μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός προφίλ εργαζομένου με μεγάλο εύρος δεξιοτήτων, ως όχημα απόκτησης μιας
ποιοτικής και βιώσιμης δουλειάς.
Είναι γεγονός ότι θα πρέπει σε επίπεδο κρατών μελών να προαχθεί η βελτίωση της πρόσβασης στη δια
βίου μάθηση, να προφυλαχθεί και να αναπτυχθεί το εκπαιδευτικό μονοπάτι, παρά τις δρομολογούμενες
διαδικασίες δημοσιονομικής εξυγίανσης. Η εκπαίδευση συνιστά καθολικό ανθρώπινο δικαίωμα και ως
εκ τούτου χρειάζεται ειδική μέριμνα για ευάλωτες και μειονεκτούσες ομάδες του πληθυσμού όπως οι
νέοι, οι συνάνθρωποί μας με αναπηρία και τα άτομα εκτός εκπαίδευσης, εργασίας και κατάρτισης. Οι
επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό αλλά και στην πρόληψη της σχολικής εγκατάλειψης δεν πρέπει να
λογίζονται ως δαπάνες, αλλά ως προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη
2020» για μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη πλούσια σε θέσεις εργασίας.
Σε αυτό το πλαίσιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε μια σειρά συστάσεων προς τις εθνικές κυβερνήσεις, αλλά και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη βάση της επένδυσης στην εκπαίδευση ως θεμελίου
της ευρωπαϊκής προσπάθειας ανάκαμψης. Πιο συγκεκριμένα προωθείται:
• η εφαρμογή διευρυμένων, στοχευμένων και ξεκάθαρων ευρωπαϊκών πολιτικών για τους νέους, προσαρμοσμένων στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας,
• η υιοθέτηση μέτρων για την πρόληψη της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης, αλλά και της ένταξης
ατόμων που εγκατέλειψαν το εκπαιδευτικό σύστημα χωρίς να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις,
• η ιδιαίτερη μέριμνα σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στο πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εθνικών εκπαιδευτικών
συστημάτων,
• η επίσπευση των προσπαθειών για τη διασφάλιση ότι οι νέοι θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν
εργασιακή εμπειρία, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στον εργασιακό στίβο,
• η παροχή υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένου και του οικονομικού βοηθήματος, για την πρόσβαση
τόσο στην τυπική όσο και στη μη τυπική εκπαίδευση.

Η Θ έ σ η μα ς
Αναγνωρίζοντας τον εκπαιδευτικό προϋπολογισμό ως επενδυτική δράση και όχι ως δαπάνη, συνυπογράψαμε μαζί με την πλειοψηφία των ευρωβουλευτών τη σύσταση προς τις εθνικές κυβερνήσεις για
διάθεση κονδυλίων της τάξεως του 2% του ΑΕΠ σε πολιτικές εκπαίδευσης. Πέραν τούτου προχωρήσαμε
στην κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων στο πλαίσιο του επανασχεδιασμού των εκπαιδευτικών δράσεων υπό τις νέες οικονομικές, εργασιακές και κοινωνικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, οι οποίες
στηρίχθηκαν από την πλειονότητα των ευρωβουλευτών.
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Υπογραμμίσαμε ότι η αποτελεσματική καταπολέμηση της ανεργίας προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, την
ύπαρξη διασύνδεσης μεταξύ της εκπαίδευσης και των αναγκών της αγοράς εργασίας, έτσι ώστε να διευκολύνεται η απασχόληση. Προτείναμε ως εκ τούτου τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ ιδρυμάτων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιχειρήσεων επί του συγκεκριμένου ζητήματος. Στην ίδια κατεύθυνση
τονίσαμε, συμπληρωματικά, την ανάγκη ενίσχυσης της διασύνδεσης ανάμεσα στα συστήματα Αρχικής
και Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, γεγονός που θα ενισχύσει σημαντικά την ποιότητα και
την αποτελεσματικότητα των υλοποιούμενων προγραμμάτων, προωθώντας παράλληλα νέες μορφές
οργάνωσης εργασίας και καινοτόμες μορφές απασχόλησης.
Επισημάναμε την ανάγκη ανάπτυξης των δυνατοτήτων και των ευκαιριών για εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων, καθώς δεν φαίνεται να εξελίσσονται ανάλογα με τις αυξημένες ανάγκες των ατόμων, των
κοινωνιών, της ανταγωνιστικής οικονομίας και της σύγχρονης παραγωγικής δραστηριότητας.
Παράλληλα, προαγάγαμε την καθοριστική σημασία της ενδυνάμωσης της πρόσβασης των ΑμεΑ στη
δια βίου μάθηση μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης στοχευμένων προγραμμάτων, αλλά και τη
διάχυση της διάστασης της αναπηρίας σε όλα τα προγράμματα που απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό.
Η ειδική αυτή μέριμνα στη σχέση αναπηρίας και δια βίου μάθησης είναι απαραίτητη για την αποτροπή
φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και για την ουσιαστική ενίσχυση της θέσης των ΑμεΑ στην
αγορά εργασίας, μιας και σύμφωνα με το σύνολο των σχετικών μελετών αφενός το επίπεδο εκπαίδευσης
των ΑμεΑ είναι χαμηλότερο από τον λοιπό μέσο όρο και αφετέρου η συμμετοχή τους στα εν λόγω προγράμματα είναι εξαιρετικά χαμηλή.
Αναγνωρίζοντας την προστιθέμενη αξία της εμπλοκής των κοινωνικών εταίρων στη χάραξη αλλά και
την υλοποίηση της εκπαιδευτικής στρατηγικής, καλέσαμε τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη συμμετοχή εργοδοτών και εργαζομένων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, κυρίως για τις ΜΜΕ (Μικρές και
Μεσαίες Επιχειρήσεις), μέσω της μείωσης της γραφειοκρατίας, θέσπισης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων κ.λπ., στην κατεύθυνση ενίσχυσης της παραγωγικότητας και της ποιότητας της εργασίας και
συνάμα ως επιπλέον ώθηση στην επαγγελματική σταδιοδρομία των εργαζομένων.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και δεδομένης της κεντρικής θέσης που κατέχουν οι στόχοι αναφορικά με την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της
ποιότητας της εργασίας, της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης, παροτρύναμε τα
κράτη μέλη να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την καταγραφή του φαινομένου των ΝΕΕΤ και τον σχεδιασμό στρατηγικών με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπισή του.
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση διέρχεται μια περίοδο έντονων κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων και καλείται να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια δυναμική και βιώσιμη οικονομία της γνώσης, διασφαλίζοντας παράλληλα την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, μέσω της ισότητας ευκαιριών, της
ενίσχυσης της απασχόλησης και της καταπολέμησης της φτώχειας. Η εκπαίδευση αποτελεί τη βάση
για την ανάπτυξη, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την πρόληψη και καταπολέμηση της ανεργίας,
στοιχεία θεμελιώδη για το ευρωπαϊκό μέλλον, αλλά και για τη ζωή των Ελλήνων πολιτών. Οι άκριτες
περικοπές δεν συνιστούν τη μόνη λύση στην πορεία εξόδου από την κρίση, αντίθετα απαιτείται μια ανάπτυξη, που επιτυγχάνεται μέσα από την επένδυση στους νέους και στο μέλλον, στη γνώση, την έρευνα
και την καινοτομία.»
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II. Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Περισσότεροι από 5,5 εκατομμύρια νέοι ευρωπαίοι, που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας και εκπαίδευσης, στερούνται ευκαιριών μετά το σχολείο και κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό και φτώχεια.
Ταυτόχρονα είναι υποχρεωμένοι να αποδέχονται επισφαλείς θέσεις απασχόλησης, με χαμηλούς μισθούς
και μειωμένη ασφαλιστική κάλυψη, στοιχεία που επιφέρουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία και την
ασφάλειά τους στον εργασιακό χώρο.
Η διασύνδεση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με την απασχόληση αποτελεί διαχρονικό ζητούμενο
των εθνικών πολιτικών, καθώς έτσι διαμορφώνονται οι συνθήκες για την επιτυχή συμμετοχή στην αγορά εργασίας, ενώ τίθενται οι βάσεις για μια παραγωγική επαγγελματική σταδιοδρομία.
Σε αυτό το πλαίσιο, υιοθετήθηκε με μεγάλη πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η έκθεση
πρωτοβουλίας για την ευρωπαϊκή συνεργασία στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για την
υποστήριξη της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Στο εν λόγω ψήφισμα υπογραμμίζεται τη σημασία της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ένα δύσκολο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, ενώ
επικρίνονται οι περικοπές στους εθνικούς εκπαιδευτικούς προϋπολογισμούς υπό το πρίσμα των πολιτικών λιτότητας.
Αντιθέτως, προκρίνεται η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσα από πρωτοβουλίες όπως, μεταξύ άλλων, η δημιουργία της «κάρτας της νεολαίας» που θα βοηθήσει στη μετακίνηση των νέων σε άλλο κράτος
μέλος για σπουδές, καθώς και η θέσπιση-χορήγηση ευρωπαϊκών δανείων για την κινητικότητα των νέων
με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, προκειμένου να σπουδάσουν σε κάποια άλλη χώρα.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσσεται δυναμικά υπέρ της ενίσχυσης της διαφάνειας, της συγκρισιμότητας, αλλά και της καταπολέμησης των εμποδίων μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων, ενώ δεν παραλείπει να παροτρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν την πλήρη μεταφορά και εφαρμογή της σχετικής
ευρωπαϊκής νομοθεσίας με σκοπό την διευκόλυνση της κινητικότητας των δασκάλων και των μαθητών.

Η Θ έ σ η μα ς
Είμαστε της άποψης ότι η ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελούν σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης για μια βιώσιμη κοινωνική οικονομία της αγοράς. Η ύπαρξη ενός κατάλληλα καταρτισμένου εργατικού δυναμικού και η δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου οι επιχειρήσεις θα μπορούν να αναπτύσσονται και να προκόβουν είναι κεντρικοί άξονες στην προσπάθεια για αύξηση της ανταγωνιστικότητας,
καταπολέμηση της ανεργίας και διασφάλιση της αξιοπρεπούς απασχόλησης.
Με κεντρικό μας αίτημα την ενδυνάμωση της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, μέσω ενός αποτελεσματικού σχεδιασμού, που θα στοχεύει στην ενίσχυση της πρόσβασης και
της συμμετοχής σε αυτήν, τόσο των εργαζομένων όσο και των επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη βαρύτητα στις
Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, καταθέσαμε πληθώρα προτάσεων οι οποίες έτυχαν θετικής αποδοχής
από την πλειοψηφία Ελλήνων και ξένων συναδέλφων.
Υποστηρίξαμε πιο συγκεκριμένα ότι θα πρέπει να αναληφθούν συνεκτικές πρωτοβουλίες αναφορικά
με την επαγγελματική εκπαίδευση με τρία βασικά πεδία δράσης, όπως:
• η αποτελεσματική ενίσχυση της πρόσβασης στις δομές της συνεχιζόμενης κατάρτισης των εργαζομένων σε ευέλικτες μορφές απασχόλησης,
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• η ενίσχυση της συμμετοχής στην τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση και η αναβάθμιση της ποιότητάς της,
• ο συνεχής εκσυγχρονισμός των επαγγελματικών προγραμμάτων και της προσφερόμενης τεχνογνωσίας,
σύμφωνα με τις τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις στην κάθε ειδικότητα.
Θεωρούμε ότι δεδομένης της οικονομικής μεταστροφής προς μια βιώσιμη οικονομία και ανάπτυξη,
η ενίσχυση του θεσμού της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης συνιστά μοναδική ευκαιρία,
καθώς μπορεί να αποτελέσει ένα εφόδιο αντιμετώπισης των κοινωνικών επιπτώσεων των αναδιαρθρώσεων των επιχειρήσεων για τους εργαζομένους, αυξάνοντας την απασχολησιμότητά τους.
Σε αυτή την κατεύθυνση θέσαμε το ζήτημα της ενεργούς συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στο
σχεδιασμό, αλλά και την εφαρμογή της στρατηγικής και των επιμέρους δράσεων για την επαγγελματική
εκπαίδευση. Ειδικότερα προτείναμε να προχωρήσουν τα κράτη μέλη από κοινού με τους εργαζομένους
και τους εργοδότες αφενός στην υιοθέτηση πρωτοβουλιών για τη διεύρυνση της συμμετοχής των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας και αφετέρου στην εισαγωγή ενός συστήματος πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης και της επαγγελματικής κατάρτισης.
Στην ίδια βάση, προκρίναμε, επίσης, την ενθάρρυνση συνεργειών σε τοπικό επίπεδο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, των τοπικών επαγγελματικών επιμελητηρίων, των Πανεπιστημίων, των σχολικών
διευθύνσεων και των εκπαιδευτικών μονάδων, προκειμένου, μέσα από επιστημονικές μεθόδους μελέτης αλλά και κατόπιν σχετικής διαβούλευσης, να εκπονηθεί ένας μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός για τις
μελλοντικές ανάγκες σε ειδικότητες.
«Παρά τις διαβεβαιώσεις περί του αντιθέτου, οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν μέχρι σήμερα για την
νεολαία, την εκπαίδευση και την απασχόληση, δείχνουν έλλειψη προγραμματισμού και οράματος. Η
μείωση των δαπανών για την παιδεία έως και 10% σε σχέση με το 2009, η χαμηλή απορρόφηση σε
προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης των νέων και η διατήρηση της νεανικής ανεργίας σε επίπεδα
που τρομάζουν, δείχνουν ότι η Ελλάδα δεν επενδύει στα παιδιά της. Είναι προφανές πως καμία συζήτηση περί ανάπτυξης δεν είναι βάσιμη, καμία ομάδα δράσης προερχόμενη από την Ευρώπη δεν είναι
αρκετή να βελτιώσει την κατάσταση με τις υποδείξεις της, αν η χώρα δεν αποδείξει έμπρακτα πως επενδύει στα νιάτα του τόπου, στην έρευνα, στην καινοτομία και στην επιχειρηματικότητα, δημιουργώντας
ευκαιρίες και βελτιώνοντας -αντί υποβαθμίζοντας- το παρεχόμενο πλαίσιο σπουδών και κατάρτισης,
ιδίως στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.»

III. Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας
Η ΕΕ συμφώνησε σε φιλόδοξους στόχους για το ποσοστό απασχόλησης ανδρών και γυναικών μέχρι το
2020. Η επίτευξη αυτών των στόχων δεν πρόκειται να είναι εύκολη υπόθεση. Η κρίση του 2008 έριξε το
ποσοστό απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο 69% με την ανεργία να ξεπερνά το 12%. Παράλληλα, η ΕΕ στην παρούσα φάση βρίσκεται υπό την πίεση έντονων περικοπών σε μια άκρως ανταγωνιστική
παγκόσμια οικονομία. Σύμφωνα με την πορεία που χαράχθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη
2020», η απάντηση της Ένωσης συνίσταται σε τέσσερις προτεραιότητες: την καλύτερη λειτουργία της
αγοράς εργασίας, ένα πιο εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, μεγαλύτερη ποιότητα στην εργασία και τις
συνθήκες εργασίας, και πιο ενισχυμένες πολιτικές για τη δημιουργία απασχόλησης και θέσεων εργασίας.
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Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, εν μέσω μιας δεινής
κοινωνικοοικονομικής συγκυρίας, είναι η καταπολέμηση του φαινομένου της ανεργίας και η αύξηση της
απασχόλησης. Προς αυτήν την κατεύθυνση, κατά την κατάρτιση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την
ερχόμενη δεκαετία («Ευρώπη 2020»), λήφθηκε η δέσμευση για αύξηση της απασχόλησης στο 75%, με
ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση της διαρθρωτικής ανεργίας και την ενίσχυση της πρόσβασης στην
αγορά εργασίας.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συμμετέχοντας μεταξύ άλλων και στη θέσπιση των οικονομικών και
κοινωνικών προτεραιοτήτων της ΕΕ, προχώρησε στην υιοθέτηση συγκεκριμένων συστάσεων στην κατεύθυνση της υπόδειξης στοχευμένων πολιτικών για την ενίσχυση της απασχόλησης, υπό μορφή μιας
έκθεσης πρωτοβουλίας.
Στο εν λόγω ψήφισμα αναγνωρίζεται ότι υπάρχει ανάγκη καλύτερου συντονισμού των πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης και των πολιτικών απασχόλησης, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της ανταγωνιστικότητας. Παράλληλα αναγνωρίζεται ότι χρειάζεται ενίσχυση και προσαρμογή των εθνικών προβλέψεων για την ευελιξία με ασφάλεια, σε σχέση με το νέο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον.
Συστήνονται περαιτέρω δράσεις για την επίτευξη της συμφιλίωσης της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής, όπου ομολογουμένως διαπιστώνεται έντονη αναποτελεσματικότητα, με συνέπεια τον αποκλεισμό
μεγάλης μερίδας του ενεργού πληθυσμού από την εργασία, αλλά και από τις κοινωνικές παροχές.
Το Κοινοβούλιο επιδοκιμάζει την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για ένα ευρωπαϊκό πανόραμα δεξιοτήτων και
υπογραμμίζεται ότι θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη παρακολούθηση των ανερχόμενων δεξιοτήτων που
απαιτεί η αγορά εργασίας, οι οποίες θα πρέπει να ενσωματώνονται στις πολιτικές εκπαίδευσης και δια βίου
μάθησης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προώθηση των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων, της ψηφιακής λογοτεχνίας, της εκμάθησης γλωσσών και των δεξιοτήτων που συνδέονται με την επιχειρηματικότητα.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της έκθεσης, τέθηκε δυναμικά το ζήτημα της καταπολέμησης της αδήλωτης
εργασίας, ως μέγιστου οικονομικού και κοινωνικού κινδύνου, με δραματικές παραμέτρους για τα δημόσια οικονομικά, την ευημερία των πολιτών και των εργαζομένων. Η μαύρη εργασία αποτελεί πλήγμα
για τα κοινωνικά πρότυπα της Ένωσης –για τον πυρήνα αρχών του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου.

Η Θ έ σ η μα ς
Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η παροχή θέσεων εργασίας και η εγγύηση ισότιμης πρόσβασης στην
απασχόληση και την εκπαίδευση αποτελούν κορυφαίες ευρωπαϊκές και εθνικές δεσμεύσεις –άλλωστε
το σημαντικότερο συγκριτικό πλεονέκτημα για την ΕΕ δεν είναι άλλο από το ανθρώπινο δυναμικό της,
και συνιστά μέγιστη δοκιμασία η αποτελεσματική αξιοποίησή του.
Πιστεύουμε, λοιπόν, ότι η ανεργία δεν μειώνεται με την εξαθλίωση των μισθών και η ανάπτυξη δεν
περνά μέσα από την κοινωνική φίμωση. Τουναντίον, η οικονομική προοπτική και η κοινωνική εξέλιξη
μέσω –μεταξύ άλλων– της εργασιακής ειρήνης, της ασφάλειας στην εργασία, της αύξησης της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας είναι το ασφαλέστερο μέσο ποδηγέτησης της ύφεσης που μαστίζει
τον ευρωπαϊκό νότο και την Ελλάδα μας.
Σε αυτή την κατεύθυνση συμμετείχαμε στη κατάρτιση των θέσεων του Κοινοβουλίου, καταθέτοντας
προτάσεις υπό το σκεπτικό της αντιμετώπισης των νέων εργασιακών προκλήσεων μέσα από τρόπους
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αναβάθμισης και εξέλιξης του ευρωπαίου εργαζομένου. Υποστηρίξαμε την προώθηση της επαγγελματικής κατάρτισης και της συμμετοχής στη δια βίου μάθηση, μέσω της παροχής σχετικών κινήτρων, με
ιδιαίτερη μέριμνα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Θεωρούμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να προαχθεί η αντιστοίχιση των αναγκών της αγοράς εργασίας
με τα εκπαιδευτικά προγράμματα, μέσω της αποτελεσματικής συνεργασίας των δημοσίων φορέων απασχόλησης, των εκπαιδευτικών δομών και των κοινωνικών εταίρων.
Στο πλαίσιο αύξησης της συμμετοχής στην απασχόληση, υπό την έννοια του επιτυχούς συνδυασμού
της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή, τονίσαμε το έλλειμμα που παρατηρείται σε ό,τι αφορά
την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των δομών παροχής φροντίδας. Αντίστοιχα, προκρίναμε την
ανάγκη αύξησης της πρόσβασης και ελέγχου του κόστους των εν λόγω δομών σε τοπικό, περιφερειακό
και εθνικό επίπεδο.
Γενικότερα, επισημάναμε πέρα και πάνω από όλα την ανάγκη προάσπισης και προαγωγής της αξιοπρεπούς και ποιοτικής απασχόλησης, ως κεντρικό άξονα του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, και
καλέσαμε τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις πολιτικές για αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου
των φτωχών εργαζομένων.

1.5 Ισότητα στην Απασχόληση
I. Ίση αμοιβή για ίση εργασία – Διακρίσεις μεταξύ των δύο φύλων στην εργασία
Οι γυναίκες κερδίζουν κατά μέσο όρο 17,1% λιγότερο από τους άνδρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι διαφορές στις αμοιβές των δύο φύλων κυμαίνονται μεταξύ 3,2% και 30,9% στα κράτη μέλη. Είναι γεγονός ότι,
παρά το σημαντικό κοινοτικό κεκτημένο που ισχύει για περισσότερα από 40 χρόνια, παρά τις ενέργειες που
έχουν δρομολογηθεί, αλλά και τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί με σκοπό την καταπολέμησή τους, η πρόοδος που έχει συντελεστεί στον εν λόγω τομέα είναι ιδιαίτερα περιορισμένη (το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην ΕΕ φαίνεται να έχει βελτιωθεί κατά τι περισσότερο από 0,6% σε σχέση με το 2006).
Κατά καιρούς, σε επίπεδο Κοινοβουλίου, έχει εκφραστεί έντονη ανησυχία αφενός για τη βραδύτητα
που παρατηρείται σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση των διακρίσεων μεταξύ των δύο φύλων, και αφετέρου για τον κίνδυνο επιδείνωσης των διακριτικών συμπεριφορών στην απασχόληση, λόγω της δρομολογούμενης απορρύθμισης της αγοράς εργασίας και της αύξησης της ανεργίας εν μέσω κρίσης.
Πλειάδα πρωτοβουλιών νομοθετικού και μη χαρακτήρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκρίνουν
την υιοθέτηση μιας πολυδιάστατης προσέγγισης στο πλαίσιο της χάραξης και εφαρμογής της στρατηγικής για την ισότητα των δύο φύλων, σε όλες τις εκφάνσεις της σύγχρονης διαβίωσης και σε όλα τα
επίπεδα. Κεντρική δε σημασία δίνεται στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καθοδηγήσει
δυναμικά το συντονισμό των σχετικών πολιτικών και την προώθηση των ορθών πρακτικών, και να προάγει τη συμμετοχή των διαφόρων φορέων, όπως των κοινωνικών εταίρων, με στόχο τη χάραξη μιας
πανευρωπαϊκής στρατηγικής για την αντιμετώπιση των διαφορών στις αμοιβές των δύο φύλων, στη
βάση της καταπολέμησης των διακρίσεων.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απευθύνει διάφορες συστάσεις για το συνδυασμό των σχεδίων δράσης με
γνώμονα την αρχή της ισότητας και βασικό διακύβευμα την αναθεώρηση, όπου κρίνεται απαραίτητο, της
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υπάρχουσας νομοθεσίας, αλλά και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της. Πιο συγκεκριμένα προτείνονται διάφορες ενέργειες, όπως:
• η επίτευξη καλύτερου συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών σε σχέση με την έρευνα, την ανάλυση,
αλλά και την αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών,
• η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και η ενίσχυση της συνεργασίας στην ανάπτυξη ιδεών για την καταπολέμηση του μισθολογικού χάσματος,
• η διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών στο σύνολο των τομέων δράσης έχοντας και την πολιτική
εξάλειψης των διακρίσεων με βάση το φύλο ως σημείο αναφοράς, με ειδική μέριμνα για τις πολιτικές
καταπολέμησης της φτώχειας και της ανεργίας,
• η παρότρυνση και διασφάλιση της ενεργούς συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στη διαδικασία χάραξης, αλλά και εφαρμογής των διαφόρων πολιτικών σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης,
• η διεύρυνση των δράσεων πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης.

Η Θ έ σ η μα ς
Ο κοινωνικός και εργασιακός αποκλεισμός με βάση το φύλο αποτελεί, πέρα από κατάφωρη παραβίαση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τροχοπέδη στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020» για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η ενεργοποίηση του γυναικείου εργατικού δυναμικού μέσα από την πάταξη των διακρίσεων συνιστά βασικό άξονα στην επιτυχή
δραστηριοποίηση υπό το πρίσμα των εμβληματικών πρωτοβουλιών για αύξηση της απασχόλησης, βελτίωση του εκπαιδευτικού προφίλ του ανθρώπινου κεφαλαίου της Ένωσης, αλλά και καταπολέμηση της
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Είμαστε της άποψης ότι μέσα κυρίως από την εκπαίδευση, σε όλες τις βαθμίδες της, τόσο σε εθνικό όσο
και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι αναγκαίο να ληφθούν πρωτοβουλίες και δράσεις για την καταπολέμηση
στερεότυπων αντιλήψεων, όπου η γυναικεία απασχόληση αντιμετωπίζεται ως επικουρική στο οικογενειακό εισόδημα, γεγονός που έχει συντελέσει σημαντικά στην ύπαρξη και διατήρηση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων. Θεωρούμε, πιο συγκεκριμένα, ότι η μη εφαρμογή της αρχής «ίση αμοιβή
για ίση ή ισοδύναμη εργασία» υπονομεύει τους ευρωπαϊκούς στόχους για την εργασία, ενώ πλήττει τη
βιωσιμότητα των ασφαλιστικών συστημάτων, σε συνδυασμό και με τις δημογραφικές εξελίξεις.
Η έννοια της αξίας της εργασίας πρέπει να βασίζεται στα προσόντα, τις ικανότητες ή την υπευθυνότητα,
αναδεικνύοντας την ποιότητα της εργασίας, με στόχο την εξασφάλιση της προώθησης της ισότητας ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών.
Πιστεύουμε ότι τα αίτια των διακρίσεων, και ιδιαίτερα του μισθολογικού χάσματος, παραμένουν πολυάριθμα και περίπλοκα, αντίθετα οι ανισότητες έχουν εξαιρετικά σοβαρές και συγκεκριμένες αρνητικές
επιπτώσεις στη ζωή πολλών γυναικών, ιδίως όσων είναι σε ηλικία συνταξιοδότησης, αφού οι πενιχροί
μισθοί συνεπάγονται, μεταξύ άλλων, ανεπαρκείς συντάξεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν συχνότερα την ένδεια στα γηρατειά από ότι οι άνδρες, με ποσοστό 22% έναντι 16%. Σε αυτή την
κατεύθυνση απευθύναμε έκκληση προς τα κράτη μέλη, μέσω παρεμβάσεών μας στα διάφορα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου, για αποτελεσματικότερη επίλυση του ζητήματος του συνδυασμού επαγγελματικής
και οικογενειακής ζωής, ενώ απαιτήσαμε τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να συνεχιστούν
και να διευρυνθούν οι προσπάθειες για την εξάλειψη των ανισοτήτων και τη διασφάλιση ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών και στο θέμα των συντάξεων.
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Υπό αυτή την έννοια απευθύναμε έκκληση στα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου
να αυξηθεί η μισθολογική διαφάνεια, ενώ στη ίδια κατεύθυνση επιτακτική ανάγκη αποτελεί και η καταπολέμηση του φαινομένου της μαύρης εργασίας στη γυναικεία απασχόληση, καθώς όχι μόνο πλήττει τη
βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων, αλλά κυρίως συντελεί στην πλήρη απορρύθμιση του συστήματος αμοιβών για τις γυναίκες και στην αύξηση της γυναικείας φτώχειας –ιδίως σε προχωρημένη ηλικία.
Παράλληλα, παροτρύναμε τις εθνικές κυβερνήσεις με την αρωγή της Επιτροπής να ενισχύσουν, μέσω
και των ήδη υπαρχουσών δράσεων, τη συμμετοχή των γυναικών στην επαγγελματική εκπαίδευση, δεδομένης της στροφής προς μια βιώσιμη οικονομία, με έμφαση στον τομέα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων –ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την απασχολησιμότητα των εργαζομένων γυναικών.
«Η συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή και η δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου
προώθησης της ισότητας των δύο φύλων στην εργασία και ενίσχυσης της πρόσβασης των γυναικών
στην ποιοτική απασχόληση αποτελούν κεντρικούς στόχους της ΕΕ.»
Η ενίσχυση της απασχόλησης και η δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς τίθενται ως κύριες
προτεραιότητες στο πλαίσιο της Στρατηγικής ΕΕ2020 και βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με την αντιμετώπιση της δημογραφικής πρόκλησης, την επίτευξη της βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών
και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Η άρση των διακρίσεων, μέσα και από την ενίσχυση της
συμμετοχής των γυναικών στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, αποτελεί βασική προϋπόθεση, στοιχείο
που επιβάλλει την ενδυνάμωση των πολιτικών και των δράσεων για τη «συμφιλίωση» οικογενειακής
και επαγγελματικής ζωής. Σε αυτήν την κατεύθυνση οι πολιτικές επαρκών επιδομάτων για κάθε ανήλικο
παιδί αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο, ενώ ζωτικής σημασίας είναι και η ύπαρξη επαρκών και ποιοτικών δημόσιων δομών παιδικής φροντίδας, δεδομένης και της απώλειας εισοδημάτων, λόγω και των
επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, που έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία των γονέων να ανταπεξέλθουν στην πληρωμή των αντίστοιχων ιδιωτικών δομών.

1.6 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο και Κατευθυντήριες Γραμμές για την
Aπασχόληση
I. Κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση
Τα προγράμματα μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη μιας «ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς», την οικοδόμηση δηλαδή μιας συνεκτικής κοινωνίας, η οποία παρέχει στους
πολίτες τα μέσα να προβλέπουν και να διαχειρίζονται τις αλλαγές και επομένως να συμμετέχουν στην
κοινωνία και στην οικονομία.
Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις των κρατών μελών πρέπει να διασφαλίζουν πρόσβαση και ευκαιρίες καθ'
όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, μειώνοντας έτσι τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, με την
κατάργηση των εμποδίων για τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, ιδίως για τις γυναίκες, τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, τους νέους, τα άτομα με αναπηρία και τους νόμιμους μετανάστες. Θα πρέπει
επίσης να διασφαλίζουν ότι τα οφέλη της οικονομικής ανάπτυξης φθάνουν σε όλους τους πολίτες και
όλες τις περιφέρειες.
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Το βασικό μέλημα των προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών πρέπει να είναι η εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των αγορών εργασίας με την επένδυση σε επιτυχείς αναπροσανατολισμούς, την ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων, τη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας και
την καταπολέμηση του κατακερματισμού, της διαρθρωτικής ανεργίας και της αεργίας. Είναι αναγκαία,
μεταξύ άλλων, η προώθηση συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστημίων, η αντιστοίχιση μεταξύ των αναγκών της αγοράς εργασίας και των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και συγχρόνως η
εξασφάλιση μιας κατάλληλης, διατηρήσιμης κοινωνικής προστασίας και ενεργής ένταξης για τη μείωση
της φτώχειας.
Οι κατευθυντήριες γραμμές για την Απασχόληση αποτελούν σημαντικό μηχανισμό συντονισμού των
πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών της ΕΕ, αλλά και αξιολόγησης των αντίστοιχων εθνικών
μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων. Oι αντικειμενικοί σκοποί, οι προτεραιότητες και οι στόχοι τίθενται σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, με τις εθνικές κυβερνήσεις να είναι υπεύθυνες για το σχεδιασμό και την υλοποίηση
των απαραίτητων πολιτικών.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες
γραμμές της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την ερχόμενη δεκαετία, υπερψήφισε (απαιτείται ετήσια
επανεπιβεβαίωση) σχετική έκθεση για τις γενικές κατευθύνσεις που αφορούν τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών, διαμορφώνοντας τους εξής βασικούς άξονες για την Απασχόληση:
• Δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας, με μείωση της ανεργίας και αύξηση της
συμμετοχής του 75% του ενεργού πληθυσμού στην αγοράς εργασίας.
• Προώθηση της ποιότητας των θέσεων εργασίας και της δια βίου μάθησης, ενίσχυση της αξιοπρεπούς
εργασίας και ανάπτυξη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού.
• Ενίσχυση της πολιτικής για την κοινωνική και οικονομική συνοχή για τη στήριξη της απασχόλησης.
• Καταπολέμηση της φτώχειας και προώθηση της κοινωνικής ένταξης (μείωση κατά 25% του ποσοστού
των ανθρώπων που διαβιούν κάτω από τα εθνικά όρια της φτώχειας).
Στο κείμενο-θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλαμβάνονται επί μέρους στόχοι στη βάση των τεσσάρων εμβληματικών πρωτοβουλιών και προτεραιοτήτων, με ιδιαίτερη έμφαση να αποδίδεται μεταξύ άλλων:
• στην κατάργηση των ανισοτήτων αναφορικά με την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και την εκπαίδευση,
• στην ανάγκη θέσπισης θεσμικού πλαισίου για τις άτυπες μορφές απασχόλησης,
• στην καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας (μείωση του ποσοστού στο 10%),
• στην επίτευξη της αύξησης του δείκτη απασχόλησης κατά 10% για τις ευπαθείς ομάδες (εργαζόμενους
προχωρημένης ηλικίας, γυναίκες, νέους 15 - 24 ετών, άτομα με αναπηρία, μετανάστες κ.λπ.), ως μέσου ενίσχυσης της παραγωγικότητας και της ανάπτυξης.
«Η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει σημαντικές και δύσκολες προκλήσεις στα επόμενα δέκα χρόνια
προκειμένου να οικοδομήσει μια ευρωπαϊκή κοινωνία ευημερίας και ίσων ευκαιριών για όλους. Βασικός στόχος πρέπει να είναι η δημιουργία μακροπρόθεσμα βιώσιμων και ποιοτικών θέσεων πλήρους
απασχόλησης και η θεσμική κατοχύρωση του κοινωνικού διαλόγου σε κάθε επίπεδο διακυβέρνησης.»
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Η Θ έ σ η μα ς
Είναι γεγονός ότι με τη στρατηγική για την Ευρώπη 2020, τα κράτη μέλη πρέπει να δρομολογήσουν
μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν σε μια «έξυπνη ανάπτυξη», δηλαδή στην ανάκαμψη που στηρίζεται στη
γνώση και την καινοτομία. Οι διαρθρωτικές αλλαγές πρέπει να αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους και στη βελτίωση των
επιδόσεων της έρευνας και των επιχειρήσεων για την προώθηση της καινοτομίας και τη διάδοση των
γνώσεων σε όλη την ΕΕ.
Οι εθνικές κυβερνήσεις οφείλουν να αναλάβουν δράσεις για την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας
και τη μετατροπή των δημιουργικών ιδεών σε καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες που μπορούν να δημιουργήσουν ανάπτυξη, ποιοτικές και μακροπρόθεσμα βιώσιμες θέσεις απασχόλησης, εδαφική, οικονομική και κοινωνική συνοχή ως όχημα αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης των ευρωπαϊκών
και παγκόσμιών κοινωνικών προκλήσεων.
Σε αυτό το πλαίσιο και με κεντρικό διακύβευμα την προάσπιση και διασφάλιση της πλήρους και ποιοτικής απασχόλησης, της ενίσχυσης της εκπαίδευσης και επίτευξης της περιφερειακής και κοινωνικής
συνοχής, καταθέσαμε μια σειρά τροπολογιών που έγιναν δεκτές από την πλειοψηφία των ξένων και
Ελλήνων συναδέλφων και ενσωματώθηκαν στο τελικό κείμενο της Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκρίνοντας:
• τη σημασία της πλήρους αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών,
• τη δημιουργία μακροπρόθεσμα βιώσιμων και ποιοτικών θέσεων απασχόλησης,
• την τόνωση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, μέσω συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων και
των φορέων εκπαίδευσης, με σκοπό την αποτελεσματική αντιστοίχιση των αναγκών της αγοράς εργασίας και των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού,
• τη σωστή και αποτελεσματική διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού της ΕΕ, ως μέσο τόνωσης της
ανταγωνιστικότητας, καθώς επίσης και την παροχή κινήτρων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση
του φαινομένου της «διαρροής εγκεφάλων»,
• τη διάσταση των διαφορετικών σημείων εκκίνησης των κρατών μελών, στο πλαίσιο διαμόρφωσης των
απαραίτητων εθνικών συστάσεων.

II. Ενίσχυση της κινητικότητας στην αγορά εργασίας
Παρόλο που η διαμονή και η εργασία σε άλλο κράτος μέλος συνιστά μία από τις θεμελιώδεις ελευθερίες της Ένωσης, αποτελεί βασική συνιστώσα της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και αναγνωρίζεται από τις
Συνθήκες, τα στατιστικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι εξακολουθεί να παραμένει υπερβολικά χαμηλό
το ποσοστό των πολιτών που κάνουν χρήση των πλεονεκτημάτων αυτού του δικαιώματος, παρά τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί για την υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων.
Επί του παρόντος, μόνο το 2,3% των πολιτών στην ΕΕ διαμένουν σε διαφορετικό κράτος μέλος από
το κράτος μέλος καταγωγής τους, το 17% των πολιτών σκέπτονται να εργαστούν μελλοντικά στο εξωτερικό και το 48% θα εξέταζαν το ενδεχόμενο να αναζητήσουν εργασία σε άλλη χώρα ή περιφέρεια σε
περίπτωση απόλυσης.
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Το ζήτημα του διακινούμενου εργατικού δυναμικού στο εσωτερικό της ΕΕ θεωρείται δυνητικό πρόβλημα
σε σχέση με τις ανισορροπίες που δημιουργούνται σε εθνικό επίπεδο, λόγω των ελλείψεων στην προσφορά εργασίας, καθώς και του αντικτύπου στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τις αμοιβές στις χώρες
υποδοχής. Μολονότι η έννοια της «ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων» ήταν ανέκαθεν παρούσα
στις Συνθήκες ως εγγύηση για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και για την καθιέρωση πραγματικής
ευρωπαϊκής ταυτότητας, έχει εκχωρηθεί στα κράτη μέλη το δικαίωμα να θέτουν προσωρινούς φραγμούς
για μεταβατικές περιόδους πριν από το άνοιγμα της αγοράς εργασίας τους σε νέα κράτη μέλη.
Ωστόσο, πρόσφατες μελέτες καταδεικνύουν ότι η μετανάστευση εργατικού δυναμικού έχει αποφέρει
μάλλον θετικά αποτελέσματα για την ΕΕ συνολικά, αλλά και για τους ευρωπαίους πολίτες λαμβάνοντας
υπόψη τα δυσθεώρητα ποσοστά ανεργίας και δη στα κράτη μέλη του Νότου.
Το σκεπτικό πίσω από αυτήν τη θετική έκβαση ήταν η φυσική σύγκλιση μεταξύ της ζήτησης και της
προσφοράς εργασίας, με τους διακινούμενους εργαζομένους να τείνουν να απορροφώνται σε θέσεις
εργασίας που δεν επιθυμούσαν να κατέχουν οι υπήκοοι των χωρών υποδοχής. Εν προκειμένω, η προστιθέμενη αξία επί του καθαρού ποσοστού ευημερίας της ΕΕ είναι σαφής, καθώς μειώνεται αφενός η
ανεργία και ενισχύεται η πραγματική οικονομία, με την αύξηση του εισοδήματος των εργαζομένων που
επέλεξαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε κάποιο άλλο κράτος μέλος.
Σε αυτό το πλαίσιο σε έκθεση πρωτοβουλίας που υπερψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο, επισημαίνεται
ότι η αποτελεσματική εφαρμογή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων προϋποθέτει συντονισμένη δράση μεταξύ ευρωπαϊκών και εθνικών αρχών, για τη διευκόλυνση και την απλούστευση των
διοικητικών διαδικασιών επί των ζητημάτων που συνδέονται έμμεσα με το εν λόγω δικαίωμα, όπως η
μεταβίβαση ταξινομημένων οχημάτων και η διαβίβαση ιατρικών ιστορικών, η αποφυγή της διπλής φορολόγησης, οι σαφείς κανόνες για την επιστροφή των δαπανών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κ.λπ.
Κεντρικό σημείο του ψηφίσματος είναι ότι η ελεύθερη διακίνηση με σκοπό την εργασία είναι δικαίωμα
και δεν επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα στις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας. Τα κράτη μέλη παίζουν πολύ
σημαντικό ρόλο στη διαδικασία διευκόλυνσης της άσκησης του εν λόγω δικαιώματος και η υπάρχουσα
νομοθεσία πρέπει να εφαρμόζεται σωστά και πλήρως. Σε αυτή την κατεύθυνση προκρίνεται η κατάργηση των περιορισμών διακίνησης εν γένει, ενώ ιδιαίτερη μνεία γίνεται στους Ρουμάνους και Βούλγαρους
εργαζόμενους, οι οποίοι εξακολουθούν να βρίσκονται σε «ειδικό καθεστώς» για κάποια από τα κράτη
μέλη, παρόλο που δεν έχουν παρατηρηθεί αρνητικά αποτελέσματα στο οικονομικό κοινωνικό περιβάλλον με βάση τις τελευταίες διευρύνσεις.

Η Θ έ σ η μα ς
Πιστεύουμε ότι το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων δεν είναι δυνατόν να εξετάζεται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα άλλα δικαιώματα και οι βασικές αρχές της ΕΕ, και ότι ο σεβασμός
προς το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο και τα δικαιώματα, όπως αποτυπώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα παράσχει τη δυνατότητα διασφάλισης αξιοπρεπών
θέσεων απασχόλησης, ικανοποιητικών συνθηκών εργασίας, δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης, ίσης
μεταχείρισης, σεβασμού της οικογενειακής ζωής, καθώς και της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών.
Είμαστε της άποψης ότι πρέπει να ενισχυθεί η εθελοντική κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, μέσα
από το σχεδιασμό και την προώθηση περαιτέρω στρατηγικών κατανοητής ενημέρωσης και πληροφό57
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ρησης αναφορικά με τα δικαιώματα των διακινούμενων εργαζομένων, καθώς και τα ευεργετήματα της
κινητικότητας στη γενικότερη αναπτυξιακή πορεία και την οικονομία τόσο της ΕΕ όσο και των κρατών
μελών. Η ευαισθητοποίηση των εργαζομένων, των μελών των οικογενειών τους και των εμπλεκομένων
φορέων σχετικά με τα δικαιώματα, τις ευκαιρίες και τα εργαλεία της ελεύθερης κυκλοφορίας αποτελεί
καίριο παράγοντα για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ.
Σε αυτή την κατεύθυνση, με προτάσεις μας που υιοθετήθηκαν σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
ενθαρρύναμε τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν πιο αποτελεσματικούς διαύλους επικοινωνίας μεταξύ
των διακινούμενων εργαζόμενων και των αντίστοιχων κρατικών υπηρεσιών, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να έχουν πλήρη πρόσβαση στην πληροφόρηση αναφορικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.
Παράλληλα, καλέσαμε την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβούν στις πρέπουσες ενέργειες προκειμένου να καταστεί πιο παραγωγική και πιο αποτελεσματική η συνεργασία του EURES με τις αντίστοιχες
δημόσιες εθνικές αρχές.
Επισημάναμε την ανάγκη να προωθηθεί σε κάθε επίπεδο διακυβέρνησης η ενεργή συμμετοχή των
κοινωνικών εταίρων προς την κατεύθυνση της διασφάλισης της έμπρακτης εφαρμογής και της ενίσχυσης των δικαιωμάτων των διακινούμενων εργαζομένων.
Προτείναμε οι εθνικές κυβερνήσεις με τη συνδρομή της Επιτροπής να ενισχύσουν τη συμμετοχή των
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη δια βίου μάθηση, μέσω της παροχής κινήτρων για τους αντίστοιχους εργαζόμενους και εργοδότες, με ιδιαίτερη έμφαση στην εκμάθηση γλωσσών και νέων τεχνολογιών,
σύμφωνα και με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Είναι γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του εργατικού
δυναμικού της Ευρώπης απασχολείται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και με αυτό τον τρόπο αφενός θα γίνει
περισσότερο ανταγωνιστικό και αφετέρου θα ενισχυθεί το φαινόμενο της κινητικότητας, προκειμένου να
αντιμετωπιστούν φαινόμενα αδυναμίας πλήρωσης θέσεων εργασίας στα διάφορα κράτη μέλη.
«Απαιτείται άμεση και θεσμική παρέμβαση απέναντι σε όποιους αποφασίζουν να προσεγγίζουν επιλεκτικά τη συμμετοχή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζοντας λογικές που κινούνται στα όρια του
σεβασμού του ευρωπαϊκού ιδεώδους. Σε μια περίοδο που ένα μεγάλο μέρος των ευρωπαϊκών κοινωνιών δοκιμάζεται, είναι τουλάχιστον απαράδεκτο να μεθοδεύονται διχαστικές πρακτικές που στοχεύουν
σε μια "Ένωση δυνατών και αδυνάτων" με γεωγραφικές ανισότητες ή πολίτες πρώτης και δεύτερης
κατηγορίας. Η ευρωπαϊκή ταυτότητα δεν μπορεί να ξεθωριάζει ανάλογα με την συγκυρία, ούτε συνίσταται αποκλειστικά στην αποκόμιση πλεονεκτημάτων δημιουργώντας έδαφος για αντιευρωπαϊκες και
ελιτίστικες αντιλήψεις. Η αρχιτεκτονική του οικοδομήματος της Ε.Ε. συνδέει τη μοίρα των λαών της για
την κοινή προκοπή και ευημερία, με κύριο συστατικό την εκδήλωση αλληλεγγύης. Οι περιορισμοί πρέπει να μπουν στις δυσμενείς επιπτώσεις της κρίσης και όχι στα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών.»
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1.7 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Η συμβολή στην άμβλυνση των κοινωνικών επιπτώσεων της σημερινής οικονομικής κρίσης εμπίπτει
στην κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων (ΕΚΕ), επομένως θα πρέπει να ληφθούν και ανάλογες πρωτοβουλίες με σκοπό τη δημιουργία θέσεων εργασίας στο πλαίσιο της επίτευξης μιας έξυπνης, βιώσιμης
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης όπως συμφωνήθηκε με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020».
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πληθώρα ψηφισμάτων, με τα οποία προάγει το ρόλο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αφού αναγνωρίζει την εν δυνάμει προσφορά της στην επίτευξη της οικονομικής και
κοινωνικής ανάκαμψης, απευθύνει διάφορες συστάσεις προς πάσα κατεύθυνση, προκειμένου η ΕΚΕ να
αξιοποιηθεί υπό τις παρούσες συνθήκες προς όφελος των πολιτών, αλλά και της πραγματικής οικονομίας.
Η δρομολογούμενη λιτότητα σε συνδυασμό με την απορρύθμιση της εργασίας και την πολιτική της
εσωτερικής υποτίμησης έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη των εργαζομένων όσον αφορά τις υποχρεώσεις
των επιχειρήσεων για μακροπρόθεσμη κάλυψη και εγγύηση των κεκτημένων εργασιακών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων τους. Η ΕΚΕ πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη κατανόηση και εφαρμογή των ελάχιστων εργασιακών και κοινωνικών προτύπων, όπως αυτά έχουν συμφωνηθεί, χωρίς να
χρησιμοποιηθεί ως άλλοθι για τον επαναπροσδιορισμό τους προς το χείρον.
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) –η ευθύνη των επιχειρήσεων για τον αντίκτυπό τους στην κοινωνία και το περιβάλλον– δύναται να αποτελέσει δυναμικό μοχλό για την ισόρροπη επίτευξη της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας, όπως υποστηρίζει στις θέσεις του το Κοινοβούλιο.
Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση έχει μετεξελιχθεί σε μια τεράστια οικονομική, κοινωνική και
ανθρωπιστική πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναδεικνύοντας την ανάγκη υιοθέτησης πολιτικών
που αφενός θα συνεισφέρουν στη δημοσιονομική σταθεροποίηση προάγοντας την ανάπτυξη και την
απασχόληση, και αφετέρου θα θωρακίζουν την κοινωνική συνοχή.
Η ΕΚΕ μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς στις
επιχειρήσεις, μέσω της δραστηριοποίησής τους για την αποτελεσματική εξομάλυνση δραματικών κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης, όπως η ανεργία των νέων, αλλά και στην ενεργή δέσμευσή τους,
μεταξύ άλλων, για τη διαφύλαξη της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, την περιβαλλοντική προστασία,
το σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων, τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των συνταξιοδοτικών συστημάτων, την καθιέρωση μισθών αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Η Θ έ σ η μα ς
Οι επιχειρήσεις είναι αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας και η προοπτική τους άρρηκτα συνδεδεμένη
με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται. Είναι σαφές ότι η υγιής και κοινωνικά
υπεύθυνη επιχειρηματικότητα μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην επίλυση των κρίσιμων δημοσιονομικών και κοινωνικών ζητημάτων που αντιμετωπίζει η Ένωση και ειδικότερα χώρες όπως η Ελλάδα.
Το «κλειδί» είναι να αναγνωριστεί η ΕΚΕ ως το σημείο τομής μεταξύ της ανταγωνιστικότητας και της
παραγωγής χειροπιαστών κοινωνικών αποτελεσμάτων.
Πιστεύουμε ότι η συμμαχία της κοινωνίας των πολιτών με την επιχειρηματικότητα είναι αναγκαία συνθήκη για μια βιώσιμη, σταθερή και χωρίς αποκλεισμούς αναπτυξιακή πορεία. Ούτε εργαζόμενοι χωρίς
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επιχειρήσεις μπορούν να υπάρξουν, αλλά
ούτε και επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους, με την ενδυνάμωση της ανταποδοτικότητας στη σχέση τους να είναι μονόδρομος για τη σωτηρία της πατρίδας μας.
Αναγνωρίζοντας ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη μπορεί να καταστεί όχημα
προώθησης των κοινωνικών στόχων της
ευρωπαϊκής στρατηγικής «Ευρώπη 2020»,
καταθέσαμε μια σειρά προτάσεων που ενσωματώθηκαν σε ψήφισμα-θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συγκεντρώνοντας
την υποστήριξη των μεγαλύτερων πολιτικών ομάδων. Αναλυτικότερα υποστηρίξαμε:
• την ανάγκη ενσωμάτωσης της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης,

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ιος 2010, p. 45
Παρασκευη, 16 Απριλ

• την προώθηση της ανταμοιβής της υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς,
• τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την ενεργοποίηση των Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων στον εν λόγω τομέα, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να συμμετέχουν
ενεργά και ουσιαστικά στην ενίσχυση της ΕΚΕ μέσα από τη διαδικασία του κοινωνικού διαλόγου.
Είμαστε της άποψης ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια ενιαία προσέγγιση για την ΕΚΕ, αναγνωρίζοντας
ωστόσο ότι η πληθώρα ιδιωτικών και εθελοντικών πρωτοβουλιών μπορεί να δημιουργήσει επιπλέον
κόστη και προσκόμματα. Συνεπώς, καλέσαμε την Επιτροπή, σε συνεργασία με άλλους διεθνείς φορείς,
να δεσμευθεί για τη στήριξη του μακροπρόθεσμου στόχου για «σύγκλιση» των πρωτοβουλιών ΕΚΕ.
Θεωρούμε ότι μεταξύ των μελλοντικών μοχλών για την αναβάθμιση της ΕΚΕ συγκαταλέγεται η απόδοση έμφασης σε παγκόσμια μέσα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η ώθηση από κορυφαίες επιχειρήσεις
προς τους ομοίους τους, η εφαρμογή κατάλληλων ρυθμίσεων, η ουσιαστική ανάλυση του αντίκτυπου
των υφιστάμενων σχετικών πρωτοβουλιών και η ενίσχυση της αναγνώρισης του μεγέθους των παγκόσμιων κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων τόσο από τις επιχειρήσεις όσο και από την
ευρύτερη κοινωνία.
«Ένα επιχειρηματικό μοντέλο που θα ενσωματώνει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη μπορεί να αποτελέσει πηγή καινοτομίας με γνώμονα την ποιότητα υπηρεσιών, την αξιοπιστία και την κοινωνική προσφορά. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη θα πρέπει να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής και
κοινωνικής κουλτούρας.»
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2. Κοινωνική διάσταση της Οικονομικής
και Νομισματικής Ένωσης
Η επέκταση της χρηματοπιστωτικής κρίσης στην Ευρώπη, η μετεξέλιξή της σε μια ευρεία κοινωνικοοικονομική κρίση και κρίση απασχόλησης, καθώς και η επιλογή της αντιμετώπισής της μέσα από εξωθεσμικές δομές (Τρόικα) δημιουργούν σοβαρές αναταραχές και δυσλειτουργίες τόσο στο οικοδόμημα της
ΕΕ, όσο και στην αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης.
Το περιεχόμενο των Δανειακών Συμβάσεων, μονοδιάστατα ευθυγραμμισμένο στη λογική της αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας, με αδιαπραγμάτευτο σημείο αναφοράς την ταυτόχρονη εφαρμογή πολιτικών ακραίας λιτότητας και εσωτερικής υποτίμησης διαμορφώνουν ένα περιβάλλον έντονων –ολοένα
και διευρυνόμενων– ανισοτήτων στο εσωτερικό της ευρωπαϊκής επικράτειας εγκαθιδρύοντας μια νέα
συνθήκη-μοντέλο άνισης ανάπτυξης μεταξύ Βορρά και Νότου.
Τα κράτη μέλη που εντάχθηκαν στο Μεικτό Μηχανισμό Στήριξης εγκλωβίζονται κάτω από την ασφυκτική επιτήρηση σε έναν φαύλο κύκλο παρατεταμένης ύφεσης με συνέπεια τη σταδιακή αποεπένδυση
και την παραγωγική τους υποβάθμιση. Την ίδια ώρα, η δογματική εμμονή της Τρόικας αφενός στην αναζήτηση της ανταγωνιστικότητας μέσα από τη δραστική συμπίεση του εργασιακού κόστους, και αφετέρου
στην συστηματική απαξίωση του Κράτους Πρόνοιας εγκαινιάζει μια μακρά περίοδο γενικευμένης φτώχειας, μαζικής ανεργίας και κοινωνικής καχεξίας, εκτροχιάζοντας τις χώρες που τελούν υπό καθεστώς
Μνημονίων από τους στόχους της «Στρατηγικής ΕΕ 2020» με σημαντικό τον κίνδυνο για μη αναστρέψιμες προεκτάσεις.
Κατά αυτόν τον τρόπο, η μέχρι σήμερα «ευρωπαϊκή απάντηση» στην κρίση δημοσίου χρέους των κρατών μελών υπονομεύει τη συνοχή της ΕΕ και την προοπτική μιας στέρεης ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης,
οδηγώντας σε μια «Ευρώπη πολλών και διαφορετικών ταχυτήτων».
Είναι σαφές, λοιπόν, ότι η κοινωνική διάσταση απαιτείται να επιστρέψει στο επίκεντρο της οικονομικής
στρατηγικής και η κοινωνική ατζέντα να τοποθετηθεί επικαιροποιημένη στην καρδιά των δράσεων της
ΟΝΕ. Η δημοσιονομική εξυγίανση και μακροοικονομική σταθερότητα βρίσκονται σε ευθεία και αμφίδρομη σχέση με την κοινωνική ευημερία.
Η συμφιλίωση της ανταγωνιστικότητας με την παραγωγική ανάκαμψη και την κοινωνική συνοχή περνά μέσα από μια ανθρωποκεντρική κοινωνική οικονομία της αγοράς με μεταρρυθμίσεις αναπτυξιακού
χαρακτήρα, που δεν πρέπει να αγνοούν τις αντοχές των ευρωπαίων πολιτών.
Σε αυτό το πλαίσιο, επιβάλλεται ένα νέο «κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη» στενά προσηλωμένο στις αξίες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου χωρίς εξαιρέσεις και αστερίσκους με άξονα τους
εμβληματικούς στόχους της ισόρροπης ανάπτυξης, της κοινής προκοπής και ευημερίας. Κοινωνία και
Οικονομία, άλλωστε, είναι έννοιες αλληλένδετες, είναι συγκοινωνούντα δοχεία.
Η ενίσχυση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων, η ενδυνάμωση του κοινωνικού διαλόγου και η ενσωμάτωση των κατάλληλων κοινωνικών δεικτών (κοινωνική κατάσταση, κοινωνική προστασία, απασχόληση, αγορά εργασίας) στις εκθέσεις των μηχανισμών αξιολόγησης (π.χ. Μηχανισμός Επαγρύπνησης – κοινό πλαίσιο αξιολόγησης) οφείλουν να συναποτελέσουν την πρώτη ύλη του νέου κοινωνικού
συμβολαίου που θα καταστεί σε βάση για την θεμελίωση μιας ομόσπονδης και αλληλέγγυας Ευρώπης με
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πρωτοβουλίες που θα γεφυρώνουν το χάσμα ανάμεσα στη δημοσιονομική προσαρμογή και τις ζωτικές
κοινωνικές ανάγκες, μακριά από αθέμιτους πατριωτικούς ανταγωνισμούς και πρακτικές ηγεμόνευσης.
Σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία, ο προσανατολισμός του συντονισμού της οικονομικής πολιτικής στο
πλαίσιο και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου πρέπει να είναι αναπτυξιακός και όχι λογιστικός, κοινωνικός και
όχι αριθμολάγνος. Η ΟΝΕ γεννήθηκε για να συνδέσει άρρηκτα τη μοίρα των λαών της Ευρώπης και όχι
για να τους διαχωρίζει σε πληβείους και πατρικίους.

2.1 Οικονομική Διακυβέρνηση – ΑΕΠ και πέρα από αυτό...
Η οικονομική και κοινωνική συνοχή αποτελούν τους πρωταρχικούς στόχους της ΕΕ και ως εκ τούτου
απαιτούνται δείκτες που να αντικατοπτρίζουν τόσο την οριζόντια όσο και τη κάθετη κατανομή του πλούτου στην κοινωνία, διευκολύνοντας την ανάλυση του βαθμού αναδιανεμητικής δικαιοσύνης καθώς και
την εποπτεία της κοινωνικής ένταξης και της κοινωνικής συμμετοχής στην ΕΕ.
Η ενίσχυση του συντονισμού και της διακυβέρνησης των οικονομικών πολιτικών της ευρωζώνης έχει
καταστεί ζωτική ανάγκη για την προώθηση μιας βιώσιμης ανάπτυξης που θα συμβάλει στην αύξηση της
απασχόλησης στην Ένωση και την διασφάλιση της κοινωνικής επάρκειας και ευημερίας. Οι πολιτικές
απασχόλησης πρέπει να κατέχουν κεντρικό ρόλο στον ευρωπαϊκό οικονομικό διάλογο, στη βάση της
διασφάλισης της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας στην ευρωπαϊκή οικονομία της αγοράς, με την
πρόληψη μακροοικονομικών ανισορροπιών και την εξασφάλιση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της
ανακατανομής των εισοδημάτων.
Είναι κομβικής σημασίας η οικονομική διακυβέρνηση να μη λειτουργήσει σε βάρος της ακεραιότητας
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου –το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ένωσης στον διεθνή ανταγωνισμό. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υιοθετήσαμε σχετικό ψήφισμα, απευθύνοντας συγκεκριμένες συστάσεις αναφορικά με τη διάρθρωση αλλά και την υλοποίηση του μηχανισμού της οικονομικής
διακυβέρνησης. Ειδικότερα στο πλαίσιο της πολυμερούς εποπτείας ζητήσαμε:
• θέσπιση μια αξιόπιστης διαδικασίας εποπτείας που θα αποτελείται από δύο πυλώνες, οικονομικές πολιτικές και πολιτικές απασχόλησης,
• συμπερίληψη στον πίνακα αποτελεσμάτων επιπλέον στόχων απασχόλησης,
• εξασφάλιση ενός καλύτερου συντονισμού μεταξύ των εθνικών προγραμμάτων σύγκλισης, της στρατηγικής ΕΕ2020, των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση, και των εθνικών προγραμμάτων
μεταρρυθμίσεων,
• ενεργοποίηση της οριζόντιας κοινωνικής ρήτρας της Συνθήκης της Λισαβόνας λαμβάνοντας υπόψη τα
κοινωνικά δικαιώματα και κοινωνικούς στόχους κατά τον καθορισμό νέων πολιτικών της ΕΕ,
• εξασφάλιση ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα επιτρέπει τη σωστή και έγκαιρη συμβολή σε έναν διαρθρωμένο κοινωνικό διάλογο,
• καθιέρωση ενός συστήματος μακροοικονομικού κοινωνικού διαλόγου σε σχέση με το Ευρωπαϊκό
Εξάμηνο, ειδικότερα εντός της ευρωζώνης,
• εισαγωγή ενός αξιόπιστου και διαφανούς πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης των αναπτυξιακών πολιτικών των κρατών μελών,
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• εφαρμογή ενός συστήματος κινήτρων καθώς και κυρώσεων που δε θα υπονομεύουν τη δημοκρατική συμμετοχή του συνόλου των κρατών μελών στη διαδικασία της λήψης αποφάσεων, λαμβάνοντας
υπόψη τις κοινωνικές συνέπειες ενός τέτοιου συστήματος.

Η Θ έ σ η μα ς
Δεδομένων των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, τονίσαμε επίσης την ανάγκη ο μακροοικονομικός
σχεδιασμός να μην περιορίζεται στα μηνύματα που αντλούνται από το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
(ΑΕΠ) ως αποκλειστικού δείκτη καθορισμού και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των οικονομικών πολιτικών. Η χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση κατέδειξε με ιδιαίτερα εμφατικό
τρόπο ότι μια δημοσιονομική στρατηγική θεμελιωμένη αποκλειστικά στο ΑΕΠ δεν επιτρέπει την ανάπτυξη ενός βιώσιμου μοντέλου ανάκαμψης.
Σε αυτή την κατεύθυνση ζητήσαμε σαφώς την ενσωμάτωση εναλλακτικών δεικτών στα συμβατικά
μέσα αξιολόγησης της προόδου ως προς την επίτευξη των κοινωνικών στόχων της στρατηγικής ΕΕ2020.
Είμαστε πεπεισμένοι ότι, δεδομένου ότι η κρίση επιδεινώνει τις κοινωνικές ανισότητες, κρίνεται σκόπιμο να υπάρχουν σωστές και πλήρεις πληροφορίες για την εξέλιξη των πραγματικών εισοδημάτων
των νοικοκυριών. Είναι οικονομικά βάσιμο και κοινωνικά ορθό να προσμετράται και να αξιολογείται η
επάρκεια του εισοδήματος και ο βαθμός αξιοπρεπούς διαβίωσης, με κριτήρια στα οποία να συμπεριλαμβάνονται το κατώτατο εισόδημα και κατά πόσο προασπίζει τους δικαιούχους του έναντι της φτώχειας, η
διασφάλιση γενικότερα έναντι της ένδειας, καθώς και η αποτελεσματικότητα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.
Καταθέσαμε, λοιπόν, μια σειρά από προτάσεις οι οποίες συμπεριλήφθηκαν στις γενικότερες θέσεις του
Κοινοβουλίου με κεντρικό στόχο την άσκηση πίεσης για τη διαμόρφωση της βέλτιστης δυνατής ισορροπίας ανάμεσα στη δημοσιονομική εξυγίανση, την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Ειδικότερα,
υποστηρίξαμε:
• τη συνδυασμένη χρήση οικονομικών στοιχείων όπως το ΑΕΠ, με εναλλακτικούς δείκτες σχετικά με το
περιβάλλον, την κοινωνική ένταξη και ευημερία,
• τη συστηματική εκπόνηση κοινωνικών μελετών και ex ante μελετών κοινωνικού αντίκτυπου υπό το
πρίσμα των δημοσιονομικών πολιτικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων,
• την ειδική μέριμνα αναφορικά με τις ιδιαιτερότητες που προκύπτουν για κάθε κράτος μέλος ανάλογα
με τα διαφορετικά σημεία εκκίνησης εκάστου,
• την εισαγωγή ενός αξιόπιστου και διαφανούς πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης των αναπτυξιακών πολιτικών των κρατών μελών, στη βάση της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της
δημιουργίας νέων, βιώσιμων και ποιοτικών θέσεων εργασίας.
«Είναι αναγκαία η επίτευξη ισορροπίας ανάμεσα στις πολιτικές εξόδου από την κρίση και στη διασφάλιση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου, με την υιοθέτηση ρυθμίσεων τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και
σε εθνικό επίπεδο, που να προασπίζουν το δικαίωμα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, όπως οι πολύτεκνες οικογένειες, στην αξιοπρεπή διαβίωση.»
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2.2 Ετήσια Έρευνα για την Ανάπτυξη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου
για τις Οικονομικές Πολιτικές
Η Ετήσια έρευνα για την ανάπτυξη αναδεικνύει τα ζητήματα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι πρέπει
να τεθούν ως βασικές δημοσιονομικές, οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες για το επόμενο έτος
και προσφέρει στα κράτη μέλη κατευθύνσεις για υιοθέτηση πολιτικών που θα προάγουν την ανάπτυξη και
τη δημιουργία απασχόλησης σύμφωνα και με τους στόχους της Στρατηγικής ΕΕ2020 –τη μακροπρόθεσμη
ευρωπαϊκή στρατηγική ανάπτυξης. Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο είναι ο ετήσιος κύκλος για το συντονισμό των
οικονομικών πολιτικών, όπου οι εθνικές πολιτικές εξετάζονται συλλογικά και υποστηρίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο με απώτερο στόχο τη διασφάλιση ότι τα κράτη μέλη βρίσκονται σε κοινή τροχιά σε ό,τι αφορά
την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ2020 και το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης.
Η ετήσια έρευνα για την ανάπτυξη αναφέρεται στο σύνολο της Ένωσης και τα βασικά της συμπεράσματα αποτελούν τη βάση για τις Ειδικές ανά χώρα συστάσεις. Οι βασικές προτεραιότητες τόσο κατά τη
διεξαγωγή όσο και κατά τη διαδικασία αξιολόγησης κατά το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο είναι:
• Η επιδίωξη διαφοροποιημένων και φιλικών προς την ανάπτυξη πολιτικών δημοσιονομικής εξυγίανσης.
• Αποκατάσταση της δυνατότητας δανεισμού στην οικονομία.
• Προαγωγή της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας άμεσα και μακροπρόθεσμα.
• Καταπολέμηση της ανεργίας και των κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης.
• Εκμοντερνισμός της δημόσιας διοίκησης.
Κάθε μία από τις προτεραιότητες επικεντρώνεται στη δημιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης, με ιδιαίτερη έμφαση στη δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει μια ενιαία λύση για την προαγωγή της ανάπτυξης και της
απασχόλησης, αλλά έχουμε κοινούς στόχους και ένα εύρος μεταρρυθμίσεων που τίθενται υπό εξέταση.
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμμετέχουμε στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο με την κατάρτιση μιας εν
μέρει νομοθετικής έκθεσης ιδίας πρωτοβουλίας, κάθε χρόνο (από το 2012), όπου καταγράφονται συγκεκριμένες θέσεις, προτάσεις αλλά και συστάσεις αναφορικά με την οικονομική και κοινωνική κατάσταση
στην Ένωση, με βάση τα ευρήματα της Ετήσιας Επισκόπησης για την Ανάπτυξη.
Κάθε χρόνο κατά την κατάρτιση, αλλά και τις διαπραγματεύσεις για την εν λόγω έκθεση, προκύπτουν
ζητήματα αναφορικά με την ιδεολογική προσέγγιση της κάθε παράταξης ως προς τις οικονομικές και
κοινωνικές προεκτάσεις των πολιτικών που καθορίζονται. Κατά τη διεξαγωγή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2014, επί Ελληνικής Προεδρίας, υπήρξε διακρατική αλλά και διαπαραταξιακή συμφωνία ότι
απαιτούνται πρωτοβουλίες για μια δημοσιονομική εξυγίανση φιλική προς την οικονομική μεγέθυνση και
επαρκώς διαφοροποιημένη, έτσι ώστε να διαφυλάσσεται η βιωσιμότητα του κράτους πρόνοιας και των
δημοσίων οικονομικών σε βάθος χρόνου.

Η Θ έ σ η μα ς
Με κεντρικό αίτημα την εμβάθυνση της κοινωνικής διάστασης της ΟΝΕ υποστηρίξαμε την ανάγκη αλλαγής προσέγγισης έναντι των δημοσιονομικών σχεδίων δράσης. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
επισημάναμε το γεγονός ότι οι κοινωνικές επιπτώσεις της ακραίας λιτότητας θέτουν εν αμφιβόλω τις
δημοσιονομικές προβλέψεις, αναγνωρίζοντας μια ευθεία σχέση μεταξύ κοινωνικής επάρκειας και οικονομικής βιωσιμότητας. Μεταξύ άλλων στο ψήφισμα που εγκρίθηκε διεκδικήσαμε:
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• τη μετατόπιση της φορολογικής επιβάρυνσης από την εργασία προς άλλες βιώσιμες μορφές,
• τη συμπερίληψη δεσμευτικών και ολοκληρωμένων κοινωνικών δεικτών για την καταγραφή των κοινωνικών επιδόσεων και των επιδόσεων στην απασχόληση των κρατών μελών αλλά,
• τη σύσταση Συμφώνου για την αύξηση των επενδύσεων και της παραγωγικότητας της ΕΕ (επενδυτικό
πακέτο στο 2% του ΑΕΠ),
• τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας με αξιοπρεπείς μισθούς ως, μεταξύ άλλων, μέσο αύξησης
της παραγωγικότητας,
• μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τη συμμετοχή σε ποιοτική εργασία,
• την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας, ώστε να διασφαλιστεί μια ανταγωνιστική
αγορά εργασίας χωρίς κοινωνικές εκπτώσεις,
• την κατάρτιση Ευρωπαϊκού Συμφώνου για την απασχόληση των νέων,
• τη θέσπιση ποιοτικού πλαισίου για περιόδους επαγγελματικής άσκησης,
• δικαιότερα συστήματα φορολόγησης,
• περαιτέρω δράσεις για τη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Είναι βαθιά μας πεποίθηση ότι η οικονομική και κοινωνική πτυχή της Ένωσης είναι δύο όψεις του ίδιου
νομίσματος και διαδραματίζουν από κοινού κεντρικό ρόλο στην αναπτυξιακή διαδρομή της ΕΕ. Είναι σαφές ότι η μακροοικονομική εξισορρόπηση δε μπορεί σε καμία περίπτωση να επιτευχθεί χωρίς κοινωνική
συμφωνία και δικαιοσύνη. Σε αυτή τη βάση προωθήσαμε συγκεκριμένες θέσεις, έχοντας σαν οδηγό τα
αιτήματα της δοκιμαζόμενης ελληνικής κοινωνίας και του κόσμου της εργασίας.
Επισημάναμε ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, κυρίως στα συνταξιοδοτικά συστήματα, θα πρέπει
να σχεδιάζονται, να συλλαμβάνονται και να υιοθετούνται στην κατεύθυνση της διασφάλισης αφενός της
βιωσιμότητας και αφετέρου της κοινωνικής επάρκειας σε πλήρη αντιστοίχιση με τους κοινωνικούς στόχους της στρατηγικής ΕΕ2020 για μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.
Με το ίδιο σκεπτικό, διεκδικήσαμε τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων καθώς και τη
θέσπιση ενός συστήματος καθορισμού αξιοπρεπών αμοιβών, με την ενεργή συμμετοχή των κοινωνικών
εταίρων. Η εμμονή στην επιδίωξη αύξησης της ανταγωνιστικότητας μέσω της πρακτικής της εσωτερικής
υποτίμησης έχει αποτελέσει άλλοθι μείωσης των εργασιακών προτύπων και εκτενούς κατακερματισμού
της αγοράς εργασίας.
«Ο δρόμος της εξόδου από την κρίση είναι απόλυτα συνυφασμένος με την υιοθέτηση πολιτικών για
την επίτευξη της βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών σε βάθος χρόνου, καθώς επίσης και τη δημιουργία της βάσης για την κοινωνική, εργασιακή και οικονομική ανάπτυξη. Τα μέτρα δημοσιονομικής
εξυγίανσης δεν θα πρέπει να υπονομεύουν την κοινωνική συνοχή, ούτε να εμποδίζουν την επαγγελματική καταξίωση δυναμικών ομάδων, όπως οι νέοι μας. Οι αυριανοί επαγγελματίες της χώρας, οι αυριανοί επιστήμονες, οι αυριανοί ηγέτες βρίσκονται στο περιθώριο των εξελίξεων, γίνονται πειραματόζωα,
"εκπαιδεύονται" στην ανεργία και αναγκάζονται στην μετανάστευση ή την εργασιακή περιπλάνηση. Η
αύξηση της ανταγωνιστικότητας δεν επιτυγχάνεται με άκριτες περικοπές σε μισθούς και κοινωνικά επιδόματα, αλλά μέσα από την επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, και πολύ περισσότερο στο νέο εργατικό
δυναμικό, κάτι που αρνείται να αντιληφθεί η σημερινή κυβέρνηση.»
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2.3 Μακροοικονομικές ανισορροπίες
Το Νοέμβριο του 2011 εγκρίθηκε επίσημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο νομοθετική δέσμη μέτρων, με σκοπό
την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης στην Ένωση και την ευρωζώνη. Το εν λόγω νομοθετικό
πακέτο αποτελείται από έξι προτάσεις, τέσσερις από τις οποίες πραγματεύονται γενικότερα δημοσιονομικά ζητήματα, μεταξύ αυτών και την μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, και δύο
πρόσφατους κανονισμούς που σχετίζονται με τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση μακροοικονομικών
ανισορροπιών οι οποίες μπορεί να προκύψουν εντός ευρωζώνης.
Στη βάση της ενίσχυσης της δημοσιονομικής πειθαρχίας στην ΕΕ και με ιδιαίτερο βάρος στο προληπτικό σκέλος της αντιμετώπισης δυνάμει οικονομικών κρίσεων θεσπίστηκαν δύο νομοθετήματα, αφενός
για την ενίσχυση της παρακολούθησης των δημοσιονομικών θέσεων, τον έλεγχο και το συντονισμό των
οικονομικών πολιτικών και αφετέρου για την επίσπευση και διασαφήνιση της διαδικασίας υπερβολικού
ελλείμματος.
Στο νομοθετικό πλαίσιο για το δημοσιονομικό συντονισμό και την εποπτεία καθορίζονται οι πρόσθετες
απαιτήσεις ελέγχου για τις εθνικές δημοσιονομικές πολιτικές, ενώ συμπεριλαμβάνεται ένα κοινό χρονοδιάγραμμα σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό. Παράλληλα, εισάγονται δράσεις εντατικότερου ελέγχου
των αποφάσεων στον τομέα του προϋπολογισμού των κρατών μελών που υπόκεινται στη διαδικασία
υπερβολικού ελλείμματος.
Σε επίπεδο Κοινοβουλίου δεχτήκαμε καταρχάς θετικά τις συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες
συγχρονισμένου ελέγχου των δημοσιονομικών πολιτικών, υπό την αίρεση όμως ότι η ενίσχυση της οικονομικής εποπτείας πάντα θα πρέπει να υπόκειται στους πρωταρχικούς στόχους της ΕΕ, και πιο συγκεκριμένα στα κοινωνικά και εργασιακά πρότυπα που εισάγονται με το άρθρο 9 της Συνθήκης Λειτουργίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) που συνδέονται με την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης και
διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής (κοινωνική ρήτρα).

Η Θ έ σ η μα ς
Δεδομένων των επιμέρους προβλέψεων αναφορικά με τη θέσπιση συστήματος μηχανισμών επιβολής
οικονομικών κυρώσεων για τα μέλη της ευρωζώνης, όπως είναι και ο αποκλεισμός από τα διαρθρωτικά ταμεία (μακροοικονομική αιρεσιμότητα), αλλά και της πλημμελούς συμπερίληψης των κοινωνικών
προεκτάσεων κατά την εκπόνηση των συστάσεων, αντιμετωπίσαμε κριτικά τις εν λόγω νομοθετικές
προτάσεις. Η συμμετοχή μας στη διαμόρφωση των τελικών θέσεων του Κοινοβουλίου επικεντρώθηκε
στην προαγωγή της κοινωνικής διάστασης στην όλη διαδικασία του συντονισμού των δημοσιονομικών
πολιτικών, αλλά και στην αντιμετώπιση των υπερβολικών ελλειμμάτων.
Πιστεύουμε ότι η πολιτική της ΕΕ στο δημοσιονομικό τομέα πρέπει να είναι πλήρως προσαρμοσμένη
στους στόχους της νέας στρατηγικής ΕΕ2020 για δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, αύξηση της
ανταγωνιστικότητας μέσω της επένδυσης στην έρευνα και την καινοτομία αλλά και στο ανθρώπινο κεφάλαιο, καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στη βάση της μείωσης της ανεργίας και της διασφάλισης επαρκών εισοδημάτων και αξιοπρεπών αμοιβών.
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2.4 Θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με τις αμοιβές διευθυντικών στελεχών
(μπόνους)
Σε συνέχεια της έκθεσης Larosière, η οποία παραδόθηκε την άνοιξη του 2009, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
προχώρησε σε σύσταση σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, επιχειρώντας να θέσει ένα πλαίσιο αρχών της διάρθρωσης των αμοιβών, της διαδικασίας σχεδιασμού και εφαρμογής ορθών μισθολογικών πολιτικών (διοίκηση), της δημοσιοποίησης των μισθολογικών πολιτικών στους συμμετέχοντες και εποπτικού ελέγχου (εποπτεία) στο χρηματοπιστωτικό τομέα.
Η τροποποίηση των Οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, αποσκοπεί
στο να καταστήσει αυτές τις αρχές δεσμευτικές, υποβάλλοντας τις μισθολογικές πολιτικές των τραπεζών
και των επενδυτικών εταιρειών σε εποπτικό έλεγχο. Τούτο μπορεί να γίνει υπό μορφή επιβολής ποιοτικών μέτρων (με απαιτούμενο να μειωθούν οι κίνδυνοι που συνεπάγεται η διάρθρωση των μισθολογικών πολιτικών τους) ή ποσοτικών μέτρων (με απαιτούμενο την τήρηση πρόσθετων ιδίων πόρων) και,
επιπλέον, επιβολής χρηματικών ποινών σε περίπτωση παραβίασης των αρχών που καθορίζει η Οδηγία.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάχθηκε υπέρ της αναγκαιότητας της τροποποίησης των εν λόγω Οδηγιών
(2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ) για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, αλλά εκφράσαμε τη δυσαρέσκειά μας για
τη χρονική στιγμή που ξεκίνησε η διαδικασία, καθώς η ανάγκη για αντίστοιχη πρωτοβουλία είχε προκύψει πολύ νωρίτερα και η εν μέρει αδράνεια επί του θέματος απετέλεσε γενεσιουργό αιτία της πρωτοφανούς χρηματοπιστωτικής κρίσης. Σε αυτό το πλαίσιο υποστηρίξαμε:
• τη διασαφήνιση του πεδίου εφαρμογής της Οδηγίας, και συγκεκριμένα των κατηγοριών προσωπικού
του οποίου οι επαγγελματικές δραστηριότητές έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνων των
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και επενδυτικών εταιριών,
• τη διασφάλιση του ότι, όταν ρυθμίζεται η μισθολογική διάρθρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα, τούτο δεν αποβαίνει εις βάρος του δικαιώματος της διεύθυνσης και του προσωπικού (της διοίκησης και
των εργαζομένων) σε συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αυτό πρέπει να δηλώνεται ρητώς στο ίδιο το
κείμενο της οδηγίας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις,
• την ενίσχυση των διατάξεων για τη διάρθρωση των αμοιβών και την εναρμόνιση κινδύνων (σταθερή
έναντι μεταβλητής αμοιβής, μετρητά έναντι μετοχών ή χρηματοπιστωτικών μέσων που συνδέονται με
μετοχές, πληρωμές υπό αναστολή, κατοχύρωση δικαιωμάτων, ρήτρα έμμεσης επανείσπραξης), όπως
απαιτούν οι αρχές που καθόρισε το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας,
• την επιβολή ριζικότερων απαιτήσεων διαφάνειας, ως προς τη δημοσιοποίηση των μισθολογικών πολιτικών έναντι όλων των συμμετεχόντων (μετόχων, υπαλλήλων, κοινού, κυβέρνησης) και την αναγνώριση του δικαιώματος στην πληροφόρηση και στη διαβούλευση των υπαλλήλων μέσω των εργατικών
συμβουλίων,
• την ενσωμάτωση στόχων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στα μακροπρόθεσμα κριτήρια που δικαιολογούν την καταβολή των υπό αναστολή μεταβλητών αμοιβών,
• την απαίτηση να συγκροτήσουν οι τράπεζες και οι επενδυτικές εταιρίες σημαντικού μεγέθους ανεξάρτητες
μισθολογικές επιτροπές, οι οποίες πρέπει να συνεργάζονται με τα τμήματα κινδύνου και συμμόρφωσης, για
να διαφυλάσσουν τα κίνητρα που δημιουργήθηκαν για τη διαχείριση κινδύνων, κεφαλαίου και ρευστότητας.
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Η Θ έ σ η μα ς
Θεωρούμε ότι πολλές από τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, αν υπήρχε περισσότερος έλεγχος και ρυθμίσεις. Η τροποποίηση των οδηγιών
πρέπει επομένως να χρησιμοποιηθεί για να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα βρεθούμε ποτέ ξανά σε παρόμοια
χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάσταση.
Σε αυτό το πλαίσιο καταθέσαμε τροπολογίες με στόχο την εδραίωση μιας ευθείας σχέσης μεταξύ των
μακροπρόθεσμων αποδόσεων, τη συνεκτίμηση της επικινδυνότητας και της φερεγγυότητάς τους, του
κοινωνικού προσώπου του χρηματοπιστωτικού τομέα, αλλά και τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων. Πιο συγκεκριμένα προτείναμε:
• πέρα από τη συνεκτίμηση των επιδόσεων και των κινδύνων που σχετίζονται με αυτές, να συμπεριληφθεί και να λαμβάνονται υπόψη η επίδοση και οι στόχοι στον τομέα της Κοινωνικής Ευθύνης, γεγονός
που θα έκανε ως ένα σημείο αποδεκτή την καταβολή ανεσταλμένων μεταβλητών αμοιβών,
• οι εγγυημένες μεταβλητές αμοιβές, που δε συνάδουν με τη σωστή διαχείριση κινδύνου ή με τις αρχές της αμοιβής με βάση την απόδοση, να μη συμπεριλαμβάνονται στο σχεδιασμό της στρατηγικής
αμοιβών. Κατ’ εξαίρεση ελάχιστες εγγυημένες μεταβλητές αμοιβές δύνανται να δίδονται μόνο στην
περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού και να περιορίζονται στο πρώτο έτος εργασίας,
• υπάρχουσες συμβολαιακές αμοιβές σχετιζόμενες με τη λήξη της απασχόλησης θα πρέπει να επανεξεταστούν και να διατηρηθούν μόνο αν εξάγεται το ξεκάθαρο συμπέρασμα ότι βρίσκονται στην ίδια
κατεύθυνση με τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας και στη σωστή ανάληψη κινδύνου. Κάθε τέτοια
αμοιβή θα πρέπει να σχετίζεται με την απόδοση που επετεύχθη μέσα στο χρόνο και να σχεδιάζεται με
τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην επιδοκιμάζεται η αποτυχία.
«Θα πρέπει επιτέλους όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να πάψει η ατιμωρησία. Το υπάρχον
σαθρό σύστημα αμοιβών θα πρέπει να αναδιαρθρωθεί με σαφείς και διαφανείς θεσμικές ρυθμίσεις,
αποβάλλοντας τα golden boys που μέχρι τώρα θησαύριζαν στις πλάτες του απλού πολίτη.»

2.5 Βιώσιμη Ανάπτυξη
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στις 17 Ιουνίου 2010, ενέκρινε τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020» –στρατηγική
για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς αειφόρο ανάπτυξη, προτάσσοντας την προώθηση
μιας πιο αποδοτικής στη χρήση πόρων, βιώσιμης και ανταγωνιστικής οικονομίας. Σε μια περίοδο ιδιαίτερα υψηλών ποσοστών ανεργίας, ο οικολογικός μετασχηματισμός της οικονομίας προσφέρει μια διέξοδο
στην έντονη κρίση που μαστίζει την απασχόληση, καθώς επίσης και ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ευρωπαϊκή οικονομία γενικότερα.
Είναι σαφές ότι η αειφόρος ανάπτυξη σχετίζεται με το σύνολο σχεδόν των τομέων βιομηχανίας και παροχής υπηρεσιών και μεταφράζεται στη δημιουργία νέων και βιώσιμων θέσεων εργασίας, χωρίς να περιορίζεται στους κλάδους που αφορούν μόνο με την προστασία του περιβάλλοντος. Βιώσιμη μπορεί να
χαρακτηριστεί μια θέση εργασίας εφόσον συνεισφέρει στη μετάβαση σε μια αειφόρο παραγωγή, συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην προστασία
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των φυσικών πόρων, στη διατήρηση και την αποκατάσταση του οικοσυστήματος και της βιοποικιλότητας
και στην αποφυγή δημιουργίας αποβλήτων και πρόκλησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Συντάξαμε, λοιπόν, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Έκθεση Πρωτοβουλίας σχετικά με την ανάπτυξη του
δυναμικού δημιουργίας θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μιας νέας βιώσιμης οικονομίας, μέσω της οποίας
αναδεικνύεται η πραγματική οικονομική και κοινωνική διάσταση της αειφόρου ανάπτυξης και προτείνονται σημαντικές πρωτοβουλίες για την ομαλή και ουσιαστική μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία, όπως:
• η υπεύθυνη και συντονισμένη αντιμετώπιση των κοινωνικών επιπτώσεων του οικολογικού μετασχηματισμού της οικονομίας, όπως η απώλεια συγκεκριμένων θέσεων εργασίας, με την παροχή πρόσβασης σε προγράμματα επανακατάρτισης και δια βίου εκπαίδευσης στους εργαζομένους που κινδυνεύουν ή έχουν ήδη μείνει άνεργοι,
• η δημιουργία ποιοτικών και μακροπρόθεσμα βιώσιμων νέων θέσεων εργασίας στους νέους κλάδους
της οικολογικής οικονομίας, όχι μόνο υψηλής ειδίκευσης αλλά επίσης μέσης και χαμηλής,
• οι συνεργασίες μεταξύ των πανεπιστημίων και επιχειρήσεων με σκοπό τη διασφάλιση της σύνδεσης
των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και των αναγκών της αγοράς εργασίας,
• η ενδυνάμωση και εντατικοποίηση του κοινωνικού διαλόγου στο πλαίσιο της βιώσιμης οικονομίας,
έτσι ώστε η υψηλή ανταγωνιστικότητα που καταγράφεται στον τομέα των επιχειρήσεων που εντάσσονται στη βιώσιμη οικονομία να μη λειτουργεί σε βάρος των συνθηκών και της ποιότητας της εργασίας.

Η Θ έ σ η μα ς
Θεωρούμε ότι ο μετασχηματισμός προς την κατεύθυνση μιας βιώσιμης οικονομίας δεν είναι μόνο οικολογική ανάγκη, αλλά πρέπει να αποτελέσει μέρος της στρατηγικής μας για μια κοινωνική Ευρώπη. Η
επιτυχία του μακρόπνοου αυτού εγχειρήματος εξαρτάται απόλυτα από τη διάθεση και την αποδοχή των
ευρωπαίων πολιτών, κατά συνέπεια θα πρέπει η ευρωπαϊκή στρατηγική για το μετασχηματισμό σε μια
βιώσιμη οικονομία να είναι κοινωνικά δίκαιη και να οδηγεί μακροπρόθεσμα σε μεγαλύτερα ποσοστά
απασχόλησης, καλύτερες συνθήκες εργασίας και ενίσχυση της κοινωνικής ασφάλειας.
Πιστεύουμε ότι μια κοινωνικά δίκαιη διαχείριση του μετασχηματισμού είναι κεντρικό δομικό στοιχείο
μιας βιώσιμης οικονομίας, στη βάση της κοινωνικής και οικολογικής αειφορίας. Σε αυτή την κατεύθυνση
καταθέσαμε μια σειρά προτάσεων που έγιναν αποδεκτές και ενσωματώθηκαν στο ψήφισμα-θέση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Υποστηρίξαμε την ανάγκη σχεδιασμού, με την ενεργή συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, και υλοποίησης προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού των νέων σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς κλάδους, που προωθούν την ανάπτυξη μιας βιώσιμης και αειφόρου οικονομίας καθώς και δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε ζητήματα οικολογίας και περιβάλλοντος τόσο μέσα από
τις δομές του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, όσο και στα πλαίσια των δράσεων της τοπικής και
περιφερειακής αυτοδιοίκησης.
Συστήσαμε πρωτοβουλίες για την δημιουργία συνεργειών μεταξύ των κρατών μελών, των κοινωνικών εταίρων και των φορέων παροχής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να καταρτιστούν προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, καθώς και να δημιουργηθούν γνωστικά αντικείμενα προσανατολισμένα στον οικολογικό μετασχηματισμό των οικονομιών.
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Καλέσαμε τις κυβερνήσεις σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους να καταρτίσουν ολοκληρωμένα σχέδια αξιολόγησης των εγχειρημάτων του οικολογικού μετασχηματισμού τόσο σε τοπικό, όσο και
σε εγχώριο επίπεδο. Θεωρούμε ότι απαιτούνται στοχευμένα σχέδια δράσης για την επανακατάρτιση των
εργαζομένων σε κλάδους που πρόκειται να πληγούν από τον οικολογικό μετασχηματισμό των τοπικών
οικονομιών, προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα πρόσβασής τους σε νέες πράσινες θέσεις εργασίας.
Θέσαμε δυναμικά το αίτημα στενής και αποτελεσματικής συνεργασίας και συμπληρωματικότητας μεταξύ των διεθνών οργανισμών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου οφείλει να λάβει δράση σχετικά
με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις των επενδύσεων του εμπορίου. Σε αυτό το πλαίσιο
επισημάναμε την ανάγκη ένταξης της βιώσιμης οικονομίας στην Εταιρική και Κοινωνική Περιβαλλοντική
Ευθύνη, καθώς επίσης και τη δυνατότητα προώθησης της κουλτούρας της βιώσιμης οικονομίας και
ανάπτυξης μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Προτείναμε η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι κοινωνικοί εταίροι να εντείνουν τις προσπάθειές τους,
προκειμένου να αντιμετωπίζονται με αποτελεσματικότητα οι δυσμενείς συνέπειες των αναδιαρθρώσεων
τόσο στην τοπική οικονομία όσο και στην απασχόληση –δεδομένων και των ιδιαίτερων κοινωνικοοικονομικών συνθηκών.

2.6 Η Ευρώπη ως Ένωση Καινοτομίας
Η πολιτική της Ευρώπης πρέπει να εστιάζει περισσότερο στη θέση και επίτευξη συγκεκριμένων στόχων
στον τομέα των μείζονων κοινωνικών προκλήσεων. Επί του παρόντος οι δράσεις για την προώθηση της
καινοτομίας είναι κατακερματισμένες και κατά κύριο λόγο επικεντρώνονται στην έρευνα. Είναι δεδομένο
ότι θα πρέπει να διατηρηθεί το ενδιαφέρον για την έρευνα, θεωρητικά και πρακτικά, και να επιτευχθεί ο
στόχος για διάθεση του 3% του ΑΕΠ της Ένωσης στον εν λόγω τομέα, παράλληλα όμως πρέπει να στηριχθούν και άλλες διαδικασίες οι οποίες συνδράμουν την ενίσχυση της έννοιας της καινοτομίας σε άλλους
τομείς πολιτικής, στο πλαίσιο μιας ολιστικής και συνεκτικής προσέγγισης της.
Η καινοτομία είναι κάτι πολύ ευρύτερο και εκφράζεται με την επιτυχή μετατροπή μιας ιδέας σε προϊόν,
διαδικασία, υπηρεσία ή κίνημα. Η έρευνα είναι μεν σημαντική πηγή από την οποία προκύπτει η καινοτομία, αλλά όχι η μόνη. Σε σχετική έκθεση που υιοθετήσαμε για την προαγωγή της καινοτομίας στο πλαίσιο
μιας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και προκειμένου να καταστεί ευκολότερη η εφαρμογή των ιδεών στην αγορά καταλήξαμε ότι απαιτούνται:
• καλύτερη πρόσβαση σε πίστωση και χρηματοοικονομική υποστήριξη,
• περισσότερες επενδύσεις στην Έρευνα, Αριστεία και Καινοτομία σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών
μέσω των δημόσιων και ιδιωτικών συμπράξεων,
• σαφείς κανόνες με μακροπρόθεσμες προοπτικές,
• απλές διαδικασίες πρόσβασης σε ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα προώθησης, μείωση της γραφειοκρατίας,
• καλή συνεργασία μεταξύ των ενωσιακών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, ερευνητικών
ιδρυμάτων, πανεπιστημίων, επιχειρήσεων και φυσικά των πολιτών,
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• προώθηση των μαθηματικών δεξιοτήτων στην εκπαίδευση (συγκεκριμένα μαθήματα), μεγαλύτερη
προώθηση της επιχειρηματικότητας στις σπουδές και περισσότερες ανταλλαγές μεταξύ θεματικών τομέων και καλύτερη συνεργασία μεταξύ εκπαίδευσης, έρευνας και επιχειρήσεων,
• ένα οικονομικά προσιτό και απλό ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εύχρηστοι κανόνες για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την ανταλλαγή μη χρησιμοποιούμενων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,
• μια πραγματική ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά, όπου οι καινοτομίες θα έχουν μεγαλύτερη επιτυχία χάρη
στην πρόσβαση σε μια αγορά 500 εκατομμυρίων πολιτών. Σήμερα πολλές καινοτομίες δεν περνούν τα
σύνορα μιας χώρας, λόγω περίπλοκων διαδικασιών αδειοδότησης και διαφορετικών νομοθεσιών στα
άλλα κράτη μέλη. Εσωτερική αγορά σημαίνει επίσης και αγορές που μέχρι πρόσφατα λειτουργούσαν
κυρίως σε εθνικό επίπεδο, όπως οι αγορές καινοτόμων προϊόντων υγείας που μπορούν να συνδράμουν στον στόχο για ενεργά και υγιή γηρατειά,
• ευέλικτη πολιτική δημόσιων συμβάσεων για (βιώσιμη) καινοτομία. Τα ζητήματα σχετικά με τους μοναδικούς προμηθευτές και τη δημοσιοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων θα πρέπει να επιλυθούν και
στο προεμπορικό στάδιο.

Η Θ έ σ η μα ς
Υποστηρίζουμε σθεναρά ότι είναι αναγκαίο να διευρυνθούν οι προσπάθειες εντοπισμού και κατανόησης
των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή κοινωνία και σε αυτή τη βάση συντασσόμαστε με την
άποψη ότι οι πολιτικές στήριξης της καινοτομίας πρέπει να επαναπροσδιορισθούν και να αξιοποιηθούν
για την αποτελεσματική αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων, όπως η αλλαγή του κλίματος, η
αποδοτική χρήση των πόρων, η ενεργειακή απόδοση, η υγεία και η δημογραφική αλλαγή.
Πιστεύουμε ότι η δημιουργία συνεργειών μεταξύ της γενικότερης στρατηγικής για την καινοτομία και
του εκπαιδευτικού συστήματος μπορεί να προσφέρει μια διέξοδο στην πρόληψη και καταπολέμηση κοινωνικών και οικονομικών στρεβλώσεων μέσα από μια βαθιά αναπτυξιακή και δυναμική προσέγγιση στη
βάση μιας αειφόρου οικονομίας.
Σε στοχευμένες παρεμβάσεις μας, οι οποίες έγιναν ευρύτερα αποδεκτές, προβάλαμε την ανάγκη συμπερίληψης της έννοιας της καινοτομίας στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, με στόχο τη δημιουργία ενός
εργατικού δυναμικού ικανού να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες ανάγκες μιας αειφόρου και καινοτόμου κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, που μπορεί να προσφέρει νέες, ποιοτικές και βιώσιμες θέσεις
απασχόλησης. Ταυτόχρονα στηλιτεύσαμε το έλλειμμα στήριξης του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΕ με
αποτέλεσμα την διεύρυνση του φαινομένου της «διαρροής εγκεφάλων». Το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι
το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ένωσης και ο κύριος μοχλός ενδυνάμωσης της ανταγωνιστικότητας και
της οικονομίας.

2.7 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Αλλαγή και την Καινοτομία
Το Πρόγραμμα της Ένωσης για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία θα πρέπει να αποτελέσει
όχημα για την εκπλήρωση των κοινωνικών επιταγών της Στρατηγικής ΕΕ2020 (καταπολέμηση της φτώ73
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χειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, αύξηση της απασχόλησης και μείωση της ανεργίας, προαγωγή
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και ενίσχυση της συμμετοχής στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης),
έτσι ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο έδαφος για την ουσιαστική και κοινωνικά αποτελεσματική επίτευξη των δημοσιονομικών και οικονομικών στόχων που τέθηκαν ταυτόχρονα.
Με δεδομένο ότι το Πρόγραμμα θα συμβάλει στην αποτελεσματική υλοποίηση εμβληματικών πρωτοβουλιών προς την κατεύθυνση της επίτευξης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν στις κατευθυντήριες
γραμμές για την απασχόληση, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε δράσεις όπως η «Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για
την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού», η «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και
θέσεις εργασίας», η «Νεολαία σε κίνηση» καθώς και η «Πρωτοβουλία Ευκαιριών για Νέους».
Ειδικότερα, αναμένεται να λειτουργήσει επικουρικά στις διάφορες ενέργειες για τον εντοπισμό, την
ανάλυση και εφαρμογή καινοτόμων λύσεων, μέσω της πειραματικής κοινωνικής πολιτικής με σκοπό
ενισχυθούν, όπου απαιτείται, τα κράτη μέλη στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των αγορών εργασίας τους και την περαιτέρω βελτίωση των πολιτικών τους για την κοινωνική προστασία και ένταξη.
Βασικοί άξονες του Προγράμματος:
•	Ο άξονας Progress, που υποστηρίζει την ανάπτυξη, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των ενωσιακών πολιτικών στους τομείς της απασχόλησης, των εργασιακών συνθηκών, της κοινωνικής προστασίας, της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας.
•	Ο άξονας Eures, που υποστηρίζει δραστηριότητες που αναλαμβάνονται από το δίκτυο Eures, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους. Αυτός ο άξονας, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να διευκολύνει τις
διακρατικές συνεργασίες, καθώς και τις προβλέψεις για ατομική συμβουλευτική και πληροφόρηση
όσων αναζητούν εργασία, διακινούμενων εργαζομένων και εργοδοτών με σκοπό την προώθηση της
εθελοντικής κινητικότητας των εργαζομένων σε μια δίκαιη βάση, προκειμένου να συνεισφέρουν στη
δημιουργία υψηλού επιπέδου ποιοτικής και βιώσιμης απασχόλησης.
•	Ο άξονας Μικροχρηματοδοτήσεων και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, που πρέπει να προωθεί την
πρόσβαση και την αυξημένη διαθεσιμότητα μικροχρηματοδοτήσεων για νέες επιχειρήσεις, κυρίως σε
σχέση με την καταπολέμηση της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισμού, την προάσπιση των ευάλωτων ομάδων, καθώς και ήδη υπαρχουσών μικροεπιχειρήσεων και κοινωνικών επιχειρήσεων.

Η θ έ σ η μα ς
Πιστεύουμε ότι η κοινωνική καινοτομία μπορεί να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο για την αντιμετώπιση των
κοινωνικών προκλήσεων που προκύπτουν από τη γήρανση του πληθυσμού, τη φτώχεια, την ανεργία,
τα νέα πρότυπα εργασίας και τρόπου ζωής και τις προσδοκίες των πολιτών όσον αφορά την κοινωνική
δικαιοσύνη, την παιδεία και την περίθαλψη. Σε αυτή τη βάση καταθέσαμε μια σειρά συστάσεων, που
κατά κύριο λόγο συνίστανται στη διεύρυνση των κοινωνικών επενδύσεων με στόχο την ενίσχυση της
βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης. Θεωρούμε ότι η καινοτομία σε συνδυασμό με τις κοινωνικές υπηρεσίες αποτελούν εξαιρετική ευκαιρία ανάσχεσης της ανεργίας με ταυτόχρονες ευεργετικές κοινωνικές
προεκτάσεις.
Υπό αυτό το πρίσμα, υποστηρίξαμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει μια συντονισμένη προσέγγιση στο
ζήτημα των κοινωνικών επενδύσεων υπό τη μορφή ενός «Συμφώνου Κοινωνικών Επενδύσεων», το
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οποίο συνοδευόμενο από την εισαγωγή αντίστοιχών ελεγκτικών μηχανισμών μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην επιτυχή διαχείριση και εκπλήρωση των κοινωνικών, εκπαιδευτικών, οικονομικών και σχετικών με την απασχόληση δεσμεύσεων που ελήφθησαν σε κεντρικό επίπεδο με τη στρατηγική ΕΕ2020.

2.8 Σύμφωνο Κοινωνικών Επενδύσεων
Η Ετήσια Έρευνα για την Ανάπτυξη καθώς και η Έκθεση για την Απασχόληση, ωστόσο, καταδεικνύουν
σημαντικό έλλειμμα αναφορικά με την επίτευξη των κοινωνικών στόχων της κοινής Ευρωπαϊκής Στρατηγικής. Η δογματική προσήλωση στην προσπάθεια για δημοσιονομική εξισορρόπηση επέφερε προσκόμματα σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας και της ανεργίας, τη δημιουργία ποιοτικής και
βιώσιμης απασχόλησης, την ενίσχυση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.
Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υιοθετήσαμε σχετικά ψηφίσματα με κεντρικό αίτημα τη διασφάλιση ισορροπίας μεταξύ των δημοσιονομικών και κοινωνικών αναγκών, όπου απαιτήσαμε δράσεις και πρωτοβουλίες με σκοπό:
• την καταπολέμηση της ανεργίας, μέσω της παροχής βοήθειας στους ανέργους για την ανεύρεση εργασίας,
• τη δημιουργία βιώσιμης και υψηλής ποιότητας απασχόλησης,
• τη βελτίωση της παραγωγικότητας στην εργασία και στις υπηρεσίες απασχόλησης,
• την επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση,
• τη βελτίωση της εκπαίδευσης,
• την υποστήριξη της συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής,
• τη μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών συστημάτων,
• τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την επέκταση του εργασιακού βίου σε εθελοντική βάση,
• την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού,
• τη μετατροπή του κοινωνικού κράτους από ενεργητικό σε κοινωνικό κράτος δραστηριοποίησης.

Η Θ έ σ η μα ς
Είναι βαθιά μας πεποίθηση ότι οι κοινωνικές επενδύσεις, συνδυάζοντας τους οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους, θα μπορούσαν να συνδράμουν αποφασιστικά στην αποκατάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης, προετοιμάζοντας τα άτομα, τις οικογένειες και τις κοινωνίες να προσαρμοστούν στις διαρκώς
μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες και απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Η εμμονή στις πολιτικές
ακραίας λιτότητας μπορεί να λειτουργήσει ιδιαίτερα αρνητικά τόσο για την πραγματική οικονομία όσο και
για την κοινωνική συνοχή, επομένως προτείναμε εναλλακτικά μια πιο κοινωνικά δίκαιη προσέγγιση με
έντονη αναπτυξιακή δυναμική.
Πιστεύουμε ότι προτεραιότητα πρέπει να αποτελεί η διασφάλιση μιας συνεκτικής και αποτελεσματικής στρατηγικής για την ενίσχυση της απασχόλησης, καθώς και του σταθεροποιητικού χαρακτήρα των
κοινωνικών συστημάτων, με αιχμή του δόρατος την επάρκεια των συντάξεων και τα επιδοματικών πολιτικών.
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2.9 Η περιφερειακή ανάπτυξη στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής
Ως διατομεακή πτυχή της πολιτικής συνοχής, η εδαφική διάσταση παρέχει στις περιφέρειες της Ευρώπης
την ευκαιρία να αξιοποιήσουν μεμονωμένες εδαφικές δυνατότητες στις εργασίες τους για την επίτευξη αναπτυξιακών και κοινωνικών στόχων. Η αναδιαμόρφωση του σχετικού πλαισίου στην κατεύθυνση
της απλούστευσης των διαδικασιών, αλλά και η ενσωμάτωση μιας προσέγγισης προσανατολισμένης στα
αποτελέσματα κρίνονται γενικότερα ως θετικές εξελίξεις, καθώς θα ωφελήσουν τόσο τους εμπλεκόμενους φορείς-αρχές όσο και τους δικαιούχους.
Στο παρόν οικονομικό περιβάλλον είναι σαφές ότι το χρηματοδοτικό πακέτο της πολιτικής συνοχής καθίσταται όλο και πιο σημαντικό για τις περιφέρειες της ΕΕ, καθώς παρατηρείται ολοένα και αυξανόμενη
ανάγκη διασφάλισης ότι τα κεφάλαια αξιοποιούνται με αποτελεσματικό τρόπο και οι πολίτες επωφελούνται πλήρως από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Η συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών
σε κάθε στάδιο σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης των ευρωπαϊκών διαθέσιμων κονδυλίων είναι
κεντρικής σημασίας για την επαρκή κάλυψη των τοπικών αναγκών.
Η δέσμη νομοθετικών μέτρων για την πολιτική συνοχή 2014-2020, με προτεραιότητες που περιλαμβάνουν κοινές διατάξεις για τα πέντε ταμεία που καλύπτονται (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Ταμείο Συνοχής, Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης,
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας), εν πολλοίς έγινε αποδεκτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με
ιδιαίτερη έμφαση στο να τεθεί στο επίκεντρο η τόνωση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας, μέσα
από την προάσπιση των ευάλωτων συμπολιτών μας, αλλά και τη δημιουργία ευκαιριών αξιοπρεπούς και
ποιοτικής απασχόλησης.
Βασική θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτέλεσε η ανάγκη υιοθέτησης μιας προσέγγισης από
τη βάση προς την κορυφή, ώστε να κινητοποιηθεί το δυναμικό της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Σε αυτή την κατεύθυνση κρίθηκε επιτακτική η ανάγκη θέσπισης κοινών, διαφανών και έξυπνων
κανόνων, ενώ προάχθηκε η στενότερη συνεργασία μεταξύ των ταμείων προκειμένου να αποφεύγονται
αλληλοεπικαλύψεις, αλλά να ευνοούνται πολιτικές αλληλοσυμπλήρωσης.

Η Θ έ σ η μα ς
Θεωρούμε ότι η εδαφική προσέγγιση, ως μηχανισμός, μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά για την
προώθηση της ανάπτυξης, της βιώσιμης και αξιοπρεπούς απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της μείωσης της φτώχειας, που αποτελούν βασικούς στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Επικροτούμε,
λοιπόν, την αυξημένη εστίαση στις περιφερειακές και τοπικές αρχές, ειδικά όσον αφορά τη θέσπιση συμβάσεων εταιρικής σχέσης σύμφωνα με την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Υπό αυτό το πρίσμα απευθύναμε συστάσεις αναφορικά με την αναδιαμόρφωση του γενικότερου πλαισίου της πολιτικής περιφερειακής
ανάπτυξης, οι οποίες συγκέντρωσαν τη στήριξη της πλειοψηφίας των Ευρωβουλευτών.
Πιστεύουμε ότι απαιτείται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της εδαφικής ανάπτυξης περιλαμβάνοντας
μέτρα όπως η διασφάλιση της ύπαρξης εθνικών και περιφερειακών μηχανισμών, οι οποίοι ενθαρρύνουν
το συντονισμό μεταξύ των εν λόγω Ταμείων και άλλων ευρωπαϊκών και εθνικών μέσων χρηματοδότησης. Συνεπώς και κρίνουμε εξαιρετικά σημαντικό, σε κάθε επίπεδο διακυβέρνησης, να είναι επαρκώς
καταρτισμένο το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων
που συμβάλλουν στην πολιτική συνοχής στο πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης.
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Σε αυτό το πλαίσιο θεωρούμε ότι αποτελεί βασική προτεραιότητα η ουσιαστική και ολοκληρωμένη επιμόρφωση,
αλλά και η ενίσχυση της πρόσβασης στην πληροφόρηση
για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, αναφορικά με την
καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων για την περιφερειακή ανάπτυξη.
Γενικότερα, υποστηρίζουμε ότι είναι ιδιαίτερης σημασίας η προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών
μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο ενός ουσιαστικού
και αποτελεσματικού μακρόπνοου σχεδιασμού εδαφικής
ανάπτυξης, μέσω και της ενίσχυσης της αξιοπρεπούς και
βιώσιμης απασχόλησης, στην κατεύθυνση πρόληψης και
καταπολέμησης της φτώχειας και της ανεργίας.

2.10 Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών

24 ORES
Πεµπτη, 16 Φεβρουαριος

2012, p. 3

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ καθιέρωσε το 1993 την ιθαγένεια της Ένωσης, με σκοπό
να ενισχύσει και να ενδυναμώσει την ευρωπαϊκή ταυτότητα, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες των
κρατών μελών να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η ιθαγένεια της
Ένωσης, που αποδίδεται αυτομάτως σε όλους τους πολίτες των αντίστοιχων κρατών μελών λειτουργεί
συμπληρωματικά στην αντίστοιχη εθνική.
Στο πλαίσιο της ΕΕ όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες απολαμβάνουμε το δικαίωμα (α) στην ελεύθερη διακίνηση και εγκατάσταση, (β) στη συμμετοχή (με την υποβολή υποψηφιότητας ή/ και κατάθεση ψήφου)
στις διαδικασίες ανάδειξης αιρετών αντιπροσώπων σε τοπικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο, (γ) χαίρουμε
διπλωματικής και προξενικής προστασίας από κάθε κράτος μέλος στην επικράτεια μιας τρίτης χώρας
σε περίπτωση που το κράτος μέλος προέλευσής μας δεν εκπροσωπείται, (δ) έχουμε τη δυνατότητα να
προσφύγουμε στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, (ε) να υποβάλουμε αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, (ζ) να απευθυνθούμε στα θεσμικά και συμβουλευτικά όργανα της ΕΕ σε οιαδήποτε από τις επίσημες
γλώσσες της Συνθήκης.
Ταυτόχρονα η Ενιαία Αγορά μάς παρέχει τη δυνατότητα να ζούμε, να εργαζόμαστε, να σπουδάζουμε
και να ασκούμε επιχειρηματική δραστηριότητα σε ολόκληρη την ΕΕ και να απολαμβάνουμε μια ευρεία
γκάμα ανταγωνιστικών τιμών αγαθών και υπηρεσιών. Σε αυτό το πλαίσιο και ως σύμβολο των αποφασιστικών δράσεων που υιοθετήθηκαν προκειμένου να ξεπεραστούν τα όποια προσκόμματα στα θεμελιώδη ευρωπαϊκά μας δικαιώματα, αποφασίστηκε η θέσπιση του 2013 ως Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών.
Γενικός σκοπός του Έτους ήταν να ενισχύσει τη συνειδητοποίηση των δικαιωμάτων που συνδέονται με την
ιθαγένεια της Ένωσης, ώστε να βοηθήσει τους πολίτες να αξιοποιήσουν πλήρως το δικαίωμα της ελεύθερης
κυκλοφορίας και διαμονής τους στην επικράτεια της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως καίριο μέλος της
νομοθετικής διαδικασίας πρότεινε την ανάληψη δράσεων στη βάση τριών κεντρικών αξόνων:
1. την πληροφόρηση αναφορικά με τα εγγυημένα δικαιώματα που απολαμβάνουν οι ευρωπαίοι πολίτες
πέρα από αποκλεισμούς και διακρίσεις,
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2. την διάχυση της γνώσης αναφορικά με τα δικαιώματα συμμετοχής στη δημοκρατική ζωή σε τοπικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο στην ΕΕ,
3. την προαγωγή της ενημέρωσης αναφορικά με ευκαιρίες εκπαίδευσης, κατάρτισης, εργασίας, κυρίως
για τους νέους συμπολίτες μας, στο πλαίσιο της κινητικότητας εντός της Ένωσης.

Η θ έ σ η μα ς
Θεωρούμε ότι έχει τεράστια σημασία να ενισχυθεί η ιθαγένεια της Ένωσης σε όλα τα επίπεδα και σε κάθε
φάση της δημοκρατικής διαδικασίας, να καταστεί μια οριζόντια διάσταση των πολιτικών της ΕΕ - βασική
προτεραιότητα σε όλους τους τομείς δράσης της και συνδετικός κρίκος του συνόλου των ευρωπαϊκών πολιτικών με τα συμφέροντα, τις αξίες και τις ανάγκες των πολιτών.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ποσοστά συμμετοχής των πολιτών στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης, τους έντονους φόβους δημοκρατικών ελλειμμάτων –ιδίως στις χώρες που υπόκεινται σε προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής–, το υψηλό ποσοστό αποχής από τις ευρωεκλογές, αλλά και της έντονης δυσαρέσκειας
και δυσπιστίας απέναντι στην Ένωση, πιστεύουμε ότι ήταν βαρύνουσας σημασίας η θέσπιση του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτών.
Σε αυτή την κατεύθυνση και ορμώμενοι από την παραδοχή ότι η Ενιαία Αγορά και
τα δικαιώματα που εκπορεύονται από αυτή μπορούν να προσφέρουν ευκαιρίες εξομάλυνσης των κοινωνικών προκλήσεων και όχημα επίτευξης των στόχων της Στρατηγικής ΕΕ2020 καταθέσαμε μια σειρά από προτάσεις, οι οποίες και έγιναν με μεγάλη
πλειοψηφία αποδεκτές. Τονίσαμε, όμως, ότι προκειμένου να υπάρξουν ουσιαστικά
αποτελέσματα πρέπει να υλοποιηθούν, στο πλαίσιο του Έτους, δράσεις με στόχο την
παροχή επαρκούς πληροφόρησης και προώθησης των πλεονεκτημάτων που δύναται να προσφέρει η κινητικότητα στον τομέα της απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης, της ποιοτικής εκπαίδευσης, της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας.
Κρίνουμε αναγκαίο κάθε σχετική προσπάθεια να σχεδιάζεται και να υλοποιείται με
τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων, με την ενεργή συμβολή των κοινωνικών εταίρων και σε κάθε επίπεδο διακυβέρνησης με συνέπεια και συνέχεια.
Επισημαίνοντας το επικίνδυνο φαινόμενο της «διαρροής εγκεφάλων» που μαστίζει
την Ένωση, υπογραμμίσαμε ότι μέσω της κινητικότητας μπορεί να διασφαλιστεί και
να αξιοποιηθεί το ανθρώπινο κεφάλαιο της Ευρώπης.
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3. Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός
Ένα νέο «κοινωνικό συμβόλαιο»
Το σύνολο των κοινωνικών δεικτών της χώρας μας, καθώς και η διακύμανσή τους την τελευταία τετραετία πιστοποιούν με τον πλέον σαφή τρόπο τη μετεξέλιξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης σε μια οξεία
κοινωνική και ανθρωπιστική πλέον κρίση.
Η εκτόξευση της ανεργίας και η διάδοση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης με τις πενιχρές αμοιβές, οι σημαντικές μειώσεις των μισθών και των συντάξεων, η διόγκωση του εισοδηματικού χάσματος
μεταξύ πλουσίων και φτωχών, η απαξίωση της μικρής ιδιοκτησίας και η γενίκευση της κρίσης ιδιωτικού
χρέους («κόκκινα δάνεια») που δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο μαζικών κατασχέσεων και πλειστηριασμών
για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, σε συνδυασμό με έναν πρωτοφανή «πληθωρισμό» φόρων και την
ανοδική τάση των ήδη υψηλών τιμών σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες πρώτης ανάγκης διαμορφώνουν
συνθήκες κοινωνικού κραχ. Η βίαιη υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων πολιτών ξεπερνά
το 50%, γεγονός πρωτοφανές για ευρωπαϊκό κράτος σε ειρηνική περίοδο.
Κοινό παρανομαστή των εφαρμοζόμενων μέτρων ακραίας λιτότητας και εσωτερικής υποτίμησης αποτελεί η ραγδαία εξάπλωση της φτώχειας που γίνεται μήτρα έντασης φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού, ανισοτήτων, παιδικής ένδειας και «φτωχών εργαζομένων». Η όξυνση των πιο ακραίων μορφών
υλικής υστέρησης όπως η ενεργειακή φτώχεια, η διατροφική ανασφάλεια (υποσιτισμός) ή ακόμα και η
ολοκληρωτική έλλειψη στέγης και σίτισης παραπέμπει σε τριτοκοσμικές καταστάσεις εκτροχιάζοντας την
Ελλάδα από την προοπτική επίτευξης των κοινωνικών στόχων της «Στρατηγικής ΕΕ2020».
Την ώρα που η ζήτηση για υπηρεσίες πρόνοιας και στήριξης αυξάνεται ραγδαία, το κοινωνικό κράτος
συρρικνώνεται και καθίσταται κυριολεκτικά κράτος φιλανθρωπίας διευρύνοντας επικίνδυνα την απόσταση ανάμεσα στις ζωτικές κοινωνικές ανάγκες και στις προωθούμενες πολιτικές.
Η αντίληψη του «Κοινωνικού Προϋπολογισμού» ως προνομιακού πεδίου συνεχών περικοπών προβάλλει εγκληματική για μια χώρα με τεράστιο κοινωνικό έλλειμμα, τη μοναδική στη ΕΕ των 28 που δεν
διαθέτει Δίκτυο Κοινωνικής Στέγασης και μια από τις ελάχιστες χωρίς θεσμοθετημένο μηχανισμό ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.
Η δημοσιονομική ισορροπία και η κοινωνική ανταποδοτικότητα-δικαιοσύνη δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως δύο έννοιες αντικρουόμενες και ανισοβαρείς, αντίθετα αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία,
είναι τα θεμέλια για την επανεκκίνηση της οικονομίας, με ταυτόχρονη βελτίωση της παραγωγικότητας
και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
Η ενεργοποίηση και ενδυνάμωση του κοινωνικού κράτους μέσα από ένα ολοκληρωμένο και στοχευμένο σχεδιασμό προβάλλει πιο επιτακτική από ποτέ. Η διαφύλαξη και η αποτελεσματικότητα του
κοινωνικού μοντέλου προϋποθέτει –με δεδομένη και τη δυσμενή μακροοικονομική συγκυρία– και ένα
γενναίο επαναπροσανατολισμό του συστήματος Κοινωνικής Προστασίας, την αναδιάρθρωση-εξορθολογισμό των κοινωνικών δαπανών και παροχών με παράλληλη καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και της
φοροδιαφυγής, ώστε να στηρίζονται αυτοί που έχουν πραγματικά ανάγκη.
Βασικός στόχος επιβάλλεται να είναι η μετατροπή του κοινωνικού κράτους από έναν παθητικό διαχειριστή κοινωνικών προβλημάτων σε έναν δυναμικό αναπτυξιακό πυλώνα.
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Η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης και εργασίας μέσα από ένα υψηλής ποιότητας πλέγμα
κοινωνικών και προνοιακών υπηρεσιών, η αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων, η αναβάθμιση των
υποδομών της εκπαίδευσης και συμφιλίωσης της προσωπικής με την επαγγελματική ζωή, η επένδυση
στο ανθρώπινο δυναμικό και τις δεξιότητές του, αλλά και η αναδιανομή ευκαιριών οφείλουν να βρεθούν στην καρδιά μιας σύγχρονης κοινωνικής πολιτικής δημιουργώντας έναν κοινωνικό μισθό ικανό να
απορροφήσει μέρος των εισοδηματικών απωλειών και των οικονομικών κραδασμών στον οικογενειακό
προϋπολογισμό και προγραμματισμό.
Αυτό το νέο «κοινωνικό συμβόλαιο» μεταξύ πολιτών και κράτους είναι μονόδρομος για την επίτευξη
μιας υγιούς και ανθρωποκεντρικής οικονομικής ανάπτυξης που θα συνδυάζει με τον βέλτιστο δυνατό
τρόπο την ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική αλληλεγγύη.
Η φτώχεια συνιστά τη χειρότερη μορφή βίας και κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με την εξάλειψή της μέσα από την αποκατάσταση της θεμελιώδους εξίσωσης «Εργασία-Αμοιβή-Αξιοπρεπής Διαβίωση» να αποτελεί πολιτική και ηθική υποχρέωση, κοινωνική και δημοκρατική επιταγή
τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Το μέλλον της Ευρώπης περνά μέσα από την καταπολέμηση της ανέχειας και την ανάσχεση της μεταβίβασής της από γενιά σε γενιά. Σε αυτήν την κατεύθυνση, η ΕΕ επιβάλλεται να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαφύλαξη της κοινωνικής ευημερίας των πολιτών της, αλλά και της πορείας πραγματικής σύγκλισης των λαών που τη συναποτελούν. Οι οικονομικές πολιτικές οφείλουν να ευθυγραμμιστούν
με τις κοινωνικές προκλήσεις, επιβεβαιώνοντας αφενός την καθολική υπερίσχυση του Ευρωπαϊκού
Κεκτημένου χωρίς «αστερίσκους» ή εξαιρέσεις, και αφετέρου τα οράματα των ιστορικών εμπνευστών
και ηγετών της Ενωμένης Ευρώπης, όπως αυτό του Εθνάρχη μας, Κωνσταντίνου Καραμανλή, που συνέδεσε την είσοδο της Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ με την έξοδο της κοινωνίας μας από τη φτώχεια και την
ανασφάλεια.

3.1 Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την ένταξη των Ρομά
Η πλειονότητα των 10 - 12 εκατομμυρίων Ρομά, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων είναι Ευρωπαίοι
πολίτες, συστηματικά υφίσταται διακρίσεις και ως εκ τούτου τοποθετείται στο οικονομικό, κοινωνικό και
εκπαιδευτικό περιθώριο. Σε πολλές περιπτώσεις οι εν λόγω συμπολίτες μας έχουν πέσει θύματα παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στιγματισμένοι τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό βίο. Είναι
σαφές ότι η ομαλή ένταξη των Ρομά στον κοινωνικό στίβο, αλλά και στο στίβο της εργασίας αποτελεί
κοινή ευθύνη των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Σε αυτήν την κατεύθυνση είναι απαραίτητη η εκπόνηση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την συμπερίληψη των Ρομά. Είναι αναγκαίο η νέα πολιτική να λάβει τη μορφή ενός ενδελεχούς και πολυεπίπεδου
σχεδίου δράσης - στη βάση της ενίσχυσης της ένταξης, διαθέτοντας την απαραίτητη ευελιξία προκειμένου να προσαρμόζεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες αλλά και διοικητικά εφικτό και πολιτικά συμβατό. Η εν λόγω στρατηγική θα πρέπει να βασιστεί στις θεμελιώδεις αρχές της ισότητας, της μη διάκρισης
και της ισότιμης πρόσβασης στα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές
αξίες και εργαλεία, όπως αυτά κατοχυρώνονται στις Συνθήκες αλλά και στη Χάρτα των Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων.
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Η Θ έ σ η μα ς
Θεωρούμε ότι η κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά δεν είναι δυνατή χωρίς αφενός την εκπροσώπηση
των συμφερόντων τους στα κέντρα των αποφάσεων και αφετέρου χωρίς την ουσιαστική και υπό ίσους
όρους ένταξή τους στην αγορά εργασίας, μέσω και της ενίσχυσης της απασχολησιμότητάς τους ή της
μικρής και πολύ μικρής επιχειρηματικότητας.
Καλέσαμε λοιπόν τα κράτη μέλη, δεδομένου του εκτενούς ποσοστού σχολικής εγκατάλειψης στους
κόλπους των Ρομά και την ύπαρξη κατ' επέκταση ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού, να ενισχύσουν την
πρόσβασή τους στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση. Οι εθνικές κυβερνήσεις με τη συνδρομή
των ηγετών των Ρομά και των υπεύθυνων τοπικών φορέων εκπαίδευσης θα μπορούσαν να καταρτίζουν
εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα τόσο στην κουλτούρα των Ρομά όσο και στις ανάγκες της
αγοράς εργασίας, προλειαίνοντας έτσι την ουσιαστική μετάβαση στη δουλειά.
Με απώτερο στόχο την αύξηση των ποσοστών απασχόλησης των Ρομά ως εργαλείο καταπολέμησης
του κοινωνικού τους αποκλεισμού, προτείναμε στα κράτη μέλη να διευκολύνουν την πρόσβασή τους
στην πληροφόρηση σχετικά με τα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα χρηματοδότησης για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης. Με τη συνδρομή δημόσιων υπηρεσιών και μη κυβερνητικών οργανώσεων θα μπορούσαν να δίδονται οι απαραίτητες συμβουλές, προκειμένου να υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις από τους Ρομά.
Αναγνωρίζοντας ότι η πλειοψηφία αυτής της ομάδας συμπολιτών μας απασχολείται στη μαύρη εργασία
και δεδομένης της ανάγκης διασφάλισης της βιωσιμότητας των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, θέσαμε δυναμικά το ζήτημα της αποτελεσματικής καταπολέμησης του εν λόγω φαινομένου μέσω και της
παροχής κινήτρων για την ένταξή τους στο ασφαλιστικό σύστημα.

3.2 Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού
Παρόλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μια από τις πλουσιότερες περιοχές του κόσμου, απαριθμεί
περισσότερους από 115 εκατομμύρια πολίτες που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας, μεταξύ των οποίων
περίπου 20 εκατομμύρια παιδιά. Περί τα 42 εκατομμύρια συνάνθρωποί μας διαβιούν σε συνθήκες ακραίας
υλικής υστέρησης, ενώ το 8% του ενεργού πληθυσμού συγκαταλέγεται στην ομάδα των φτωχών εργαζομένων. Τα εν λόγω στοιχεία καταδεικνύουν μια έκρυθμη κοινωνική κατάσταση που δε συνάδει με τις
ευρωπαϊκές αξίες της δικαιοσύνης και αλληλεγγύης όπως αυτές μετουσιώνονται στις Συνθήκες.
Σε αυτήν την κατεύθυνση θεσπίστηκε, με τη δέσμευση όλων των κρατών μελών της ΕΕ, ο στόχος
μείωσης κατά 20 εκατομμύρια των ατόμων που απειλούνται από φτώχεια, στο πλαίσιο της στρατηγικής
για την ερχόμενη δεκαετία «ΕΕ2020», ενώ ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολλάκις προειδοποιήσαμε ότι
η επίτευξη του εν λόγω στόχου δε θα πρέπει να υπονομεύεται με αλόγιστα μέτρα λιτότητας, που πλήττουν την απασχόληση και την κοινωνική προστασία, ιδιαίτερα για τις πλέον ευπαθείς ομάδες. Σε αυτό το
πλαίσιο αναλήφθηκε μια σειρά πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς η Ένωση δύναται και έχει
χρέος να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην πρόληψη και καταπολέμηση της ένδειας, αν και κατά βάση ο
συγκεκριμένος τομέας δράσης εμπίπτει εν πολλοίς στις αρμοδιότητες των εθνικών κυβερνήσεων.
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Πάγιο αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως διαφαίνεται και στο σχετικό ψήφισμα για τη θέσπιση «Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Καταπολέμησης της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού», είναι η
προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στη βάση της ομαλής και βιώσιμης ενσωμάτωσής τους,
καθώς η εξάλειψη της φτώχειας αποτελεί βάση για την επίτευξη της ανάπτυξης.
Πρόκειται για μια από τις επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες που υιοθετούνται σε πλήρη εναρμόνιση με τους
στόχους της «Στρατηγικής ΕΕ2020». Η εν λόγω πλατφόρμα προτείνει στα κράτη μέλη ένα πλάνο εργασίας
βασισμένο σε μια διαφοροποιημένη προσέγγιση, ώστε να επιτευχθούν οι ποσοτικοί στόχοι μείωσης της ένδειας, μέσω της ενίσχυσης της καινοτομίας και του κοινωνικού πειραματισμού, της βέλτιστης αξιοποίησης
των ευρωπαϊκών ταμείων και της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των δικτύων κοινωνικής προστασίας.
Η ένδεια συνιστά ένα πολύπλευρο πρόβλημα και απαιτεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα καλύπτει τα διάφορα στάδια της ζωής και τις πολυδιάστατες ανάγκες των ανθρώπων, θα περιλαμβάνει τα διάφορα επίπεδα των δημοσίων αρχών από το ευρωπαϊκό έως το περιφερειακό επίπεδο, σε εταιρική σχέση
με τους τοπικούς φορείς, τους κοινωνικούς εταίρους, αλλά και την κοινωνία των πολιτών. Η προσπάθεια
αντιμετώπισης του φαινομένου της φτώχειας θα πρέπει να βασίζεται στην εγγύηση της πρόσβασης σε
δικαιώματα, υπηρεσίες και παροχές, επαρκείς αμοιβές και ποιοτική απασχόληση. Κρίνεται, λοιπόν, σκόπιμη η ανάληψη επιμέρους πρωτοβουλιών, όπως:
• ο ορισμός των κοινών αρχών για τη θέσπιση του «καλαθιού θεμελιωδών αναγκών και υπηρεσιών» ως
επιπλέον δείκτη κοινωνικής απεικόνισης,
• η συστηματική και κριτική παρακολούθηση της προόδου των κρατών μελών ως προς την επίτευξη
του στόχου μείωσης της φτώχειας,
• η δημιουργία ποιοτικών και ασφαλών θέσεων απασχόλησης,
• η ένταση των προσπαθειών αντιμετώπισης της παιδικής φτώχειας,
• η θέσπιση επαρκών πολιτικών για την ενίσχυση της πρόσβασης στη στέγαση,
• η έναρξη διαβούλευσης εκ μέρους της Επιτροπής σχετικά με τη δυνατότητα θέσπισης συστήματος
ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, με πλήρη σεβασμό στην αρχή της επικουρικότητας.

Η Θ έ σ η μα ς
Είναι βαθειά μας πεποίθηση ότι η ΕΕ πρέπει να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο αφενός στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και αφετέρου στην εξισορρόπηση μεταξύ οικονομικών και κοινωνικών
προτεραιοτήτων. Η οριζόντια κοινωνική ρήτρα άλλωστε –όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 9 της Συνθήκης
Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης– προϋποθέτει ότι οι πολιτικές που υιοθετούνται σε ευρωπαϊκό
επίπεδο θα πρέπει να προάγουν τη δημιουργία υψηλού επιπέδου απασχόλησης, την εγγύηση επαρκούς
κοινωνικής προστασίας και την καταπολέμηση του αποκλεισμού.
Υπογραμμίζοντας την αντίφαση που θεωρούμε ότι υπάρχει στην περίπτωση της Ελλάδας σε ό,τι αφορά
τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής, που σε πολλές περιπτώσεις διαφαίνεται να υπονομεύουν την επίτευξη των κοινωνικών στόχων της Ένωσης, καταθέσαμε μια σειρά προτάσεων που έπειτα
από διαπραγματεύσεις υιοθετήθηκαν από το σύνολο του σώματος του Κοινοβουλίου. Κύριος και αδιαπραγμάτευτος στόχος μας η διασφάλιση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Κεκτημένου και η κοινωνική
προκοπή και ευημερία ως προτεραιότητα. Πιο συγκεκριμένα υποστηρίξαμε:
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• τη βελτίωση της απόδοσης των μηχανισμών εντοπισμού των αναγκών της αγοράς εργασίας και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων φορέων εύρεσης εργασίας,
• την παραδοχή ότι η προσπάθεια καταπολέμησης της φτώχειας απαιτεί μια ολιστική και με συνέχεια
προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των τομέων του πολιτικού βίου,
• την ενθάρρυνση υιοθέτησης προγραμμάτων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε επίπεδο κρατών
μελών για την πρόληψη της φτώχειας,
• την αποτελεσματικότερη επένδυση των κοινοτικών πόρων,
• την προώθηση της πρόσβασης στην απασχόληση μέσω της προαγωγής του συνδυασμού επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, με την ενίσχυση της πρόσβασης σε ποιοτικές και οικονομικά προσιτές
δομές φροντίδας,
• τη σημασία ύπαρξης κοινωνικά αποτελεσματικών και επαρκών κοινωνικών παροχών για τη στήριξη
ευπαθών κοινωνικών ομάδων, αλλά και ειδικών κατηγοριών πληθυσμού,
• την ενίσχυση της συμμετοχής των εργαζομένων στην επαγγελματική εκπαίδευση,
• την αναγκαιότητα αντιμετώπισης του κατακερματισμού της αγοράς εργασίας, με έμφαση στην ασφάλεια των εργασιακών συμβάσεων.
«Η φτώχεια συνιστά κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η εξάλειψή της αποτελεί πολιτική, ηθική, κοινωνική και δημοκρατική επιταγή για κάθε σύγχρονη και συντεταγμένη πολιτεία.
Στην Ελλάδα, η δημοσιονομική λιτότητα, η εκτόξευση της ανεργίας και η άναρχη επέκταση της υποαπασχόλησης υπονομεύουν τη θεμελιώδη εξίσωση: Εργασία-Αμοιβή-Αξιοπρεπής Διαβίωση»

3.3 Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία 2010 - 2020
Περίπου 80 εκατομμύρια άτομα με αναπηρία ζουν στην ΕΕ και αποτελούν το 16% του συνολικού πληθυσμού της. Στην παρούσα φάση μόνο ένα μικρό ποσοστό των ατόμων αυτών κατέχει μια θέση απασχόλησης ή έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει εργασία (30 - 40%), ενώ ο μεγαλύτερος αριθμός των εν λόγω
συμπολιτών μας αντιμετωπίζει αυξημένο κίνδυνο να βρεθεί στο κοινωνικό περιθώριο. Η κατάσταση
είναι ακόμα δυσμενέστερη στα πιο φτωχά κράτη μέλη. Δεδομένης της μειωμένης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας και προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που συμφωνήθηκε στο
πλαίσιο της «Στρατηγικής ΕΕ2020» για αύξηση της απασχόλησης στο 75% του ευρωπαϊκού πληθυσμού,
υπολογίζεται ότι θα πρέπει το ποσοστό εργαζομένων ατόμων με αναπηρία να παρουσιάζει αύξηση κατά
μία ποσοστιαία μονάδα ετησίως. Στο μεταξύ υπολογίζεται ότι ως το 2020 θα χαθούν περίπου 12 εκατομμύρια θέσεις χαμηλής ειδίκευσης.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιβεβαιώνοντας την ορθότητα της προσέγγισης στη βάση των ίσων ευκαιριών και της ενεργούς ένταξης, έκανε έκκληση για μια συνεκτική και αποτελεσματική Ευρωπαϊκή
Στρατηγική για την Αναπηρία 2010 - 2020 δίνοντας βαρύτητα στους εξής τομείς δράσης:
• τη συνεχή και αδιάλειπτη καταπολέμηση των διακρίσεων, και
• την υποστήριξη των πολιτικών ενεργούς ένταξης και ευαισθητοποίησης σχετικά με την αναπηρία, συ83
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μπεριλαμβανομένων των εννοιών του «σχεδιασμού για όλους» και του «καθολικού σχεδιασμού» και
έμφαση στη σημασία των εύλογων προσαρμογών.
Με κεντρικό αίτημα την ανάγκη διεύρυνσης των επενδύσεων στην κατάρτιση των ατόμων με αναπηρία
και την καταπολέμηση τυχόν προσκομμάτων στην ομαλή κοινωνική και εργασιακή ενσωμάτωσή τους
ως βασικό όχημα βιώσιμης και μακροπρόθεσμης οικονομικής και κοινωνικής προόδου, καλέσαμε την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν τις απαραίτητες δράσεις με στόχο:
• την εξάλειψη των εμποδίων κινητικότητας ως βασικό μέσο κοινωνικής ένταξης,
• τη διασφάλιση της ίσης πρόσβασης στην ελεύθερη μετακίνηση και την επικοινωνία, που είναι θεμελιώδη κοινωνικά και ανθρώπινα δικαιώματα,
• την αναβάθμιση των προσόντων των ΑΜΕΑ ως επικερδούς οικονομικής και κοινωνικά αποτελεσματικής επένδυσης,
• την ενίσχυση των ευκαιριών επιχειρηματικότητας για τα άτομα με αναπηρία,
• τη διασφάλιση στην πράξη της ελεύθερης και ισότιμης πρόσβασης σε υπηρεσίες και αγαθά.

Η Θ έ σ η μα ς
Τασσόμαστε υπέρ μιας στρατηγικής για τα άτομα με αναπηρία σχεδιασμένης στη βάση της κοινωνικής
και οικονομικής βιωσιμότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο αγωνιστήκαμε
και καταφέραμε να συνδιαμορφώσουμε την επίσημη θέση του Κοινοβουλίου, με αιχμή του δόρατος την
ανάγκη να υπάρξουν εξελίξεις στο ζήτημα της έγκρισης της «Οδηγίας για την Ισότητα ανεξάρτητα από
θρησκεία, "πιστεύω", ηλικία ή γενετήσιο προσανατολισμό», αλλά και τη σωστή εφαρμογή της «Οδηγίας
κατά των διακρίσεων στην απασχόληση».
Η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων θεωρούμε ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται στο σχεδιασμό, την
υλοποίηση και την αξιολόγηση δράσεων σχετικά με την προώθηση της συμμετοχής των ΑΜΕΑ στην
απασχόληση. Πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες αφενός για την ενίσχυση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης - βελτίωσης της απασχολησιμότητας των εν λόγω συμπολιτών μας, και αφετέρου για τη
διασφάλιση και εγγύηση της αξιοπρεπούς διαβίωσής τους μέσα από ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και
περίθαλψης, αλλά και τη δημιουργία ενός επαρκούς και αποτελεσματικού πλέγματος κοινωνικής προστασίας. Στηρίζουμε την ανάγκη υιοθέτησης μιας «μικρο» - προσέγγισης στο ζήτημα της φροντίδας και
πιστεύουμε στην ανάγκη δρομολόγησης της μετάβασης από την ιδρυματική φροντίδα στην περίθαλψη σε
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, έχοντας ως γνώμονα την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών
και της διαβίωσης.
Θεωρούμε ότι το πρώτο βήμα για την καταπολέμηση της περιθωριοποίησης των ατόμων με αναπηρία
είναι η εύρεση εργασίας. Παράλληλα η συμμετοχή στα κοινά, σε πολιτιστικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές
δραστηριότητες αποτελούν εργαλεία προαγωγής της κοινωνικοποίησης και θα πρέπει να διευκολύνεται
η συμμετοχή σε αυτές. Τα Διαρθρωτικά Ταμεία αποτελούν πολύτιμο εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ η πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης συνιστούν ένα μεγάλο πλεονέκτημα.

84

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

«Ας δεσμευτούμε όλοι για τη δημιουργία μιας Ευρώπης ισότητας ευκαιριών και δικαιωμάτων. Οι άνθρωποι που βιώνουν τη συνθήκη της αναπηρίας έρχονται αντιμέτωποι και με την ανεπάρκεια της Πολιτείας, που τους στερεί το δικαίωμα στη δουλειά, την αξιοπρεπή διαβίωση και την κοινωνική δράση.
Η αύξηση της Ανταγωνιστικότητας δεν επιτυγχάνεται μέσα από μέτρα που εντείνουν τον κοινωνικό και
επαγγελματικό αποκλεισμό των ΑμεΑ, αλλά με στοχευμένες δράσεις για την ενεργητική ενσωμάτωσή
τους στην αγορά εργασίας και την αποτελεσματική αξιοποίησή τους στην παραγωγική δομή της χώρας.»

3.4 Ο αντίκτυπος της κρίσης στην πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων
στην περίθαλψη
Είναι σαφές ότι ο τομέας της παροχής φροντίδας σε ηλικιωμένους και σε άτομα με σωματικές ή μαθησιακές αναπηρίες καθώς και παροχής στήριξης σε παιδιά και νέους ή σε άλλα άτομα με ειδικές ανάγκες
δέχεται ολοένα και μεγαλύτερες πιέσεις, καθώς, ενώ οι δαπάνες μειώνονται, η ζήτηση αυξάνεται. Αξίζει
να σημειωθεί ότι περισσότερο από το 24% των ευρωπαίων πολιτών διαβιεί στα όρια της φτώχειας, ευρισκόμενο στο εργασιακό και κοινωνικό περιθώριο, με το χάσμα στην «υγεία» να εκτοξεύεται στο 25%
ανάλογα με το εισόδημα. Η παροχή υγειονομικής περίθαλψης επίσης πλήττεται οικονομικά με δυσχερείς
επιπτώσεις στην ποιότητα των δράσεων, αλλά και στην έντασή τους. Οι περικοπές υπηρεσιών ή και κοινωνικών επιδομάτων έχουν δραματικές επιπτώσεις τόσο στα άτομα που χρειάζονται τη φροντίδα όσο
και στα άτομα που την παρέχουν. Οι προϋπολογισμοί του δημόσιου τομέα υπόκεινται σε συνεχείς και
αλόγιστες μειώσεις με βάση τις ταμειακές επιταγές, αψηφώντας τις ανθρώπινες ανάγκες.
Οι ευρωπαϊκές στατιστικές καταδεικνύουν με τον πλέον εμφατικό τρόπο ότι οι κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες εξακολουθούν να διευρύνονται εντός της ΕΕ, με τις πολιτικές λιτότητας να συμβάλλουν αποφασιστικά στην επιδείνωση της κοινωνικής κατάστασης των ήδη ευάλωτων ομάδων –οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι και οι οικονομικά εύρωστοι βελτιώνουν τη θέση τους. Η κατάσταση αυτή έχει
σημαντικές επιπτώσεις στους στόχους της «Στρατηγικής ΕΕ2020» για μείωση της φτώχειας και επίτευξη
ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς. Τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης αδυνατούν να εκπληρώσουν το
ρόλο του κοινωνικού σταθεροποιητή, λόγω των εκτενών δημοσιονομικών περιορισμών και των βίαιων
αλλαγών του θεσμικού πλαισίου που τα διέπει. Τα οικογενειοκεντρικά συστήματα, καθώς και αυτά που
είναι αλληλένδετα με το εργασιακό καθεστώς παρουσιάζονται περισσότερο αποδυναμωμένα και άρα
αναποτελεσματικά, με αλγεινό απολογισμό μεταξύ άλλων την επιδείνωση της υγείας των παιδιών, αλλά
και χιλιάδες ευρωπαίους πολίτες ανασφάλιστους χωρίς πρόσβαση στην περίθαλψη.
Η συγκεκριμένη κατάσταση απαιτεί άμεσες και αποτελεσματικές δράσεις στην κατεύθυνση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών αρχών και αξιών της Ένωσης, όπως αυτά κατοχυρώνονται από τις Συνθήκες. Σε αυτό το πλαίσιο προχωρήσαμε στην υιοθέτηση συγκεκριμένου ψηφίσματος
με στόχο αφενός τη στηλίτευση των επιπτώσεων της κρίσης και των πολιτικών λιτότητας στην υγεία και
την περίθαλψη και αφετέρου την παροχή γενικών κατευθύνσεων για τις ενέργειες που πρέπει να δρομολογηθούν σε κάθε επίπεδο διακυβέρνησης προκειμένου να αποκατασταθούν οι ανισότητες. Κύριους
άξονες των παρεμβάσεών μας αποτέλεσαν:
• η ενίσχυση της χρηματοδότησης προγραμμάτων με «ομάδες-στόχους» τους πλέον ευάλωτους συμπολίτες μας,
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• η πραγματοποίηση μελετών για τον κοινωνικό αντίκτυπο των μέτρων λιτότητας και την καταπολέμηση
των κοινωνικών επιπτώσεων που αυτά επιφέρουν,
• η διαρκής προώθηση μέτρων για την ενίσχυση των κλάδων παροχής φροντίδας και του εθελοντισμού.

Η Θ έ σ η μα ς
Υποστηρίξαμε τη λήψη μέτρων σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της
πρόσβασης στη δημόσια υγεία και περίθαλψη των μακροχρόνια ανέργων και των εξαρτώμενων μελών
τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί συμπατριώτες μας βρίσκονται εκτός εθνικού συστήματος υγείας,
αν λάβει κανείς υπόψη ότι η ανεργία στη χώρα μας ξεπερνά το 28%, και περί το 40% των Ελλήνων που
βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας ανήκουν στην κατηγορία των μακροχρόνια ανέργων. Ταυτόχρονα,
προτείναμε την θεσμική αναγνώριση της διασύνδεσης της ψυχικής και σωματικής υγείας με την ανεργία
και την εργασιακή ανασφάλεια, με σκοπό την κατάρτιση μιας στρατηγικής πρόληψης και αντιμετώπισης
των βλαπτικών επιπτώσεων τους.

3.5 Το πρόσωπο της γυναικείας φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Το 17% των γυναικών στην Ευρώπη των 27 (διαθέσιμα στοιχεία πριν την ένταξη της Κροατίας) θεωρείται ότι διαβιεί κάτω από το όριο της φτώχειας. Η πρόσφατη οικονομική κρίση αποτελεί μόνο μία από
τις αιτίες της γυναικείας φτώχειας, η οποία σε συνδυασμό με χρονίζουσες κοινωνικές και εργασιακές
δυσλειτουργίες όπως:
• οι στερεοτυπικές αντιλήψεις και συμπεριφορές,
• το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών,
• τα προσκόμματα στη διαδικασία συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής,
• οι διάφορες εκφάνσεις των διακρίσεων με βάση το φύλο, επέτειναν τόσο το ποσοστό των φτωχών
γυναικών της Ευρώπης, όσο και τον αριθμό αυτών που αντιμετωπίζουν κίνδυνο ακραίας υλικής υστέρησης, καθιστώντας το γυναικείο φύλο ομάδα υψηλού κινδύνου.
Δεδομένου ότι όλα τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι η φτώχεια φαίνεται να είναι γυναικεία υπόθεση, με
τις ηλικιωμένες γυναίκες, τις γυναίκες με αναπηρία, αλλά και τις ανύπαντρες μητέρες να καταλαμβάνουν
τις πρώτες θέσεις, προτείνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο δράσεις στην κατεύθυνση της καταπολέμησης
του εν λόγω φαινομένου. Πιο συγκεκριμένα:
• η προαγωγή της κουλτούρας της ισότητας των δύο φύλων στον εργασιακό στίβο και η βελτίωση της
ποιότητας των συμβάσεων εργασίας των γυναικών (καταγράφεται ότι απασχολούνται κυρίως με άτυπες μορφές εργασίας),
• συμπερίληψη σχετικών πρωτοβουλιών και μέτρων κοινωνικής προστασίας στο πλαίσιο των δράσεων
για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ2020 αναφορικά με την καταπολέμηση της φτώχιας
και του κοινωνικού αποκλεισμού,
• ενδυνάμωση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και προστασία και ενίσχυση των
προσπαθειών για τη βελτίωση της κατάστασης των ανύπαντρων γονέων,
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• εφαρμογή των πολιτικών ισότητας των δύο φύλων, αλλά και των ευρωπαϊκών αρχών σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, τοπικά και εθνικά.
Κεντρικό άξονα στην προσπάθεια καταπολέμησης και πρόληψης της φτώχειας των γυναικών πρέπει
να αποτελέσει η ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας, αλλά και η θέσπιση ενός επαρκούς ρυθμιστικού πλαισίου για τις διάφορες άτυπες μορφές απασχόλησης, όπου κατά κύριο λόγο απασχολούνται
γυναίκες. Σε αυτή την κατεύθυνση απαιτούνται:
• αποτελεσματικές ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης,
• επαρκής νομοθεσία για αξιοπρεπείς αμοιβές και συνθήκες εργασίας,
• δράσεις για τη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής,
• καταπολέμηση των διακρίσεων και του μισθολογικού χάσματος,
• επαρκής κοινωνική προστασία για γυναίκες που αδυνατούν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, καθώς
αναλαμβάνουν τη φροντίδα εξαρτώμενων οικογενειακών μελών.

Η Θ έ σ η μα ς
Σύμφωνα με το κεντρικό ευρωπαϊκό δόγμα ότι η αξιοπρεπής απασχόληση αποτελεί τη μοναδική ασπίδα
έναντι της φτώχειας, προτείναμε:
• τη θέσπιση ενός διαφανούς ρυθμιστικού πλαισίου για τις άτυπες μορφές απασχόλησης, όπου κατά
κύριο λόγο απασχολούνται γυναίκες, με σκοπό τη διασφάλιση των ενδεδειγμένων συνθηκών εργασίας
και αξιοπρεπών αμοιβών,
• την ανάληψη πρωτοβουλιών τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο για τη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για την ενίσχυση της πρόσβασης των γυναικών στην αξιοπρεπή
εργασία,
• τη βελτίωση των δημόσιων δομών φροντίδας των παιδιών και την παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις
για να δημιουργήσουν αντίστοιχες δομές ενδοεπιχειρησιακά,
• τη θέσπιση σε εθνικό επίπεδο ευνοϊκών πολιτικών ένταξης στην απασχόληση και την κατάρτιση, αλλά
και ειδικών φορολογικών ρυθμίσεων για τις περιπτώσεις μητέρων μονογονεϊκών οικογενειών,
• την υιοθέτηση δράσεων τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με σκοπό την καταπολέμηση
των διακρίσεων σε ό,τι αφορά τις ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας και τις μισθολογικές
πολιτικές, στο πλαίσιο της καταπολέμησης του φαινομένου της φτώχειας των γυναικών,
• τη λήψη μέτρων, σε συνεργασία με την Επιτροπή και τους κοινωνικούς εταίρους, ώστε να αποτρέπεται
το φαινόμενο άνισης μεταχείρισης των γυναικών - εξαρτωμένων μελών από τα συστήματα κοινωνικής
προστασίας και ασφάλισης,
• την εκπόνηση σχεδίων δράσης για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στη δια βίου μάθηση
και κατάρτιση, ιδίως γυναικών προερχόμενων από μειονεκτούσες πληθυσμιακές ομάδες, αλλά και τη
σημασία συντονισμού των πολιτικών αντιμετώπισης της ανεργίας και καταπολέμησης του κοινωνικού
αποκλεισμού σε κάθε επίπεδο διακυβέρνησης.
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3.6 Η κοινωνική στέγαση στην ΕΕ - 0ικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις
Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη «Στρατηγική ΕΕ2020» έθεσε τις οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες
για την ερχόμενη δεκαετία, στη βάση της άρρηκτης διασύνδεσης μεταξύ της δημοσιονομικής πολιτικής,
της κοινωνικής συνοχής και αντοχής, καθώς και της κατάστασης στην αγορά εργασίας. Στην Ευρώπη
της κρίσης, με περισσότερους από 115 εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες να απειλούνται από τη φτώχεια, είναι πλέον σαφές ότι η δημοσιονομική προσαρμογή και εξυγίανση επιβάλλεται να συνοδεύονται
από μια ολοκληρωμένη πολιτική κοινωνικών μεταβιβάσεων που θα οδηγήσει στη μεγέθυνση της οικονομίας, καταπολεμώντας παράλληλα φαινόμενα ακραίας υλικής στέρησης και περιθωριοποίησης.
Η πρόσφατη οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση σε συνδυασμό με την ύφεση, που επέτειναν οι
πολιτικές λιτότητας που υιοθετήθηκαν στα περισσότερα κράτη μέλη της Ένωσης ως μέσο διασφάλισης
της εξυγίανσης των δημοσίων οικονομικών τους, στέρησαν από πολλούς Ευρωπαίους πολίτες το δικαίωμα στην αξιοπρεπή κατοικία. Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία περίπου το 6% του πληθυσμού της
ΕΕ δεν έχει πρόσβαση σε κατοικία, ενώ το Συμβούλιο της Ευρώπης, αναγνωρίζοντας την ανησυχητική
ένταση του φαινομένου των αστέγων, συμπεριλαμβάνει την εξάλειψή του στον αναθεωρημένο κοινωνικό χάρτη.
Το 2014 βρίσκει το 18% του πληθυσμού της ΕΕ να διαβιεί υπό απαράδεκτες συνθήκες, ενώ το 10% των
νοικοκυριών φαίνεται να καταβάλλει για τη μίσθωση κατοικίας περισσότερο από το 40% του διαθέσιμου
εισοδήματός του.
Η κοινωνική στέγαση αποτελεί ένα εργαλείο με το οποίο οι αρχές μπορούν να προσφέρουν επαρκή
στέγαση σε οικονομικά προσιτά ενοίκια για συγκριμένες πληθυσμιακές ομάδες, καθώς η ιδιωτική αγορά ακινήτων δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις ανάγκες των νοικοκυριών χαμηλών οικονομικών
δυνατοτήτων. Όλα τα κράτη μέλη, πλην της χώρας μας, της Ελλάδας, διαθέτουν κοινωνικές κατοικίες,
που ποικίλουν σε μέγεθος και οργανωτική δομή, ανάλογα με την εθνική κουλτούρα, τα περιφερειακά
χαρακτηριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά. Υπολογίζεται ότι 25 εκατομμύρια ευρωπαίοι συμπολίτες μας διαμένουν σε δίκτυα κοινωνικής στέγασης.
Σε αυτό το πλαίσιο και δεδομένης της όξυνσης της έλλειψης κατοικίας προχωρήσαμε σε συστάσεις για
τη θέσπιση μιας ενιαίας πολιτικής κοινωνικής στέγασης προκειμένου να υπάρχει:
• βέλτιστη αξιοποίηση των παρεχόμενων από την Ένωση εργαλείων, χρηματοδοτικών ή και διοικητικών,
• κατάρτιση ενός ενιαίου ορισμού για την κοινωνική στέγαση, που να διασφαλίζει ευελιξία στην ερμηνεία, έτσι ώστε να μην αποκλείονται τυχόν εθνικές ιδιαιτερότητες, με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των κοινωνικών κατοικιών των κρατών μελών, καθώς και την
πρόληψη και αντιμετώπιση της έλλειψης ή της ανεπάρκειας στέγασης.

Η Θ έ σ η μα ς
Υπό αυτές τις συνθήκες στις παρεμβάσεις μας επισημάναμε με ανησυχία το γεγονός ότι πολλά κράτη
μέλη στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των δημοσιονομικών ανισορροπιών προχώρησαν σε αναστολή λειτουργίας φορέων και διακοπή προγραμμάτων και δράσεων (επιδότηση ενοικίου, επιδότηση επιτοκίων
στεγαστικών δανείων κ.λπ.) που στόχευαν στη διευκόλυνση της απόκτησης στέγης, ενώ παράλληλα αύ88
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ξησαν δυσανάλογα τη φορολογία ακινήτων, εν μέσω έντονης οικονομικής καχεξίας, αφήνοντας έκθετες
στη φτώχεια και την ανέχεια μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες.
Λαμβάνοντας υπόψη και τις προκλήσεις υπερχρέωσης που αντιμετωπίζει μεγάλο ποσοστό οικογενειών απευθύναμε έκκληση στις εθνικές κυβερνήσεις να μεριμνήσουν για τη διευκόλυνση της ευνοϊκής
ρύθμισης αποπληρωμής στεγαστικών δανείων καθώς και για την αναστολή πλειστηριασμών πρώτης
κατοικίας.
Ως υπέρμαχοι των οικονομικά βιώσιμων επενδύσεων που συνδυάζουν παράλληλα και την κοινωνική
αποτελεσματικότητα, καθώς θεωρούμε ότι αποτελούν τη βάση της θεωρίας της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, υποστηρίξαμε ότι η δημιουργία ενός αποτελεσματικού δικτύου κοινωνικής στέγασης,
ειδικά σε χώρες που βρίσκονται σε καθεστώς μνημονίου, μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών
συνιστά επικερδή κοινωνική επένδυση, η οποία αφενός θα επιφέρει νέες θέσεις εργασίας και αφετέρου
θα συνδράμει την προσπάθεια προστασίας των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων από τη φτώχεια και τον
κοινωνικό αποκλεισμό.
«Στην Ευρώπη του 2014, η έλλειψη στέγης, δυστυχώς, τείνει να εξελιχθεί σε μάστιγα. Έτσι, ενώ η καταπολέμηση του φαινομένου των αστέγων προβάλλει ως βασική προτεραιότητα της Ένωσης, εντούτοις
οι άστεγοι πολλαπλασιάζονται στα κράτη μέλη και ειδικότερα στις χώρες που βρίσκονται υπό καθεστώς
Μνημονίων, όπως η Πατρίδα μου. Και όταν μιλάμε για αστέγους, μιλάμε για τους "νεοαστέγους" δηλαδή
ανθρώπους ενός διαφορετικού προφίλ, οικογενειάρχες που καταδικάζονται ξαφνικά στην εξαθλίωση,
αφού τα επακόλουθα μιας κρίσης, η ακραία λιτότητα, η ανεργία-με τα ιστορικά υψηλά ποσοστά της, η
ραγδαία μείωση μισθών -με παράλληλη αύξηση κόστους ενέργειας, οικιακών εξόδων και η υπερφορολόγηση διαμορφώνουν μια ζοφερή πραγματικότητα, με αποτέλεσμα τον κίνδυνο απώλειας στέγης για
εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας, υπό την απειλή κατασχέσεων και πλειστηριασμών, αδυνατώντας
να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις είτε δανεισμού τους -υπό άλλες συνθήκες, είτε ακόμα και προς κρατικές υπηρεσίες.»

3.7 Ο ρόλος ενός ελάχιστου εισοδήματος για την καταπολέμηση της φτώχειας
και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης στην Ευρώπη
Η παγκόσμια οικονομική κρίση, όπως εκδηλώθηκε και αντιμετωπίστηκε από την πλειονότητα των κρατών μελών της Ένωσης, επέφερε σημαντική υποβάθμιση του επιπέδου διαβίωσης των πολιτών, διευρύνοντας τις κοινωνικές ανισότητες και αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο της φτώχειας στο γενικό
πληθυσμό, αλλά και το ποσοστό υλικής υστέρησης για μια μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας. Την τελευταία
δεκαετία το ποσοστό κινδύνου φτώχειας φαίνεται να σημειώνει μια αύξηση που ξεπερνά τις τρεις ποσοστιαίες μονάδες, με τα παιδιά, τους νέους μέχρι 17 ετών και τους ηλικιωμένους συνανθρώπους μας να
συνιστούν τις λεγόμενες ομάδες υψηλού κινδύνου.
Παρά το γεγονός ότι η εργασία αποτελούσε τη μέγιστη δικλείδα ασφαλείας έναντι της ένδειας, σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία περισσότεροι από 20 εκατομμύρια εργαζόμενοι διαβιούν κάτω
από το όριο φτώχειας μολονότι κατέχουν μια θέση εργασίας. Προκειμένου να έχουμε μια ευρύτερη
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εικόνα του κοινωνικού αποκλεισμού που μαστίζει την ΕΕ, θα πρέπει να συνδυάσουμε το ποσοστό του
κινδύνου φτώχειας, που αποτελεί ένα σχετικό μέτρο, με το ποσοστό της υλικής υστέρησης, το οποίο
καταμετρά τον κοινωνικό αποκλεισμό με πιο απόλυτους όρους.
Η καταπολέμηση της ένδειας και της κοινωνικής περιθωριοποίησης αποτελούν και ευρωπαϊκή υπόθεση, ως εμβληματική πρωτοβουλία και επιτακτική αναγκαιότητα στη χάραξη και το σχεδιασμό της Στρατηγικής της Ένωσης για τη δεκαετία που διανύουμε (ΕΕ2020). Σε αυτό το πλαίσιο υπήρξε κοινή θέση
όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων ότι οι πρωτοβουλίες που λαμβάνονται σε επίπεδο ΕΕ με
στόχο τη μείωση κατά 20 εκατομμύρια των φτωχών συνανθρώπων μας πρέπει να βασίζονται στις παρακάτω κεντρικές κατευθύνσεις:
• βελτίωση της ποιότητας της εργασίας και των μισθών, που αποτελεί βασικό θεμέλιο για την ανάπτυξη
και την έξοδο από την κρίση,
• κατοχύρωση ενός πραγματικού δικαιώματος στο εισόδημα, το οποίο θεωρείται βασική κοινωνική
επένδυση,
• διασφάλιση δίκαιων συντάξεων, συμπληρωμάτων και οικογενειακών επιδομάτων,
• διασφάλιση της πρόσβασης όλων σε ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες.
Ενδεικτικό της κινητοποίησης αναφορικά με το ζήτημα της πρόληψης, αλλά και της εξάλειψης της
φτώχειας αποτελεί το γεγονός ότι το 2010 ανακηρύχθηκε σε «Έτος Καταπολέμησης της Φτώχειας και
του Κοινωνικού Αποκλεισμού». Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναλάβαμε σημαντικές σχετικές πρωτοβουλίες, μεταξύ αυτών και την κατάρτιση έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με το «ρόλο ενός ελάχιστου
εγγυημένου εισοδήματος για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση μιας ανεκτικής κοινωνίας στην Ευρώπη», επιβεβαιώνοντας την πολιτική μας δέσμευση στον αγώνα κατά της περιθωριοποίησης και της ένδειας. Σε αυτό το πλαίσιο κεντρικό διακύβευμα αποτέλεσε, μεταξύ άλλων, η πρόταση
εισαγωγής ενός ελάχιστου εισοδήματος σε εθνικό επίπεδο ως κοινωνικού σταθεροποιητή.
«Η οικονομική κρίση έχει μετεξελιχθεί σε κρίση της απασχόλησης με απρόβλεπτες κοινωνικές συνέπειες. Η πραγματική ανεργία έχει ξεπεράσει το 20%, ενώ σχεδόν 1 στους 10 εργαζόμενους βρίσκεται
κάτω από τα όρια της φτώχειας. Την ώρα που η ΕΕ προτάσσει την πρόσβαση στην απασχόληση και
την αύξηση της προστασίας στις συμβάσεις εργασίας ως τα σημαντικότερα όπλα καταπολέμησης της
υλικής υστέρησης και του κοινωνικού αποκλεισμού, η ελληνική Κυβέρνηση καθιστά κάθε εργαζόμενο δυνάμει φτωχό με την πλήρη απορρύθμιση της αγοράς εργασίας και την δημιουργία εργαζομένων
"α λα καρτ". Στον αναπτυγμένο κόσμο κυριαρχεί η δέσμευση για αξιοπρεπή απασχόληση και μισθούς
που διασφαλίζουν ένα κοινωνικά επαρκές επίπεδο διαβίωσης, όταν στην Ελλάδα η εργασία ευτελίζεται,
με την Κυβέρνηση να μοιράζει φτώχεια αντί για δουλειές.»

Η Θ έ σ η μα ς
Εν μέσω μιας δεινής οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής και ανθρωπιστικής κρίσης που έθεσε σε κίνδυνο το σύνολο του ευρωπαϊκού οικοδομήματος μέσα από την αμφισβήτηση των αρχών του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Μοντέλου, πάγια αιτήματα μας, υπό μορφή προτάσεων και θέσεων στην Ευρωβουλή, ήταν
και εξακολουθούν να είναι:
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• η ενίσχυση της επανένταξης στην αγορά εργασίας (δημιουργία βιώσιμων και αξιοπρεπών θέσεων εργασίας για την καταπολέμηση της φτώχειας),
• η δίκαιη ανακατανομή πλούτου,
• η διασφάλιση συστημάτων ελάχιστου εισοδήματος,
• η εξάλειψη των διακρίσεων,
• η καταπολέμηση της σχολικής εγκατάλειψης και η ενίσχυση της πρόσβασης στην εκπαίδευση,
• η ανάληψη δράσης από τα κράτη μέλη για τη θέσπιση κατώτατου ορίου ελάχιστου εισοδήματος και
συνδυασμό τους με άλλες ενεργητικές πολιτικές - δράσεις,
• η υιοθέτηση πρωτοβουλιών κατά της πρακτικής των τραπεζών για καταχρηστικούς όρους πληρωμών
και υπερχρέωση των νοικοκυριών,
• ο επανακαθορισμός κοινωνικών και οικονομικών πολιτικών και του Συμφώνου Σταθερότητας και
Ανάπτυξης, υπό το πρίσμα διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής,
• η διασφάλιση σε όλους ανεξαιρέτως πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, στην ποιοτική απασχόληση με αξιοπρεπείς αμοιβές, στη στέγαση,
• η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων ως ειδικός στόχος,
• η ύπαρξη ενός αξιοπρεπούς επιδόματος ανεργίας και η μείωση του χρόνου απουσίας από την εργασία
μέσω και της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών εύρεσης εργασίας,
• η θέσπιση ασφαλιστικών ρυθμίσεων για τη διασύνδεση της κατώτατης προβλεπόμενης σύνταξης με το
αντίστοιχο όριο φτώχιας,
• η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην κατάρτιση των εθνικών σχεδίων δράσης,
• η υιοθέτηση στοχευμένων ενεργειών για άτομα που προέρχονται από κοινωνικά αποκλεισμένες και
ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες,
• η δρομολόγηση ειδικών προβλέψεων για την ενίσχυση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας ατόμων
που προέρχονται από κλάδους ή γεωγραφικές περιοχές που εμφανίζουν υψηλά ποσοστά ανεργίας,
• η ανάληψη ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την εκπόνηση σχεδίου δράσης που θα συνοδεύει τη σύσταση για θέσπιση ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος στα σε εθνικό επίπεδο.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
Παρασκευη, 19 Νοεµβριος 2010, p. 5

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & 13
ιος 2010, p. 21
Παρασκευη, 26 Μαρτ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
Τριτη, 23 Μαρτιος 2010

, p. 16
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Α∆ΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ
ς 2010, p. 7
Παρασκευη, 19 Νοεµβριο

ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒ/ΚΟΥ
ΤΗΛ 2109217660
Σαββατο, 21 Μαιος 2011
, p. 18
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
2010, p. 4
∆ευτερα, 6 ∆εκεµβριος

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ
Πεµπτη, 14 Οκτωβριος 2010, p. 9
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Ο ΛΟΓΟΣ
Κυριακη, 5 ∆εκεµβριος 2010, p. 10
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4. Σύστημα κοινωνικής ασφάλισης:
βιωσιμότητα και επάρκεια
Το Ασφαλιστικό Σύστημα αποτελεί έναν θεμελιώδη μηχανισμό του Κοινωνικού Κράτους και έναν βασικό
οικονομικό σταθεροποιητή, που οφείλει αφενός να εγγυάται την αξιοπρεπή διαβίωση των συνταξιούχων
και αφετέρου να ενισχύει ισόρροπα την κοινωνική συνοχή και την πραγματική οικονομία μέσα από τον
αναδιανεμητικό του προσανατολισμό, αλλά και τη στόχευσή του στην εμπέδωση της αλληλεγγύης των
γενεών. Η διασφάλιση της βιωσιμότητας και της επάρκειάς του συνιστά τόσο ένα διαχρονικό και καθολικό κοινωνικό αίτημα, όσο και ένα κρίσιμο ζητούμενο για την οικονομική ανάκαμψη και την παραγωγική
ανασυγκρότηση.
Στην Ελλάδα, η δημοσιονομική κρίση μετατράπηκε, μεταξύ άλλων, σε οξεία κρίση στην Κοινωνική
Ασφάλιση. Η υπαγωγή της χώρας μας στο Μεικτό Μηχανισμό Στήριξης εγκαινίασε μια σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων εισπρακτικού χαρακτήρα με οριζόντιες περικοπές και προκρούστειες λογικές, που
αποδυνάμωσαν σημαντικά την κοινωνική της διάσταση. Η σταδιακή απόσυρση του Κράτους από τη συγχρηματοδότηση του Ασφαλιστικού Συστήματος, με την εγγύηση μόνο της βασικής σύνταξης –που έχει
προνοιακό και όχι ανταποδοτικό χαρακτήρα– σηματοδοτεί τη «διολίσθησή» του από την αναδιανεμητική
(κοινωνική αλληλεγγύη) σε μια πιο κεφαλαιοποιητική (εξατομικευμένη-βασική σύνταξη-ιδιωτικά συνταξιοδοτικά σχήματα) κατεύθυνση.
Οι αποτυχίες στη συλλογή των Δημοσίων Εσόδων συνοδεύτηκαν από διαδοχικές περικοπές σε κύριες
και επικουρικές συντάξεις, που υποβάθμισαν ραγδαία το βιοτικό επίπεδο των απόμαχων της εργασίας.
Η εξασφάλιση της βιωσιμότητας αναζητήθηκε μονομερώς και εντελώς αναποτελεσματικά μέσα από τη
μείωση των συνταξιοδοτικών παροχών (μείωση συντάξεων και αλλαγή τρόπου υπολογισμού σύνταξης), την επιδείνωση των όρων και των συνθηκών συνταξιοδότησης (γενική αύξηση ορίων ηλικίας), την
περιστολή ή ακόμα και κατάργηση κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων (αυστηροποίηση των κριτηρίων απονομής αναπηρικών συντάξεων για συμπολίτες μας που πραγματικά αδυνατούν να εργαστούν, η
αριθμοκεντρική κατάρτιση νέας λίστας βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων).
Ταυτόχρονα, η βαθιά και παρατεταμένη ύφεση, ως συνέπεια των ακολουθούμενων πολιτικών ακραίας
λιτότητας και εσωτερικής υποτίμησης, επέτεινε τις υφιστάμενες εσωτερικές στρεβλώσεις του Ασφαλιστικού, γενικεύοντας το πρόβλημα ρευστότητας.
Η εκτόξευση της ανεργίας στο 28% επιδεινώνει δραματικά την αναλογία εργαζομένων προς συνταξιούχους, τη βασική εξίσωση διατηρησιμότητας της Κοινωνικής Ασφάλισης. Η απορρύθμιση της αγοράς
εργασίας με την άναρχη και χωρίς κανόνες επέκταση της ευελιξίας σε βάρος της πλήρους απασχόλησης
στερεί κρίσιμους πόρους, καθώς οι μειωμένοι μισθοί συνεπάγονται μειωμένες εισφορές. Η αποδόμηση
του κράτους πρόνοιας και η μετανάστευση της νεολαίας στο εξωτερικό λειτουργούν πολλαπλασιαστικά
στην όξυνση του δημογραφικού προβλήματος, το οποίο εξελίσσεται πλέον σε μια βραδυφλεγή βόμβα
στα θεμέλια της ελληνικής πολιτείας.
Παράλληλα, η αδήλωτη εργασία κυριαρχεί στους χώρους δουλειάς με περίπου 4 στους 10 εργαζόμενους να είναι ανασφάλιστοι, ενώ οι ανείσπρακτες ασφαλιστικές οφειλές διογκώνονται αγγίζοντας τα 11
δις €. Αυτό το νοσηρό περιβάλλον εισφοροδιαφυγής και εισφοροκλοπής σε συνδυασμό με την αποτυχία
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εξαίρεσης των Ταμείων από το κούρεμα των Ομολόγων (PSI) υπονομεύει ξεκάθαρα την αρχιτεκτονική
και την προοπτική του Ασφαλιστικού με θύματα τους συνεπείς ασφαλισμένους.
Χωρίς αμφιβολία, οι μεταρρυθμίσεις στην κοινωνικοασφαλιστική πραγματικότητα απαιτούν όραμα και
ρεαλισμό, υπευθυνότητα, μακρόπνοο σχεδιασμό και κοινωνική ευαισθησία. Οι κοντόφθαλμες και μονοδιάστατες προσεγγίσεις δεν διαμορφώνουν συνθήκες επίλυσης, αντιθέτως οδηγούν σε καταστάσεις
απαξίωσης και διάλυσης. Όπως μάλιστα προκύπτει από την αντίστοιχη ευρωπαϊκή εμπειρία, ο ουσιαστικός και διεξοδικός κοινωνικός διάλογος –και όχι η προσχηματική διαβούλευση– μακριά από λαϊκισμούς
και άναρθρες κραυγές, με τη συμμετοχή και τη συνέργεια, τη συναίνεση και τη συμφωνία των κοινωνικών εταίρων, αποτελεί δομική προϋπόθεση για την επιτυχία του όποιου εγχειρήματος.
Η βιωσιμότητα είναι πρωτίστως ζήτημα εισροής πόρων και όχι περικοπών. Το Σύστημα Κοινωνικής
Ασφάλισης είναι συνάρτηση πολλών αλληλοεξαρτώμενων κοινωνικών και οικονομικών μεγεθών στη
βάση του τρίπτυχου Ανάπτυξη-Απασχόληση-Κοινωνική Δικαιοσύνη.
Αυτή η πολυπαραγοντική του ιδιαιτερότητα το συνδέει άρρηκτα με την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, τη δημιουργία νέων και σταθερών θέσεων εργασίας, την αξιοποίηση του επιχειρηματικού ταλέντου
και της καινοτομίας των Ελλήνων, την ενίσχυση των δομών κοινωνικής πρόνοιας και συμφιλίωσης της
επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή.
Το Ασφαλιστικό Σύστημα δεν είναι αποθήκη ελεημοσύνης ή φιλανθρωπίας, τροφοδοτεί και τροφοδοτείται από την πραγματική οικονομία, είναι ένας δυναμικός πυλώνας ανάπτυξης που μπορεί και πρέπει
να καταστεί σε ισχυρό βραχίονα για την κοινωνική και παραγωγική ανασύνταξη του τόπου.
Ο ρόλος του συνταξιοδοτικού συστήματος στις σύγχρονες κοινωνίες είναι αδιαπραγμάτευτος και
έγκειται στην καθιέρωση εκείνων των ορίων κοινωνικής προστασίας που επιτρέπουν σε μια μεγάλη
μερίδα του πληθυσμού όχι απλά την επιβίωση αλλά και την κατανάλωση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι
συνταξιούχοι αποτελούν μια δυνατή καταναλωτική ομάδα με προστιθέμενη αξία για την αγορά και τον
κοινωνικό ιστό, αφού ο θεσμός της πυρηνικής οικογένειας είναι ιδιαίτερα ισχυρός στη χώρα μας.
Τομή, άλλωστε, δεν είναι να μειώνεις συντάξεις αλλά να εξασφαλίζεις ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, χωρίς βέβαια να μεταβιβάζεις δυσανάλογα βάρη στις επόμενες γενιές.

4.1 Δημογραφική πρόκληση και αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών
Η διασφάλιση της δίκαιης αντιμετώπισης των γενεών συγκαταλέγεται στις κύριες κοινωνικοπολιτικές
προκλήσεις με τις οποίες θα βρεθούν αντιμέτωπες η ευρωπαϊκή και η εθνική πολιτική κατά τα προσεχή έτη. Οι επιπτώσεις των συντελούμενων δημογραφικών αλλαγών έχουν αρχίσει να γίνονται ιδιαίτερα
αισθητές. Είναι επομένως αναγκαίο να αναληφθούν οργανωμένες και βασισμένες σε μια ολιστική προσέγγιση δράσεις σε διαφόρους τομείς, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα:

• Διασφάλιση της δίκαιης αντιμετώπισης των γενεών
Μια κοινωνία βασίζεται στην αρχή της δίκαιης αντιμετώπισης των γενεών, η οποία λογίζεται ως ισοβαρής, εύλογη και συνειδητή κατανομή οφελών και επιβαρύνσεων μεταξύ των γενεών. Η αλληλεγγύη
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και η δικαιοσύνη αποτελούν τις θεμελιώδεις αρχές της ευρωπαϊκής συνεργασίας. Είναι θετική εξέλιξη
η αύξηση του προσδόκιμου ζωής, αλλά δεν πρέπει να οδηγήσει στην περιστολή των δικαιωμάτων των
εργαζομένων. Οφείλουμε να προάγουμε τη δικαιότερη κατανομή των επιβαρύνσεων και να θεσπίσουμε
ποιοτικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης χωρίς αποκλεισμούς.

• Δυνατότητα διαλόγου
Μια πολιτική δίκαιης αντιμετώπισης των γενεών πρέπει να είναι η δημιουργία βάσεων για τη διενέργεια
ανοικτού και ειλικρινούς διαλόγου μεταξύ των γενεών με σκοπό την επίτευξη καταστάσεων αμοιβαίου
οφέλους και μέτρων που οδηγούν σε δίκαιη κατανομή μεριδίων μεταξύ των γενεών. Προκρίνει τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στο σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων κοινωνικής στήριξης και
ανάπτυξης της οικογένειας και των ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη. Τονίζεται το ότι είναι ακόμα
ανεκμετάλλευτος τομέας ο εθελοντισμός για τους ηλικιωμένους (συμπληρωματικότητα του «Ηλικιωμένοι εν δράσει» με το «Νέοι εν δράσει»).

• Διασφάλιση διαφάνειας
o Κατάρτιση «ισολογισμού των γενεών».
o Αξιολόγηση των νομοθεσιών με βάση τις επιπτώσεις στις γενεές, μακροπρόθεσμη αξιολόγηση σχέσης κόστους και οφέλους.
o Σχεδιασμός των στρατηγικών διαβίωσης των σημερινών γενεών με βάση αυτά που επιθυμούν.

• Πολιτικές για την «Εκπαίδευση και εργασία» – Πολιτικές για την «Οικογένεια» – Πολιτικές για τη «Γήρανση εν ενεργεία»
o Η ελεύθερη και σε ισότιμη βάση πρόσβαση στην κατάρτιση και την εργασία πρέπει να αποτελέσει τον
πυρήνα της πολιτικής, ως θεμέλιο επίτευξης ευημερίας, αυτονομίας και βιωσιμότητας.
o Διασφάλιση της ένταξης και της παραμονής των πολιτών στην αγορά εργασίας ανεξαρτήτως ηλικίας,
διασφάλιση κινήτρων συνέχισης της εργασίας και παροχή ασφάλειας.
o Διασφάλιση πρόσβασης σε υψίστης ποιότητας δια βίου μάθηση και κατάρτιση.
o Καταπολέμηση των ηλικιακών διακρίσεων στην εργασία και την εκπαίδευση.
o Αντιμετώπιση με προορατική πολιτική της πρόκλησης διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων με στόχο την
πλήρη απασχόληση.
o Αναγνώριση μη αμειβόμενης εργασίας - μέριμνα για αναγνώριση σε κοινωνικό, οικονομικό και νομικό
επίπεδο του έργου που επιτελούν στον τομέα της αλληλεγγύης των γενεών τα μέλη της οικογένειας.
o Μη ισορροπημένα μέτρα μείωσης της ηλικίας του εργατικού δυναμικού δεν φέρνουν καινοτομία,
απλά μέσω απολύσεων των πλέον πεπειραμένων και ακριβοπληρωμένων εργαζομένων μειώνεται
το κόστος εργασίας.
o Ευελιξία με ασφάλεια ως μέσο ένταξης στην αγορά εργασίας και καταπολέμησης του αποκλεισμού,
όταν βασίζεται στην αλληλεγγύη και την κοινή ευθύνη.
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o Πρόβλεψη σταδιακής αποχώρησης των ηλικιωμένων εργαζομένων, λαμβάνοντας υπόψη το χαρακτήρα της πραγματοποιούμενης εργασίας και τις αντίστοιχες συνθήκες από απόψεως εργασίας,
υγείας και ασφάλειας.
o Βελτίωση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας στην εργασία (συμπεριλαμβανομένου και του άγχους, ιδίως στις ευέλικτες μορφές απασχόλησης).
o Αποτελεσματική πολιτική της ΕΕ για την αντιμετώπιση των διακρίσεων λόγω ηλικίας (σε συνάρτηση
και με το φύλο) στην αγορά εργασίας.
o Σύνδεση της δια βίου μάθησης με την πιστοποίηση γνώσεων.
o Ενεργή ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας, ως απάντηση στα σημαντικά προβλήματα βιωσιμότητας των ταμείων και μείωσης του ενεργού πληθυσμού.
o Ευρωπαϊκό Σύμφωνο 50+: Ελάχιστο ποσοστό απασχόλησης 55% για τους άνω των 55 ετών έως τη
νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης, κατάργηση κινήτρων πρόωρης συνταξιοδότησης, καταπολέμηση
των διακρίσεων λόγω ηλικίας, κίνητρα και πριμ σε εργοδότες που εκπαιδεύουν εργαζομένους ηλικίας άνω των 50, θέσπιση ειδικών στόχων ανά κράτος μέλος σχετικά με την πρόσβαση στη δια βίου
μάθηση και κατάρτιση για τους ηλικιωμένους εργαζομένους. Νομικές ρυθμίσεις για διευκόλυνση
προσλήψεων ηλικιωμένων εργαζομένων, διευκόλυνση (επαν-) ένταξης ηλικιωμένων με αναπηρία.
o Προώθηση από τα κράτη μέλη προς τις επιχειρήσεις στρατηγικών διαχείρισης των ηλικιών.
o Ενίσχυση της πολιτικής συμφιλίωσης της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
o Στήριξη της οικογένειας από τους ηλικιωμένους.
o Κίνητρα προς όφελος της οικογένειας και προσπάθεια μείωσης της επιβάρυνσης των επιφορτισμένων με τη φροντίδα ηλικιωμένων ή ατόμων με αναπηρία.
o Ποιοτικές δομές φροντίδας παιδιών και ποιοτικές υπηρεσίες περίθαλψης των ηλικιωμένων.
o Θέσπιση μοχλών για την αύξηση των γεννήσεων.
o 2012 έτος ενεργούς γήρανσης – δυνατότητα ανεξαρτήτως εισοδήματος ίσης πρόσβασης στην περίθαλψη – προαγωγή της αξιοπρέπειας, της υγείας, της ποιότητας και της αυτονομίας των ηλικιωμένων.

• Πολιτικές για την «Οικονομία και Ανάπτυξη»
o Αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων ως αιτία κοινωνικού αποκλεισμού και αύξηση των κοινωνικών δαπανών. Προτείνεται η προσπάθεια μείωσης του χρόνου ανεργίας με τη διασφάλιση της μετάβασης είτε στην εκπαίδευση είτε στην αγορά εργασίας, μέσω της ενίσχυσης της μαθητείας, της
κινητικότητας, της πρακτικής άσκησης καθώς επίσης και με την τόνωση της επιχειρηματικότητας.
Ευρωπαϊκή εγγύηση Νέων (διασφάλιση του διαστήματος των 4 μηνών ως μεγίστου ορίου ανεργίας).
o Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας/παραοικονομίας και ενίσχυση των αντίστοιχων ελεγκτικών
μηχανισμών.
o Πρωτοβουλίες ψηφιακού αλφαβητισμού με σκοπό την κάλυψη του ψηφιακού χάσματος των γενεών.

98

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

• Πολιτικές για τις συντάξεις
o Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και νέοι τρόποι βιώσιμης χρηματοδότησης της κοινωνικής ασφάλισης.
o Ευέλικτες ρυθμίσεις συνταξιοδότησης με βάση τις ανάγκες των ενδιαφερομένων, παροχή κινήτρων
και κατάργηση των αντικινήτρων για παράταση του εργασιακού βίου (θέσπιση ηλικίας συνταξιοδότησης με πλήρη δικαιώματα, αλλά όχι υποχρεωτικής, ανάλογα με τις επιθυμίες του εργαζομένου).
o Κατάργηση της πρόωρης συνταξιοδότησης.
o Πρόσβαση στην πλήρη και αδιάκοπη ενεργό ζωή που δίνει δικαίωμα σε πλήρη σύνταξη.
o Δεν αποτελεί η δημογραφική αλλαγή άλλοθι για γενική κατάργηση των κοινωνικών δικαιωμάτων,
χρειάζεται ισοβαρής κατανομή παροχών και δικαιωμάτων μεταξύ ενεργών και ανενεργών γενεών.
o Διασφάλιση αξιοπρεπών συντάξεων, που δεν πρέπει να είναι κάτω από το όριο της φτώχειας.
o Συνυπολογισμός υπηρεσιών φροντίδας στα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα και λήψης κατάλληλης
χρηματικής αντιστάθμισης.
o Διαρθρωτικά μέτρα για το χάσμα εισφορών λόγω προσωρινής απασχόλησης και ευθυνών μητρότητας.
o Ενίσχυση της πληροφόρησης ηλικιωμένων αναφορικά με τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και
συνταξιοδότησης.
o Εξάλειψης διαφοράς αμοιβών.

• Πολιτικές για τον τομέα της «Περίθαλψης»
o Σημασία πρόληψης και πρώιμης θεραπείας προβλημάτων υγείας.
o Αύξηση παραγωγικότητας και κυρίως στις υπηρεσίες υγείας και φροντίδας ηλικιωμένων.
o Νέες, βιώσιμες και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας στον τομέα κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών
υγείας.
o Αντιμετώπιση περιφερειακών ανισοτήτων στον τομέα της υγείας.
o Προώθηση κατ' οίκον υπηρεσιών για ηλικιωμένους.
o Θέσπιση κώδικα συμπεριφοράς στην ΕΕ όπου θα ορίζονται ελάχιστες προδιαγραφές και παροχές
όσον αφορά στην παροχή μακροχρόνιας φροντίδας.

• Πολιτικές για τον τομέα της «Μετανάστευσης»
o Η επιτυχής ενσωμάτωση προϋποθέτει ταύτιση σύμφωνα με τις δημοκρατικές παραδόσεις και τις
θεμελιώδεις θεσμικές αξίες, συμμετοχή στη βάση της παροχής ίσων ευκαιριών,
o Η μετανάστευση σε συνδυασμό με την επιτυχημένη ενσωμάτωση, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής ενσωμάτωσης, μπορεί να αποτελέσει έναν από τους τρόπους αντιμετώπισης της δημογραφικής πρόκλησης.
Με κεντρικό αίτημα την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των ηλικιωμένων και τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση, την εργασία και σε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας
καταφέραμε να επιτύχουμε τη συμπερίληψη ιδιαίτερα σημαντικών ζητημάτων ως κεντρικές θέσεις του
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πάντα σε πλήρη ευθυγράμμιση με την ελληνική πραγματικότητα, αλλά και
τις ανάγκες της ομάδας των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας και συνταξιούχων συμπολιτών μας στη
βάση της αλληλεγγύης και της αμοιβαιότητας των γενεών.
Προτείναμε την παροχή επιπρόσθετων κινήτρων συμμετοχής σε προγράμματα δια βίου μάθησης σε
εργαζομένους και ανέργους προχωρημένης ηλικίας με σκοπό είτε την ενδυνάμωση της θέσης τους είτε
την επιτυχή επάνοδό τους στην αγορά εργασίας, σε συνδυασμό με την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για τη δημιουργία μιας νέας επιχειρηματικής κουλτούρας διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων,
προκειμένου να υπάρξει στροφή αναφορικά με την αξιοποίηση εργαζομένων προχωρημένης ηλικίας και
σύνδεσή της με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
Υπογραμμίσαμε ότι τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των δημοσίων φορέων ευρέσεως εργασίας για ανέργους προχωρημένης ηλικίας, συμπεριλαμβάνοντας επίσης και
τις επιλογές της κοινωνικής/κοινωφελούς εργασίας.
Σε αυτό το πλαίσιο προτάξαμε το αίτημα της εκπόνησης μελέτης σχετικά με την αποδοτικότητα και τα
οφέλη της ενεργής συμμετοχής εργαζομένων προχωρημένης ηλικίας στην αγορά εργασίας, αναφορικά
με τη διατηρησιμότητα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, την προώθηση της παραγωγικότητας
και της ανάπτυξης και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.

4.2 Επαρκή, βιώσιμα και ασφαλή ευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά συστήματα
Ο γηράσκων πληθυσμός αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για τα συνταξιοδοτικά συστήματα όλων των
κρατών μελών. Τα διανεμητικά συνταξιοδοτικά συστήματα έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τα συνεχώς μειούμενα ποσοστά απασχόλησης και επομένως και τις χαμηλότερες συνταξιοδοτικές εισφορές. Τα κεφαλαιοποιητικά συστήματα επίσης επηρεάστηκαν σημαντικά λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης και των
μειωμένων αποδόσεων. Σε αυτό το πλαίσιο η Επιτροπή εξέφρασε την άποψη ότι έχει καταστεί εξαιρετικά
επείγον να καταφύγουμε στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση μιας συνεκτικής στρατηγικής,
έτσι ώστε να προσαρμοστούν να συνταξιοδοτικά συστήματα στις διαρκώς εναλλασσόμενες οικονομικές
και δημογραφικές συνθήκες. Η Λευκή Βίβλος στην ουσία αντικατοπτρίζει τις ανησυχίες αυτές αναφορικά
με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα συνταξιοδοτικά μας συστήματα και θέτει τους βασικούς πυλώνες σε μια προσπάθεια να γίνουν οι συντάξεις πιο επαρκείς και βιώσιμες μακροπρόθεσμα. Αναλυτικά:
• σύνδεση της ηλικίας συνταξιοδότησης με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής,
• απαγόρευση της πρόσβασης σε προγράμματα πρόωρης συνταξιοδότησης,
• υποστήριξη της επέκτασης του εργασιακού βίου μέσω της προσφοράς καλύτερης πρόσβασης σε συστήματα δια βίου μάθησης, της προσαρμογής των χώρων εργασίας σε ένα πιο ανομοιογενές εργατικό
δυναμικό, της ανάπτυξης εργασιακών ευκαιριών για εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας και της υποστήριξης της ενεργούς και υγιούς γήρανσης,
• εξίσωση των ορίων ηλικίας μεταξύ ανδρών και γυναικών,
• υποστήριξη της ανάπτυξης επικουρικών συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων, έτσι ώστε να ενισχυθούν
τα εισοδήματα από τη σύνταξη.
Ο αριθμός των συνταξιούχων παρουσιάζει ανοδική πορεία, σε αντίθεση με τους νεοεισερχόμενους
στην αγορά εργασίας που συνεχώς μειώνονται (το 2008 υπήρχαν 4 Ευρωπαίοι πολίτες σε ηλικία εργα100
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σίας για κάθε έναν ηλικίας 65 ετών και άνω, σημειώνοντας ότι η εν λόγω αναλογία πρόκειται να γίνει 5
προς 1 ως το 2020 και 2 προς 1 ως το 2060). Στο πλαίσιο της Πράσινης Βίβλου υιοθετείται μια ολιστική
προσέγγιση με στόχο τη δημιουργία βιώσιμων, επαρκών και ασφαλών συνταξιοδοτικών συστημάτων.
Υπογραμμίζεται ότι οι παραδόσεις, οι οικονομικές και δημογραφικές καταστάσεις και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας διαφέρουν στα κράτη μέλη. Σε αυτή την κατεύθυνση οι αρχές της
επικουρικότητας και της αλληλεγγύης, σύμφωνα με τις οποίες τα κράτη μέλη έχουν οργανώσει το συνταξιοδοτικό τους σύστημα, πρέπει να γίνουν σεβαστές, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη ότι οι οικονομίες των κρατών μελών είναι αλληλένδετες.
Τα κράτη μέλη με τη συνδρομή της Επιτροπής, μέσω της ανοικτής μεθόδου συντονισμού, καλούνται
να συντονίσουν τις διαφορετικές τους πολιτικές σε ό,τι αφορά τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης,
προκειμένου να διατηρηθεί και να διασφαλιστεί τόσο η βιωσιμότητα όσο και η επάρκειά τους. Σε επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να τεθούν κοινά κριτήρια, ορισμοί, και εις βάθος αναλύσεις έτσι ώστε να υπάρξει
πλήρης επεξήγηση των διαφορετικών συνταξιοδοτικών συστημάτων και κατά πόσο καλύπτουν αποτελεσματικά τις ανάγκες των πολιτών, καθώς παρατηρούνται σημαντικές διαφορές στα συνταξιοδοτικά
συστήματα, πρώτου, δεύτερου και τρίτου πυλώνα. Σε αυτή τη φάση θα πρέπει να προαχθεί η ανταλλαγή
βέλτιστων πρακτικών, αλλά και η ενίσχυση της συγκρισιμότητας μεταξύ των εθνικών συστημάτων.
Είναι σαφές ότι η μακροπρόθεσμη επένδυση και η συνετή διαχείριση, ώστε να επιτευχθεί η βιωσιμότητα
των συντάξεων, αποτελούν βασικό κομμάτι της οικονομικής διακυβέρνησης και κατέχουν κεντρική θέση
στο πλαίσιο που θεσπίστηκε για την μακροοικονομική παρακολούθηση. Τα κράτη μέλη καλούνται, λοιπόν,
να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των συντάξεων, χωρίς να πληγεί η επάρκεια των παροχών διασφαλίζοντας για όλους ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Οι δημόσιες συντάξεις τίθενται στο επίκεντρο, ως ο πλέον σημαντικός πυλώνας των εθνικών συστημάτων, αλλά παράλληλα προωθείται και ο θεσμός των επικουρικών συντάξεων σε συμπληρωματική βάση. Αναφέρονται επιγραμματικά γενικές κατευθύνσεις με σκοπό
την επίτευξη της ισορροπίας μεταξύ επάρκειας και βιωσιμότητας των συνταξιοδοτικών συστημάτων:
• Πρωταρχικό στόχο θα πρέπει να αποτελέσει η αποτελεσματική καταπολέμηση της ανεργίας, μέσω
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, η δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων απασχόλησης καθώς και
η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.
• Είναι εξαιρετικά σημαντικό να καταπολεμηθούν αποτελεσματικά οι διακρίσεις στην αγορά εργασίας,
τόσο σε βάρος των γυναικών, των ηλικιωμένων όσο και των ατόμων με ειδικές ανάγκες και άλλων
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ενώ υποστηρίζεται παράλληλα και η θέσπιση αντικινήτρων για την
αποτροπή απόλυσης εργαζομένων κοντά στην ηλικία συνταξιοδότησης.
• Θα πρέπει να ενισχυθεί η συμμετοχή και η παραμονή των ηλικιωμένων εργαζομένων στην αγορά εργασίας με κίνητρα για την πρόσληψή τους και την προώθηση μιας νέας κουλτούρας αξιοποίησης και
διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού.
• Είναι εξαιρετικά σημαντικό να δημιουργηθεί ένα ενιαίο πλαίσιο που θα επιτρέπει τη δυνατότητα μεταφοράς ασφαλιστικών δικαιωμάτων, καθώς και ένα αποτελεσματικό κανονιστικό πλαίσιο για την ασφάλεια των επενδύσεων των κεφαλαιοποιητικών συστημάτων.
• Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στη διασφάλιση της διαφάνειας στη λειτουργία των συστημάτων
κοινωνικής ασφάλισης, προσφέροντας παράλληλα κατανοητή πληροφόρηση σε όλους τους εργαζομένους, με τρόπο προσιτό πέρα από αποτρεπτικές καταστάσεις έντονης γραφειοκρατίας.
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• Είναι επιτακτική ανάγκη η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε οποιαδήποτε μεταρρύθμιση των
συνταξιοδοτικών συστημάτων, οι οποίες οφείλουν να δρομολογούνται έπειτα από έναν ουσιαστικό
κοινωνικό και πολιτειακό διάλογο. Θα πρέπει να παρεμβάλλεται ένα ικανοποιητικό μεταβατικό διάστημα για την επιβολή των μεταρρυθμίσεων.
Οι συντάξεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο τόσο στη διασφάλιση των δημοσίων οικονομικών όσο
και στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, τη διαφύλαξη της απασχόλησης αλλά και την προστασία
έναντι της φτώχειας. Υπό το πρίσμα των κοινωνικών στόχων της ΕΕ για την ερχόμενη δεκαετία, με σεβασμό στις εθνικές ιδιαιτερότητες και την αρχή της επικουρικότητας, αλλά και τις κοινωνικές αδυναμίες
που ανέδειξε η κρίση ελλείψει κοινωνικών σταθεροποιητών, προτείναμε τη θέσπιση ενός οδηγού μεταρρυθμίσεων στη βάση της προάσπισης των ευάλωτων συνανθρώπων μας αλλά και σύμφωνα με τις αρχές
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Κεκτημένου.
Λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που δρομολογούνταν στο ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης,
και με βάση την εμπειρία από άλλα κράτη μέλη καταφέραμε να συνδιαμορφώσουμε την επίσημη θέση
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προτείνοντας μεταξύ άλλων:
• την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και την ενίσχυση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης επένδυσης στις συνταξιοδοτικές παροχές με βάση και το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης,
• την προώθηση του συνυπολογισμού της άδειας μητρότητας ως συντάξιμου χρόνου εργασίας,
• την ένταση των δράσεων της Επιτροπής και των κρατών μελών για την καταπολέμηση των διακρίσεων με βάση το φύλο στην αγορά εργασίας και κατ' επέκταση στις συνταξιοδοτικές απολαβές, δεδομένου, μάλιστα, ότι ένα μεγάλο μέρος των γυναικών απασχολούνται σε άτυπες και πολύ άτυπες μορφές
απασχόλησης, καθώς και του μισθολογικού χάσματος (ανέρχεται σε 17%),
• την ενθάρρυνση θέσπισης σε εθνικό επίπεδο ενός ελάχιστου εισοδήματος γήρατος για όλους και κυρίως για τα πλέον ευάλωτα άτομα και τα άτομα με αναπηρία,
• τη θέσπιση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης με βάση την ποιότητα ζωής και την υγεία,
• τη θέσπιση ευνοϊκών συνθηκών για εργαζομένους προχωρημένης ηλικίας, έτσι ώστε να συνεχίσουν
να εργάζονται μέχρι τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης (κατάρτιση μέσω της δια βίου μάθησης κ.λπ.),
• την προτροπή για θέσπιση, σε εθνικό επίπεδο, αντικινήτρων για την απόλυση εργαζομένων κοντά στην
ηλικία συνταξιοδότησης,
• την προαγωγή της σωστής εφαρμογής των οδηγιών για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, με
έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Προτάσσοντας τον βασικό και αδιαπραγμάτευτο στόχο να διασφαλιστεί ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο
στα ηλικιωμένα άτομα και οικονομική ανεξαρτησία, παράλληλα καταφέραμε να επιστήσουμε την προσοχή στους κινδύνους που εγκυμονούν η έκρηξη της ανεργίας, η ολοένα και αυξανόμενη μερική και εκ
περιτροπής απασχόληση, καθώς και η σημαντική μείωση των μισθολογικών απολαβών στη βιωσιμότητα και την επάρκεια των συνταξιοδοτικών συστημάτων.
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«Τα ένσημα από την πολύχρονη εργασία πρέπει να αντιστοιχούν σε μια ποιοτική διαβίωση, σε αξιοπρεπείς συντάξεις και όχι "φιλοδωρήματα φτώχειας". Άλλωστε, ο πολιτικός πολιτισμός ενός κράτους
χαρακτηρίζεται και από τη θέση που αυτό επιφυλάσσει για τους ηλικιωμένους πολίτες του. Στην Ελλάδα,
δυστυχώς, κύριο μέλημα για την τρίτη ηλικία -που καταδικάζεται σε έναν διαρκή αγώνα για τα στοιχειώδη- παραμένει η επιβίωση. Η οικοδόμηση μιας κοινωνίας για όλες τις ηλικίες και η πολυπόθητη
αλληλεγγύη των γενεών μοιάζουν ευχολόγια σε μια χώρα που οι νέοι της μεταναστεύουν για να βρουν
δουλειά και οι μεγαλύτεροι καταφεύγουν στο εξωτερικό για να εξασφαλίσουν φάρμακα. Η Ελληνική
Κυβέρνηση μπορεί και πρέπει να αντιστρέψει αυτήν τη θλιβερή κατάσταση επαναφέροντας την υποστήριξη, τη κοινωνική φροντίδα και προστασία στη ζωή των ηλικιωμένων συμπολιτών μας που έχουν
πραγματικά ανάγκη.»

4.3 Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργούς Γήρανσης 2012
Ο σκοπός του Ευρωπαϊκού Έτους Ενεργούς Γήρανσης είναι να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών, των περιφερειακών και τοπικών αρχών τους, των κοινωνικών εταίρων
και της κοινωνίας των πολιτών να προάγουν την ενεργό γήρανση και να κάνουν περισσότερες προσπάθειες για να κινητοποιήσουν τις δυνατότητες του ολοένα αυξανόμενου πληθυσμού ηλικίας πενήντα ετών
και άνω, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Η ενεργός γήρανση
σημαίνει τη δημιουργία καλύτερων ευκαιριών και συνθηκών εργασίας προκειμένου οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας να παίξουν το ρόλο τους στην αγορά εργασίας, καταπολεμώντας τον κοινωνικό αποκλεισμό, μέσω της υιοθέτησης της ενεργούς συμμετοχής στην κοινωνία και την ενθάρρυνση της υγιούς
γήρανσης. Οι στόχοι είναι:
• Να αυξηθεί η πληροφόρηση αναφορικά με την αξία της ενεργούς γήρανσης με σκοπό να υπογραμμιστεί η αξιόλογη προσφορά των ηλικιωμένων ανθρώπων στην κοινωνία και την οικονομία, η προώθηση της ενεργούς γήρανσης και η βελτίωση και κινητοποίηση των δυνατοτήτων των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας.
• Η έναρξη συζήτησης και η ανάπτυξη αμοιβαίας μάθησης μεταξύ των κρατών μελών και όλων των εμπλεκομένων φορέων σε κάθε επίπεδο με σκοπό την προώθηση των πολιτικών ενεργούς γήρανσης, τον
εντοπισμό και τη διάδοση καλών πρακτικών και την ενθάρρυνση των συνεργειών και των συνεργασιών.
• Η προσφορά ενός πλαισίου προσήλωσης και συγκεκριμένων δράσεων για να μπορέσουν τα κράτη
μέλη και οι ενδιαφερόμενοι φορείς σε όλα τα επίπεδα να αναπτύξουν πολιτικές μέσω συγκεκριμένων
δραστηριοτήτων και να υιοθετήσουν συγκεκριμένους στόχους αναφορικά με την ενεργό γήρανση.
• Τα μέτρα που θα ληφθούν για να επιτευχθούν οι στόχοι περιλαμβάνουν τις παρακάτω δραστηριότητες
σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο: συνέδρια, δράσεις και πρωτοβουλίες για την προαγωγή της συζήτησης, την αύξηση της πληροφόρησης και την υιοθέτηση συγκεκριμένων δεσμεύσεων,
εκστρατείες πληροφόρησης, προώθησης και εκπαίδευσης, ανταλλαγή πληροφοριών, καλών πρακτικών
και εμπειριών, έρευνες σε ευρωπαϊκή ή και εθνική κλίμακα και διάχυση των αποτελεσμάτων.
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Οι Ευρωπαίοι πολίτες στην εποχή μας ζουν περισσότερα και πιο υγιή χρόνια, γεγονός που αποτελεί
σημαντικό επίτευγμα. Ωστόσο η θετική αυτή εξέλιξη δημιουργεί προκλήσεις στους τομείς της απασχόλησης, της κοινωνικής προστασίας και ασφάλισης, καθώς και των δημοσίων οικονομικών. Σε αυτή τη
βάση και με απώτερο στόχο το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας πολιτικής προώθησης της ενεργούς
γήρανσης, μέσα από μια ολιστική προσέγγιση (αφορά το σύνολο του βίου) και με την ενεργή συμμετοχή
των κοινωνικών εταίρων, προτείναμε μεταξύ άλλων:
• την προαγωγή των συνθηκών υγείας και ασφάλειας στην εργασία,
• την αξιοποίηση των εργαζομένων προχωρημένης ηλικίας,
• την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και
• την καταγραφή των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων των πολιτικών λιτότητας, ως οδηγό για
την επαναδιαπραγμάτευση και τον εκ νέου σχεδιασμό των δράσεων εξισορρόπησης των μακροοικονομικών ανισοτήτων και διόρθωσης των δημοσιονομικών ελλειμμάτων.
«Οι απόμαχοι της εργασίας δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αντιμετωπίζονται ως «απόστρατοι» της
ζωής. Είναι καθήκον και υποχρέωση κάθε ευνομούμενης πολιτείας να διαμορφώνει συνθήκες, ώστε οι
ηλικιωμένοι να μην νιώθουν κανενός είδους περιθωριοποίηση ή απομόνωση. Άλλωστε ο τρόπος αντιμετώπισής τους χαρακτηρίζει την ποιότητα και το επίπεδο του κοινωνικού κράτους. Το «απόθεμα» της
πείρας αν μπολιαστεί γόνιμα με τον ενθουσιασμό των νέων μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να επιφέρει τόσο για το σήμερα, όσο και για το αύριο. Θλίψη και οργή προκαλεί το γεγονός ότι οι ηλικιωμένοι
συμπολίτες μας στην Ελλάδα του 2011 βρίσκονται σε έναν διαρκή αγώνα για τα αυτονόητα.»

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
Παρασκευη, 12 Φεβρουα

ριος 2010, p. 3
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Παρασκευη, 18 Φεβρουαριος 2011, p. 8
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
Κυριακη, 23 Μαιος 2010,

p. 39

105

5 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
Πεµπτη, 17 Φεβρουαριο
ς 2011, p.

12

57000
υλου 80 11528 ΤΗΛ 21036
ΤΟ ΒΗΜΑ Μιχαλακοπο
ς 2011, p. B1
Πεµπτη, 17 Φεβρουαριο

ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
Τεταρτη, 17 Νοεµβριος

106

ΒΡΑ∆ΥΝΗ
Πεµπτη, 17 Φεβρουαριος 2011, p. 7

2010, p. 25

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

5. Ευρωπαϊκή στρατηγική για τους νέους
Ο κίνδυνος μιας «χαμένης γενιάς»
«Η ανεργία των νέων αποτελεί μια εφιαλτική "εξίσωση", που η Ε.Ε. οφείλει να επιλύσει αναπτυξιακά
και δυναμικά επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο και τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, στην
εκπαίδευση και τη γνώση, στην καινοτομία και την τεχνολογία. Πρόκειται για ένα κορυφαίο ζήτημα με
έντονες κοινωνικές, οικονομικές και ανθρωπιστικές προεκτάσεις. Η Ελλάδα, δυστυχώς, καταλαμβάνει
άλλη μια θλιβερή πανευρωπαϊκή πρωτιά, καθώς το δημοσιονομικό έλλειμμα μετατρέπεται σε έλλειμμα
προοπτικής για τη νέα γενιά. Ένας στους δύο νέους καταδικάζεται στο εργασιακό περιθώριο, όταν χιλιάδες είναι εκείνοι που βλέπουν τη μετανάστευση ως τη μοναδική έξοδο διαφυγής από το "κοινωνικό
πουθενά". Είναι χρέος όλων μας να πράξουμε τα πάντα, προκειμένου αυτή η ζοφερή κατάσταση να
αντιστραφεί. Η δημοσιονομική προσαρμογή δεν πρέπει να υποσκάπτει την προώθηση των νέων στην
αγορά εργασίας, το μέλλον του τόπου μας δεν μπορεί να τελεί υπό πτώχευση. Άλλωστε καμία κοινωνία
δεν προχώρησε μπροστά έχοντας τη νεολαία της στην απομόνωση.»

Χωρίς αμφιβολία, οι νέοι είναι τα μεγαλύτερα θύματα της πολύπλευρης κρίσης που πλήττει τον τόπο
μας και των δυσμενών προεκτάσεών της σε κάθε πεδίο της ζωής και της καθημερινότητας.
Τόσο τα «αποτυπώματα» της ύφεσης, όσο και η έκτασή τους στο χώρο της νεολαίας εντείνουν την
απειλή δημιουργίας μιας «χαμένης γενιάς» και τον κίνδυνο μακροχρόνιου εγκλωβισμού σε ένα απεχθές
«κοινωνικό πουθενά».
Το πιο δυναμικό και ελπιδοφόρο κομμάτι της πατρίδας μας καταδικάζεται είτε στην ανεργία που ξεπερνά το 60%, είτε στην στείρα περιπλάνηση μεταξύ υποαπασχόλησης και ετεροαπασχόλησης, με την
εργασιακή ανασφάλεια να καθιστά την αναγκαστική μετανάστευση ως το μοναδικό «παράθυρο» για αξιοπρεπή διαβίωση, επαγγελματική ανέλιξη και καταξίωση.
Η μαζική φυγή των νέων μας στο εξωτερικό επιδεινώνει τον εφιάλτη της δημογραφικής γήρανσης και
διογκώνει τρομακτικά το πρόβλημα της «διαρροής εγκεφάλων», στερώντας την απαιτούμενη καινοτομία και τεχνογνωσία από την όποια κρίσιμη προσπάθεια –παρούσα ή μελλοντική– για την παραγωγική
ανασυγκρότηση της πατρίδας μας.
Παράλληλα με αυτήν την αιμορραγία σε ανθρώπινο κεφάλαιο, η Ελλάδα χάνει έμμεσα και σημαντικούς
χρηματικούς πόρους, καθώς ενώ το νεανικό μας δυναμικό σπουδάζει και εξειδικεύεται εντός των συνόρων, προσφέρει την προστιθέμενη αξία της παραγωγικότητας, των ικανοτήτων-δεξιοτήτων και της
αξιοσύνης του σε άλλα κράτη.
Την ίδια ώρα, οι εκπαιδευτικές ανισότητες διευρύνονται και τα ποσοστά σχολικής εγκατάλειψης («μαθητική διαρροή») αυξάνονται, με τη διόγκωση του φαινομένου των NEET –δηλαδή των νέων που απέχουν από κάθε διαδικασία εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης– το οποίο εκτοπίζει ένα ευρύ τμήμα
της νεολαίας στο περιθώριο, δυσχεραίνοντας κάθε προοπτική επιτυχούς επανένταξής τους στο κοινωνικοοικονομικό γίγνεσθαι και την εργασιακή πραγματικότητα.
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Η στήριξη, η παραγωγική αξιοποίηση και κοινωνική ανάταση των νέων απαιτεί έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό, καθώς και μια δέσμη στοχευμένων και συντονισμένων δράσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η επαρκής διασύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την παραγωγική διαδικασία μέσα από την
εύστοχη αντιστοίχιση των προσφερόμενων δεξιοτήτων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, η εφαρμογή
της «εγγύησης για τους νέους» («youth guarantee») και η επιμήκυνση του ηλικιακού ορίου έως 30 ετών,
η παροχή θεσμικών κινήτρων και οικονομικών διευκολύνσεων σε σπουδαστές και φοιτητές σε συνδυασμό ή σε ευθεία σχέση με τη μέγιστη δυνατή απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, αλλά και την εισαγωγή των βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν τα πρώτα βήματα.
Η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (αρχικής και συνεχιζόμενης), η πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων, αλλά και η διάδοση της πρακτικής άσκησης και μαθητείας
δύνανται να καταστούν ένα στέρεο μονοπάτι για την απόκτηση της πρώτης και καθοριστικής εργασιακής
εμπειρίας υπό την αίρεση, όμως, να μην χρησιμοποιούνται καταχρηστικά για την αντικατάσταση ή υποκατάσταση της υφιστάμενης εργασίας από υποαμειβόμενη και χωρίς δικαιώματα απασχόληση.
Η επένδυση στους νέους προβάλλει ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επάνοδο της χώρας μας στην
ανάπτυξη. Άλλωστε, όταν η νεολαία ενός κράτους απολέσει το δικαίωμα της στο όνειρο και την ελπίδα
για μια καλύτερη ζωή, τότε μοιραία αυτό σταματά να οραματίζεται και να προσδοκά καλύτερες μέρες.

5.1 Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Νεολαία
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, η ανεργία των νέων στην ΕΕ ξεπερνά το 23%, με δραματικές συνέπειες τόσο για τα δημοσιονομικά όσο και για τα κοινωνικά μεγέθη. Αξίζει να σημειωθεί ότι εξαιτίας της
απομάκρυνσης των νέων από την απασχόληση οι απώλειες στην οικονομία υπολογίζεται ότι ξεπερνούν
τα 153 εκατομμύρια ευρώ, που αντιστοιχούν σε 1,2% του ΑΕΠ της Ένωσης. Περίπου οκτώ εκατομμύρια
νέοι ηλικίας 15 - 24 ετών και επτά εκατομμύρια ηλικίας 25 - 29 ετών είναι εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ), πλήρως περιθωριοποιημένοι.
Είναι αναγκαίο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Νεολαία, εν όψει των ιδιαίτερα σοβαρών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι νέοι μας με τη ραγδαία αύξηση του ποσοστού ανεργίας, τη διεύρυνση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων, αλλά και την έντονη απειλή της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού, να υπάρξει μια ουσιαστική, διατομεακή σχέση μεταξύ της Επιτροπής, των κρατών μελών
και των ενδιαφερόμενων φορέων.
Η εφαρμογή της στρατηγικής για τη νεολαία θα πρέπει να συνδέεται στενά με την επίτευξη των κοινωνικών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», συγκεκριμένα της αύξησης της απασχόλησης σε 75%
του πληθυσμού ηλικίας 20 έως 64 ετών, της μείωσης του ποσοστού των ατόμων που εγκαταλείπουν
πρόωρα το σχολείο σε ποσοστό λιγότερο του 10% και της απαλλαγής από την φτώχεια και τον κοινωνικό
αποκλεισμό τουλάχιστον 20 εκατομμυρίων ατόμων.
Σε αυτήν την κατεύθυνση σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έγιναν συγκεκριμένες προτάσεις για
ειδικές δράσεις ως προς την επίτευξη του τριπλού στόχου της ενίσχυσης της απασχολησιμότητας των
νέων, της διεύρυνσης της συμμετοχής τους στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, αλλά και της εξάλειψης
του φαινομένου των ΕΑΕΚ. Πιο συγκεκριμένα υιοθετήθηκαν συστάσεις όπως:
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• η προσπάθεια αύξησης του καινοτόμου χαρακτήρα των εθνικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
• η ενίσχυση της επαγγελματικής κατάρτισης και του εργαλείου της μαθητείας,
• η προαγωγή της κινητικότητας εντός της Ένωσης ως βασικό πλεονέκτημα της εσωτερικής αγοράς,
• η διεύρυνση της συμμετοχής των περιφερειακών και τοπικών αρχών στο σχεδιασμό και την εφαρμογή
των σχετικών πολιτικών,
• η καταπολέμηση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων, ξεκινώντας από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με τη
μείωση του ποσοστού όσων εγκαταλείπουν το σχολείο.

Η θ έ σ η μα ς
Τα Διαρθρωτικά Ταμεία συνιστούν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο υλοποίησης των πρωτοβουλιών που
απαιτούνται εθνικά και ευρωπαϊκά, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι επόμενες γενιές θα έχουν τα
ίδια δικαιώματα στην ευημερία, την πρόοδο και την αριστεία. Αξίζει να σημειώσουμε ότι το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο επιδοκίμασε και βελτίωσε το πλαίσιο της δράσης «Εγγύηση για τους Νέους», ενώ πρότεινε
την ηλικιακή επέκταση των δικαιούχων ως τα 30 έτη, έναντι των 25 ετών που είχε προβλεφθεί στον
αρχικό σχεδιασμό. Είμαστε όμως πεπεισμένοι ότι η «Εγγύηση για τους Νέους» σε καμία περίπτωση δεν
αποτελεί τη λύση του προβλήματος, αλλά πρέπει να εφαρμοστεί συμπληρωματικά με εθνικές πολιτικές
και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε επίπεδο απασχόλησης και εκπαίδευσης, προκειμένου να προλαμβάνεται το πρόβλημα του εν γένει αποκλεισμού των νέων, αποσοβώντας το τεράστιο κοινωνικό και
οικονομικό κόστος.
Αγωνιστήκαμε προκειμένου η νεολαία της Ένωσης να μην καταστεί θύμα της κρίσης και των εκτενών
περικοπών που δρομολογούνται σε κάθε επίπεδο διακυβέρνησης. Απευθύναμε έκκληση να διασφαλιστεί:
• αφενός ότι οι δημοσιονομικοί περιορισμοί δε θα αποτελέσουν εμπόδιο στην ομαλή εφαρμογή της «Εγγύησης για τους νέους»,
• αφετέρου ότι οι νέοι θα προστατευθούν επαρκώς έναντι των άτυπων μορφών εργασίας, όπου η επάρκεια και η ποιότητα των συνθηκών και αμοιβών εργασίας τίθενται εν αμφιβόλω, ώστε να μην γίνουν
αντικείμενο εκμετάλλευσης και πηγή φθηνού εργατικού δυναμικού, σε μια εκτενώς κατακερματισμένη αγορά εργασίας.

5.2 Αντιμετώπιση της ανεργίας των Νέων
Περισσότεροι από 5,5 εκατ. νέοι (κάτω των 25 ετών) της ΕΕ βρίσκονται στο επαγγελματικό περιθώριο,
ενώ με δεδομένες αφενός τις εξαιρετικά χαμηλές πιθανότητες εύρεσης απασχόλησης και αφετέρου την
εκτεταμένη εργασιακή επισφάλεια, η απαίτηση για την προώθηση ουσιαστικών και πλήρως συντονισμένων δράσεων σε κάθε βαθμίδα διακυβέρνησης γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ.
Οι πιθανότητες που έχει ένας νέος άνθρωπος να βρει εργασία είναι ιδιαίτερα χαμηλές –μόνο το 30%
των νέων ανέργων, ηλικίας 15 - 24 ετών κατάφεραν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Αλλά ακόμα και
στις περιπτώσεις που οι νέοι βρουν δουλειές, αυτές είναι ιδιαίτερα ασταθείς (το 42% των νέων εργαζομένων απασχολούνται με προσωρινά συμβόλαια, ποσοστό τέσσερις φορές μεγαλύτερο σε σχέση με αυτό
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των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, και το 32% σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, σχεδόν διπλάσιο σε
σχέση με το αντίστοιχο των μεγαλυτέρων).
Οι νέοι που εγκαταλείπουν πρώιμα την εκπαίδευση και την κατάρτιση αποτελούν ομάδα υψηλού κινδύνου. Την ίδια στιγμή εντοπίζονται σοβαρές αναντιστοιχίες μεταξύ των προσφερόμενων δεξιοτήτων
και των αναγκών της αγοράς εργασίας με αποτέλεσμα, παρά την κρίση, να καταγράφονται περίπου δύο
εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας στην Ένωση.
Υπό αυτές τις συνθήκες τέθηκε σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο ο στόχος της μείωσης της ανεργίας
των νέων και της αύξησης της νεανικής απασχόλησης μέσα από μία σειρά δράσεων, όπως μεταξύ άλλων:
• το Πακέτο Νεανικής Απασχόλησης (συμπεριλαμβανομένης της «Εγγύησης για τους Νέους») ενισχυμένο μέσα από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων,
• η καλύτερη χρήση του EURES και των διαρθρωτικών ταμείων με έμφαση στο Κοινωνικό Ταμείο,
• η θέσπιση ενός ποιοτικού πλαισίου για μαθητείες, με τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για
Μαθητείες.

Η θ έ σ η μα ς
Σε επίπεδο Κοινοβουλίου υιοθετήσαμε ψηφίσματα με προτάσεις και συστάσεις, προκειμένου αφενός
να υπάρξει πίεση προκειμένου το ζήτημα να αποτελέσει και θεωρητικά και πρακτικά προτεραιότητα,
και αφετέρου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική υλοποίηση των σχετικών δράσεων και πολιτικών. Πιο
συγκεκριμένα θέσαμε προτεραιότητες-στόχους όπως:
• η αντιμετώπιση του φαινομένου των ΕΑΕΚ - ΝΕΕΤ (νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης) και στην ανάπτυξη των εγκάρσιων δεξιοτήτων,
• η ορθότερη αξιοποίηση των Διαρθρωτικών Ταμείων και κυρίως του ΕΚΤ,
• η σύζευξη του κόσμου της εργασίας με τον κόσμο της εκπαίδευσης,
• η στήριξη και προαγωγή της επιχειρηματικότητας –με έμφαση στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα–
μέσα από μέτρα αναπτυξιακού χαρακτήρα που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας.
Το πρόβλημα της ανεργίας των νέων αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει
η Ένωση, απειλώντας το μέλλον και την ομαλή της εξέλιξη. Στην Ελλάδα τα πράγματα είναι εξαιρετικά
ανησυχητικά. Η χώρα μας διατηρεί τη θλιβερή ευρωπαϊκή πρωτιά στην νεανική ανεργία με 62,9%,
ποσοστό σχεδόν τριπλάσιο του ιδιαίτερα υψηλού ευρωπαϊκού μέσου όρου (23,4%), η οποία λαμβάνει
διαστάσεις επιδημίας πλήττοντας αποφασιστικά την κοινωνία και την πραγματική οικονομία. Σε αυτήν
την κατεύθυνση αναλάβαμε πρωτοβουλίες, καταθέσαμε τροπολογίες, προωθώντας τα αιτήματα και τα
δικαιώματα της ελληνικής και ευρωπαϊκής νεολαίας. Κεντρικές μας θέσεις αποτέλεσαν:
• το αίτημα στόχευσης των πρωτοβουλιών σε πληθυσμιακές ομάδες και κλάδους της οικονομίας που
βρίσκονται σε δυναμική πορεία,
• η αποτελεσματική υλοποίηση των Προγραμμάτων, ώστε αφενός να αποφεύγεται η διασπάθιση των
διατιθέμενων πόρων και αφετέρου να επιτυγχάνεται η αποκλιμάκωση της νεανικής ανεργίας και όχι η
ανακύκλωσή της,
• η ενθάρρυνση της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και οι συνέργειες στην κατάρτιση των εθνικών σχεδίων δράσης,
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• η ανάγκη ενδελεχούς εποπτείας στην υλοποίηση των Προγραμμάτων και διαρκούς αξιολόγησής τους,
• ο κομβικός χαρακτήρας της πρακτικής άσκησης και της μαθητείας στην απόκτηση της πρώτης εργασιακής εμπειρίας που αποτελεί σημαντικό μονοπάτι για την πρόσβαση και ανέλιξη του ατόμου στην
αγορά εργασίας,
• η ενίσχυση και επέκταση της πρακτικής άσκησης και μαθητείας, με κανονιστικούς όρους όμως και
προϋποθέσεις, ώστε να μη λειτουργούν ως υποκατάστατα υφιστάμενων θέσεων εργασίας ή επικείμενων αναγκών για απασχόληση,
• οι δυσμενείς μεσοπρόθεσμες συνέπειες της «διαρροής εγκεφάλων» στην απαιτούμενη τεχνογνωσία
και καινοτομία για την παραγωγική και επιχειρηματική δραστηριότητα,
• η ανάγκη για βέλτιστη δυνατή αντιστοίχιση των προσφερόμενων ειδικοτήτων με τις ανάγκες για απασχόληση μέσα και από τη συνεχή επικαιροποίηση, την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
• η παροχή κινήτρων –μεταξύ αυτών και οικονομικών– για ευάλωτες ομάδες νέων μαθητών προκειμένου να ολοκληρώσουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
• η προαγωγή του θεσμού των υποτροφιών και ύπαρξης ενός ποιοτικού δημοσίου δικτύου φοιτητικών
εστιών.

5.3 Ενίσχυση της Πρόσβασης των νέων στην απασχόληση - Νεολαία σε κίνηση
Η περιορισμένη πρόσβαση των νέων στην απασχόληση έχει δυσχερείς κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες, συντελεί αφενός στην απώλεια ευκαιριών οικονομικής ανάπτυξης και αφετέρου στη διάβρωση
της φορολογικής βάσης, που υπονομεύει στην πράξη τις επενδύσεις σε υποδομές και δημόσιες υπηρεσίες, τον κοινωνικό προϋπολογισμό, την ποιότητα και αποτελεσματικότητα των συστημάτων κατάρτισης
και εκπαίδευσης. Το ανθρώπινο κεφάλαιο της Ένωσης αποτελεί το συγκριτικό της πλεονέκτημα· ως εκ
τούτου οι διαμορφούμενες οικονομικές και κοινωνικές προοπτικές απαιτούν την ανάληψη δράσης.
Έρευνες καταδεικνύουν με σαφήνεια ότι η έναρξη του ενεργού βίου με ανεργία έχει βλαβερές επιπτώσεις τόσο στην ιδιοσυγκρασία ενός ατόμου όσο και στην καριέρα του. Η ανεργία σε μικρή ηλικία αυξάνει
τον κίνδυνο μακροπρόθεσμης ανεργίας και έχει αρνητικές επιπτώσεις στο επίπεδο εισοδήματος σε μεταγενέστερα στάδια της ζωής. Διαφαίνεται παράλληλα η ύπαρξη άμεσης σχέσης ανάμεσα στον αποκλεισμό
από την αγορά εργασίας και τα ποσοστά φτώχειας, ασθένειας, εγκληματικότητας και αυτοκτονιών.
Όλα τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν δράση για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων μέσα
από ενιαίες στρατηγικές με έντονη ευρωπαϊκή χροιά και σε πλήρη εναρμόνιση με τις εκάστοτε εθνικές
ιδιαιτερότητες. Απαιτείται μια ολοκληρωμένη και συνεκτική προσέγγιση που να συνδυάζει παρεμβάσεις
σε μακροοικονομικό και μικροοικονομικό επίπεδο στη βάση της προσφοράς και ζήτησης απασχόλησης
με ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θέτοντας στην κορυφή της ατζέντας του το ζήτημα της πρόσβασης των
νέων στην αγορά εργασίας, εξέφρασε συγκεκριμένες προτάσεις με επίκεντρο αφενός τους θεσμούς της
άσκησης, της μαθητείας και της πρακτικής, και αφετέρου το ζήτημα της κινητικότητας, ως ένα από τα
μεγαλύτερα πλεονεκτήματα που προσφέρει η ενιαία αγορά.
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Η θ έ σ η μα ς
Με στόχο την αύξηση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας και τη μείωση της μακροχρόνιας
ανεργίας, μεταξύ άλλων προτείναμε:
• την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων,
• την πρόσβαση των νέων σε πιστώσεις και αντίστοιχες συμβουλευτικές υπηρεσίες,
• την καταπολέμηση των διακρίσεων έναντι των νέων στην αγορά εργασίας (συμβόλαια πρώτης απασχόλησης – ρυθμίσεις για κατώτερη προβλεπόμενη αμοιβή),
• την ενίσχυση της μαθητείας, άσκησης και πρακτικής –σε εκπαιδευτικό πλαίσιο και επί πληρωμή που
να διασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση– στο πλαίσιο της κινητικότητας,
• την καταπολέμηση της εκμετάλλευσης των συστημάτων μαθητείας, άσκησης και πρακτικής με σκοπό
την κάλυψη θέσεων εργασίας με χαμηλότερο κόστος για τον εργοδότη,
• τη σύνδεση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας,
• την ενίσχυση της διαδικασίας απόκτησης προσόντων – την επιτάχυνση της διαδικασίας πιστοποίησης
προσόντων,
• την κατάργηση των άμισθων πρακτικών.
Η κινητικότητα πρέπει να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη νεολαία.
Συνιστά μια εξαιρετική ευκαιρία για την απόκτηση δεξιοτήτων, μέσω και της επαγγελματικής κατάρτισης,
για την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη, για τη δημιουργία μιας κοινής ευρωπαϊκής κουλτούρας.
Ωστόσο, θα πρέπει να τεθούν οι απαραίτητοι κανόνες και το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι η κινητικότητα δε θα γίνει άλλοθι για τη δυσχερή μεταβολή των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων και προτύπων.
Σε αυτό το πλαίσιο και αναγνωρίζοντας τις προεκτάσεις της επιτυχίας των πολιτικών για τους νέους
στην ανταγωνιστικότητα, την οικονομία, αλλά και την κοινωνική συνοχή στην Ένωση, προτείναμε συγκεκριμένες δράσεις ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των δράσεων για την προαγωγή της συμμετοχής
των νέων στην απασχόληση, οι οποίες και υιοθετήθηκαν από το σύνολο του σώματος των ευρωβουλευτών.
Καλέσαμε τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν συμβουλευτικές συνεδρίες επαγγελματικού προσανατολισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το πρόγραμμα των οποίων θα προκύπτει ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη και τις απαιτήσεις σε περιφερειακό επίπεδο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (κλίσεις) του κάθε μαθητή. Η κατάρτιση των προγραμμάτων θα αποτελεί τον καρπό
της συνεργασίας των αρμόδιων εθνικών φορέων εκπαίδευσης και απασχόλησης, καθώς επίσης και των
κοινωνικών εταίρων.
Υπογραμμίσαμε ότι στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, θα ήταν χρήσιμο να αναληφθούν
δράσεις σχετικά με την υποστήριξη των νέων για την επιλογή μιας βιώσιμης καριέρας, λαμβάνοντας
υπόψη τις ανάγκες τόσο της εγχώριας, όσο και της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. Οι συγκεκριμένες
δράσεις θα μπορούσαν να συνοδευτούν και με σχετικές περιόδους μαθητείας.
Υποστηρίξαμε την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης σε δευτεροβάθμιο επίπεδο, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, καθώς υπάρχει έντονη διαφοροποίηση ανάμεσα στα κράτη μέλη
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αναφορικά με τα ποσοστά συμμετοχής και την οργάνωση στον εν λόγω τομέα, σημειώνοντας ότι θα
μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σχετικά
με την καταπολέμηση της σχολικής εγκατάλειψης και της ανεργίας.
Σημειώσαμε τη σημασία δημιουργίας ευέλικτων μορφών εκπαίδευσης, όπως το ανοικτό πανεπιστήμιο
ή την ενίσχυση της χρήσης του διαδικτύου στο πλαίσιο των μαθημάτων της ανώτατης εκπαίδευσης,
προκειμένου οι νέοι να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε υψηλού επιπέδου και υψηλής ποιότητας
εκπαίδευση, χωρίς να αποκλείονται από αυτήν λόγω απόστασης ή λόγω ωραρίων. Δεδομένης και της
καθυστερημένης εισόδου των νέων στην αγορά εργασίας, αλλά και των προβλημάτων βιωσιμότητας
των ασφαλιστικών ταμείων, είναι εξαιρετικής σημασίας να υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για το
συνδυασμό σπουδών και εργασίας.
Τονίσαμε τη σημασία βελτίωσης των δημόσιων υπηρεσιών εύρεσης εργασίας και επαγγελματικής κατάρτισης, στο πλαίσιο καταπολέμησης της ανεργίας των νέων αφενός και αφετέρου στην παροχή δυνατότητας πρόσβασης σε εκπαιδευτικά προγράμματα, ακόμα και σε ανέργους, που θα είναι συμβατά με τις
ανάγκες της αγοράς εργασίας.
Ενθαρρύναμε την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
για την πλήρη καταγραφή του φαινομένου των νέων που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης. Πιστεύουμε ότι η Επιτροπή πρέπει να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη, προκειμένου να εντοπιστούν οι λόγοι που οι νέοι περιθωριοποιούνται και να προταθούν δράσεις για την επανένταξη τους,
αλλά και για την αντιμετώπιση του εν λόγω φαινομένου, στο πλαίσιο επίτευξης των στόχων για την ερχόμενη δεκαετία σχετικά με την απασχολησιμότητα, την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού εργατικού
δυναμικού και την καταπολέμηση της σχολικής εγκατάλειψης.

113

5 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

114

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

6. Η Ένωση ως κοινωνικός σταθεροποιητής
στην Πολιτική Γειτονίας
Με δεδομένο το κοινό συμφέρον για μια δημοκρατική, σταθερή, ευημερούσα και ειρηνική μείζονα περιοχή γύρω από την Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ) είναι δυναμικός παράγων σταθερότητας των γειτονικών χωρών της ΕΕ συμβάλλοντας στην ασφάλεια και την πρόοδο όλων. Το Ευρωπαϊκό
Μέσο Γειτονίας (ΕΜΓ), ως μέσο για την εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ έναντι των γειτόνων της, πρέπει
να βασίζεται σε θεμελιώδεις αξίες, όπως η δημοκρατία και η αρχή του κράτους δικαίου, αλλά ταυτόχρονα οφείλει να παρέχει τα μέσα για την υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων, όπως η δημιουργία θέσεων
απασχόλησης και η διασφάλιση της κοινωνικής προστασίας, που προωθούν την ενδυνάμωση και την
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη των χωρών αυτών στο μέλλον.
Κάτι τέτοιο θα πρέπει να επιδιωχθεί μέσω της ανάπτυξης και εξέλιξης ιδιαίτερων σχέσεων με τις χώρες αυτές στη βάση της συνεργασίας, της ειρήνης και της ασφάλειας, της αμοιβαιότητας, αλλά και της
ανάληψης δεσμεύσεων ως προς τις αρχές και τις αξίες της δημοκρατίας, το γράμμα του νόμου και το
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η ΕΕ –παγκοσμίως γνωστή για το κοινωνικό της πρότυπο– διαθέτει μοναδική τεχνογνωσία, την
οποία μπορεί να μοιραστεί και να προσφέρει.

6.1 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας
Στόχος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας –με προϋπολογισμό για την περίοδο 2014 - 2020 να ξεπερνά κατά τι τα 15 δις ευρώ και με το 5% του ποσού αυτού να προορίζεται για δράσεις διασυνοριακής
συνεργασίας– θα πρέπει να είναι η διασφάλιση αφενός της καλής γειτονίας και αφετέρου της από κοινού
προκοπής και ευημερίας ανάμεσα στην Ένωση και στις χώρες που βρίσκονται στην ευρύτερη γειτονιά της.
Είναι χρέος της Ευρώπης να προωθήσει τις αξίες της δημοκρατίας μέσα από το διάλογο και τη συνεργασία με τρίτες χώρες. Αντίστοιχα, λοιπόν, οι όροι αλλά και οι προϋποθέσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση ως προς αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες με τις θεμελιώδεις
αρχές της Ένωσης και τις διεθνείς δεσμεύσεις της, όπως αυτές αντικατοπτρίζονται στο σύνολο των ευρωπαϊκών πολιτικών και θέσεων.
Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ των βασικών στόχων, είναι:
• η καταπολέμηση κάθε είδους διακρίσεων,
• η καλύτερη οργάνωση της μετανάστευσης και της διασυνοριακής συνεργασίας,
• η αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού,
• η προώθηση της καινοτομίας,
• η διεύρυνση της περιφερειακής συνεργασίας και των καλών σχέσεων γειτονίας.
Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η συνδρομή της Ένωσης βασίζεται στην προσέγγιση της παροχής
κινήτρων και διαφοροποιείται κάθε φορά σε ό,τι αφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αλλά και το χρημα115
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τικό εύρος. Κριτήρια αποτελούν η δέσμευση, αλλά και η πρόοδος που επιδεικνύει η χώρα εταίρος αναφορικά με συγκεκριμένους τομείς, όπως η δημιουργία μιας γνήσια δημοκρατικής πολιτείας, η ποιότητα
συνεργασίας με την Ένωση και η αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα σε σχέση με την υλοποίηση
διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Η εν λόγω προσέγγιση ισχύει ιδιαιτέρως στις περιπτώσεις στήριξης της
κοινωνίας των πολιτών, σε δράσεις βελτίωσης της επικοινωνίας μεταξύ πολιτών και τοπικών αρχών,
αλλά και προαγωγής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ η στήριξη δύναται να αυξηθεί σε περιπτώσεις
όπου υπάρχουν κρίσεις ή η κατάσταση χαρακτηρίζεται φθίνουσα, με απώτερο στόχο την πρόοδο στους
προαναφερόμενους τομείς με βάση ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

Η Θ έ σ η μα ς
Βασική πεποίθησή μας είναι ότι προκειμένου να συνδράμει η Ευρώπη τις χώρες εταίρους μας στο να
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά ιστορικές προκλήσεις, με τα παραδείγματα των τελευταίων ετών να
είναι ανησυχητικά αυξημένα, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα κοινωνικά θέματα που αντανακλούν
την αξιοπρέπεια και την ουσιαστική πρόοδο των κοινωνιών.
Σε αυτή τη βάση προχωρήσαμε στον εμπλουτισμό του κανονισμού με ειδικές αναφορές στα θεμελιώδη
κοινωνικά δικαιώματα και κυρίως στην προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, αλλά και τη ρητή
διασφάλιση ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας θα περιλαμβάνουν τη θέσπιση αυστηρότερης νομοθεσίας με στόχο την προάσπιση των βασικών εργασιακών δικαιωμάτων, την εξάλειψη
της παιδικής εργασίας, αλλά και την προαγωγή του κοινωνικού διαλόγου. Καταφέραμε τη συμπερίληψη
της ποιοτικής και βιώσιμης διάστασης της απασχόλησης στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης της αγοράς
εργασίας, και των πρωτοβουλιών για την καταπολέμηση της ανεργίας. Σε επίπεδο διαδικασιών προτάξαμε την ανάγκη διασφάλισης της διαφάνειας σε όλα τα προβλεπόμενα στάδια του μηχανισμού.

6.2 Αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας
Στο πλαίσιο των μεταβαλλόμενων συνθηκών τα τελευταία χρόνια στην ευρύτερη ευρωπαϊκή «γειτονιά»
ήταν έκδηλη η ανάγκη επαναπροσδιορισμού των βασικών θεμελιωδών αρχών της πολιτικής γειτονίας.
Οι διμερείς σχέσεις πρέπει να επανακαθοριστούν και να τεθούν σε νέες βάσεις δεδομένων των νέων
συνθηκών, στην κατεύθυνση της συνεργασίας για τη δημοκρατία και την ευημερία και από τις δύο πλευρές της Μεσογείου. Ο έλεγχος των συνόρων, οι συμφωνίες επανεισδοχής είναι αποτελεσματικά εργαλεία
αντιμετώπισης του ζητήματος της μη νόμιμης μετανάστευσης, αλλά η λύση στο πρόβλημα απαιτεί ριζικές
αλλαγές στο επίπεδο της χώρας προέλευσης.
Σε αυτή την κατεύθυνση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει την παροχή αξιόπιστων και δυναμικών
κινήτρων στις τρίτες χώρες εταίρους με απώτερο στόχο την εγκαθίδρυση βαθιά δημοκρατικών καθεστώτων. Η ΕΕ στην προσπάθειά της αυτή θα πρέπει να βασιστεί στην αρχή της διαφοροποίησης ανάλογα
με την πολιτική, κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα της κάθε χώρας. Οι στόχοι πρέπει να είναι
ξεκάθαροι, μετρήσιμοι και αξιολογήσιμοι για κάθε γείτονα χώρα εταίρο.
Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας θα πρέπει να ενισχύσει τη σταθερότητα και την οικονομική ενσωμάτωση, δίνοντας έμφαση μεταξύ άλλων στα παρακάτω σημεία:
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• Ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών, ενίσχυση και εμβάθυνση της δημοκρατίας και της συνεργασίας,
• Υιοθέτηση μιας προσέγγισης προσανατολισμένης προς την απόδοση, με σκοπό την ενθάρρυνση των
μεταρρυθμίσεων,
• Ετήσια αξιολόγηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με σκοπό τη θέσπιση μηχανισμού περιορισμού ή επαναπροσδιορισμού της συνεργασίας σε περιπτώσεις επιβεβαίωσης σχετικών παραβιάσεων,
• Διενέργεια διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα με όλες τις χώρες εταίρους,
• Ενίσχυση της συμμετοχής γυναικών και νέων, αλλά και του σεβασμού στα δικαιώματα του παιδιού,
• Πλήρης και αποτελεσματικός σεβασμός στο δικαίωμα στη θρησκεία,
• Καταπολέμηση της φτώχειας.

Η Θ έ σ η μα ς
Σε αυτή την κατεύθυνση και αναγνωρίζοντας ότι:
• μια ολιστική προσέγγιση υπέρ της απασχόλησης και της κοινωνικής προστασίας αποτελεί προϋπόθεση
για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη,
• η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας έχει θεμελιώδη σημασία για τη σταθερότητα των γειτονικών χωρών
της ΕΕ και συμβάλλει στην ασφάλεια και την πρόοδο όλων, και ότι υπάρχει κοινό συμφέρον για μια
δημοκρατική, σταθερή, ευημερούσα και ειρηνική ευρύτερη περιοχή γύρω από την Ευρώπη,
• η ΕΕ λειτουργεί, σε παγκόσμιο επίπεδο, ως πρότυπο κοινωνικής ανάπτυξης και μπορεί να προσφέρει
πολύτιμη εμπειρογνωμοσύνη για την υπεύθυνη ανάπτυξη,καταφέραμε να προάγουμε, διασφαλίζοντας
τη ρητή αναφορά τους,
• την παρότρυνση της επικύρωσης των διεθνών συμβάσεων και την ευθυγράμμισή τους με την εθνική
νομοθεσία στις χώρες εταίρους,
• την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου αλλά και της ενεργούς συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων
και των κοινοτήτων,
• το ατομικό και συλλογικό δικαίωμα στη συνδικαλιστική οργάνωση καθώς και το δικαίωμα στην απεργία,
• την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, αλλά και της μη νόμιμης μετανάστευσης στο πλαίσιο της αποτελεσματικής διαχείρισης των ευρωπαϊκών συνόρων,
• την υποστήριξη των προσπαθειών ενίσχυσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και δη της μικρομεσαίας
επιχειρηματικότητας, της εκπαίδευσης και κατάρτισης, της δημιουργίας βιώσιμων θέσεων απασχόλησης.
«Η παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων είναι ένα ιδιαίτερα κερδοφόρο και χαμηλού ρίσκου
έγκλημα. Περίπου 200 χρόνια μετά την κατάργηση του δουλεμπορίου στην Ευρώπη, εκατοντάδες χιλιάδες
άνθρωποι γίνονται αντικείμενο παράνομης διακίνησης στο εσωτερικό της, είτε για σεξουαλική εκμετάλλευση, είτε για καταναγκαστική εργασία. Κοινός παρανομαστής όλων αυτών των μορφών είναι η κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τόσο από μεμονωμένους δράστες, όσο και από καλά οργανωμένα
δίκτυα διεθνικής σωματεμπορίας. Είναι επιτακτική η ανάγκη μιας νέας θεώρησης για την αντιμετώπιση της
συγκεκριμένης, συνεχώς διογκούμενης κατάστασης, σε δύο άξονες δράσης, τις χώρες υποδοχής καθώς και
τον εντοπισμό και την καταπολέμηση των πηγών ζήτησης που τροφοδοτούν αυτή την οδυνηρή επιδημία.»
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1. Προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί να λαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
της, παρέχοντας στους ευρωπαίους καταναλωτές υψηλό επίπεδο προστασίας. Εκτός από τις άμεσες ενέργειες για την προστασία των δικαιωμάτων τους, η Ένωση διασφαλίζει ότι τα συμφέροντα των καταναλωτών
λαμβάνονται υπόψη σε όλους τους τομείς της κοινοτικής νομοθεσίας. Πράγματι, με την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας επιβεβαιώνεται η προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών ως οριζόντια και
βασική πολιτική της ΕΕ, η οποία μάλιστα συνυπολογίζεται στον καθορισμό και εφαρμογή άλλων πολιτικών
και δραστηριοτήτων της. Η ευρωπαϊκή πολιτική υπέρ των καταναλωτών, όπως διατυπώνονται στα άρθρα
της Συνθήκης, στοχεύει στη διαφύλαξη των συμφερόντων, στη προαγωγή της ευημερίας, της υγείας και
της ασφάλειάς τους. Αυτή η πολιτική προωθεί το δικαίωμα των καταναλωτών για εκπαίδευση και ενημέρωση, καθώς και για την οργάνωσή τους με σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων τους.
Τα κράτη μέλη θέσπισαν σταδιακά μέτρα με στόχο την προάσπιση των συμφερόντων των καταναλωτών. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970, η Ένωση ανέλαβε την εναρμόνιση των εθνικών μέτρων και
κανόνων, προκειμένου να εξασφαλίσει στους ευρωπαίους το ίδιο επίπεδο προστασίας για το σύνολο της
ενιαίας αγοράς. Σήμερα, καθώς η ενιαία αγορά των 28 κρατών μελών και το ενιαίο νόμισμα ανοίγουν τα
σύνορα στο εμπόριο, η χρήση του διαδικτύου και του ηλεκτρονικού εμπορίου αυξάνεται και ο τομέας
των υπηρεσιών διευρύνεται, είναι ακόμα πιο επιτακτική η ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων
των καταναλωτών, ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματική και συγκεκριμένη.
Η ευρωπαϊκή πολιτική για τους καταναλωτές είναι ζωτικής σημασίας για την καλή λειτουργία της
εσωτερικής της αγοράς, επιδιώκοντας να καταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση απτή πραγματικότητα για
όλους, διασφαλίζοντας παράλληλα τα δικαιώματά τους ως καταναλωτών στην καθημερινή ζωή. Η εν
λόγω πολιτική έχει τέσσερις κύριους στόχους:
• την προστασία του καταναλωτή από σοβαρούς κινδύνους και απειλές που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει
μόνος του,
• τη διασφάλιση της δυνατότητας του καταναλωτή να επιλέγει με βάση σαφείς, ακριβείς και συνεκτικές
πληροφορίες,
• την κατοχύρωση των δικαιωμάτων του καταναλωτή και της πρόσβασής του σε μηχανισμούς ταχείας
και αποτελεσματικής επίλυσης τυχόν διαφορών με τους εμπόρους, και
• τη διασφάλιση ότι τα δικαιώματα του καταναλωτή συμβαδίζουν με τις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις, κυρίως στις αγορές τροφίμων, ενέργειας, χρηματοπιστωτικών προϊόντων, μεταφορών και προϊόντων ψηφιακής τεχνολογίας.
Η ευρωπαϊκή πολιτική βοηθά πρωτίστως τους καταναλωτές στην προσπάθειά τους να αξιοποιούν με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτές τις δυνατότητες. Αλλά, πέραν αυτού, στηρίζει επίσης την οικονομική
ανάπτυξη και την κοινωνική αλλαγή. Οι καταναλωτικές δαπάνες αντιπροσωπεύουν το 56% του ΑΕγχΠ
της ΕΕ. Η κατοχύρωση του ενεργού ρόλου των καταναλωτών στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς μπορεί να
επιταχύνει την οικονομική ανάπτυξη και να συμβάλει στην ανάκαμψη της ΕΕ από την οικονομική κρίση.
Η ευρωπαϊκή πολιτική για τους καταναλωτές κατοχυρώνει συγκεκριμένα δικαιώματα των καταναλωτών
και τους παρέχει υψηλότερο επίπεδο προστασίας και στήριξης σε ολόκληρη την ΕΕ.
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Συγκεκριμένα, προβλέπει:
• Ενιαία, βασική δέσμη κανόνων που εφαρμόζονται στο σύνολο των καταναλωτικών προϊόντων και
υπηρεσιών, είτε πωλούνται μέσω διαδικτύου είτε εκτός αυτού, σε ολόκληρη την ΕΕ.
• Ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις και απαγόρευση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.
• Πρόσβαση σε οικονομικούς, γρήγορους και εύκολους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών.
• Μείωση των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια σε ολόκληρη την Ευρώπη χάρη στη στενότερη
συνεργασία και την αποτελεσματικότερη εποπτεία της αγοράς.
• Ενημέρωση, συμβουλές και υποστήριξη σε θέματα προστασίας του καταναλωτή.
• Προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, όπως είναι τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι, από πρακτικές εκμετάλλευσης.
Πέρα από την προώθηση των δικαιωμάτων των καταναλωτών έτσι όπως αυτή αποτυπώνεται στην
ευρωπαϊκή νομοθεσία, η ΕΕ πρέπει να ανταποκρίνεται επαρκέστερα στις απαιτήσεις των πολιτών και να
έχει σαφέστερη εικόνα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές καθημερινά. Γι’ αυτό το
σκοπό, είναι απαραίτητα εργαλεία παρακολούθησης της αγοράς, όπως:
• Τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτών, τα οποία παρέχουν ένα σημαντικό δίχτυ ασφαλείας στους καταναλωτές της ΕΕ που θέλουν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η εσωτερική αγορά, αναζητώντας καλύτερες τιμές και μεγαλύτερη επιλογή διαμέσου των συνόρων. Επιπλέον, παρέχουν στους
καταναλωτές δωρεάν νομικές συμβουλές και συνδρομή σε κάθε χώρα της ΕΕ.
• Το Dolceta, η ιστοσελίδα για την εκπαίδευση των καταναλωτών μέσω διαδικτύου, το περιεχόμενο της
οποίας διατίθεται σε 21 γλώσσες, περιέχει εκατοντάδες άρθρα και προσφέρει πληροφορίες, για πάρα
πολλά καταναλωτικά θέματα, με τρόπο φιλικό.
• Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα επικίνδυνα προϊόντα που εισάγονται και κυκλοφορούν
στην ενιαία εσωτερική αγορά (RAPEX). Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία των τελευταίων ετών, τα
παιχνίδια, τα είδη ένδυσης και τα μηχανοκίνητα οχήματα είναι οι συχνότερα κοινοποιούμενες κατηγορίες προϊόντων. Επιπλέον, σε μια άσκηση εποπτείας της αγοράς της ΕΕ, στην οποία έλαβαν μέρος 13
χώρες και με την οποία ελέγχθηκε η ασφάλεια των παιχνιδιών, προέκυψε το συμπέρασμα ότι περίπου
το 20% των παιχνιδιών δεν συμμορφώνονταν προς τις σχετικές απαιτήσεις ασφάλειας.
•	Ο Πίνακας Αποτελεσμάτων για τους Καταναλωτές (Scoreboard), ο οποίος απεικονίζει σε ποιο βαθμό
ανταποκρίνονται οι αγορές στις απαιτήσεις των καταναλωτών μέσω πέντε βασικών δεικτών (καταγγελίες, τιμές, ικανοποίηση των καταναλωτών, αλλαγή παρόχου και ασφάλεια). Με αυτόν τον τρόπο
εντοπίζονται οι τομείς που εμπεριέχουν τους μεγαλύτερους κινδύνους δυσλειτουργίας για τους καταναλωτές, έτσι ώστε να δίνεται η δέουσα προσοχή από την ΕΕ για επίλυση των προβλημάτων.

Η θ έ σ η μα ς
Μέσα από τα εργαλεία για την προστασία των καταναλωτών, αλλά και από τη σχετική νομοθεσία, η ΕΕ
προσπαθεί να οικοδομήσει μια ενεργή και αποτελεσματική πολιτική για τους καταναλωτές. Η δημιουργία
όμως μιας ενεργής πολιτικής θα πρέπει να δίνει και τη δυνατότητα στους ίδιους τους πολίτες να επωφελούνται πλήρως από την εσωτερική αγορά, με ευρύτερη επιλογή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής
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ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές. Το παραπάνω έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα με την οικονομική κρίση, καθώς πρέπει να καταπολεμηθούν οι αυξανόμενες ανισότητες και να προστατευθούν οι ευάλωτοι
καταναλωτές και οι ομάδες χαμηλού εισοδήματος.
Κατά την τρέχουσα οικονομική συγκυρία, οι περισσότεροι καταναλωτές –και ιδιαίτερα στη χώρα μας–
αισθάνονται έντονη οικονομική ανασφάλεια με τη μείωση της αγοραστικής τους δύναμης λόγω του αυξανόμενου κόστους ζωής, της περικοπής μισθών, συντάξεων και επιδομάτων, της βαριάς φορολογίας
και του υψηλού ποσοστού ανεργίας. Τα περισσότερα μέτρα είναι εισπρακτικού χαρακτήρα και εφαρμόζονται κατά κύριο λόγο σε βάρος των μεσαίων και χαμηλών εισοδηματικά στρωμάτων, που ουσιαστικά
κινούν την αγορά. Αντί να προστατεύονται οι ευάλωτοι καταναλωτές, βλέπουμε να οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια στην ανέχεια και την φτώχεια.
Τόσο η μη σωστή εφαρμογή της ισχύουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας στη χώρα μας, όσο και η ανεπάρκεια τις περισσότερες φορές των αρμόδιων εποπτικών αρχών για σωστή και αποτελεσματική εποπτεία
της αγοράς –καθώς λυμαίνονται την αγορά τα ολιγοπώλια, τα μονοπώλια και τα καρτέλ–, κλονίζουν την
εμπιστοσύνη των Ελλήνων καταναλωτών. Σύμφωνα με το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο για την προστασία των καταναλωτών, μόνο το 30% αισθάνεται ότι προστατεύεται επαρκώς από τα ισχύοντα μέτρα –τη
στιγμή που ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 57%– καταλαμβάνοντας την προτελευταία θέση
στην Ευρώπη των 28. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι περίπου ένας στους δύο Έλληνες καταναλωτές
δηλώνει ότι τα δικαιώματά του δεν προστατεύονται επαρκώς από τις εθνικές αρχές, ενώ το 39% θεωρεί
ότι ένας μεγάλος αριθμός προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά είναι μη ασφαλή.
Παρόλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο και τα κατάλληλα εργαλεία για την προστασία του καταναλωτή, τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι δεν αξιοποιούνται σωστά, με
αποτέλεσμα οι Έλληνες καταναλωτές να μην αισθάνονται επαρκώς προστατευμένοι. Για αυτόν το λόγο,
κρίνεται επιτακτική η ανάγκη στήριξης ενός ισχυρού καταναλωτικού κινήματος με καλά ενημερωμένους
καταναλωτές, προκειμένου να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στη σωστή λειτουργία της αγοράς. Καμία
πρωτοβουλία δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική, εάν ο καταναλωτής δεν αναλάβει ο ίδιος πρωταγωνιστικό ρόλο, εάν δεν συνειδητοποιήσει ο ίδιος ότι ο ενημερωμένος καταναλωτής είναι η μόνη αποτελεσματική δύναμη.
«Μάθε τα δικαιώματα σου! Άσκησε τα δικαιώματά σου!»: Αυτό είναι το σύνθημα εξάλλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση των δικαιωμάτων των καταναλωτών.
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Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2014
Δήλωση Κ. Πουπάκη: Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή με έναν στους τρεις Έλληνες
κάτω από το όριο της φτώχειας!
«Ακρίβεια, υπερχρέωση, πλειστηριασμοί, καρτέλ, φόροι και λουκέτα απομυζούν το ελληνικό εισόδημα και αποκλείουν όλο και περισσότερους από την αξιοπρεπή διαβίωση.
Η συζήτηση που διεξάγεται στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και αφορά στην ενίσχυση των δικαιωμάτων και την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας για τους καταναλωτές από αθέμιτες και παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές απέχει πολύ από την ελληνική πραγματικότητα.
Στην Ελλάδα της ακραίας λιτότητας και της εσωτερικής υποτίμησης από τις κατά κοινή ευρωπαϊκή
ομολογία καταστροφικές τροϊκανές μεθόδους, οι καταναλωτές πασχίζουν μάταια να συγκρατήσουν ένα
επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης για αυτούς και τις οικογένειές τους.
Μάταια γιατί:
• Τα επίπεδα φτώχειας αντί να παρουσιάζουν σημεία έστω και στοιχειώδους ανάκαμψης, αυξάνονται σταθερά μαζί με τον αριθμό των συμπολιτών μας που μένουν χωρίς στέγη ή προσφεύγουν στα συσσίτια.
• Οι αλλεπάλληλες φοροεισπρακτικές «επιδρομές» έχουν εξανεμίσει το οικογενειακό εισόδημα με την
αγοραστική δύναμη των Ελλήνων να παραμένει ουραγός στην ευρωζώνη κι ένα σκαλί παραπάνω
μόνο από χώρες όπως Λιθουανία, Εσθονία, Πολωνία, Ουγγαρία, Λετονία, Κροατία, Ρουμανία και
Βουλγαρία στην Ευρώπη των «28».
• Οι χιλιάδες υπερχρεωμένοι δανειολήπτες ζουν κάθε χρόνο με τον εφιάλτη της καταληκτικής ημερομηνίας άρσης της απαγόρευσης των πλειστηριασμών.
• Τα αγαθά ευρείας λαϊκής κατανάλωσης, όπως το γάλα αυξάνουν τις τιμές τους την ώρα που οι μισθοί
είναι μειωμένοι κατά 30%. Αντί για αποκλιμάκωση τιμών τουλάχιστον στα είδη πρώτης ανάγκης και
πάταξη της αδιαφανούς δράσης ολιγοπωλίων, μονοπωλίων και καρτέλ που έχουν μεγάλο μερίδιο
ευθύνης για τη διατήρηση των τιμών σε υψηλά επίπεδα, επιχειρήθηκε να δοθεί λύση με τα ληγμένα!
Η σημερινή Ημέρα του Καταναλωτή ακόμη μια φορά θα γίνει αφορμή για βαρύγδουπες ανακοινώσεις. Όποιος θέλει όμως να τιμήσει τον Έλληνα καταναλωτή, οφείλει να του διασφαλίσει ένα μίνιμουμ
δίχτυ ασφαλείας, πρόσβαση στα στοιχειώδη αγαθά γι’ αυτόν και την οικογένειά του, ελάχιστο απόθεμα
αξιοπρέπειας. Και όλα αυτά με απλά, λογικά και εφικτά μέτρα κατά το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών
χωρών, όπως η μείωση του ΦΠΑ, η βιώσιμη διευθέτηση των δανειακών υποχρεώσεων των υπερχρεωμένων νοικοκυριών χωρίς τον «εφιάλτη» του πλειστηριασμού, η εντατικοποίηση των ελέγχων
στην αγορά για στρεβλώσεις, η διαφάνεια, η πάταξη των κερδοσκόπων και μεσαζόντων, η μείωση της
φορολογικής επιβάρυνσης του νοικοκυριού.»
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ŢůřůŤũşŜŞŦŤŰūşřťŦŮŤśŞŧŷŞŧŞŦŧŞťūŨŦŧśŞŹŨŢŦŞ
ůŴũ  ŢŦŮūšŤřůŴũ  ůūŰŭ  Ŵŭ  ŮŰũŚŢŦŞ  ůŤŭ  ŬŴůŷŠũŴŬŤŭ
ŸűŢŮŤŭ, ũŞŞũůŞūŧŬŦťūŸũŮůŦŭ ŰūŲŬŢŹŮŢŦŭ  ūŰ ŚŲūŰũ
ŞũŞŨřşŢŦ.
ńũšŢŲŷŢũŤ  řŬŮŤ ůŤŭ ŞŞŠŷŬŢŰŮŤŭ  ůŴũ  ŨŢŦŮůŤŬŦŞŮŹũ  ŞŧŦũśůŴũ  ŠŦŞ  ŞŞŦůśŮŢŦŭ  ūŰ  šŢũ
ŰŢŬşŞŜũūŰũůŦŭ šŦŞŧŷŮŦŢŭ ŲŦŨŦřšŢŭŢŰŬŹ (200.000€) ŢŠŧŰūũŢŜůŤ ŮŸũťŨŦųŤ ůūŰ ŧūŦũŴũŦŧūŸ
ŦŮůūŸŢũŢŬŠūūŦŹũůŞŭŚũŞ «ũůŷŦũū» ŢŹšŰũŴũŧūŦũŴũŦŧŹũŢŪŢŨŜŪŢŴũŧŞŦŞũůŦšŬřŮŢŴũŮŢŦŞ
ŢŬŜūšūūŰŤŢŮŴůŢŬŦŧśŮůŞťŢŬŷůŤůŞŢŜũŞŦŞũŞŠŧŞŜŞŮŰũťśŧŤŠŦŞůŤũŞũřŧŞųŤůŤŭŲŹŬŞŭ.
ŎŦ  ŧŞůŞŮŲŚŮŢŦŭ  ůŴũ  ŮŦůŦŹũ  ťŞ  šŤŦūŰŬŠśŮūŰũ  ŮůŬŞůŦŚŭ  ŢŪŞťŨŦŴŚũŴũ  ŧŞŦ «ŲŬŢŴŚũŴũ
ŞŮůŚŠŴũ» ś «ũūŦŧřŬŤšŴũŦšŦūŧůŤůŹũ» ŲŴŬŜŭ řŨŦŮůŞũŞ ŬūŮűŚŬūŰũ ŨŸŮŤ  ŮůūţśůŤŞůŴũ
©ŧŷŧŧŦũŴũ  šŞũŢŜŴũ» ŧŞŦ  ŮůŤũ  ŞūŧŞůřŮůŞŮŤ  ůŤŭ  ůŬŞŢţŦŧśŭ  ŜŮůŤŭ, ŧŞťŹŭ  ůū  ůŜŤŞ  ůūŰ
ŨŢŦŮůŤŬŦŞŮūŸťŞŢŜũŞŦūŨŸŦŧŬŷůŢŬūůūŰūŮūŸůūŰŞŬŲŦŧūŸšŞũŢŦŮūŸ.
ŒŞŰůŷŲŬūũŞ, ūŦŒŬřŢţŢŭťŞŢŴŦŮůūŸũŬŷŮťŢůŞšŦŞŲŢŦŬŦŮůŦŧřŚŪūšŞŞŷůŤŮŰŠŧŚũůŬŴŮŤ
ŨŤťŹŬŞŭ  ŞŧŦũśůŴũ  ŢũŹ  Ť  ŞŠūŬř  ŞŧŦũśůŴũ  ŞŢŦŨŢŜůŞŦ  Ţ  ŧŬŞŲ  Şŷ  ůŤũ  ŢũůŢŦũŷŢũŤ
ŰŢŬŬūŮűūŬř  ŞšŦřťŢůŴũ  ŧŞůūŦŧŦŹũ «ŢŪŰŤŬŢůŹũůŞŭ» ůūŰŭ  ŢŰŮŢşŢŜŭ  ŷťūŰŭ  ůŴũ  šŰũřŢŦ
©ũŢūůŮŦűŨŦŧřšŴũ» ŧŞŦ  ůŴũ  ŧŞŬŞšūŧūŸũůŴũ  ŪŚũŴũ funds ūŰ  ŬūŮšūŧūŸũ  ůŤũ  ŨśŬŤ
ŧŞůřŬŬŢŰŮŤůŴũůŦŹũŠŦŞũŞŢŪŞūŨŸŮūŰũůŦŭŧŢŬšūŮŧūŦŧŚŭůūŰŭŢŦťŚŮŢŦŭ.
ņŨŸŮŤ, ŨūŦŷũ, ťŞŬŚŢŦũŞŞũŞţŤůŤťŢŜŚŮŞŞŷůŤũŸŞŬŪŤŢũŷŭŢŰũūŵŧūŸŢŬŦşřŨŨūũůūŭ
šŦŞŧŞũūũŦŮŹũ  ŧŞŦ ŬŰťŜŮŢŴũ  ūŰ  ťŞ ŬūŮŞŬŷţūũůŞŦ ŮůŤũ  ũŚŞ  ūŦŧūũūŦŧś  ŧŞůřŮůŞŮŤ ůŴũ
ūŨŦůŹũ  ūŦ  ūūŜūŦ  šŞũŢŜŮůŤŧŞũ  Ţ  řŨŨūŰŭ  ŷŬūŰŭ  ŧŞŦ  ŮŢ  řŨŨūŰŭ  ŧŞŦŬūŸŭ. ŏŬūŶŷťŢŮŤ  ū
šŦŞŲŴŬŦŮŷŭŞŰůŹũūŰŞūšŢšŢŦŠŚũŞŞšŰũŞůūŸũũŞŞūŨŤŬŹŮūŰũŞŷŢŧŢŜũūŰŭūŰŞŨř
ŢŧŢůŞŨŨŢŸūũůŞŦůŤũŢŬŦŬŬŚūŰŮŞŞůŷŮűŞŦŬŞ.
ŎŦůŬřŢţŢŭŞŷůŤŢŬŦřůūŰŭūűŢŜŨūŰũŞűŢũŷŭũŞŞũŞŨřşūŰũůū «ŧŷŮůūŭ» ŞŷůūŚŬūŭůūŰ
ŬŜŮŧūŰūŰůūŰŭŞũŞŨūŠŢŜŧŞŦŞűŢůŚŬūŰũŞŢŦŮůŬŚųūŰũŴŭŚũŞŦšŦŷůŰū «ŧūŦũŴũŦŧŷŚŬŦŮŞ»
ůŤ  şŦŴŮŦŷůŤůŞ  ūŰ  ŞŚŧůŤŮŞũ  Şŷ  ůŞ  ūŮř  ůŴũ  ŢŠŠŰśŮŢŴũ, ůŞ  ūūŜŞ  ŢŦşřŬŰũŞũ  ůūŰŭ
ĺŨŨŤũŢŭūŨŜůŢŭ.
ņšŦŞůśŬŤŮŤůūŰŦŮŲŸūũůūŭŧŞťŢŮůŹůūŭ «ŞŠŹŞůūŭ»-ŞŞŠŷŬŢŰŮŤŭůŴũŨŢŦŮůŤŬŦŞŮŹũ (ŠŦŞ
ŞŞŦůśŮŢŦŭūŰšŢũŰŢŬşŞŜũūŰũůŦŭ 200.000€) ŢŜũŞŦŞŞŬŞŜůŤůŤŧŞŦŞšŦŞŬŞŠřůŢŰůŤŧŞťŹŭ
ŮŰũŦŮůřůŤşřŮŤŧřťŢŧūŦũŴũŦŧřŬūŮŞũŞůūŨŦŮŚũūŰŮŲŢšŜūŰ. ĸŨŨŴŮůŢūŦŨŷŠūŦūŰūšśŠŤŮŞũ
ŮůŤŨśųŤůŤŭŮŰŠŧŢŧŬŦŚũūŰŚůŬūŰŷŲŦŷũūšŢũŚŲūŰũŢŧŨŢŜųŢŦ, ŞũůŦťŚůŴŭŚŲūŰũūŪŰũťŢŜ.
ŐşŭŚũũťũş, ůŹŲŵŪşŨşŧ ţ ŰťŢŧţŦŪŜţţŧŭŝşşŸşŪŰŝůŰŬŧųśŮŨşŰşůŰŚůţŧŮ, ŭśţŧŪş
űŧŬŦţŰťŦŬŹŪŭŸůŦţŰţŮŢŧşŤţűŨŰŧŨśŮŜůűŪŢűşůŰŧŨśŮŢŭŚůţŧŮşŪŚũŬšşţŰťŪţŭŝŰŵůť
ŸŵŮ:
• Ť  šŦŞŠŬŞűś  ŚŬūŰŭ  ůūŰ  šŞũŢŜūŰ (ŷůŞũ  řŨŦŮůŞ  Ť  ůŴŬŦũś  ŬŞŠŞůŦŧś  ŞŪŜŞ  ůūŰ  ŞŧŦũśůūŰ
ŰūŨŢŜŢůŞŦ  ŮŤŞũůŦŧř ůŤŭ ŞŪŜŞŭ  ŮŸűŴũŞ Ţ  ůŤũ ūūŜŞ ŲūŬŤŠśťŤŧŢ  ůū  šřũŢŦū) ŧŞŦ  ŢŦšŦŧś
ŚŬŦũŞŠŦŞůŞšřũŢŦŞūŰŚŲūŰũŮŰũŞűťŢŜŮŢŢŨşŢůŦŧŷűŬřŠŧū,
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Πεµπτη, 22 Απριλιος

ŁŧŬŦşŷŭŃŦŹŬŠūŭ: ŋŷŲŨŢŰŮŤŢŜũŞŦŢ
ŞŨřŨŷŠŦŞŤšŰũŞůŷůŤůŞũŞ
ŢŢũšŸŮūŰŢŢŠŞŨŸůŢŬŞŧŢűřŨŞŦŞ
ŞŷŞŰůřūŸŬŞŠŞůŦŧř
ŧŞůŚŲūŰŢ. ŁŰůśŤŬŞŧůŦŧś
ŢŢũšŸŮŢŴũŚŮŴŷŲŨŢŰŮŤŭūŨŨŞŨŞŮŦřţŢŦůŞ
ŉńŐ¨ņŞũŤŞŠūŬřŧŦũŤťŢŜŰŚŬŞŭŞŨŨřŧŞŦůŦŭ
ŅņŋňńőŞũŤŞŠūŬřŧŦũŤťŢŜŢũŞũůŜūũŞŭ.
ŋŢŨřŭŉŹŮůŞŭ: őůŦŭ 7-8 ŌūŢşŬŜūŰůū
¨ŌŒšŦūŬŠřũŴŮŢŮŰũřũůŤŮŤŢ
ŮŤŞũůŦŧūŸŭūŦŧūũūūŨŷŠūŰŭŮŲŢůŦŧř
ŢŷŮŞšŦšřŠŞůŞūŬūŸũũŞ
ŢŪŞŲťūŸũŞŷůŤũŬŷŮűŞůŤ
ūŦŧūũūŦŧśŧŬŜŮŤ. Ŏ Olivier Blanchard šŦŢŰťŰũůśŭ
Α∆ΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ
ūŦŧūũūūŨŷŠūŭůūŰ¨ŌŒŬūŚşŤŮŢŦŞŢŧůŜŤŮŤ
ůŴũŮŰŢŬŞŮřůŴũůūŰŮŰũŢšŬŜūŰŢŦšŦŧřŠŦŞůū
Τεταρτη, 12 Οκτωβριος
ŬŷŨūůŤŭũūŦŮŞůŦŧśŭūŨŦůŦŧśŭ. ŒŞ
ŮŰŢŬřŮŞůŞŞũŞűŚŬūũůŞŦŮŢůŬŜŞŮŤŢŜŞ: ůŤũ
ŞŠŜšŞŬŢŰŮůŷůŤůŞŭ , ůŤũŬūŮűūŬřŬŢŰŮůŷůŤůŞŭ
ŧŞŦůŤšŦŞŲŢŜŬŦŮŤůŤŭŧŜũŤŮŤŭŧŢűŞŨŞŜŴũ.

2011, p. 16

łŦŨŦřŬšūŭłŞŮŜŨŤŭ: ńŜũŞŦšŰŮůŰŲŹŭ
ūŨŨūŜŞŰůūŜūŰŞũŞŬŴůŦūŸũůŞŦůŦ
ťŞŮŰşŢŜ, ŢřũŞŢŨŢŰťŢŬŴťūŸũūŦ
ŨŢŦŮůŤŬŦŞŮūŜŬŹůŤŭŧŞůūŦŧŜŞŭ
ŮůŤũńŨŨřšŞ - ŧřůŦūŰťŢŴŬūŸŢ
ŮŲŢšŷũŮŜŠūŰŬū, ŢŢŦšśŤńŨŨřšŞšŢũŚŲŢŦŷũū
ŜŞ «ŞšŸũŞŤ», ŞũŢŞŬŧśŧŰşŚŬũŤŮŤ, ŞŨŨřŧŞŦ
ŜŞŧŞťŷŨūŰŢŞŬŧŚŮůŢŬŤŞũůŦūŨŜůŢŰŮŤ.
ŋřŬšŞŭ¨ŤśůŬŤŭ: ŎŧŬŞůŦŧŷŭ
ŬūŶūŨūŠŦŮŷŭůūŰ 2014
šŦŞŧŬŜũŢůŞŦ, ŮŢŧřūŦŞůūŰŮŤŢŜŞ,
ŞŷŦŞŢũůŰŴŮŦŞŧśŞŦŮŦūšūŪŜŞ.
ĽŨūŦŢŰŲŷŞŮůŢũŞŢŞŨŤťŢŰťūŸũūŦ
ťŢůŦŧŚŭůūŰŬūşŨŚųŢŦŭŠŦŞůŤũūŦŧūũūŜŞ, ŞŬř
ůŦŭŷūŦŢŭŢŦűŰŨřŪŢŦŭŚŲūŰŢ.
ŋřŬŠŞŬŤŭłŞŮŜŨŤŭ: ŎŒţŜŦ
ŕŚŦŠūŰūŬũůŮůŤũŬŷŮűŞůŤůŞŦũŜŞůūŰ
«Free birds», ŚŮŞŞŷŦŞŧŴŴšŜŞ
ŧŦũūŰŚũŴũŮŲŢšŜŴũ, Ţ
ŬŴůŞŠŴũŦŮůŚŭšŸūťŞŬŬŞŨŚŢŭ
ŠŞŨūūŸŨŢŭ, ŢŬŦŠŬřűŢŦůŤũŞŠŴũŦŹšŤřŲŤ
ůūŰŭũŞŧŞůŞŬŠśŮūŰũůūŚťŦūūŰůŦŭťŚŨŢŦũŞ
ŧŞůŞŨśŠūŰũŴŭŧŸŬŦūŦřůūŮůū
ŲŬŦŮůūŰŠŢũũŦřůŦŧūŢũūŸ.
ŋŦŨŨŜũŤŭŃŦŹŬŠūŭ: ŒūůŢŨŢŰůŞŜū
šŦřŮůŤŞšŦŞšŬŞŞůŜţūũůŞŦŢŬŦŧř
ŦšŦŞŜůŢŬŞŮŤŞũůŦŧřŮŰşřũůŞŮŢ
ŢŜŢšūŢŰŬŴţŹũŤŭ, ůŞūūŜŞŢŜũŞŦ
ŬŴůŷŠũŴŬŞ, ŞŨŨřŤŢŪŚŨŦŪŤůūŰŭťŞ
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Τριτη, 25 Οκτωβριος 2011
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Τεταρτη, 14 Σεπτεµβριος 2011, p. 10
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Π εδ ί ο δ ρά σ η ς
Λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή οικονομική ύφεση και δύσκολη οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζουν πολλοί συμπολίτες μας, καθώς η κρίση τούς καθιστά πιο ευάλωτους, προσπαθήσαμε με παρεμβάσεις και τροπολογίες μας, σε στενή συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και τις οργανώσεις των
καταναλωτών, να προωθήσουμε και να προασπίσουμε τα συμφέροντά τους στο έπακρο. Σε αυτή τη
βάση τοποθετηθήκαμε και προωθήσαμε δυναμικά τις θέσεις μας σε μια σειρά ζητημάτων, μεταξύ άλλων:
1. Νέα νομοθεσία για τα δικαιώματα των Καταναλωτών
2. Νέα Ατζέντα και Στρατηγική για τους Καταναλωτές 2014-2020
3. Προστασία των Ευπαθών Καταναλωτών
4. Καταναλωτές και Διαφήμιση
5. Προστασία Καταναλωτών και συστήματα εγγύησης των ασφαλίσεων
6. Διευθέτηση Καταναλωτικών Διαφορών
7. Προστασία Καταναλωτών από τα Τυχερά Παιχνίδια

1.1 Νέα νομοθεσία για τα δικαιώματα των Καταναλωτών
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ύστερα από τριάντα περίπου χρόνια προβαίνει στην αναθεώρηση του κοινοτικού
κεκτημένου για τους καταναλωτές φέρνοντας μια νέα πρόταση Οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Η εν λόγω πρόταση που αναθεωρεί τέσσερις Οδηγίες σε μια ενιαία οριζόντια νομοθετική πράξη,
επιδιώκει διττό στόχο και συγκεκριμένα να διασφαλίσει: α) ότι οι καταναλωτές και στα 28 κράτη μέλη της
ΕΕ θα έχουν εμπιστοσύνη σε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, και β) ότι οι επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, θα είναι σε θέση να παρέχουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες τους χωρίς περιττά
εμπόδια στους καταναλωτές και στα 28 κράτη μέλη της Ένωσης. Κατά κύριο λόγο, η αναθεώρηση της
νομοθεσίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών αφορά τις συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών για την πώληση αγαθών και υπηρεσιών. Γενικά, καλύπτονται όλες οι συμβάσεις πώλησης, ήτοι
οι αγορές που γίνονται σε κατάστημα, εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού καταστήματος.
Η κατεύθυνση προς μια νέα ολοκληρωμένη νομοθεσία είναι αποτέλεσμα της επανεξέτασης του κοινοτικού κεκτημένου για την προστασία των καταναλωτών που ξεκίνησε το 2004, με στόχο την απλούστευση και συμπλήρωση του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου για την προστασία των καταναλωτών.
Μετά από διαδικασίες που διήρκεσαν περίπου δύο χρόνια, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταλήξαμε σε
ένα κείμενο συμβιβασμού εξασφαλίζοντας ότι:
•	Ο καταναλωτής και στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ μπορεί να προσβλέπει σε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας
των δικαιωμάτων του, ιδίως στις διαδικτυακές αγορές και το ηλεκτρονικό εμπόριο (εξ αποστάσεως
συμβάσεις και συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος) καθώς θα ισχύουν εναρμονισμένοι κανόνες
για την προστασία τους σε όλη την ΕΕ.
• Ανεξαρτήτως μεγέθους όλες οι επιχειρήσεις, με ισότιμους όρους ανταγωνισμού, θα είναι σε θέση να παραδίδουν το προϊόν τους στον καταναλωτή και στα 28 κράτη μέλη της Ένωσης, χωρίς άσκοπα νομικά
εμπόδια προσφέροντας ανταγωνιστικές τιμές, επιτρέποντας έτσι την ενιαία αγορά να αποδώσει τα μέγιστα.
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Πράγματι, η νέα νομοθεσία φέρνει σημαντικές αλλαγές, ενώ διατηρεί ορισμένες εθνικές διατάξεις των
κρατών μελών που προσφέρουν υψηλό επίπεδο προστασίας στους καταναλωτές και εναρμονίζει κυρίως
το νομικό πλαίσιο που θα ισχύει για στις εξ αποστάσεως αγορές. Το νομοθετικό αυτό πλαίσιο καθορίζει
ποιες πληροφορίες θα πρέπει να περιλαμβάνονται στις συμβάσεις, σε πόσον καιρό ένας πωλητής πρέπει
να παραδώσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, τι ισχύει όταν ο κίνδυνος μεταβιβάζεται από τον πωλητή στον
καταναλωτή, ποια τα δικαιώματα του καταναλωτή όταν θέλει να ακυρώσει μια αγορά, να αντικαταστήσει
ή να επισκευάσει ένα ελαττωματικό προϊόν.

Η θ έ σ η μα ς
«Τα σκληρά μέτρα λιτότητας που λαμβάνουν πολλές ευρωπαϊκές Κυβερνήσεις, μεταξύ των οποίων
και της Ελλάδας καθώς και η παρατεταμένη ύφεση, έχουν φέρει χιλιάδες καταναλωτές και νοικοκυριά στα όρια της οικονομικής εξαθλίωσης. Σύμφωνα με στοιχεία για την αδυναμία κάλυψης βασικών
αναγκών, το 16,3% του πληθυσμού της ΕΕ κινδυνεύει από φτώχεια, ενώ στην Ελλάδα το ίδιο ποσοστό
αγγίζει το 20%. Καθώς στην Ελλάδα τα δύο τελευταία χρόνια με την ακολουθούμενη πολιτική της αύξησης των φόρων, που συνεπάγεται αύξηση των τιμών, η κατανάλωση συνθλίβεται με την αγοραστική
δύναμη των καταναλωτών να συρρικνώνεται όλο και περισσότερο και τον οικογενειακό προϋπολογισμό
να εκτινάσσεται στα ύψη. Η ελληνική μεσαία τάξη είναι υπό κατάρρευση, δεν υπάρχει ιδιαίτερη πρόνοια
ακόμα και για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (χαμηλοσυνταξιούχους, ανέργους, άτομα με χαμηλά εισοδήματα) οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο άκριτων φοροεπιδρομών. Αν δεν ακολουθήσουμε ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής που να τοποθετήσει στο κέντρο τους πολίτες και τις πραγματικές ανάγκες της
κοινωνίας, το σίγουρο είναι ότι όχι μόνο θα αυξηθούν περαιτέρω οι κοινωνικές ανισότητες αλλά αντίθετα δεν θα μπορέσουμε να οδηγηθούμε στην οικονομική σταθερότητα και στην πραγματική ανάπτυξη.»
Οι νέοι κανόνες, που επικαιροποιούν την υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των
καταναλωτών, αποτελούν σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης και ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς, δίνοντας ώθηση στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τις διασυνοριακές αγορές καθώς θα ισχύουν εναρμονισμένοι
κανόνες για την προστασία των καταναλωτών στην Ένωση.
Σε αυτή την κατεύθυνση, πιστεύουμε ότι η νέα νομοθεσία αναμένεται να φέρει πολύ θετικά αποτελέσματα τόσο για τους Έλληνες καταναλωτές που θα πραγματοποιούν αγορές σε συμφέρουσες τιμές,
όσο και για τις ελληνικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, με την ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους.
Οι καταναλωτές απολαμβάνοντας υψηλό επίπεδο προστασίας θα μπορούν να επωφελούνται από έναν
πραγματικό ανταγωνισμό τιμών και ευκαιριών μέσα στην εσωτερική ευρωπαϊκή αγορά. Παράλληλα, οι
ελληνικές επιχειρήσεις που κλυδωνίζονται από την έντονη οικονομική ύφεση θα μπορούν πλέον με ισότιμους όρους ανταγωνισμού να επεκτείνουν την διασυνοριακή τους δραστηριότητα με μεγαλύτερη ευκολία, καθώς θα είναι σε θέση να παραδίδουν το προϊόντα τους εντός ΕΕ χωρίς άσκοπα νομικά εμπόδια.
Υπό αυτό πρίσμα, καταθέσαμε 96 τροπολογίες, οι οποίες ενσωματώθηκαν σε συμβιβαστικές προτάσεις. Μεταξύ άλλων, υποστηρίξαμε:
• Ότι ο καταναλωτής σε όλη την ΕΕ θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση
εντός 14 ημερολογιακών ημερών, αρχής γενομένης από την ημέρα της παράδοσης του αγαθού. Είμα125
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στε της άποψης ότι η εισαγωγή ενός τέτοιου δικαιώματος για τους καταναλωτές των 28 κρατών μελών
θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη προστασία αυξάνοντας την εμπιστοσύνη τους στο διασυνοριακό εμπόριο.
• Την παράταση της περιόδου υπαναχώρησης σε περίπτωση ελλιπούς ενημέρωσης. Πιο συγκεκριμένα,
επισημάναμε ότι εάν ο έμπορος δεν έχει ενημερώσει τον καταναλωτή σχετικά με την ύπαρξη και τους
όρους του δικαιώματος της υπαναχώρησης, η εν λόγω περίοδος υπαναχώρησης παρατείνεται στο ένα
έτος. Το μέτρο θεωρούμε ότι θα αυξήσει σημαντικά την προστασία των καταναλωτών στα περισσότερα
κράτη μέλη και συγχρόνως θα αποτελέσει κίνητρο για τις επιχειρήσεις, ώστε να παρέχουν μεγαλύτερη
διαφάνεια στις εμπορικές τους πρακτικές.
• Τη μεγαλύτερη διαφάνεια στην αναγραφή των τιμών και την απαγόρευση των κρυφών χρεώσεων,
καθώς πιστεύουμε ότι οι έμποροι υποχρεούνται να δημοσιοποιούν όλα τα έξοδα από την αρχή, συμπεριλαμβανομένης της συνολικής τιμής του αγαθού ή της υπηρεσίας που ο έχει παραγγείλει ο καταναλωτής, ενώ αντίστοιχα οι καταναλωτές οφείλουν να επικυρώνουν το τελικό και συνολικό ποσό της
αγοράς τους.
• Την ύπαρξη σαφών πληροφοριών για όλες τις on line συμβάσεις. Τονίσαμε ότι, όταν οι καταναλωτές
αγοράζουν αγαθά και υπηρεσίες διαδικτυακά, πρέπει να γνωρίζουν τι αγοράζουν, πόσο θα κοστίσει
και από ποιον ακριβώς αγοράζουν. Με το αυξημένο και πλήρως εναρμονισμένο σύνολο κανόνων που
προσφέρει η νέα Οδηγία, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ενημερώνουν τους καταναλωτές, το αργότερο
κατά τη σύναψη της σύμβασης, σχετικά με όλες αυτές τις σημαντικές λεπτομέρειες.
• Την επιβολή νομικών κυρώσεων για την καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση καθυστερημένης παράδοσης, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία των κρατών μελών.
Έντονες επιφυλάξεις και αντιρρήσεις εκφράσαμε ωστόσο για την κατεύθυνση που πήγαινε να δοθεί
στην υπό διαμόρφωση νέα νομοθεσία, δηλαδή την απομάκρυνσή της από το επίπεδο της ελάχιστης
εναρμόνισης και την εφαρμογή της προσέγγισης της πλήρους εναρμόνισης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι με
την προσέγγιση της πλήρους και όχι ελάχιστης εναρμόνισης, που ισχύει μέχρι σήμερα, τα κράτη μέλη δεν
θα είχαν την δυνατότητα να αποκλίνουν από τις διατάξεις που ορίζονται στην νέα Οδηγία. Αυτό θα είχε
ως αποτέλεσμα κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας, με υψηλό επίπεδο προστασίας να ευθυγραμμιστούν πλήρως με το επίπεδο προστασίας της Οδηγίας, ακυρώνοντας για λόγους απλούστευσης
ειδικές αυστηρότερες διατάξεις προστασίας καταναλωτών της εθνικής τους νομοθεσίας, με συνέπεια τη
δραστική μείωση του επιπέδου προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών.
Σε αυτή τη βάση, επισημάναμε ότι είναι αμφίβολο το κατά πόσο η πλήρης εναρμόνιση θα ευνοήσει την
ανάπτυξη του ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχει αποδειχθεί άλλωστε στην πράξη ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι καταναλωτές οφείλονται περισσότερο στην αβεβαιότητα και την
πολυπλοκότητα της υλοποίησης της νομοθεσίας κατά τις διασυνοριακές, ιδιαίτερα, συναλλαγές (όπως
γλωσσικοί φραγμοί, δικαστικά και δικηγορικά έξοδα κ.ά.) παρά στην ύπαρξη διαφορετικών εθνικών
ρυθμίσεων μεταξύ των κρατών μελών. Εξάλλου, η πλήρης εναρμόνιση δεν συνηθίζεται στην ευρωπαϊκή
νομοθεσία προστασίας των καταναλωτών και η υλοποίησή της δεν είναι επιβεβλημένη. Κάτι τέτοιο θα
μπορούσε να εφαρμοστεί μόνον σε μεμονωμένες περιπτώσεις τεχνικού χαρακτήρα, στις οποίες οι διαφορετικές ισχύουσες εθνικές διατάξεις λειτουργούν αποδεδειγμένα ως εμπόδιο για τις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο.
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1.2 Νέα Ατζέντα και Στρατηγική για τους Καταναλωτές 2014-2020
Με δεδομένο ότι οι καταναλωτικές δαπάνες αγγίζουν το 56% του ΑΕΠ της ΕΕ και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς η κατανάλωση αποτελεί βασική κινητήρια
δύναμη της ανάπτυξης της Ένωσης και λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη
2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, καταρτίστηκε το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τους καταναλωτές, καθώς και το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την πολιτική των καταναλωτών της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020.
Τα δύο προγράμματα αποτελούν ουσιαστικά τη νέα ατζέντα–στρατηγική για την ευρωπαϊκή πολιτική υπέρ
των καταναλωτών, περιλαμβάνοντας μια σειρά πρωτοβουλιών που επικεντρώνονται στη διασφάλιση της
ασφάλειας των τροφίμων, της υγείας, της ενέργειας και των χρηματοπιστωτικών και ψηφιακών προϊόντων.
Αναφορικά με το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο, αυτό αποβλέπει στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των
καταναλωτών τόσο στην Ευρώπη όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς οι ευρωπαίοι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις, όπως η παγκοσμιοποίηση των αγορών, η χρηματοπιστωτική
απορρύθμιση, η ψηφιοποίηση της οικονομίας και η γήρανση του πληθυσμού. Επίσης, μέσου αυτού ζητείται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των καταναλωτών στον τομέα των βραχυπρόθεσμων
δανείων, διότι σε περιόδους κρίσης τα πλέον ευπαθή άτομα χρησιμοποιούν αυτά τα χρηματοπιστωτικά
προϊόντα χωρίς να συνειδητοποιούν πλήρως τις υποχρεώσεις τους ως δανειολήπτες και τους κινδύνους
που ελλοχεύουν. Τέλος, προωθούνται: η ενίσχυση του ρόλου των καταναλωτών, η επίγνωση των δικαιωμάτων του, η σαφής και διαφανής ενημέρωση, καθώς και οι οργανώσεις καταναλωτών και τα απλά
και προσιτά ένδικα μέσα.
Ακολούθως, η νομοθετική πρόταση για το νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο για τους καταναλωτές, τους
τοποθετεί στο επίκεντρο της ενιαίας αγοράς, δημιουργώντας για την περίοδο 2014-2020 ένα νέο πρόγραμμα δράσης «Καταναλωτές», που αποτελεί τη συνέχεια του αντίστοιχου κοινοτικού προγράμματος
της περιόδου 2007-2013.
Για το σκοπό αυτό το εν λόγω πρόγραμμα επικεντρώνεται στη χρηματοδότηση δράσεων που σχετίζονται με την παγκοσμιοποίηση, την ψηφιοποίηση, τον αυξανόμενο βαθμό πολυπλοκότητας των αποφάσεων που καλούνται να λάβουν οι καταναλωτές, την ανάγκη για υιοθέτηση πιο βιώσιμων προτύπων
κατανάλωσης, με τη γήρανση του πληθυσμού, τον κοινωνικό αποκλεισμό και το ζήτημα των ευάλωτων
καταναλωτών. Οι χρηματοδοτούμενες αυτές δράσεις επικεντρώνονται σε τέσσερις κατηγορίες:
1. Την εδραίωση και ενίσχυση της ασφάλειας των προϊόντων μέσω της αποτελεσματικής εποπτείας της
αγοράς σε ολόκληρη την Ένωση.
2. Τη βελτίωση της εκπαίδευσης και της πληροφόρησης των καταναλωτών, καθώς και της επίγνωσης
των δικαιωμάτων τους, της ανάπτυξης της βάσης τεκμηρίωσης για την πολιτική για τους καταναλωτές
και της παροχής υποστήριξης στις οργανώσεις καταναλωτών.
3. Την εδραίωση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, ειδικότερα μέσω της λήψης κανονιστικών μέτρων και της βελτίωσης της έννομης προστασίας.
4. Την υποστήριξη των μέτρων που έχουν ως στόχο την επιβολή της εφαρμογής των δικαιωμάτων των
καταναλωτών, μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας ανάμεσα στους εθνικούς φορείς που είναι αρ127
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μόδιοι για την εφαρμογή της νομοθεσίας και μέσω της ανάπτυξης της παροχής συμβουλών στους
καταναλωτές.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατήρτισε ψηφίσματα για την έγκριση της νέας στρατηγικής για τους καταναλωτές, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση και υποστηρίζοντας πλήρως τους στόχους της
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» όσον αφορά την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, εγκρίνοντας –ύστερα από τις περικοπές του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου– προϋπολογισμό για το εν λόγω πρόγραμμα που ανέρχεται στα 189 εκ. ευρώ μειωμένο κατά 8 εκ. ευρώ.

Η θ έ σ η μα ς
Οι συνθήκες για τους καταναλωτές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζουν μεγάλη διαφοροποίηση. Από τα 503 εκατομμύρια του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ, περίπου 80 εκατομμύρια –εκ των οποίων 19 εκατομμύρια παιδιά– δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα για εξυπηρέτηση βασικών αναγκών,
όπως η πληρωμή ενοικίου ή οι αξιοπρεπείς παροχές υγείας και εκπαίδευσης. Αντιθέτως, αυξάνονται οι
ανισότητες σε σχέση με την πρόσβαση στη σίτιση και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Ανισότητες που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές και πρέπει να εξαλειφθούν στο πλαίσιο της αλληλεγγύης του ευρωπαϊκού
κοινωνικού μοντέλου.
Η νέα στρατηγική για τους καταναλωτές πρέπει να καλύπτει τα σημαντικά θέματα και τις προκλήσεις
που διαγράφονται και να τοποθετεί τους πολίτες και τα συμφέροντα τους στο κέντρο του ενδιαφέροντός
της, λαμβάνοντάς αυτά υπόψη σε όλες τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ. Μια τέτοια κατεύθυνση είναι όλο
και πιο επιτακτική σήμερα, καθώς τα σκληρά μέτρα λιτότητας που λαμβάνουν πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και η παρατεταμένη ύφεση, έχουν φέρει χιλιάδες καταναλωτές και νοικοκυριά στα όρια της
οικονομικής εξαθλίωσης.
Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία για την αδυναμία κάλυψης βασικών αναγκών, το 16,3%
του πληθυσμού της ΕΕ κινδυνεύει από φτώχεια, ενώ στην Ελλάδα το ίδιο ποσοστό αγγίζει το 20%! Στη
χώρα μας επίσης, με την ακολουθούμενη πολιτική της αύξησης των φόρων, που συνεπάγεται αύξηση
των τιμών, η κατανάλωση συνθλίβεται με την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών να συρρικνώνεται
όλο και περισσότερο και τον οικογενειακό προϋπολογισμό να εκτινάσσεται στα ύψη. Η ελληνική μεσαία
τάξη είναι υπό κατάρρευση, ενώ δεν υπάρχει ιδιαίτερη πρόνοια ακόμα και για τις ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες (χαμηλοσυνταξιούχους, ανέργους, άτομα με χαμηλά εισοδήματα) οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο αυτών των εξελίξεων.
Πιστεύουμε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να ακολουθήσει ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής που να τοποθετήσει στο κέντρο τους πολίτες και τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, έτσι ώστε να μειωθούν
οι κοινωνικές ανισότητες και να μπορέσουμε να οδηγηθούμε στην οικονομική σταθερότητα και στην
πραγματική ανάπτυξη.
Σε αυτό το πλαίσιο, καταθέσαμε πληθώρα προτάσεων υποστηρίζοντας ότι το Πρόγραμμα πρέπει να
εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας για όλους τους καταναλωτές, αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση
στους ευάλωτους καταναλωτές, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες τους και να ενισχύονται οι ικανότητές τους. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα πρέπει να εξασφαλίζει την υλοποίηση στοχευμένων
δράσεων που να απευθύνονται κυρίως στους ευάλωτους καταναλωτές σε επίπεδο ΕΕ αλλά και σε επίπεδο κρατών μελών, καθώς σύμφωνα με τα αποτελέσματα του τελευταίου Ευρωβαρομέτρου το ποσο128
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στό των καταναλωτών που αισθάνονται ενημερωμένοι και προστατευμένοι είναι κάτω από 50%, ενώ
ειδικά οι ευάλωτες ομάδες δυσκολεύονται να κατανοήσουν τις επιλογές που τους προσφέρονται, δεν
γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα και εμφανίζουν απροθυμία να
αναλάβουν δράση όταν προκύπτουν προβλήματα. Με αυτή τη μέριμνα πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι εν
λόγω καταναλωτές μπορούν να έχουν ίσες ευκαιρίες και να πραγματοποιούν ελεύθερες και εμπεριστατωμένες επιλογές.
Είναι άποψή μας ότι δύο από τις βασικότερες προτεραιότητες είναι η βελτιωμένη προστασία στον τομέα
των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης αύξησης
των τιμών στα τρόφιμα. Ως καταναλωτές ξοδεύουμε μεγάλο μέρος από το εισόδημά μας στο φαγητό,
επομένως είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν η ασφάλεια, η επισήμανση και άλλες παράμετροι που
αφορούν τη διατροφή στη νέα αυτή πολιτική.
Σχετικά με τον πόλο των οργανώσεων των καταναλωτών επισημάναμε ότι καλούνται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά την ενημέρωση των δημοσίων αρχών σχετικά με τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές στην καθημερινή τους ζωή και ότι θα πρέπει να υποστηρίζονται προκειμένου να αυξηθεί η ικανότητά τους να δρουν αποτελεσματικά σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, ζητώντας
οι θέσεις των οργανώσεων των καταναλωτών να λαμβάνονται υπόψη σε όλα τα στάδια της διαδικασίας
λήψης αποφάσεων όπως και στην εφαρμογή του δικαίου για την προστασία των καταναλωτών.
Αναφορικά με τους μηχανισμούς εποπτείας της αγοράς και επιβολής της νομοθεσίας, θεωρούμε ότι η
ενίσχυση τους, με στόχο την αύξηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και τη μείωση του φαινομένου
των παράνομων εμπορικών πρακτικών εις βάρος των καταναλωτών, αποτελεί στοιχείο ύψιστης σημασίας, δεδομένου ότι οι δαπάνες των καταναλωτών αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την οικονομική
ανάκαμψη. Ζητήσαμε επίσης ενίσχυση των δομών εποπτείας της αγοράς σε όλα τα κράτη μέλη, έτσι
ώστε τα προϊόντα να πληρούν υψηλά πρότυπα ασφαλείας και τα ελαττωματικά ή επικίνδυνα προϊόντα
να απομακρύνονται ταχύτατα από την αγορά. Παράλληλα ζητήσαμε την παρακολούθηση σε ετήσια βάση
των εθνικών αγορών από τα κράτη μέλη, προκειμένου να εντοπίσουν αγορές που απογοητεύουν τους
καταναλωτές, έτσι ώστε να παράσχουν πλήρη στοιχεία τα οποία θα επιτρέψουν στην Επιτροπή να παρακολουθεί και να συγκρίνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές στην εσωτερική αγορά.
Επιπροσθέτως, μεταξύ άλλων, υποστηρίξαμε:
• Ότι είναι καίριας σημασίας η ταχύτερη ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου καθώς παρέχει περισσότερες επιλογές, ιδίως στους πολίτες που ζουν σε δυσπρόσιτες, απομακρυσμένες ή απόκεντρες περιοχές, αλλά και σε εκείνους που αντιμετωπίζουν προβλήματα μειωμένης κινητικότητας, οι οποίοι
διαφορετικά δεν θα είχαν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα επιλογής εμπορευμάτων.
• Ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί στο έπακρο το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τους καταναλωτές, προκειμένου να δημιουργηθούν όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες για την προαγωγή της ευημερίας και την
άμβλυνση φαινόμενων κοινωνικών ανισοτήτων.
• Την προώθηση της υπεύθυνης και βιώσιμης κατανάλωσης, ενθαρρύνοντας τους καταναλωτές να
πραγματοποιούν επιλογές που θα οδηγούν στην εξοικονόμηση κόστους για τους ίδιους και την κοινωνία στο σύνολό της.
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1.3 Προστασία των Ευπαθών Καταναλωτών
Στο πλαίσιο της γενικής έννοιας «καταναλωτής» ενυπάρχει μια ειδική κατηγορία, η κατηγορία των ευάλωτων καταναλωτών για τους οποίους απαιτείται ειδική προστασία και μια ειδική στρατηγική εκ μέρους
των αρχών. Η αύξηση του αριθμού των ευάλωτων καταναλωτών σε συνδυασμό με την επιδείνωση του
φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού δημιουργούν νέες κοινωνικές προκλήσεις, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό της πολιτικής για την προστασία του καταναλωτή από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Είναι γεγονός ότι η συμμετοχή στην ΕΕ διασφαλίζει έναν βαθμό επιπλέον προστασίας των καταναλωτών, επειδή έχει θεσπίσει ισότιμο επίπεδο ασφάλειας σε πολλά καταναλωτικά αγαθά και έχει
εγκρίνει μέτρα που προστατεύουν τα γενικά συμφέροντα του καταναλωτή από τις αθέμιτες πρακτικές
των επιχειρήσεων, την παραπλανητική διαφήμιση και τις καταχρηστικές συμβατικές ρήτρες.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι κατά τη διάρκεια της ζωής μας μπορούμε να μετατραπούμε σε ευάλωτους καταναλωτές, τόσο από ενδογενείς (όπως σωματική ή ψυχική ασθένεια, ηλικία) όσο και από
εξωγενείς αιτίες (όπως εκπαίδευση, κοινωνική και οικονομική κατάσταση), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατήρτισε προς αυτή την κατεύθυνση πληθώρα ψηφισμάτων. Στα εν λόγω ψηφίσματα, η ΕΕ και τα
κράτη μέλη καλούνται να αναπτύξουν μια στρατηγική για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των ευπαθών
πολιτών σε όλα τα επίπεδα και να εγκρίνουν στις νομοθεσίες τους ειδικά μέτρα που εξασφαλίζουν την
κατάλληλη προστασία τους.
Επιπλέον, στον πυρήνα τις προστασίας των ευάλωτων καταναλωτών τίθενται τέσσερις προτεραιότητες
αναφορικά με:
• Την ασφάλεια
• Την πληροφόρηση και την εκπαίδευση
• Τα δικαιώματα και την έννομη προστασία τους
• Την επιβολή της εφαρμογής της νομοθεσίας
Κατά κύριο λόγο, οι προτεραιότητες αυτές συνεκτιμούν τις νέες κοινωνικές προκλήσεις οι οποίες
έχουν εμφανιστεί –εξαιτίας της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας– τα τελευταία χρόνια. Τέλος σε αυτά
τα ψηφίσματα επισημαίνεται πως τα μέτρα για την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών θα πρέπει να
προχωρούν πέρα από την απλή ενημέρωση –ιδιαίτερα στους τομείς όπου το επίπεδο τρωτότητας έχει
αποδειχτεί υψηλότερο, όπως στις τηλεπικοινωνίες, την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, στην ενέργεια, τις μεταφορές, τα τρόφιμα, κ.ά.
«Μέσα σε συνθήκες παρατεταμένης ύφεσης, οικονομικής καχεξίας και άκρατης λιτότητας, αναπόσπαστο κομμάτι στο σχεδιασμό της πολιτικής για την προστασία του καταναλωτή τόσο από τα κράτη μέλη,
όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποτελέσει η προστασία των πολιτών στον τομέα των
στεγαστικών και των βραχυπρόθεσμων δανείων, με γενναιόδωρες ρυθμίσεις που να αφορούν μεγάλη
μερίδα πολιτών, διότι οι καταναλωτές αλλά και οι επιχειρήσεις βρίσκονται στα όρια της υπερχρέωσης
και της ανέχειας, με αποτέλεσμα να εμφανίζουν έντονη αδυναμία αποπληρωμής των τραπεζικών τους
υποχρεώσεων.»
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Η θ έ σ η μα ς
Σε συνθήκες παρατεταμένης ύφεσης, οικονομικής καχεξίας και άκρατης λιτότητας, οι καταναλωτές βυθίζονται σε μια μόνιμη «ευπάθεια» καθώς βλέπουν συνεχώς τα εισοδήματά τους και τον οικογενειακό
προϋπολογισμό να συρρικνώνεται, ενώ παράλληλα απειλούνται από φτώχεια και υπερχρέωση. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των
ευάλωτων καταναλωτών που να ευνοεί την ενεργή συμμετοχή τους στην ενιαία αγορά συμβάλλει όχι
μόνο στην κοινωνική τους ενσωμάτωση και την πορεία προς μια πιο δίκαια και ανεκτική κοινωνία, αλλά
επίσης στη εξασφάλιση μιας πιο δυναμικής, σίγουρης και ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς. Βεβαίως,
η ειδική προστασία των ευάλωτων καταναλωτών δεν πρέπει να θεωρηθεί, σε καμία περίπτωση, ως δημιουργία δύο διαφορετικών επιπέδων προστασίας.
Η στρατηγική για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των ευάλωτων καταναλωτών που θα πρέπει να εκπονήσουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να ακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις κοινωνικές συνήθειες και
τις αλλαγές στις κοινωνικές και καταναλωτικές συμπεριφορές που μπορούν να θέσουν σε κατάσταση
τρωτότητας ορισμένες ομάδες ή άτομα, ώστε να τις αποφύγουν και να τις καταπολεμήσουν, όταν προκύπτουν, μέσω της έγκρισης ειδικών μέτρων προστασίας.
Επίσης, υποστηρίζουμε ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η πρακτική που εφαρμόζεται σε ορισμένα κράτη
μέλη να συνδέονται οι λογαριασμοί υπηρεσιών κοινής ωφελείας (όπως προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας) με την είσπραξη κρατικών φορολογικών υποχρεώσεων από τους καταναλωτές. Πιστεύουμε
πως τέτοιου είδους πρακτικές λειτουργούν εις βάρος κυρίως των ευάλωτων καταναλωτών, καθώς οι
υπέρογκοι λογαριασμοί που διαμορφώνονται από τις εν λόγω φορολογικές υποχρεώσεις ενέχουν τον
κίνδυνο διακοπής των παρεχόμενων υπηρεσιών που θεωρούνται θεμελιώδεις. Επισημαίνουμε ότι τα
κράτη μέλη, ιδίως σε περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας, οφείλουν να διασφαλίζουν
την τήρηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που συνδέονται με τους ευάλωτους καταναλωτές.
Επιπροσθέτως, τονίζουμε το γεγονός ότι στα διεθνή φόρα έχει αναγνωριστεί η ανάγκη προστασίας του
καταναλωτή μέσω της ενημέρωσης και της ρύθμισης της αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (όπως
δάνεια και πιστωτικές κάρτες), καθώς ο περίπλοκος χαρακτήρας των προϊόντων αυτών συνεπάγεται ότι
κάθε καταναλωτής μπορεί να είναι δυνητικά ευάλωτος. Παράλληλα, υπογραμμίζουμε –σύμφωνα και με
πρόσφατη μελέτη της Επιτροπής, που δείχνει ότι το 70% των ιστότοπων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων σημειώνει βασικές παρατυπίες σχετικά με τη διαφήμιση και τις απαιτούμενες
πληροφορίες για την προσφορά, με το εκτιμώμενο κόστος να παρουσιάζεται με παραπλανητικό τρόπο–
ότι τέτοιου είδους πρακτικές οδηγούν τους καταναλωτές με μαθηματική ακρίβεια στην υπερχρέωση.
Πάγια θέση μας είναι ότι οι ευάλωτοι καταναλωτές με προβλήματα όρασης θα πρέπει να διευκολύνονται στην καθημερινή τους ζωή και να απολαμβάνουν ίση μεταχείριση, ίσα δικαιώματα και ίδιες δυνατότητες επιλογών. Για το λόγο αυτό πρέπει να δοθούν, τόσο από την ΕΕ όσο και από τα κράτη μέλη, κίνητρα
στις επιχειρήσεις για την καθιέρωση ενός εθελοντικού συστήματος ετικετοθεσίας στις συσκευασίες των
βιομηχανικών προϊόντων σε γραφή Braille, (το οποίο να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τουλάχιστον το
είδος του προϊόντος και την ημερομηνία λήξης).
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η καθαρά δική μας πρωτοβουλία να προωθήσαμε τη Γραπτή Δήλωση με
αριθμό 14/2011, η οποία έχει ως σκοπό την καθιέρωση ενός εθελοντικού συστήματος ετικετοθεσίας στη
συσκευασία των βιομηχανικών προϊόντων σε γραφή Braille, στηρίζοντας τα δικαιώματα των ατόμων με
προβλήματα όρασης για αυτόνομη ζωή.
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Γραπτή Δήλωση σχετικά με ένα εθελοντικό σύστημα ετικετοθεσίας στη συσκευασία
βιομηχανικών προϊόντων σε γραφή Braille
Υπολογίζεται σήμερα ότι στην Ευρώπη ζουν γύρω στα 30 εκατομμύρια άτομα με προβλήματα όρασης, πολλά από τα οποία είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα 28 κράτη μέλη με την επικύρωση
της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία έχουν αναλάβει τη
δέσμευση να παρέχουν ίση μεταχείριση, ίσα δικαιώματα και ίδιες δυνατότητες επιλογών στα άτομα
με αναπηρία διασφαλίζοντάς τους πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο πιστεύουμε
ότι δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους τυφλούς και τα άτομα με προβλήματα όρασης σαν πολίτες
δεύτερης κατηγορίας. Η αγορά προϊόντων είναι μια καθημερινή δραστηριότητα, η οποία παρουσιάζει
τεράστιες προκλήσεις για αυτά τα άτομα. Αν δεν μπορείτε να διαβάσετε μια ετικέτα, θα πρέπει να
στηριχθείτε σε άλλους για να μάθετε τι είναι μέσα στη συσκευασία! Πιστεύουμε ακράδαντα ότι είναι
πλέον καιρός να περάσουμε από τα λόγια στα έργα και να προσπαθήσουμε να προσφέρουμε σε αυτά
τα άτομα ίση πρόσβαση στην πληροφόρηση και το δικαίωμα για αυτόνομη ζωή.
Υποστηρίζουμε πλήρως το δικαίωμα σε ανεξάρτητη ζωή και πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία. Η
ανάγλυφη γραφή Braille στα προϊόντα πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει πράγματι μια ουσιαστική βοήθεια για τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης παρέχοντάς τους ανεξαρτησία, ασφάλεια και δυνατότητα επιλογής. Έχουμε την άποψη ότι η πρωτοβουλία αυτή θα θέσει τα θεμέλια για περαιτέρω και
άμεση δράση προς αυτήν την κατεύθυνση. Η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει το νομοθετικό της πλαίσιο και
να παρέχει επιπλέον κίνητρα και σωστή ενημέρωση στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες.
Προς αυτή την κατεύθυνση συντάξαμε τη Γραπτή Δήλωση 14/2011 ζητώντας από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή να προβεί σε ευρεία διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους φορείς όσον αφορά το κόστος, την αποτελεσματικότητα και τη δυνατότητα καθιέρωσης ενός εθελοντικού συστήματος σήμανσης στις συσκευασίες βιομηχανικών προϊόντων σε γραφή Braille. Το σύστημα αυτό θεωρούμε ότι θα
περιλαμβάνει τουλάχιστον το είδος του προϊόντος και την ημερομηνία λήξης, όπου αυτή απαιτείται,
προκειμένου να διευκολύνονται οι καταναλωτές με προβλήματα όρασης. Ωστόσο, δεδομένου ότι δεν
γνωρίζουν όλοι οι τυφλοί τη γραφή Braille, υποστηρίζουμε ότι κατά την προτεινόμενη διαβούλευση
θα πρέπει να εξετασθούν και εναλλακτικοί καινοτόμοι τρόποι που θα καθιστούσαν δυνατή την πρόσβαση όλων στις πληροφορίες της συσκευασίας.
Σε αυτή μας τη προσπάθεια συνεργαστήκαμε εντατικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Τυφλών (EBU),
τη μεγαλύτερη οργάνωση ατόμων με προβλήματα όρασης στην Ευρώπη. Επίσης η εν λόγω πρωτοβουλία μας στηρίχθηκε από τους ευρωβουλευτές: Ádám Kósa (Χριστιανοδημοκράτες), Eva
Lichtenberger (Φιλελεύθεροι), Richard Howitt (Σοσιαλιστές) και Cecilia Wikström (Πράσινοι), που
αποτέλεσαν και την ομάδα με την οποία συνεργαστήκαμε στενά, συγκέντρωσε την πλειοψηφία των
ευρωβουλευτών. Πιο συγκεκριμένα, 447 Ευρωβουλευτές από όλες τις πολιτικές ομάδες προσυπέγραψαν την εν λόγω πρωτοβουλία, γεγονός που αποτελεί αριθμό ρεκόρ κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο. Παράλληλα, η ευρεία υποστήριξη όλων των πολιτικών ομάδων αποτελεί σαφή
απόδειξη της δέσμευσης του Κοινοβουλίου να τοποθετήσει ψηλά στην ευρωπαϊκή ημερήσια διάταξη
τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με προβλήματα όρασης.
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Με την έγκριση της Γραπτής Δήλωσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υποχρεούται η Επιτροπή
να αναλάβει περαιτέρω δράσεις και πρωτοβουλίες προκειμένου να διασφαλίσει τα δικαιώματα των
ατόμων με προβλήματα όρασης και να δώσει κίνητρα στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες, έτσι ώστε να
ευαισθητοποιηθούν αναφορικά με αυτό το θέμα. Όπως ορίζει η διαδικασία, η γραπτή δήλωση με
τα ονόματα των υπογραφόντων διαβιβάζεται από τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, στα Ηνωμένα Έθνη και στα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών.

Α∆ΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ
, p. 20
Τριτη, 29 Μαρτιος 2011

ΚΕΡ∆ΟΣ
, p. 6
Τεταρτη, 29 Ιουνιος 2011

ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒ/ΚΟΥ ΤΗΛ 2109217660
Σαββατο, 2 Απριλιος 2011, p. 19

Α∆ΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ
Τριτη, 28 Ιουνιος 201
1, p. 18

134

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

1.4 Καταναλωτές και διαφήμιση
Αναμφίβολα η διαφήμιση αποτελεί σημαντικό οικονομικό τομέα. Ωστόσο, η ανάπτυξη νέων διαφημιστικών
τεχνολογιών και πρακτικών (διαδίκτυο, κοινωνικά δίκτυα, φόρουμ, μπλογκ) προκάλεσε βαθιές αλλαγές
και αυξανόμενη κινητικότητα των χρηστών με παράλληλη άνθηση των ψηφιακών προϊόντων. Χαρακτηριστικά υπολογίζεται ότι μόνο η επιγραμμική διαφήμιση ανέρχεται σε 14 δισεκατομμύρια ευρώ στην ευρωπαϊκή αγορά. Πράγματι, το διαδίκτυο ξεχωρίζει ριζικά από τα άλλα μέσα επικοινωνίας (ανωνυμία, ταχύτητα ανταλλαγών, ιδιαίτερα ευρύ πεδίο μετάδοσης, συνδυασμός κειμένου, βίντεο, μουσικής κ.λπ., δυσκολία
ελέγχου εκ μέρους των εθνικών αρχών) και έχει γίνει μείζονος βαρύτητας διαφημιστικός δίαυλος.
Εξαιτίας της ύπαρξης των νέων αυτών δεδομένων και προκειμένου να αξιολογηθεί το ισχύον νομοθετικό και μη πλαίσιο, η εφαρμογή της νομοθεσίας αλλά και η αποτελεσματικότητα των μηχανισμών αντιμετώπισης αθέμιτων εμπορικών πρακτικών –για παράδειγμα «κρυφές» διαφημίσεις στο διαδίκτυο– το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατήρτισε διάφορα ψηφίσματα προς αυτήν την κατεύθυνση.
Σε αυτά, προτείνονται συγκεκριμένες δράσεις για την καταπολέμηση των παραπλανητικών διαφημίσεων εις βάρος των καταναλωτών, όπως η ευαισθητοποίηση του καταναλωτή με στόχο να αναπτύξει
μια κριτική προσέγγιση έναντι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά και σε θέματα που σχετίζονται
με την ποιότητα του περιεχομένου των διαφημίσεων. Επιπλέον, ζητείται από την ΕΕ να προχωρήσει σε
εκστρατείες ενημέρωσης των καταναλωτών για τα δικαιώματά τους και τις μεθόδους προστασίας των
προσωπικών δεδομένων τους στο ίντερνετ, επιβάλλοντας παράλληλα την προειδοποίηση «συμπεριφορική διαφήμιση» στις σχετικές διαφημίσεις. Ιδιαίτερη επίσης αναφορά γίνεται στις επιπτώσεις της παραπλανητικής διαφήμισης στα παιδιά.
Προκειμένου λοιπόν να τυγχάνουν οι καταναλωτές υψηλής προστασίας, η ΕΕ δημιούργησε ειδική
ιστοσελίδα για τέτοιου είδους διαφημιστικές πρακτικές, στην οποία υπάρχει μάλιστα μαύρη λίστα τεχνασμάτων και πληροφορίες για την αντιμετώπισή τους. Έτσι, σε περίπτωση που ο καταναλωτής θεωρεί
ότι έχει πέσει θύμα τέτοιας διαφήμισης θα πρέπει πρώτα να βεβαιωθεί ότι πράγματι η διαφήμιση είναι
παράνομη, για παράδειγμα επικοινωνώντας με ένωση καταναλωτών, και στη συνέχεια να καταθέσει
διαμαρτυρία αναλόγως των προβλεπομένων σε κάθε κράτος μέλος.
Επί παραδείγματι, ως αθέμιτες εμπορικές πρακτικές νοούνται:
• Παραπλανητικές επικλήσεις θεραπευτικών ιδιοτήτων
• Προβολή προϊόντων των οποίων δεν επιτρέπεται η εμπορία
• Δημιουργία εσφαλμένης εντύπωσης ότι ένα προϊόν πωλείται νομίμως, ενώ είναι παράνομο
• Ψεύτικες λοταρίες και δήθεν δώρα
• Ψευδής ανακοίνωση ότι ένα προϊόν πωλείται μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα
• Ψευδής ανακοίνωση ότι το κατάστημα κλείνει ή μεταφέρεται

Η θέση μας
Η διαφήμιση είναι μέσο που λειτουργεί προς όφελος αφενός της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς
τονώνει τον ανταγωνισμό, την καινοτομία και τη δημιουργικότητα, και αφετέρου των καταναλωτών πα135
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ρέχοντας ποικιλία επιλογών, σύγκριση και μείωση τιμών. Για το λόγο αυτό, υποστηρίζουμε σθεναρά ότι
πρέπει να υπάρχει επίγνωση των πραγματικών ορίων της διαφήμισης από τους εμπλεκόμενους φορείς
και όχι αθέμιτες πρακτικές και παραπλάνηση εις βάρος των καταναλωτών.
Είναι σημαντικό στον τομέα της επιγραμμικής διαφήμισης να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και οι έλεγχοι από πλευράς ΕΕ, ώστε να καταπολεμηθούν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα αθέμιτες και επιθετικές πρακτικές. Σε αυτό το πλαίσιο, και δεδομένης της επιτυχίας τους,
θα πρέπει να ενταθούν οι έλεγχοι «Sweep» (συστηματικοί και ταυτόχρονοι έλεγχοι ιστότοπων από τα
κράτη μέλη), οι οποίοι περιορίζονται επί του παρόντος σε τρεις τομείς (αεροπορικά εισιτήρια, συστήματα
ήχου κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικές συσκευές).
Παράλληλα, συμμετέχοντας στη συνήθη νομοθετική διαδικασία, καταθέσαμε τις θέσεις μας προτείνοντας σειρά μέτρων που αποσκοπούν στην παροχή υψηλού επιπέδου προστασίας για τους καταναλωτές,
εκφράζοντας ωστόσο και τους προβληματισμούς μας που συνδέονται με την ανάπτυξη νέων διαφημιστικών πρακτικών και τεχνολογιών και στον τομέα του διαδικτύου.
Μεταξύ άλλων, υποστηρίζουμε τα ακόλουθα:
• Προστασία ευάλωτων καταναλωτών και κυρίως των παιδιών. Τα παιδιά δεν πρέπει να αποτελούν αντικείμενο συγκεκριμένης διαφημιστικής στόχευσης δεδομένου ότι δεν αποτελούν ώριμο τμήμα της αγοράς, είναι οι πιο άπειροι και οι πιο επιρρεπείς σε διάφορες διαφημιστικές πρακτικές.
• Προστασία από τις «κρυμμένες» μορφές διαφήμισης, όπου εμπλέκονται μόνον οι καταναλωτές, μέσω
της μετάδοσης σχολίων σε φόρουμ σχετικά με ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Τα σχόλια αυτά μπορούν με
ένα μόνο «κλικ» να καταστρέψουν τη φήμη μιας επιχείρησης και να παραπλανήσουν τους καταναλωτές σε λανθασμένες αποφάσεις, πιστεύοντας ότι η πληροφόρηση προέρχεται από αντικειμενική πηγή.
• Απαγόρευση της αποστολής διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τύπου «spam»,
εάν δεν έχει συναινέσει ρητά ο καταναλωτής και αν δεν αναφέρεται ευδιάκριτα και σαφώς η ταυτότητα
του αποστολέα και η έγκυρη διεύθυνση στην οποία ο αποδέκτης του μηνύματος μπορεί να ζητήσει τον
τερματισμό της επικοινωνίας.
• Ενημέρωση με τρόπο σαφή, ευανάγνωστο και συνθετικό σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία και
τη χρησιμοποίηση των δεδομένων των καταναλωτών.
• Διευκόλυνση στην περίπτωση διαφημίσεων που αποστέλλονται με ηλεκτρονικό μήνυμα η άρνηση οιασδήποτε μεταγενέστερης διαφήμισης από μια άμεση και αποτελεσματική διαδικτυακή σύνδεση.
• Εισαγωγή της ένδειξης «συμπεριφορική διαφήμιση» στις σχετικές επιγραμμικές διαφημίσεις, καθώς η
διαφάνεια αποτελεί βασική προϋπόθεση προκειμένου να μπορούν οι χρήστες να δίνουν τη συγκατάθεσή τους για τη συλλογή και την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων τους. Είμαστε της άποψης ότι
στο πλαίσιο της συμπεριφορικής διαφήμισης οι χρήστες ενδέχεται να μη γνωρίζουν ή να μην κατανοούν την τεχνολογία που υποστηρίζει τη συμπεριφορική διαφήμιση ή ακόμη και το ότι χρησιμοποιούνται
τέτοιου είδους διαφημιστικές πρακτικές με αποδέκτες εκείνους. Για το λόγο αυτό, υπογραμμίζουμε ότι
η είναι εξαιρετικά σημαντικό να εμφανίζεται ενημερωτικό παράθυρο στο οποίο θα συγκεντρώνονται
τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την κατανόηση αυτής της πρακτικής, δεδομένου ότι μόνο όταν οι
χρήστες είναι ενημερωμένοι μπορούν πράγματι να κάνουν συνειδητές επιλογές.

136

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

1.5 Προστασία Καταναλωτών και συστήματα εγγύησης των ασφαλίσεων
Τα συστήματα εγγύησης των ασφαλίσεων (ΣΕΑ) παρέχουν την έσχατη δυνατότητα προστασίας στους
καταναλωτές, όταν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις δεν είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους. Με άλλα λόγια παρέχουν προστασία από τον κίνδυνο μη ικανοποίησης των απαιτήσεων
τους σε περίπτωση που η ασφαλιστική τους εταιρεία καταστεί αφερέγγυα.
Τέτοιου είδους συστήματα υπάρχουν και σε άλλους τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, σε όλα τα κράτη μέλη έχουν καθιερωθεί συστήματα εγγύησης των καταθέσεων και αποζημίωσης των επενδυτών και ελάχιστα πρότυπα προστασίας έχουν εναρμονιστεί σε επίπεδο ΕΕ, με την
εφαρμογή της οδηγίας για τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων και της οδηγίας για τα συστήματα
αποζημίωσης των επενδυτών.
Ωστόσο, στον ασφαλιστικό τομέα δεν υπάρχει τέτοιο κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο. Από τις 30 χώρες της
ΕΕ και του ΕΟΧ μόνο σε 12 λειτουργούν ένα ή περισσότερα γενικά συστήματα εγγύησης των ασφαλίσεων. Αυτό σημαίνει ότι, υπολογιζόμενο σε όρους μεικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων, ένα τρίτο της
ασφαλιστικής αγοράς των χωρών αυτών δεν καλύπτεται από συστήματα εγγύησης των ασφαλίσεων σε
περίπτωση πτώχευσης μιας ασφαλιστικής εταιρείας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, μιλώντας με αριθμούς,
το 26% όλων των ασφαλιστηρίων ζωής και το 56% όλων των ασφαλιστηρίων κατά ζημιών να μην προστατεύονται.
Στις χώρες όπου υπάρχουν ήδη ΣΕΑ, η παρεχόμενη προστασία συχνά διαφέρει από το ένα σύστημα
στο άλλο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ετερογενή επίπεδα προστασίας των ασφαλισμένων μεταξύ των
κρατών μελών. Υπάρχουν επίσης σημαντικές διαφορές των ΣΕΑ από την άποψη του σχεδιασμού τους,
που επηρεάζουν το εύρος της παρεχόμενης προστασίας καθώς και τις λειτουργικές διαδικασίες και τους
τρόπους χρηματοδότησης.
Η έλλειψη εναρμονισμένων ρυθμίσεων για τα ΣΕΑ στην ΕΕ εμποδίζει την αποτελεσματική και ισότιμη
προστασία των καταναλωτών. Η κατάσταση αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε έλλειψη εμπιστοσύνης
των καταναλωτών στις σχετικές αγορές και να θέσει τελικά σε κίνδυνο τη σταθερότητα των αγορών αυτών. Θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει φραγμό για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ασφαλίσεων
στρεβλώνοντας το διασυνοριακό ανταγωνισμό.
Σε αυτό το πλαίσιο ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείναμε μέσα από νομοθετικά ψηφίσματα την έκδοση νέας νομοθεσίας, ώστε όλα τα κράτη μέλη να διαθέτουν σύστημα εγγύησης των ασφαλίσεων το
οποίο να είναι σύμφωνο με μια δέσμη ελάχιστων απαιτήσεων σχεδιασμού. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες
ενδείξεις υποστηρίζεται ότι μια συνεκτική προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ είναι ο καλύτερος τρόπος αποκατάστασης των υφιστάμενων αδυναμιών και ανισοτήτων σε θέματα προστασίας των ασφαλισμένων.

Η θ έ σ η μα ς
Τα συστήματα εγγύησης των ασφαλίσεων θεωρούνται πολύτιμο εργαλείο για τη μείωση των κινδύνων
που αντιμετωπίζουν οι ασφαλισμένοι σε περίπτωση πτώχευσης ασφαλιστικού οργανισμού. Στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο έχουμε εκφράσει επανειλημμένως την υποστήριξή μας προς μια κοινή προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ, θεωρώντας αυτήν απαραίτητη για την επιτυχία της νομοθεσίας «Φερεγγυότητα ΙΙ» (Solvency II).
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Το ζήτημα των ΣΕΑ είναι σύνθετο λόγω της μεγάλης
ποικιλομορφίας των υφιστάμενων συστημάτων στα
κράτη μέλη της ΕΕ και της αλληλεπίδρασης μεταξύ
των ΣΕΑ. Σε αυτή την κατεύθυνση εντοπίζουμε τρεις
τομείς όπου η ενωσιακή διάσταση των ΣΕΑ είναι απαραίτητη. Οι τομείς αυτοί σχετίζονται με τη διασφάλιση:
• Της προστασίας των καταναλωτών σε περίπτωση
πτώχευσης ασφαλιστή
• Της ισότιμης προστασίας των καταναλωτών ανεξάρτητα από το κράτος καταγωγής του ασφαλιστή
• Της προστασίας των καταναλωτών σε περίπτωση
απάτης ή καταχρηστικής πώλησης
Σε περιπτώσεις αφερεγγυότητας θεωρούμε ότι
είναι απαραίτητο οι διαθέσιμες στους καταναλωτές
πληροφορίες να είναι ευχερώς προσβάσιμες, διεξοδικές και εύκολης παρακολούθησης, με σαφείς
ενδείξεις για την Αρχή στην οποία πρέπει να απευθυνθεί ο καταναλωτής για προβολή αξιώσεων ή για
ενημέρωση. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η δημιουργία
Α∆ΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ
ενός μοναδικού σημείου επαφής για όλα τα χρημαΠαρασκευη, 12 Φεβρου
αριος 2010, p. 10
τοπιστωτικά συστήματα εγγύησης ή αποζημίωσης
θα εξασφάλιζε πραγματικά οφέλη για τους καταναλωτές από την υπάρχουσα νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά την παροχή πληροφοριών.
Επιπροσθέτως, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά των ασφαλιστικών εταιρειών παρουσιάζει αρρυθμίες
που έχουν ενταθεί λόγω της κρίσης, καθώς και με αφορμή τις δυσάρεστες εξελίξεις στον ασφαλιστικό
κλάδο στη χώρα μας, που είχαν ως αποτέλεσμα χιλιάδες ασφαλισμένοι να μείνουν εκτεθειμένοι χωρίς
ασφαλιστική κάλυψη και με τις επενδύσεις ετών να κινδυνεύουν να χαθούν επανειλημμένως στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου, τοποθετηθήκαμε υπογραμμίζοντας το μείζον θέμα της προστασίας των
καταναλωτών-ασφαλισμένων από περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας ασφαλιστικών εταιρειών. Για αυτούς τους λόγους, ζητήσαμε συγκεκριμένες κατευθύνσεις από την ΕΕ όσον αφορά τη διασφάλιση των
δικαιωμάτων των ασφαλισμένων σε τέτοιου είδους περιστατικά, καθώς επίσης και λύσεις-μέτρα για την
προστασία των καταναλωτών σχετικά με τα «υψηλού ρίσκου» επενδυτικά προγράμματα εγγυημένων
αποδόσεων.
Ωστόσο, δεδομένου ότι οι ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες εισέρχονται σε μία περίοδο σημαντικών
αλλαγών ενόψει της εφαρμογής της νέας Οδηγίας για τη φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιρειών,
Solvency II, καλέσαμε την ΕΕ να επεξεργασθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ομαλής μετάβασης στο νέο
καθεστώς, ώστε να διασφαλιστεί η επιβίωση τέτοιου είδους εταιρειών.
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
2010, p. 24
Τεταρτη, 14 Απριλιος

ΕΞΠΡΕΣ
Παρασκευη, 12 Φεβρουαριος 2010, p. 5

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
Κυριακη, 14 Φεβρουαρι

ος 2010, p. 64
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1.6 Διευθέτηση Καταναλωτικών Διαφορών
Παρά τις βελτιώσεις της προστασίας των καταναλωτών μετά τη δρομολόγηση της ενιαίας αγοράς, εξακολουθούν να υπάρχουν κενά που δυσκολεύουν τη ζωή των πολιτών και ιδίως των καταναλωτών και
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σύμφωνα με πρόσφατα στατικά στοιχεία ένας στους πέντε καταναλωτές στην ΕΕ αντιμετώπισε προβλήματα κατά την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών στην ενιαία αγορά, τα οποία
οδήγησαν σε απώλειες των καταναλωτών που υπολογίζονται στο 0,4% του ΑΕγχΠ της ΕΕ. Ωστόσο, μόνο
ένα μικρό ποσοστό από αυτούς επιζητεί και επιτυγχάνει αποτελεσματική έννομη προστασία.
Σήμερα υπάρχουν περισσότεροι από 750 φορείς Εξωδικαστικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) στην ΕΕ.
Παρόλα αυτά όμως, συγκρίνοντάς τους εύκολα κανείς μπορεί να αντιληφθεί ότι παρουσιάζουν πολύ
μεγάλες διαφορές –όχι μόνο σε ολόκληρη την ΕΕ, αλλά ακόμη και στο εσωτερικό των χωρών.
Στα περισσότερα κράτη μέλη οι υφιστάμενοι φορείς χειρίζονται καταναλωτικές διαφορές μόνο σε ορισμένους τομείς (ιδίως σε αυτούς που υπάγονται σε ρύθμιση, συμπεριλαμβανομένων των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καθώς και ταξιδίων και του τουρισμού). Σε
ορισμένες χώρες οι φορείς υπάρχουν μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές.
Αυτό σημαίνει ότι, παρά τον μεγάλο αριθμό των φορέων, υπάρχουν σημαντικά κενά στην κάλυψη. Σε
κάποιες χώρες (π.χ. Σλοβακία και Σλοβενία) δεν φαίνεται να υπάρχουν αναγνωρισμένοι φορείς ΕΕΔ ή σε
άλλες το σύστημα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω (π.χ. Κύπρος και Ρουμανία).
Ως αποτέλεσμα, οι ευρωπαίοι καταναλωτές δεν απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο πρόσβασης στην εξωδικαστική επίλυση διαφορών σε ολόκληρη την ΕΕ. Μόνο για το ήμισυ περίπου των υφιστάμενων φορέων
ΕΕΔ έχει κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πληρούν τα κριτήρια ποιότητας που καθορίζονται
από την ΕΕ. Επιπλέον, για την πλειονότητα των υφιστάμενων φορέων, η ευαισθητοποίηση καταναλωτών
και επιχειρήσεων –και ως εκ τούτου η πραγματική χρήση– είναι χαμηλή.
Επίσης, επί του παρόντος δεν υπάρχει καμία υποχρέωση για τις εθνικές δημόσιες αρχές να παρακολουθούν τακτικά τη χρήση και την αποτελεσματικότητα των φορέων ΕΕΔ, ιδίως όσον αφορά τα ποιοτικά
κριτήρια που ορίζονται από την ΕΕ (όπως κατάλληλα προσόντα, αμεροληψία, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και δικαιοσύνη). Σχετικά με τη δυνατότητα χειρισμού ολόκληρης της διαδικασίας επίλυσης των
διαφορών μέσω διαδικτύου (Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών, ΗΕΔ), πολύ λίγοι από τους υφιστάμενους
φορείς στην ΕΕ προσφέρουν τη δυνατότητα χειρισμού.
Σε αυτό το πλαίσιο, υποστηρίζοντας τη σημασία ύπαρξης τέτοιου είδους μηχανισμών, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο προωθήσαμε νέα νομοθετική δέσμη για την εξασφάλιση ενός απλού, ολιγοδάπανου και
αποτελεσματικού τρόπου εξωδικαστικής επίλυσης συμβατικών διαφορών που ανακύπτουν από την παροχή υπηρεσιών ή πώληση αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών.
Πιο συγκεκριμένα, με τη νέα νομοθεσία ενισχύεται η έννομη προστασία των καταναλωτών σε εγχώριες και διασυνοριακές συναλλαγές, καθώς παρέχεται σε κάθε καταναλωτή πρόσβαση σε έναν φορέα
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (όπως: διαιτητή, μεσολαβητή, συνήγορο του πολίτη ή επιτροπή καταγγελιών), σε περίπτωση κάθε εμπορικής διαφοράς μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων.
Χαρακτηριστικά, η Οδηγία για την Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών (ΕΕΔ) ενθαρρύνει τη χρήση τέτοιων μηχανισμών και απαιτεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν υψηλής ποιότητας φορείς, διαθέσιμους σε όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους.
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Το πλαίσιο αυτό ενισχύεται και από τον Κανονισμό για την Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών (ΗΕΔ) που
στοχεύει στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής διαδικτυακής πλατφόρμας επίλυσης τέτοιων διαφορών για
ακόμα ταχύτερη και απλούστερη εξυπηρέτηση και καθοδήγηση του καταναλωτή. Πρόκειται για έναν
ιστότοπο που θα παρέχει στους καταναλωτές ένα ενιαίο σημείο εισόδου για την εξωδικαστική επίλυση
διαφορών, μέσω του οποίου θα μπορούν να διαβιβάζουν τις καταγγελίες στον αρμόδιο φορέα ΕΕΔ. Η
πλατφόρμα ΗΕΔ θα είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης «Η Ευρώπη σου» και θα παρέχει
ένα τυποποιημένο έντυπο καταγγελίας, διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Η θ έ σ η μα ς γ ια την ε ναλ λ ακ τι κ ή επί λ υ ση διαφορών (ΕΕΔ)
Η ταλαιπωρία μιας χρονοβόρας και δαπανηρής δικαστικής διαμάχης λειτουργεί αποτρεπτικά για τους
καταναλωτές στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους σε περιπτώσεις εμπορικών διαφορών. Το αποτέλεσμα είναι να βγαίνουν ζημιωμένοι και να κλονίζεται η εμπιστοσύνη τους. Πιστεύουμε ότι η νέα νομοθεσία
δίνει στους πολίτες την αναγκαία εμπιστοσύνη για να πραγματοποιούν τις αγορές τους είτε εγχώρια, είτε
διασυνοριακά, χωρίς το φόβο ότι δεν θα τύχουν έννομης προστασίας σε περίπτωση προβλήματος με
αγαθά και υπηρεσίες που αγόρασαν. Για τις περισσότερες διαφορές που υποβάλλονται σε φορείς ΕΕΔ
εκδίδεται απόφαση εντός 90 ημερών. Επίσης η μεγάλη πλειονότητα των διαδικασιών ΕΕΔ προσφέρεται
δωρεάν στους καταναλωτές ή με χαμηλό κόστος (κάτω των 50 ευρώ) ενώ η διαδικασία ΕΕΔ είναι κατά
κανόνα απλούστερη σε σύγκριση με τις δικαστικές διαδικασίες.
Επίσης θεωρούμε ότι η ύπαρξη ενός αποτελεσματικού εξωδικαστικού συστήματος αποτελεί από τη
μια βασικό κίνητρο για τους καταναλωτές, ώστε να προσπαθούν να επιλύουν τα προβλήματά τους αντί
να τα αφήνουν ανεπίλυτα, ιδίως όταν διακυβεύονται μικρότερα ποσά. Για τις επιχειρήσεις από την άλλη,
οι αποτελεσματικοί εξωδικαστικοί μηχανισμοί μπορούν να αποτελέσουν κρίσιμης σημασίας στοιχείο για
τη διαχείριση των σχέσεών τους με τους πελάτες και για την αξιοπιστία τους, ενώ μπορούν επίσης να
συντελέσουν στην εξοικονόμηση κόστους πιθανών δικαστικών υποθέσεων. Η καλή λειτουργία της ΕΕΔ
θα οδηγήσει επίσης και στην αύξηση του διασυνοριακού εμπορίου στην ΕΕ δημιουργώντας παράλληλα
νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και συμβάλλοντας στην προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης.
Υπό αυτό το πρίσμα καταθέσαμε τις θέσεις μας υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι:
•	Οι υπηρεσίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών πρέπει να προσφέρονται χωρίς καμία χρέωση στους
καταναλωτές και να επιτρέπεται σε όλους η πρόσβαση.
• Θα πρέπει να παρέχουν αποτελεσματικές και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, προκειμένου να ενισχυθεί
η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις διασυνοριακές αγορές και να μην δημιουργείται ανταγωνιστικό
μειονέκτημα μεταξύ των εμπόρων.
• Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για την ηλεκτρονική πλατφόρμα και κυρίως όσον αφορά την
ανάπτυξη, τη λειτουργία (συμπεριλαμβανομένης και της μετάφρασης), τη συντήρηση, τη χρηματοδότησή της καθώς και την ασφάλεια των δεδομένων.
• Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία επίλυση των διαφορών, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία
των μερών ή των εκπροσώπων τους ενώπιον του φορέα, ενώ παράλληλα τα μέρη να έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν αν η φυσική παρουσία τους είναι απαραίτητη.
• Σε περίπτωση που τα συμβαλλόμενα μέρη αποφασίσουν να απορρίψουν την προτεινόμενη λύση θα
πρέπει να επικρατεί απόλυτη διαφάνεια και ο φορέας ΕΕΔ να μπορεί να δημοσιεύσει την εν λόγω λύση.
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• Προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή των μηχανισμών ΕΕΔ στα κράτη μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη για την αποτελεσματικότερη μεταφορά και σωστή εφαρμογή της παρούσας νομοθεσίας.

1.7 Προστασία καταναλωτών από τα οn line – επιγραμμικά τυχερά παιχνίδια
Ο τομέας των τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση (on line) σημειώνει διαρκή ανάπτυξη. Στο σύνολο της ΕΕ ο επίσημος ετήσιος τζίρος από τα τυχερά παιχνίδια υπολογίζεται σε 75,9 δις ευρώ, εκ των
οποίων τα 6,16 δις ευρώ προέρχονται από τον ιντερνετικό τζόγο, ο οποίος όμως αναπτύσσεται ταχύτατα.
Σήμερα, σύμφωνα με τα τρέχοντα αριθμητικά στοιχεία, περίπου το 10% των τυχερών παιχνιδιών στην
Ευρώπη διεξάγονται στο διαδίκτυο ή μέσω παρόμοιων διαύλων μετάδοσης, όπως κινητά τηλέφωνα ή
διαδραστικές πλατφόρμες τηλεόρασης με ανοδική τάση και όγκο αγοράς που ξεπερνά τα 10 δις ευρώ.
Χαρακτηριστικά, ο τζόγος μέσω ίντερνετ στην Ελλάδα εμφανίζεται να αντιπροσωπεύει το 5%, λίγο κάτω
από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Την ίδια στιγμή στη Σουηδία φτάνει στο 25,8% και στη Δανία το 21,9%.
Η αγορά των τυχερών παιχνιδιών που απαιτούν φυσική επιτόπια παρουσία και ο τομέας των τυχερών
παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση χαρακτηρίζονται από ευρύ φάσμα προϊόντων: παραδοσιακές λοταρίες αλλά και αθλητικά στοιχήματα, πόκερ, μπίνγκο και στοιχήματα σε ιπποδρομίες και κυνοδρομίες.
Το διαδίκτυο αποτελεί εκ φύσεως ένα μέσο το οποίο υπερβαίνει τα φυσικά σύνορα. Επομένως, τα
τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση δεν γνωρίζουν σύνορα. Λόγω της διαρκώς μεγαλύτερης προσφοράς και του αυξανόμενου αριθμού παικτών, ο κατακερματισμός της αγοράς ο οποίος παρατηρείται
επί του παρόντος στην Ευρώπη στον τομέα αυτόν καθίσταται ολοένα και περισσότερο εμφανής. Σε πάρα
πολλά κράτη μέλη επιβάλλονται ολικές απαγορεύσεις ή απαγορεύσεις υπό την επιφύλαξη(αίρεση ειδικής) άδειας, ενώ άλλα διαθέτουν μια πλήρως ανοικτή και απελευθερωμένη αγορά.
Όπως έχει διαπιστωθεί σε πολυάριθμες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, τα τυχερά παιχνίδια
δεν αποτελούν συνήθεις υπηρεσίες. Για το λόγο αυτόν εξαιρούνται ρητά από την Οδηγία για τις υπηρεσίες. Σύμφωνα με τη Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) τα κράτη μέλη έχουν ευρεία
αυτονομία ως προς τη ρύθμιση της αγοράς των εν λόγω παιγνίων, εφόσον οι ρυθμίσεις αυτές συνάδουν
με τους επιδιωκόμενους στόχους, παραδείγματος χάριν την καταπολέμηση της εξάρτησης από παιχνίδια.
Όμως, λόγω των πολύ διαφορετικών παραδόσεων, η αρχή της επικουρικότητας αποκτά έναν ιδιαίτερα
ισχυρό ρόλο. Τα κράτη μέλη καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια τον τρόπο με τον οποίο επιθυμούν να ρυθμίσουν τους τομείς των τυχερών παιχνιδιών τους. Αυτή η ιδιαίτερα διαφορετική ρύθμιση οδηγεί και στην
περίπτωση του διαδικτύου σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Οι φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών
από τα κράτη μέλη με ανοικτές αγορές και χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές έχουν πρόσβαση και σε χώρες στις οποίες απαγορεύονται τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση ή ανταγωνίζονται αδειοδοτημένους
φορείς εκμετάλλευσης παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση. Οι φορείς εκμετάλλευσης αυτοί, καθώς και φορείς
εκμετάλλευσης παιχνιδιών που απαιτούν φυσική επιτόπια παρουσία από τις χώρες αυτές, δεν είναι ανταγωνιστικοί. Επιπλέον, στο διαδίκτυο υπάρχει μια παράνομη μαύρη αγορά τεραστίων διαστάσεων.
Σε αυτή την κατεύθυνση ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταρτίσαμε πλήθος ψηφισμάτων με κεντρικό
θέμα την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών και ιδίως των ανηλίκων. Στα ψη142
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φίσματα αυτά λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη φύση του διασυνοριακού διαδικτυακού τζόγου καθώς
και ότι το 2% του ευρωπαϊκού πληθυσμού υποφέρει από εθισμό στα τυχερά παιχνίδια, θέσαμε τις βάσεις
για περαιτέρω προστασία των καταναλωτών στον τομέα αυτό, ενισχύοντας παράλληλα τη διοικητική
συνεργασία των κρατών μελών.
Στα εν λόγω ψηφίσματα επίσης εξετάζεται η ανάγκη να εφαρμοστούν σε όλα τα κράτη μέλη αυστηρά
και αξιόπιστα πρότυπα για την επαλήθευση της ηλικίας και της ταυτότητας, με βάση μεθόδους που έχουν
αποδειχθεί αποτελεσματικές σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης, έτσι ώστε να αποκλείονται από το παιχνίδι ανήλικοι ή άτομα που χρησιμοποιούν ψευδή στοιχεία ταυτοποίησης. Παράλληλα, υποστηρίζεται η
διατήρηση του δικαιώματος των κρατών μελών να επιβάλλουν τους απαραίτητους περιορισμούς που
κρίνουν αναγκαίους και δικαιολογημένους για την αντιμετώπιση των παράνομων διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών, προκειμένου να εφαρμόζεται η εθνική νομοθεσία και να αποκλείονται οι παράνομοι
φορείς εκμετάλλευσης από την πρόσβαση στην αγορά.

Η θ έ σ η μα ς
Τα τυχερά παιχνίδια είναι μια οικονομική δραστηριότητα ειδικής φύσης. Για αυτό το λόγο οι περιορισμοί
είναι αναγκαίοι τόσο για την προστασία των καταναλωτών και την πρόληψη της απάτης, όσο και για την
ακεραιότητα του αθλητισμού, την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και της δημόσιας υγείας. Τα κράτη μέλη αλλά και η ΕΕ θα
πρέπει να μεριμνήσουν και να θεσπίσουν από κοινού αποτελεσματικούς μηχανισμούς πρόληψης και
αποτελεσματικά μέτρα ευαισθητοποίησης έναντι των κινδύνων εθισμού και παθολογικής εξάρτησης στα
τυχερά παιχνίδια, στοχεύοντας ειδικότερα στους νέους και στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Θεωρούμε ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας, εφόσον τα
κράτη μέλη έχουν το κυρίαρχο δικαίωμα να καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίων θα οργανώνεται και
θα ρυθμίζεται η προσφορά των on line τυχερών παιχνιδιών Ταυτόχρονα, θα πρέπει να βελτιωθούν και οι
κοινές αρχές προστασίας των καταναλωτών σε αυτόν τον τομέα.
Παράλληλα, τονίσαμε αφενός ότι οι φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση
πρέπει να σέβονται την εθνική νομοθεσία των χωρών στις οποίες διεξάγονται τα εν λόγω παιχνίδια, αφετέρου ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρούν το αποκλειστικό δικαίωμα να επιβάλλουν όλα τα μέτρα που
θεωρούν αναγκαία για την αντιμετώπιση των παράνομων τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση,
για να εφαρμόζουν την εθνική νομοθεσία και να αποκλείουν τους παράνομους φορείς εκμετάλλευσης
από την πρόσβαση στην αγορά.
Επιπροσθέτως, είμαστε της άποψης ότι η προστασία των νέων και ιδιαίτερα των ανηλίκων από τα
τυχερά παιχνίδια αποτελεί έναν περαιτέρω καθολικό στόχο, ο οποίος δεν εξαρτάται από τις διαφορετικές
παραδόσεις και κουλτούρες των κρατών μελών. Πρέπει επομένως να καθορισθούν ελάχιστα πρότυπα
σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προστασία των ανηλίκων, για την καταπολέμηση της εξάρτησης από τα
παιχνίδια, αλλά και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
άλλων τύπων εγκληματικότητας που συνδέονται με τα τυχερά παιχνίδια. Είμαστε υπέρ μιας αξιόπιστης
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, την οποία θεωρούμε απαραίτητη.
Εκ κατακλείδι, ζητήσαμε από την Επιτροπή να μελετηθεί το επίπεδο του εθισμού σε όλα τα κράτη μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να τεθούν οι βάσεις για να συγκροτηθεί μια ολοκληρωμένη πολιτική
προστασίας του καταναλωτή από αυτή τη μορφή εθισμού.
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2. Η υγεία ως κοινωνικό αγαθό και αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα
Η υγεία και η πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη αποτελούν βασικές
προτεραιότητες για την ΕΕ και υπηρετούνται με πολιτικές που συμπληρώνουν τις εθνικές. Ωστόσο, για
να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας και ποιότητας σε όλη την ΕΕ, πρέπει να αντιμετωπιστούν με
επιτυχία πολλές προκλήσεις.
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται οι τρεις στρατηγικοί στόχοι της ΕΕ:
• Προαγωγή της καλής υγείας, πρόληψη ασθενειών και προαγωγή υγιεινού τρόπου ζωής μέσω της
αντιμετώπισης προβλημάτων που άπτονται της διατροφής, της σωματικής άσκησης, της κατανάλωσης
οινοπνευματωδών, καπνού και ναρκωτικών, των περιβαλλοντικών κινδύνων και των τραυματισμών.
Δεδομένης της γήρανσης του πληθυσμού, μεγαλύτερης προσοχής χρήζουν πλέον οι ειδικές υγειονομικές ανάγκες των ηλικιωμένων ατόμων.
• Προστασία των πολιτών από απειλές κατά της υγείας, βελτίωση της παρακολούθησης και της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση επιδημιών, καθώς και αυξημένη ικανότητα απόκρισης σε νέες προκλήσεις,
όπως η κλιματική αλλαγή.
• Προώθηση δυναμικών συστημάτων υγείας, παροχή βοήθειας στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης
των κρατών μελών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της γήρανσης του πληθυσμού, στις αυξανόμενες προσδοκίες των πολιτών και την κινητικότητα ασθενών και επαγγελματιών του κλάδου υγείας.
Στα κράτη μέλη αντίστοιχα, οι μεταρρυθμίσεις των συστημάτων υγείας πρέπει να εγγυώνται καθολική
πρόσβαση σε περίθαλψη υψηλής ποιότητας και να βελτιώνουν την αποδοτικότητα και την οικονομική
βιωσιμότητα των συστημάτων. Δεδομένου ότι ασπάζονται το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, αντιλαμβάνονται την υγεία ως δημόσιο και κοινωνικό αγαθό στον πυρήνα του κράτους πρόνοιας, αναφαίρετο
δικαίωμα του πολίτη και βασική υποχρέωση της πολιτείας. Ειδικά όσον αφορά την Ελλάδα, ο εθνικός
χαρακτήρας του υγειονομικού συστήματος οφείλει να εκπληρώνει απαρέγκλιτα τρεις βασικές αρχές:
• Ισότιμη πρόσβαση και καθολική κάλυψη
• Δωρεάν και άμεση παροχή υπηρεσιών
• Αναδιανεμητική στόχευση με γνώμονα την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων
Ο συγκεκριμένος τομέας αποτελεί παράλληλα ένα κρίσιμο μέγεθος που συνδέεται άρρηκτα με το σύνολο των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών και έναν σημαντικό αναπτυξιακό μηχανισμό με κομβικό ρόλο στην ενίσχυση της ελληνικής περιφέρειας και την εγγύηση της κοινωνικής συνοχής.
Αντιστοίχως, η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις επανειλημμένες διακηρύξεις της στον τομέα της υγείας, συνεπικουρεί το έργο των κρατών μελών προσθέτοντας αξία, ενώ επιτυγχάνει παράλληλα την απαραίτητη
συνεννόηση για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων, σε στενή συνεργασία πάντα με διεθνείς
εταίρους, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Ο ι τ ομ ε ί ς δ ρά σης
Τέσσερα ήταν τα κεντρικά ζητήματα που απασχόλησαν την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή αναφορικά με την προστασία της υγείας και την ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών,
αποτελώντας τα σημεία των παρεμβάσεων και των τροπολογιών μας:
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1. Η καταπολέμηση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας.
2. Η εξάλειψη και πρόληψη της εισόδου στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού των ψευδεπίγραφων φαρμάκων.
3. Η αναθεώρηση της Οδηγίας σχετικά με την κατασκευή, παρουσίαση και πώληση των προϊόντων καπνού και των συναφών προϊόντων.
4. Η νέα νομοθεσία για την ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς.
Στόχος μας ήταν να αναδείξουμε και να αναζητήσουμε λύσεις, καθώς και να πιέσουμε για την εντατικοποίηση των μέτρων και των ελέγχων εκ μέρους της ΕΕ σε θέματα που απασχόλησαν την επικαιρότητα,
ειδικά στην Ελλάδα.

2.1 Η καταπολέμηση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στην ΕΕ
Οι σημερινοί πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζουν κατά μέσο όρο περισσότερο και με καλύτερη υγεία
απ’ ότι οι προηγούμενες γενιές. Ωστόσο, η ΕΕ αντιμετωπίζει ένα σημαντικό πρόβλημα: υπάρχουν σημαντικές διαφορές στον τομέα της υγείας μεταξύ των κρατών μελών καθώς και στο εσωτερικό τους.
Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι διαφορές αυτές μπορεί να μεγαλώσουν. Η αυξημένη ανεργία και η
αβεβαιότητα που προκαλεί η σημερινή οικονομική κρίση επιδεινώνουν περαιτέρω την κατάσταση αυτή.
Πράγματι, σε ολόκληρη την ΕΕ η κατάσταση στην υγεία φαίνεται να ακολουθεί την κοινωνική διαβάθμιση. Οι ανισότητες μεταξύ των κοινωνικοοικονομικών ομάδων, αλλά και των κρατών μελών στο επίπεδο της υγείας και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης παραμένουν ένα από τα σοβαρότερα θέματα που
έχει να αντιμετωπίσει η Ένωση των 28.
Σύμφωνα με τη Eurostat, οι ανισότητες στον τομέα της υγείας μεταξύ των κρατών μελών είναι
ακόμη σημαντικές:
• Παρότι το μέσο επίπεδο υγείας στην ΕΕ συνέχισε να βελτιώνεται τις τελευταίες δεκαετίες, οι διαφορές στον τομέα της υγείας μεταξύ των διαφορετικών περιοχών και μεταξύ των πιο ευνοημένων
και των πιο μειονεκτούντων τμημάτων του πληθυσμού παραμένουν σημαντικές, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν μάλιστα αυξηθεί.
• Το 2006 η διαφορά μεταξύ των κρατών μελών με το υψηλότερο και το χαμηλότερο προσδόκιμο
επιβίωσης ήταν 8 χρόνια για τις γυναίκες και 14 για τους άντρες. Σε πολλές χώρες, το χάσμα μεταξύ του εθνικού προσδόκιμου επιβίωσης και του ευρωπαϊκού μέσου όρου έχει διευρυνθεί τις δύο
τελευταίες δεκαετίες.
• Οι διαφορές στον αριθμό των ετών καλής υγείας (υγιή έτη ζωής) μπορεί να φτάσουν τα 20 έτη. Συγκεκριμένα, οι πολίτες της κεντρικής και ανατολικής περιοχής της ΕΕ, και κυρίως οι άνδρες, ζουν,
κατά μέσο όρο λιγότερα υγιή έτη ζωής.
• Σε ολόκληρη την ΕΕ η κατάσταση στην υγεία ακολουθεί την κοινωνική διαβάθμιση. Σε ανθρώπους
χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου, με επαγγέλματα χαμηλότερης κοινωνικής καταξίωσης και με
εισοδήματα χαμηλότερης στάθμης παρατηρείται μικρότερη διάρκεια ζωής και υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης προβλημάτων υγείας των περισσότερων ειδών.
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•	Οι ευάλωτες και κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες, όπως οι μετανάστες, τα άτομα που ανήκουν σε
εθνοτικές μειονότητες, τα άτομα με αναπηρία και οι άστεγοι, έχουν ιδιαίτερα χαμηλό μέσο επίπεδο
υγείας. Για παράδειγμα, εκτιμάται ότι το προσδόκιμο επιβίωσης των Ρομά είναι κατά 10 χρόνια μικρότερο από εκείνο του γενικού πληθυσμού.
•	Οι διαφορές στον τομέα της υγείας συνδέονται με ορισμένους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες.
Οι οικονομικές συνθήκες μπορούν να επηρεάσουν πολλές πτυχές των συνθηκών διαβίωσης που
έχουν επιπτώσεις στην υγεία. Σε ορισμένες περιοχές της ΕΕ εξακολουθεί να μην υπάρχουν βασικές
υποδομές, όπως δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης.
• Πολλές περιοχές, ιδίως σε ορισμένα από τα νεότερα κράτη μέλη, προσπαθούν σκληρά να προσφέρουν στον πληθυσμό τους τις απαραίτητες υπηρεσίες υγείας. Τα εμπόδια στην πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη μπορεί να περιλαμβάνουν την έλλειψη ασφάλειας, τις υψηλές δαπάνες περίθαλψης, την έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, γλωσσικά και πολιτισμικά
εμπόδια. Σύμφωνα με ορισμένες έρευνες, οι φτωχότερες κοινωνικές ομάδες καταφεύγουν λιγότερο
στην υγειονομική περίθαλψη από τις πιο εύπορες ομάδες για παρόμοιες ιατρικές ανάγκες.
Αναγνωρίζοντας το μέγεθος και τις συνέπειες των διαφορών αυτών σε επίπεδο υγείας, κοινωνικής
συνοχής και οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και τις ανησυχητικές ενδείξεις για επέκταση και γενίκευση
του φαινομένου, λόγω της αυξημένης ανεργίας και της αβεβαιότητας που προκάλεσε η κρίση, υιοθετήθηκε ψήφισμα σχετικά με τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στην ΕΕ. Με αυτήν την
πρωτοβουλία ξεκίνησε στην ουσία και η συζήτηση για τον προσδιορισμό των αναγκαίων μέτρων που
έπρεπε να ληφθούν άμεσα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ανισοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη
και τα αυξημένα επίπεδα γήρανσης του πληθυσμού της ΕΕ.
Οι κύριες δράσεις της ΕΕ για την καταπολέμηση των ανισοτήτων στην υγεία:
• Ενσωμάτωση της ισότητας στον τομέα της υγείας στο πλαίσιο της γενικής κοινωνικής και οικονομικής
ανάπτυξης, με εξέταση του κατά πόσον η αυστηρή παρακολούθηση των ανισοτήτων στον τομέα της
υγείας είναι χρήσιμο εργαλείο για την παρακολούθηση της κοινωνικής διάστασης της μελλοντικής
στρατηγικής της Λισαβόνας (Ευρώπη 2020).
• Βελτίωση των τρόπων συνεργασίας με κράτη μέλη, ενδιαφερόμενα μέρη και περιφέρειες.
• Ενίσχυση της ευρωπαϊκής στήριξης για έρευνα.
• Έλεγχος των πολιτικών προκειμένου να εξακριβωθεί ο αντίκτυπός τους στη μείωση των ανισοτήτων.
• Υποστήριξη των κρατών μελών με σκοπό να χρησιμοποιήσουν καλύτερα την πολιτική συνοχής της
ΕΕ, τα διαρθρωτικά ταμεία και την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής με
σκοπό την αντιμετώπιση των παραγόντων των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας.
• Δραστηριότητες υπέρ συγκεκριμένων ευάλωτων ομάδων, όπως οι εθνοτικές μειονότητες, οι μετανάστες και οι Ρομά.
• Διερεύνηση πιθανών συνεργειών που μπορούν να δημιουργηθούν μεταξύ της αναπτυξιακής βοήθειας
της Επιτροπής και των προσπαθειών για τις ανισότητες στον τομέα της υγείας.
• Βελτίωση της μέτρησης και παρακολούθησης των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας.
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Η θ έ σ η μα ς γ ια την υγε ί α στην Ε λ λ άδ α και τ ην Ευρώπη
Οι κοινωνικές επιπτώσεις της σημερινής οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης είναι πλέον φανερές, καθώς υπολογίζονται περίπου πέντε εκατομμύρια περισσότεροι άνεργοι απ’ ότι στην αρχή της
κρίσης. Πολλά νοικοκυριά υπέστησαν μείωση του εισοδήματός τους, σημαντικός αριθμός κινδυνεύει
περισσότερο από τη φτώχεια και την υπερχρέωση, ενώ μερικοί έχουν χάσει τα σπίτια τους. Οι εργαζόμενοι με βραχυπρόθεσμες συμβάσεις ήταν οι πρώτοι που επλήγησαν από την ύφεση. Επλήγησαν ιδιαίτερα
οι μετανάστες, και οι νέοι και οι παλαιοί εργαζόμενοι με επαγγέλματα που παραδοσιακά κινδυνεύουν περισσότερο να βρεθούν σε επισφαλή θέση, αλλά επλήγησαν από την ανεργία και κατηγορίες εργαζομένων
που μέχρι τώρα ήταν σχετικά καλά προστατευμένες.
Σε αυτό το πλαίσιο θεωρούμε ότι η κρίση είχε σοβαρές επιπτώσεις στην υγειονομική περίθαλψη στα
περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, κυρίως όσον αφορά την προσφορά και ζήτηση. Από πλευράς προσφοράς, η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση οδήγησε σε μείωση της χρηματοδότησης για υγειονομικές και μακροχρόνιας περίθαλψης υπηρεσίες, εξαιτίας των περικοπών των προϋπολογισμών και των
χαμηλότερων φορολογικών εσόδων. Αντίθετα, αυξήθηκε η ζήτηση λόγω του συνδυασμού παραγόντων
που συμβάλλουν στην επιδείνωση της υγείας του πληθυσμού γενικά.
Κάποια κράτη μέλη συμπεριέλαβαν στα πακέτα ανάκαμψης πολιτικές για το μετριασμό των συνεπειών της
οικονομικής κρίσης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, επενδύοντας σε υποδομές υγείας, βελτιστοποιώντας τη χρηματοδότηση και αναδιαρθρώνοντας το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Η δράση ωστόσο
κατά των ανισοτήτων υγείας συνεχίζει να παρουσιάζει σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών.
Η πρόσβαση συνιστά βασικό ζήτημα όλων των δημόσιων υπηρεσιών. Σε αυτήν τη κατεύθυνση υποστηρίζουμε ότι η βελτίωση της πρόσβασης σε καλής ποιότητας νομικές συμβουλές και πληροφορίες
βοηθά τους πολίτες να γνωρίζουν περισσότερα σχετικά με τα ατομικά τους δικαιώματα. Η συλλογή και
κοινοποίηση στοιχείων σχετικά με αποτελεσματικές στρατηγικές, πολιτικές και δράσεις θα συμβάλει στη
συγκέντρωση υποστήριξης στις κυβερνήσεις και τους διαφόρους τομείς. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η
μείωση των ανισοτήτων υγείας πρέπει να θεωρείται βασική προτεραιότητα σε όλα τα επίπεδα της διαμόρφωσης της πολιτικής, ακολουθώντας έτσι μια «προσέγγιση υγείας σε όλες τις πολιτικές» και διασφαλίζοντας αποτελεσματικές εκτιμήσεις που θα λαμβάνουν υπόψη τις συνέπειες επί της ισότητας όσον
αφορά την υγεία.
Πάγια θέση μας είναι ότι στην Ευρώπη, αλλά και ειδικά στη χώρα μας, σε συνθήκες έντονης οικονομικής κρίσης, το στοίχημα είναι η δημιουργία ενός ισχυρού Δημόσιου Συστήματος Υγείας ως απαραίτητη
προϋπόθεση ενός αποτελεσματικού κοινωνικού κράτους.
Ως βασική συνιστώσα του κοινωνικού κράτους, η ουσιαστική ενίσχυση της δημόσιας υγείας πρέπει να
μετατραπεί σε σημείο αιχμής της ακολουθούμενης κοινωνικής πολιτικής για τη στήριξη των εργαζόμενων, των ανέργων και των συνταξιούχων.
Μέσα στην κρίση ένα δυναμικό, αξιόπιστο και αποκεντρωμένο εθνικό σύστημα υγείας μπορεί να δημιουργήσει «κοινωνικό έσοδο», να ανακουφίσει την ελληνική οικογένεια και να διασφαλίσει την κοινωνική
και περιφερειακή συνοχή, ενισχύοντας ταυτόχρονα την αναπτυξιακή διάσταση της οικονομίας.
Πριν το ξέσπασμα της κρίσης, τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούσαν γύρω στο 6% του μηνιαίου εισοδήματός τους για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (διαγνώσεις, θεραπείες, φάρμακα κ.λπ.), ποσοστό
τριπλάσιο από το μέσο όρο της αντίστοιχης δαπάνης (2%) των χωρών του ΟΟΣΑ. Σήμερα, όμως, οι
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επιπτώσεις της ύφεσης και της ακολουθούμενης πολιτικής στο «πορτοφόλι» της ελληνικής οικογένειας
έχουν οδηγήσει σε αύξηση της προσέλευσης των πολιτών στα δημόσια νοσοκομεία, η οποία προσεγγίζει
το 30%, καθώς και σε άνοδο κατά 17% της κίνησης στα Κέντρα Υγείας.
Η μεγάλη στροφή των πολιτών προς τις δομές δημόσιας υγείας είναι ένα τεράστιο στοίχημα που δεν
πρέπει να χαθεί. Σε περίπτωση που το ΕΣΥ ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις αυξανόμενες ανάγκες του
κόσμου, τότε μπορεί να καταξιωθεί στη συνείδηση των Ελλήνων, αλλά και να συμβάλει αποτελεσματικά
στη δημιουργία ενός «κοινωνικού μισθού» ικανού να αναπληρώσει ένα μέρος της μεγάλης εισοδηματικής απώλειας που έχει υποστεί ο ελληνικός λαός από την κοινωνικά άδικη κυβερνητική πολιτική διαχείρισης της δημοσιονομικής εξυγίανσης.
Η πρόκληση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη και σύνθετη, αν συνυπολογίσει κανείς τα διαχρονικά προβλήματα (παθογένειες, στρεβλώσεις, γραφειοκρατία, ελλείψεις προσωπικού) στη λειτουργία της δημόσιας
υγείας, τη μη έγκαιρη πραγματοποίηση εξετάσεων από μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού λόγω οικονομικής στενότητας ή αδυναμίας, αλλά και το δυσμενές περιβάλλον από τις κυβερνητικές επιλογές για
συνεχή μείωση των κρατικών δαπανών για το έτσι και αλλιώς υποχρηματοδοτούμενο ΕΣΥ.

Οι π α ρ ε μβ ά σ ε ις μας γι α την καταπολ έμηση των ανισοτ ήτων στ ην υγεία
Προκειμένου να αναδείξουμε τα ζητήματα της ελληνικής πραγματικότητας, προχωρήσαμε στην κατάθεση
ερωτήσεων προς τους αρμόδιους επιτρόπους με αφορμή τις επικείμενες περικοπές στον τομέα της υγείας.
Στόχος ήταν να διερευνήσουμε την πρόθεση της Επιτροπής να συνδράμει τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν έντονα δημοσιονομικά προβλήματα, όπως η χώρα μας, στην προσπάθειά τους να προάγουν
την ισοτιμία στην υγεία των πληθυσμών τους μειώνοντας τις ανισότητες και να διασφαλίσουν επαρκή
υγειονομική περίθαλψη και πρόσβαση σε δωρεάν και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, ως αναφαίρετο δικαίωμα των πολιτών και υποχρέωση των κρατών μελών.
Συγεκριμένα ζητήσαμε από την Επιτροπή:
• Την προοώθηση ενεργειών για τη διασφάλιση της ισοτιμίας στην υγεία των πληθυσμών μειώνοντας τις
ανισότητες
• Τη θέση της αναφορικά με την ακολουθούμενη πολιτική στην Ελλάδα και τις προβλεπόμενες περικοπές στον τομέα της υγείας
• Την πρόληψη και αντιμετώπιση των καθυστερήσεων πληρωμών σε συμβάσεις δημοσίου στον χώρο
της νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, με συνέπεια τις ελλείψεις σε φάρμακα και
ιατρικό εξοπλισμό και την παροχή χαμηλής ποιότητας περίθαλψης
• Την εξέταση δημιουργίας ενός ενιαίου ευρωπαϊκού συστήματος αξιολόγησης των εθνικών συστημάτων υγείας

2.2 Η αντιμετώπιση του φαινομένου των πλαστών φαρμάκων
Η ευρωπαϊκή πολιτική βασίζεται στην αρχή ότι η καλή υγεία του πληθυσμού αποτελεί προϋπόθεση για
την επίτευξη των βασικών στόχων της που είναι η ευημερία, η αλληλεγγύη και η ασφάλεια. Οι στόχοι
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που προτείνει η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα επόμενα έτη συνίστανται στη διασφάλιση της πρόσβασης
σε οικονομικά, ασφαλή και αποτελεσματικά φαρμακευτικά προϊόντα και τη βελτίωση της ποιότητας και
διάθεσης πληροφοριών, ώστε οι πολίτες να κάνουν τις επιλογές τους μετά από πλήρη ενημέρωση.
Ωστόσο, η εξάπλωση των πλαστών φαρμάκων όσον αφορά την ταυτότητα, το ιστορικό ή την πηγή τους
είναι ένα φαινόμενο που λαμβάνει ιδιαίτερα ανησυχητικές διαστάσεις και αποτελεί σοβαρή απειλή για
τους ευρωπαίους πολίτες. Μάλιστα, στην εσωτερική αγορά της ΕΕ τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί,
μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες ανησυχητικές παρατηρήσεις:
•	Οξεία αύξηση των κατασχέσεων ψευδεπίγραφων φαρμάκων από τα τελωνεία (2,7 εκατ. φάρμακα στα
τελωνεία της ΕΕ το 2006, 2,5 εκατ. το 2007• αύξηση 384% συγκριτικά με 2005).
• Τάση από την παραποίηση φαρμάκων "τρόπου ζωής" στην παραποίηση ζωτικών φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων για τη θεραπεία του καρκίνου και καρδιοπαθειών, ψυχικών νόσων και
μολύνσεων. Η θεραπευτική αγωγή με τέτοια παραποιημένα φάρμακα μπορεί να αποβεί μοιραία.
• Τάση με στόχο την παραδοσιακή αλυσίδα εφοδιασμού. Παράλληλα με το διαδίκτυο γίνεται στόχος όλο
και περισσότερο η εγκεκριμένη αλυσίδα διανομής. Από 13 κράτη μέλη που είχαν στοιχεία, 7 ανέφεραν
περιστατικά παραποίησης φαρμάκων στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού.
Πράγματι, καθώς ο αριθμός ψευδεπίγραφων φαρμάκων ενισχύεται, παρατηρείται παράλληλη αύξηση στη διατιθέμενη ποσότητα και διοχέτευσή τους μέσω της νόμιμης αλυσίδας εφοδιασμού προς τους
ασθενείς. Εξαιτίας αυτού του λόγου, το 2007 πολλές χιλιάδες κουτιά τέτοιων φαρμάκων περιήλθαν σε
ασθενείς στην ΕΕ.
Οι ουσιαστικές αιτίες για τις οποίες τα ψευδεπίγραφα φάρμακα εξακολουθούν να μην εντοπίζονται στη
νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού είναι πολλαπλές, αλλά θα μπορούσαν να συνοψιστούν στις εξής τέσσερις:
1. Τα ψευδεπίγραφα φάρμακα δεν μπορούν πάντα να διακρίνονται ευχερώς από τα γνήσια.
2. Η αλυσίδα εφοδιασμού έχει καταστεί ιδιαίτερα περίπλοκη και αποδεικνύεται τόσο ισχυρή όσο και ο πιο
αδύναμος κρίκος της.
3. Υπάρχει ανασφάλεια δικαίου ως προς το καθεστώς που εφαρμόζεται στα προϊόντα τα οποία εισέρχονται στην ΕΕ, ενώ φέρεται να μην διατίθενται στην αγορά.
4. Ήδη οι δραστικές φαρμακευτικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία παρασκευής μπορεί να
είναι ψευδεπίγραφες των πρωτότυπων δραστικών φαρμακευτικών ουσιών.

Οι κ ύ ρ ιε ς δρ ά σει ς της Ε Ε γι α την καταπολέμηση των ψευδεπίγραφων φαρμάκων
Η ΕΕ προκειμένου να αντιμετωπίσει το τεράστιο ζήτημα των ψευδεπίγραφων φαρμάκων προτείνει νέα
νομοθεσία, επιχειρώντας να θεσπίσει ένα αποτελεσματικό νομοθετικό πλαίσιο καταπολέμησης τέτοιου
είδους φαρμάκων στην εσωτερική αγορά της. Γι’ αυτό το λόγο προχώρησε σε ενέργειες όπως η εισαγωγή βελτιωμένων χαρακτηριστικών ασφαλείας και συστημάτων παρακολούθησης και ιχνηλασιμότητας
της συσκευασίας των φαρμάκων, η απλοποίηση των διαδικασιών, η βελτίωση της διαφάνειας και της
επικοινωνίας, η συλλογή δεδομένων και οι διαδικασίες αξιολόγησης, καθώς και η θέσπιση βέλτιστων
πρακτικών.
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Οι π α ρ ε μβ ά σ ε ις μας γι α την καταπολ έμηση των ψευδεπίγραφων φαρμάκων
Οι ασθενείς πρέπει να είναι απολύτως σίγουροι ότι τα φάρμακα που καταναλώνουν είναι πράγματι αυτά
που περιμένουν. Η χρήση ψευδεπίγραφων φαρμάκων μπορεί να οδηγήσει τη θεραπεία σε αποτυχία και
να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή των ασθενών. Σε αυτό το πλαίσιο υποστηρίξαμε ότι πρέπει να καθοριστούν
σε κοινοτικό επίπεδο χαρακτηριστικά ασφάλειας που θα εγγυώνται την ταυτοποίηση, την εξακρίβωση
της γνησιότητας και την ανιχνευσιμότητα των φαρμάκων τα οποία χορηγούνται με ιατρική συνταγή.
Επιπλέον τονίσαμε τη σημασία της διασφάλισης ενός αυστηρού ελέγχου των πληροφοριών που οι φαρμακευτικές εταιρείες θα πρέπει να παρέχουν στους ασθενείς, κυρίως στις πλέον ευάλωτες και λιγότερο
ενημερωμένες ομάδες, καθώς και την ανάγκη ενός αποτελεσματικού και ανεξάρτητου συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης.
Υποστηρίξαμε επίσης σθεναρά το δικαίωμα των κρατών μελών να απαγορεύουν την πώληση συνταγογραφούμενων φαρμάκων μέσω διαδικτύου, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η παράνομη προμήθειά
τους. Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ διαφόρων εθνικών και διεθνών φορέων που
συμμετέχουν στην καταπολέμηση ψευδεπίγραφων φαρμάκων και ότι έχει ιδιαίτερη σημασία να βελτιωθεί η διεθνής συνεργασία και να αναπτυχθούν οι κατάλληλοι πολυμερείς μηχανισμοί που θα δώσουν τη
δυνατότητα στις χώρες εισαγωγής να ξεκινήσουν έρευνες και να εντοπίσουν την πραγματική πηγή της
παραποίησης φαρμάκων που εισέρχονται στις αγορές τους.
Επιπροσθέτως, με μια σειρά ερωτήσεων και παρεμβάσεων, επισημάναμε τους κινδύνους που διατρέχουν οι καταναλωτές-ασθενείς από την πώληση παραποιημένων φαρμάκων μέσω παράνομων και
νόμιμων οδών της αλυσίδας εφοδιασμού.
Στη σχετική ερώτησή μας, ο αρμόδιος Επίτροπος για θέματα Βιομηχανίας και Επιχειρηματικότητας, κ.
Antonio Tajani, απάντησε ότι με νέα νομοθετική πράξη προβλέπεται περαιτέρω ενίσχυση των εν λόγω
διατάξεων σχετικά με το εμπόριο και τη χονδρική πώληση φαρμάκων, την εισαγωγή φαρμάκων στην
ΕΕ, καθώς και των διατάξεων σχετικά με την παρασκευή και την εισαγωγή των δραστικών ουσιών.
Παράλληλα, η Επιτροπή συνεργάζεται και με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), με σκοπό την
καταπολέμηση της παραποίησης φαρμάκων, καθώς και με το Συμβούλιο της Ευρώπης για την επιλογή
των κατάλληλων στρατηγικών.
Ο Επίτροπος διαβεβαίωσε ότι οι περισσότερες χώρες της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, διαθέτουν αποτελεσματικά ρυθμιστικά συστήματα και συστήματα ελέγχου της αγοράς φαρμάκου, με αποτέλεσμα να έχουν χαμηλό ποσοστό παραποιημένων φαρμάκων, δηλαδή πολύ λιγότερο από 1%. Παρ’ όλα
αυτά, παραδέχθηκε ότι ο όγκος των ψευδεπίγραφων φαρμάκων διακινείται κυρίως μέσω διαδικτύου,
καθώς σύμφωνα με πρόσφατη δημοσίευση της Π.Ο.Υ., πάνω από το 50% των υποθέσεων φαρμάκων,
που διακινήθηκαν μέσω διαδικτύου από παράνομους δικτυακούς τόπους που αποκρύπτουν τη φυσική
τους διεύθυνση, διαπιστώθηκε ότι αφορούσαν παραποιημένα φάρμακα.
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2.3 Η αναθεώρηση της Οδηγίας σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση
και την πώληση των προϊόντων καπνού και των συναφών προϊόντων
Δεν χρειάζεται επιπλέον επιχειρηματολογία γιατί το κάπνισμα αποτελεί μια από τις πιο βλαβερές "συνήθειες" για την υγεία και πώς αυτό συνδέεται με πολλά είδη καρκίνου, καρδιαγγειακά νοσήματα και
αναπνευστικές παθήσεις.
Την τελευταία δεκαετία, η ΕΕ έχει ξεκινήσει μια συντονισμένη προσπάθεια για τον περιορισμό του καπνίσματος με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την ενδυνάμωση της ευαισθητοποίησης όσον
αφορά τους κινδύνους της χρήσης προϊόντων καπνού, την αύξηση των κινήτρων για τη διακοπή του
καπνίσματος και την αποθάρρυνση της έναρξής του. Η λήψη νομοθετικών μέτρων, η χρηματοδότηση προγραμμάτων καταπολέμησης του καπνίσματος και η υλοποίηση ενημερωτικών εκστρατειών είναι
μόνο μερικά από τα μέτρα τα οποία εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο. Η βασική αντικαπνιστική πολιτική
της ΕΕ συμπυκνώνεται κυρίως σε δύο νομοθετικές πράξεις: την Οδηγία 2001/37 για τα προϊόντα καπνού, η οποία έχει ως στόχο τη ρύθμιση νομοθετικών διατάξεων στα κράτη μέλη σχετικά με τη μέγιστη
περιεκτικότητα των τσιγάρων σε πίσσα, νικοτίνη και μονοξείδιο του άνθρακα και τις προειδοποιήσεις οι
οποίες αφορούν την υγεία και την Οδηγία 2003/33, η οποία αφορά τη διαφήμιση των προϊόντων καπνού
και την προώθησή τους.
Τα δεδομένα είναι αποκαλυπτικά σχετικά με τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος. Σε επίπεδο
ΕΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, περίπου 650.000 άτομα πεθαίνουν
πρόωρα από αιτίες που σχετίζονται με το κάπνισμα, με τη χώρα μας να κατέχει, σύμφωνα με στατιστικές, τα υψηλότερα ποσοστά καπνιστών σε ολόκληρη την Ευρώπη και το 70% των νέων μας να
είναι καπνιστές. Τα συμπεράσματα του τελευταίου Ευρωβαρόμετρου μάλιστα, καταλήγουν στο ότι,
ενώ ο αριθμός των καπνιστών μειώνεται συνεχώς στην ΕΕ, το ένα τρίτο των Ευρωπαίων εξακολουθεί να καπνίζει.

Οι κ ύ ρ ιε ς δρ ά σε ι ς της Ε Ε γι α τον περιορισμό του καπνίσματος
Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο, έχουν υιοθετήσει μέτρα κατά
του καπνίσματος. Η εμπειρία όμως έχει δείξει ότι οι σχετικοί εθνικοί νόμοι σε πολλά κράτη μέλη είτε δεν
εφαρμόζονται καθόλου, είτε εφαρμόζονται πλημμελώς και ως εκ τούτου παρά τις απαγορεύσεις δεν αποφέρουν τα προσδοκώμενα αποτέλεσμα. Η Επιτροπή έπρεπε να λάβει υπόψη της την αποτελεσματικότητα
τέτοιου είδους μέτρων και να επαναπροσαρμόσει την στρατηγική της εφαρμόζοντας ρεαλιστικές λύσεις.
Δεδομένου λοιπόν ότι πέρασαν πάνω από 10 χρόνια από την τελευταία έκδοση της Οδηγίας για τα προϊόντα καπνού (ΟΠΚ), η εν λόγω νομοθεσία κρίθηκε αναγκαίο να επικαιροποιηθεί και να συμπληρωθεί,
προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις που έχουν σημειωθεί στην αγορά, στην επιστήμη και σε
διεθνές επίπεδο.
H αναθεώρηση της νομοθεσίας, αποτέλεσε μοναδική ευκαιρία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση
του προβλήματος του καπνίσματος, την προστασία της δημόσιας υγείας και των νέων. Πιο συγκεκριμένα, ζητούμενο ήταν:
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• να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, εξασφαλίζοντας συγχρόνως υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας,
• να επιδιωχθεί η ρύθμιση των προϊόντων καπνού με τρόπο που να αντανακλά τα χαρακτηριστικά του
καπνού ως εθιστικού προϊόντος, η κατανάλωση του οποίου έχει αποδεδειγμένες αρνητικές συνέπειες
για την υγεία (κατάργηση τσιγάρων «slim» και τσιγάρων με γεύσεις),
• να εξασφαλιστεί ότι τα συστατικά και η συσκευασία δεν ενθαρρύνουν ούτε διευκολύνουν την έναρξη
του καπνίσματος από τους νέους.
Σύμφωνα με το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων (που διήρκεσαν παραπάνω από δύο χρόνια) για
την τελική διαμόρφωση της νέας νομοθεσίας ως επί το πλείστον επιτυγχάνεται ο γενικός στόχος της
αναθεώρησης, καθώς προβλέπεται:
• Εναρμόνιση των συνδυασμένων προειδοποιήσεων (εικόνα και κείμενο) για την υγεία, που θα καλύπτουν το 65% της επιφάνειας των δύο μεγάλων πλευρών του πακέτου.
• Απαγόρευση των αρωμάτων μινθόλης ή φρούτων και των μικρών
πακέτων, διότι κάνουν το προϊόν πιο ελκυστικό δίνοντάς του παράλληλα μια χαρακτηριστική γεύση. Ωστόσο, τα αναγκαία πρόσθετα
για την παραγωγή του καπνού, όπως η ζάχαρη, θα επιτρέπονται
καθώς και άλλες ρητά καθορισμένες ουσίες σε καθορισμένες συγκεντρώσεις.
• Αναγνώριση των ηλεκτρονικών τσιγάρων ως φαρμακευτικά, εφόσον έχουν θεραπευτικές ιδιότητες (σε αντίθετη περίπτωση χαρακτηρίζονται ως καπνικά προϊόντα).
• Λήψη μέτρων για την πάταξη του λαθρεμπορίου μέσω συστήματος
παρακολούθησης και εντοπισμού και χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Οι θ έ σ ε ις μα ς γι α την αναθ ε ώ ρηση τη ς νομοθεσίας
γ ι α τα π ρ ο ϊό ν τα καπνού
Σε αυτό το πλαίσιο και λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω αναθεώρηση προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των κρατών μελών, εξαιτίας κυρίως των διαφορετικών προσεγγίσεων και συμφερόντων, υποστηρίξαμε σε συνεργασία και σε κοινή γραμμή με
τους Έλληνες συναδέλφους σημαντικά ζητήματα άμεσου ενδιαφέροντος για τη χώρα μας και την ελληνική επιχειρηματικότητα και
οικονομία.
Σε αυτήν την κατεύθυνση μεταξύ άλλων υποστηρίξαμε ότι με
την απαγόρευση των τσιγάρων τύπου «slim» θίγεται ένα ποσοστό
των ελληνικών εξαγωγών, καθώς σύμφωνα με την ομοσπονδία
ελληνικών καπνοβιομηχανιών, πάνω από το 15% της κατανάλωσης τσιγάρων στην Ελλάδα είναι τσιγάρα τύπου slim, ενώ το
ποσοστό των τσιγάρων τύπου slim στη Βουλγαρία, όπου τα ελληνικά σήματα έχουν κυρίαρχη θέση, ανέρχεται σε 30%.
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Στη βάση αυτή, θεωρήσαμε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη μιας ισορροπημένης προσέγγισης, η οποία
θα αποβλέπει στη μείωση του καπνίσματος και την προστασία της υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις βασισμένες στην τεκμηρίωση ως προς τη σχέση κόστους – αποτελέσματος. Επιπλέον, τονίσαμε ότι η παρούσα διάταξη επεμβαίνει σε ένα πολύ μικρό ποσοστό της αγοράς
καπνού και ως εκ τούτου δεν καθίσταται αποτελεσματική για την προάσπιση της υγείας των πολιτών,
ενώ διαφαίνεται ότι η εφαρμογή της είναι επιλεκτική και αποσπασματική, δεν εγγυάται την διακοπή του
καπνίσματος από τους καπνιστές των τσιγάρων slim, που κατά πάσα βεβαιότητα θα στραφούν σε άλλη
κατηγορία προϊόντων καπνού, και δεν διαμορφώνει ενιαία, σαφή και συνεπή στρατηγική για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας.
Αναφορικά με τις εικονογραφημένες προειδοποιήσεις, υποστηρίξαμε ότι, στην περίπτωση που αυτές καλύπτουν το 75% της εξωτερικής επιφάνειας και ταυτόχρονα εφαρμοστεί, όπως υποστηρίζεται,
η ομοιομορφία στα πακέτα, αποδυναμώνεται το λογότυπο των εταιρειών, γεγονός που περιορίζει τον
ανταγωνισμό σε επίπεδο τιμών. Γι’ αυτό το λόγο, επισημάναμε ότι θα πρέπει να ελεγχθεί κατά πόσο
το συγκεκριμένο μέτρο επιτυγχάνει τη μείωση της κυκλοφορίας των προϊόντων καπνού, δεδομένου
ότι ρυθμίζει μόνο την εμφάνιση του πακέτου επιβάλλοντας ουσιαστικά την ομοιομορφία, με κίνδυνο να
προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισμού ενώ παράλληλα δεν τεκμηριώνεται με σαφήνεια ο τρόπος με
τον οποίο η συγκεκριμένη ρύθμιση προασπίζει την δημόσια υγεία.
Ταυτόχρονα στο ζήτημα της ιχνηλασιμότητας των χαρακτηριστικών ασφαλείας και των λοιπών μέτρων
για την πάταξη του λαθρεμπορίου υποστηρίξαμε σθεναρά ότι θα πρέπει να ισχύσουν ρητά οι προβλέψεις
του Πρωτοκόλλου για το Παράνομο Εμπόριο των προϊόντων καπνού, όπως αυτό διαμορφώθηκε το
2012 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με την καθοριστική συμμετοχή της ΕΕ.

Οι π α ρ ε μβ ά σ ε ις μας γι α την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου και τ ην
ε νί σ χυ σ η τ ης α σφ άλ ε ι ας
Σε αυτό το πλαίσιο, απευθύναμε σειρά ερωτήσεων προς τους αρμόδιους επιτρόπους:
• Αναφορικά με την αναγκαιότητα λήψης επιπλέον μέτρων για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση
του παράνομου εμπορίου πλαστών και πολλές φορές παραποιημένων τσιγάρων. Πρόκειται για ένα
φαινόμενο σε έξαρση, που εγκυμονεί κινδύνους τόσο για την υγεία των καταναλωτών καθώς αρκετά
συχνά τα προϊόντα είναι νοθευμένα, όσο και για την οικονομία των κρατών μελών λόγω της σημαντικής απώλειας εσόδων από φόρους και δασμούς (βάσει στοιχείων οι ετήσιες κατασχέσεις από χώρες
τις ΕΕ φθάνουν τα 5 δις τσιγάρα).
• Για εμάς, η αναθεώρηση της εν λόγω Οδηγίας αποτέλεσε ευκαιρία για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος του καπνίσματος των ανηλίκων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεδομένου ότι τα ποσοστά
στην Ευρώπη είναι αρκετά υψηλά. Με γνώμονα λοιπόν ότι η μείωση του καπνίσματος των νέων οφείλει να
αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε σοβαρής πολιτικής για το κάπνισμα, καταθέσαμε μαζί με τον Ευρωβουλευτή Γ. Παπανικολάου σχετική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να τονίσουμε
την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο πρόβλημα, με πρόνοια προστασίας των ανηλίκων από την
πρόσβαση στα προϊόντα καπνού και εντατικούς ελέγχους με επιβολή αυστηρών κυρώσεων.
• Ζητήσαμε να καλυφθεί το κενό που εντοπίζεται στην ασφάλεια χρήσης και τα πιστοποιητικά ελέγχου του ηλεκτρονικού τσιγάρου, αναφορικά κυρίως με θέματα προτύπων ασφαλείας, πιστοποίησης
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και ποιοτικού ελέγχου σε όλα τα στάδια από την
παραγωγή μέχρι τη διάθεση των συγκεκριμένων προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά. Το θέμα
λαμβάνει ακόμα πιο επιτακτικό χαρακτήρα, καθώς τα συγκεκριμένα προϊόντα παρουσιάζονται
ευρέως ως υποκατάστατα των τσιγάρων, ιδιαίτερα ελκυστικά σε νεαρές ηλικίες την ώρα που
η επιστημονική κοινότητα και οι αρμόδιες αρχές
παγκοσμίως εκφράζουν ανησυχίες.
Στην απάντηση του, ο αρμόδιος Επίτροπος της ΕΕ
για θέματα φορολογίας και τελωνειακής ένωσης,
ελέγχου και καταπολέμησης της απάτης, Algirdas
Semeta, αναγνωρίζει τη διογκούμενη απειλή για την
υγεία των ευρωπαίων πολιτών, καθώς και τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ και των κρατών μελών, υπογραμμίζοντας ότι μέσω της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) η Επιτροπή εφαρμόζει σαφή στρατηγική για τη συνδρομή των κρατών
μελών στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου τσιγάρων με ενέργειες όπως:
• Η υποστήριξη επιχειρησιακών υποθέσεων και ο
συντονισμός με τρίτες χώρες.

ΚΕΡ∆ΟΣ
p. 79
Τριτη, 31 Μαιος 2011,

• Η τοποθέτηση αξιωματικού-συνδέσμου στην Κίνα,
μία από τις κύριες πηγές τσιγάρων απομίμησης/παραποίησης που εισάγονται στην ΕΕ, και αντίστοιχα
σε τρία άλλα επικίνδυνα σημεία μέσα στο 2010.
• Η οργάνωση τελωνειακών επιχειρήσεων, π.χ. «Diabolo» και «Diabolo ΙΙ», για τον εντοπισμό προϊόντων
απομίμησης ή παραποίησης από την Κίνα που εισάγονται παράνομα στη ΕΕ σε εμπορευματοκιβώτια
(Σεπτέμβριος 2009).
• Η παροχή πληροφοριών στα κράτη μέλη σχετικά με νέους κινδύνους και τάσεις στο λαθρεμπόριο τσιγάρων.
Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι ο διεθνής χαρακτήρας του λαθρεμπορίου καθιστά αναγκαία τη συνεργασία με διεθνείς εταίρους, ώστε να εξαρθρωθούν τα οργανωμένα παράνομα συμφέροντα. Για το λόγο
αυτό έχει συνάψει συμφωνίες αμοιβαίας συνδρομής με 55 χώρες, ενώ άλλες βρίσκονται στο στάδιο των
διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, η συνεργασία με την καπνοβιομηχανία είχε ως αποτέλεσμα την κατάσχεση εκατοντάδων εκατομμυρίων τσιγάρων και το κλείσιμο πάνω από 30 παράνομων εγκαταστάσεων
παραγωγής στην επικράτειά της.
Τέλος, ο Επίτροπoς επισημαίνει ότι, μέσω της OLAF, η ΕΕ διαδραματίζει βασικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις σύναψης πρωτοκόλλου για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου προϊόντων καπνού, σύμφωνα
με το άρθρο 15 της σύμβασης-πλαισίου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τον έλεγχο του καπνού.
Εάν οι διαπραγματεύσεις ολοκληρωθούν επιτυχώς, το πρωτόκολλο θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε
περισσότερες από 165 χώρες και να δώσει πραγματική ώθηση στις διεθνείς προσπάθειες για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνού.
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2.4 Η νέα νομοθεσία για την ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της
αγοράς
Η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων είναι ένας από τους τέσσερις πυλώνες της ενιαίας αγοράς
της ΕΕ. Ο πυλώνας αυτός και η ορθή λειτουργία της ενιαίας αγοράς εξαρτώνται αποκλειστικά από την
εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Οι ευρωπαίοι πολίτες στην επικράτεια της ΕΕ πρέπει να είναι σίγουροι ότι ανεξάρτητα από τον τόπο κατασκευής των προϊόντων και από το κράτος μέλος όπου ενδέχεται
να τα αγοράσουν τα προϊόντα που χρησιμοποιούν είναι ασφαλή και συμμορφούμενα με τα ευρωπαϊκά
πρότυπα και απαιτήσεις. Είναι γεγονός ότι η αποτελεσματική και ποιοτική εποπτεία της αγοράς πρέπει
να αποτελεί την έσχατη εγγύηση γι’ αυτό, ενώ παράλληλα πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα δεν
παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια.
Είναι προφανές ωστόσο ότι οι μηχανισμοί εποπτείας των κρατών μελών δεν αρκούν για να αντιμετωπισθεί ο αυξανόμενος βαθμός εισαγωγών και διακίνησης προϊόντων που κυκλοφορούν στην εσωτερική
αγορά. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολογίζεται ότι μόνο το 0,3% περίπου των αγαθών που
εισάγονται ή διατίθενται στην αγορά της ΕΕ ελέγχονται από τις αρχές οι οποίες ταυτόχρονα καλούνται να
ανταποκριθούν σε νέες αναδυόμενες προκλήσεις, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο.
Σε αυτή τη βάση κρίθηκε απαραίτητη η αναθεώρηση της υπάρχουσας νομοθεσίας για αποτελεσματικότερη εποπτεία της αγοράς και μεγαλύτερη ασφάλεια των προϊόντων. Κατά τη διάρκεια των σχετικών συζητήσεων, επισημάνθηκε η ιδιαίτερη βαρύτητα που πρέπει να δοθεί στα προϊόντα που προέρχονται από
το εξωτερικό της ΕΕ (ιδίως από Κίνα και Ινδία), δεδομένου ότι τα περισσότερα από αυτά δεν πληρούν τις
προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας της κοινοτικής νομοθεσίας, αποτελώντας σημαντική απειλή για
την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.
Παράλληλα και με δεδομένο ότι η ασφάλεια των προϊόντων αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα όλων των καταναλωτών, τονίστηκε η ανάγκη να ενταχθούν ειδικές διατάξεις για την ενίσχυση της προστασίας των παιδιών
και των ευάλωτων ομάδων. Για το λόγο αυτό, προϊόντα απομιμήσεις τροφίμων, καθώς και όσα είναι ιδιαίτερα
ελκυστικά για τα παιδιά, πρέπει να πληρούν ανάλογες απαιτήσεις ασφαλείας με αυτές των παιχνιδιών.
«Η σωστή επισήμανση των προϊόντων και η πλήρης ενημέρωση των ευρωπαίων καταναλωτών αποτελεί καθοριστικό κριτήριο για την επιλογή υγιεινών τροφίμων και την προστασία της υγείας τους. Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα και πρέπει να είναι απόλυτα ενημερωμένος για το προϊόν που πρόκειται να
βάλει στο ντουλάπι του σπιτιού του και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτό παρήχθη. Για λόγο αυτό,
τα κράτη μέλη πρέπει να ενισχύσουν τους ελεγκτικούς τους μηχανισμούς στην αγορά τροφίμων προκειμένου οι παραγωγοί και οι διανομείς να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους με αποτελεσματικό τρόπο.»

Η θ έ σ η μα ς
Είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης υφίσταται σε μεγάλο βαθμό τις συνέπειες
της παγκοσμιοποίησης της αγοράς και της αθρόας εισαγωγής προϊόντων από τρίτες χώρες.
Υπό αυτό το πρίσμα καθώς και από το ότι η προστασία των καταναλωτών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό
από την αποτελεσματική εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας για την περιφρούρηση της υγείας των πολιτών, υποστηρίξαμε μεταξύ άλλων:
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• Τη μέριμνα για τους ευάλωτους καταναλωτές και τα ελκυστικά για τα παιδιά προϊόντα.
• Την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας καταγωγής («made in») επί όλων των καταναλωτικών προϊόντων, η οποία είναι πάγια θέση της χώρας μας, καθώς θεωρούμε ότι ο καταναλωτής έχει δικαίωμα
να γνωρίζει πού έχει κατασκευαστεί το προϊόν που αγοράζει. Ταυτόχρονα η εν λόγω αναγραφή θα
βοηθήσει στην ιχνηλασιμότητα των προϊόντων από τις αρχές εποπτείας της αγοράς, τη βελτίωση της
διαφάνειας στην αλυσίδα εφοδιασμού και, κατά συνέπεια, την ενίσχυση της εμπιστοσύνης.
• Την περαιτέρω βελτίωση και ενίσχυση του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών RAPEX (σύστημα
Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών) για επικίνδυνα προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες (Κίνα-Ινδία), καθώς το σύστημα αυτό, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς.
• Την επιπλέον χρηματοδότηση από την Επιτροπή κοινών δράσεων μεταξύ των εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς και των τελωνειακών αρχών.
• Τον καλύτερο συντονισμό των αρμόδιων αρχών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, με σκοπό την άμεση ανάκληση και απόσυρση προϊόντων από την ευρωπαϊκή αγορά που απειλούν την υγεία και την
ασφάλεια των καταναλωτών.
«Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στα προϊόντα που προέρχονται από το εξωτερικό της ΕΕ και
ιδίως από Κίνα και Ινδία, δεδομένου ότι τα περισσότερα από αυτά δεν πληρούν τις προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας της κοινοτικής νομοθεσίας, αποτελώντας σημαντικό πλήγμα τόσο για την ασφάλεια των καταναλωτών όσο και για την εμπιστοσύνη τους. Η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης
υφίσταται σε μεγάλο βαθμό τις συνέπειες αυτής της παγκοσμιοποίησης της αγοράς και των αθρόων
εισαγωγών τέτοιου είδους προϊόντων από τρίτες χώρες. Τέλος, επειδή η ασφάλεια των προϊόντων αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα όλων των καταναλωτών, θα πρέπει να ενταχθούν ειδικές διατάξεις για την
ενίσχυση της προστασίας των παιδιών και των ευάλωτων καταναλωτών. Για το λόγο αυτό τα προϊόντα
απομιμήσεις τροφίμων καθώς και τα προϊόντα που είναι ιδιαίτερα ελκυστικά για τα παιδιά, θα πρέπει να
πληρούν ανάλογες απαιτήσεις ασφαλείας με αυτές των παιχνιδιών.»

Οι π α ρ ε μβ ά σ ε ις μας γι α την ασφ άλ ει α των προϊόντων
Δεδομένης της σωρείας σκανδάλων διατροφικού χαρακτήρα και της συνακόλουθης έντονης ανησυχίας
και ανασφάλειας που δημιουργήθηκε στους ευρωπαίους καταναλωτές, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού
ελέγχου, θέσαμε με τη μορφή ερωτήσεων προς τους αρμόδιους Επιτρόπους τα παρακάτω ζητήματα:
• Ελλιπής πληροφόρηση των καταναλωτών για τη διακίνηση των επιμολυσμένων με διοξίνες ζωοτροφών και τροφίμων από τη Γερμανία. Παρά τις αρχικές εκτιμήσεις για περιορισμένη έκταση του γεγονότος, αποκαλύφθηκε η παρουσία διοξινών σε αρκετές χιλιάδες τόνους ζωοτροφών, κρέατος και αυγών
που είχαν εξαχθεί από τη Γερμανία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα. Δυστυχώς, για άλλη
μια φορά αποδείχθηκε ότι οι αυτοέλεγχοι της βιομηχανίας, αλλά και οι εθνικές αρχές ασφάλειας τροφίμων δεν επαρκούν για την προστασία της υγείας των πολιτών.
• Άμεση θέσπιση διατάξεων σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων με την ένδειξη "κατάλληλο
για διαβητικούς", με στόχο να προβεί σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των
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Τροφίμων για τη συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμων. Κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για λόγους διασφάλισης της υγείας των καταναλωτών αλλά και προστασίας του καταναλωτή από τυχόν παραπλάνησή του
όσον αφορά τη φύση των εν λόγω προϊόντων. Αφορμή αποτέλεσαν επισημάνσεις από την επιστημονική κοινότητα, σύμφωνα με τις οποίες πρόκειται για προϊόντα αμφιβόλου ιατρικής και επιστημονικής
αξίας καθώς, αν και προσφέρουν το πλεονέκτημα της απουσίας της ζάχαρης, όχι μόνο δεν βοηθούν
στη ρύθμιση του σακχάρου του αίματος, αλλά αντίθετα περιέχουν περισσότερο λίπος και άλλα στοιχεία
που δεν θεωρούνται υγιεινά για ένα διαβητικό άτομο. Χαρακτηριστικά, το Γερμανικό Ομοσπονδιακό
Ινστιτούτο αξιολόγησης των κινδύνων, το 2009, αποφάνθηκε ότι η αποφυγή κατανάλωσης ζάχαρης ή
η αντικατάστασή της με ανάλογα ή παράγωγά της, δεν προκαλεί καμία θετική επίδραση στη ρύθμιση
του σακχάρου του αίματος.
• Ενίσχυση των κανόνων ασφαλείας, της πιστοποίησης και των ελεγκτικών μηχανισμών στα σφαγεία με
στόχο τη διασφάλιση της προστασίας της υγείας των καταναλωτών από μολυσμένα με βακτήρια πουλερικά. Αφορμή ήταν έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ESFA), η οποία
ανέφερε ότι το 75,8% των πουλερικών που βγαίνουν από τα ευρωπαϊκά σφαγεία είναι μολυσμένα με
καμπυλοβακτηρίδια, ενώ το 15,7% είναι μολυσμένα και με σαλμονέλες. Τα στοιχεία ήταν αποτέλεσμα
σειράς αναλύσεων το 2008 σε σφαγεία της ΕΕ, της Ελβετίας και της Νορβηγίας.
• Επικινδυνότητα του φουρανίου (furan) στον καφέ που φτιάχνεται σε μηχάνημα με κάψουλες και περιέχει πολλαπλάσια συγκέντρωση της συγκεκριμένης ουσίας σε σχέση με αυτόν που φτιάχνουν οι απλές
καφετιέρες. Πρόκειται για τοξικό, καρκινογόνο συστατικό που εμφανίζεται όταν το τρόφιμο ή το ποτό
εκτίθενται σε υψηλή θερμοκρασία. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα αυξημένα επίπεδα οφείλονται
στις ερμητικά κλειστές κάψουλες, οι οποίες εμποδίζουν το ιδιαίτερα πτητικό φουράνιο να απελευθερωθεί, όταν με την πίεση και το καυτό νερό το συστατικό εισέρχεται στο ρόφημα.
• Προστασία ευρωπαίων καταναλωτών από την επικίνδυνη χημική ουσία δισφαινόλη–α (BPA) δεδομένου ότι το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν σε διεθνές επίπεδο οι μελέτες και τα δημοσιεύματα στον
Τύπο σχετικά με τις επιδράσεις της συγκεκριμένης χημικής ουσίας στον ανθρώπινο οργανισμό και
τη σύνδεσή της με πλήθος ασθενειών (από καρδιοπάθειες μέχρι διαβήτη και διαταραχές ηπατικών
ενζύμων). Την αναμενόμενη ανησυχία και τον προβληματισμό ενισχύει το γεγονός ότι πρόκειται για
ουσία που χρησιμοποιείται ευρέως σε πλήθος προϊόντων με τα οποία έρχονται καθημερινά σε επαφή
οι καταναλωτές (από κονσέρβες και πλαστικά μπουκάλια νερού και αναψυκτικών μέχρι ηλεκτρονικά
είδη), αλλά ακόμα περισσότερο σε προϊόντα που απευθύνονται σε παιδιά όπως τα μπιμπερό.
• Πώληση τροφίμων με παρελθούσα ημερομηνία λήξης σε φθηνότερη τιμή. Με αφορμή την ενεργοποίηση μιας ανενεργούς στην ουσία επί 20ετία αγορανομικής διάταξης, που επιτρέπει τη νόμιμη πλέον
διάθεση-πώληση σε φθηνότερη τιμή τροφίμων με περασμένη ημερομηνία λήξης σε καταστήματα λιανικής (σούπερ μάρκετ, εμπορικά καταστήματα κ.τλ.), απευθυνθήκαμε στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα
προκειμένου να διερευνήσουμε:
• Κατά πόσο ισχύουν παρόμοιες πρακτικές σε άλλα κράτη μέλη και το πλαίσιο που τις διέπει.
• Πώς διασφαλίζεται η υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών από την πώληση τροφίμων με περασμένη
ημερομηνία λήξης και ποιος εγγυάται την ποιότητα των εν λόγω προϊόντων.
• Πώς διασφαλίζονται τα νόμιμα δικαιώματα των καταναλωτών σε περίπτωση αγοράς αλλοιωμένου
προϊόντος.
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• Πώς διασφαλίζεται η προστασία των καταναλωτών από τη χρησιμοποίηση της συγκεκριμένης κατηγορίας προϊόντων από χώρους παροχής υπηρεσιών εστίασης (εστιατόρια, ταβέρνες κ.λπ.)
• Καταπολέμηση της αυξανόμενης παιδικής παχυσαρκίας και υγιεινή διατροφή των ευρωπαίων μαθητών. Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που κατέχει ακόμη ρεκόρ στην παιδική παχυσαρκία και με ένα πλήθος ευκαιριών για δράσεις και πρωτοβουλίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Υπουργείο Παιδείας δεν
είχε υιοθετήσει μέχρι το 2012 κανένα μέτρο για μείωση της παχυσαρκίας και έλεγχο της μαθητικής
διατροφής στα σχολεία, κάτι που στη συνέχεια δρομολογήθηκε με το πρόγραμμα παροχής δωρεάν
φρούτων και λαχανικών στα σχολεία.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ιος 2011, p. 24
Παρασκευη, 29 Απριλ

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
Πεµπτη, 20 Ιανουαριος 2011, p. 4
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3. Καταναλωτές σε κίνηση στην EE
Η ελεύθερη κυκλοφορία είναι ένα από τα πολυτιμότερα δικαιώματα που έχει κατακτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι επιχειρήσεις και οι πολίτες έχουν αποκομίσει τεράστια οφέλη από τη σταθερή άρση των
εσωτερικών φραγμών όσον αφορά τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τα πρόσωπα. Όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες
πρέπει να μπορούν να μετακινούνται και να ασκούν τα δικαιώματά τους –συμπεριλαμβανομένης της
δυνατότητας να αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες από εμπόρους εγκατεστημένους σε άλλα κράτη μέλη– σε
ολόκληρη την ενιαία αγορά.
Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζει περαιτέρω ότι η εσωτερική αγορά
περιλαμβάνει έναν χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία
αγαθών και υπηρεσιών. Οι καταναλωτές που ταξιδεύουν στο εξωτερικό διαπιστώνουν ραγδαία μείωση
στο κόστος της κινητής τηλεφωνίας. Το ενιαίο νόμισμα έχει απλουστεύσει τις αγορές και τα ταξίδια
στο εξωτερικό. Οι εργαζόμενοι διαθέτουν πλέον εκτενή δικαιώματα. Ο καθένας μπορεί να εργαστεί, να
σπουδάσει και να ζήσει σε όποιο από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ θέλει.

Π εδ ί ο δ ρά σ η ς
Τα κεντρικά ζητήματα που απασχόλησαν την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτών στον τομέα της κινητικότητας των καταναλωτών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτέλεσαν μέρος της δράσης μας με σειρά παρεμβάσεων και τροπολογιών, με γνώμονα τη διασφάλιση της προστασίας
των καταναλωτών, είναι τα ακόλουθα:
1.	Ο κανονισμός για τις κλήσεις περιαγωγής σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης
στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.
2. Η θέσπιση της ευρωπαϊκής υπηρεσίας eCall και ο αριθμός έκτακτης ανάγκης 112.
3. Η ανάπτυξη του τουρισμού υπό το νέο πλαίσιο της πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό.
4.	Ο κανονισμός για τα οργανωμένα ταξίδια και τους εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς.
5. Τα δικαιώματα των επιβατών σε όλα τα μέσα μεταφοράς.
6.	Οι δύο κανονισμοί για α) τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης
καθυστέρησης της πτήσης και β) την ευθύνη του αερομεταφορέα όσον αφορά την αεροπορική μεταφορά επιβατών και αποσκευών στον τομέα της διασφάλισης των δικαιωμάτων των ταξιδιωτών.

3.1 Ο κανονισμός για τις κλήσεις περιαγωγής (Roaming)
Εκατομμύρια ευρωπαίοι πολίτες στην ΕΕ χρησιμοποιούν καθημερινά κινητά τηλέφωνα για πραγματοποίηση κλήσεων, αποστολή και λήψη μηνυμάτων SMS ή πλοήγηση στο διαδίκτυο. O αριθμός επίσης των
χρηστών υπηρεσιών διαδικτύου κινητής τηλεφωνίας αυξάνεται καθημερινά. Παράλληλα, αυξάνεται συνεχώς και η ομάδα των εν δυνάμει χρηστών των υπηρεσιών περιαγωγής. Σε πρόσφατη μάλιστα έρευνα
του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με την περιαγωγή, σχεδόν τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων δήλωσαν
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ότι κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στο εξωτερικό χρησιμοποίησαν υπηρεσίες για τη απόληξη κλήσεων, την αποστολή μηνυμάτων κειμένου ή την πλοήγηση στο διαδίκτυο.
Παρά την τάση αυτή, οι περισσότεροι ευρωπαίοι απενεργοποιούν τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας
στο εξωτερικό φοβούμενοι τους φουσκωμένους λογαριασμούς. Και αυτό, γιατί κατά την επιστροφή τους
από το εξωτερικό χρεώνονται συχνά με υπέρογκους λογαριασμούς για τις παρασχεθείσες στο εξωτερικό
υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. Ωστόσο, οι υπερβολικές αυτές χρεώσεις περιαγωγής και η συνακόλουθη περιορισμένη χρήση των υπηρεσιών περιαγωγής εντός της ΕΕ δεν ωφελούν ούτε τους ευρωπαίους
πολίτες ούτε την ευρωπαϊκή οικονομία.

Οι κ ύ ρ ιε ς δρ ά σε ι ς της Ε Ε στον τομέ α τ ης περιαγωγής
Από τον Ιούνιο του 2007 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από κοινού με το Συμβούλιο εξέδωσαν κανονισμό
σχετικά με την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας εντός της ΕΕ, με στόχο τη συμβολή
στην ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς, επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών,
καθώς και την προώθηση του ανταγωνισμού και της διαφάνειας στην αγορά. Η Επιτροπή, αξιολογώντας
ωστόσο το 2008 τις επιπτώσεις, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο ανταγωνισμός εξακολουθούσε να μην
λειτουργεί ικανοποιητικά. Έτσι, προχώρησε στην υποβολή περαιτέρω προτάσεων τροποποίησης του
κανονισμού σχετικά με την περιαγωγή.
Η νέα αναθεώρηση της νομοθεσίας καθορίζει τα ανώτατα όρια τιμών χονδρικής και λιανικής πώλησης
για υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων και σύντομων μηνυμάτων SMS. Επιπλέον, έχει καθοριστεί ανώτατο όριο τιμών για την περιαγωγή δεδομένων, αλλά μόνο όσον αφορά τη χονδρική πώληση,
ενώ έχουν θεσπιστεί διατάξεις που ενισχύουν τη διαφάνεια προς όφελος των καταναλωτών. Ειδικότερα,
οι φορείς εκμετάλλευσης είναι υποχρεωμένοι να αποστέλλουν στους καταναλωτές πληροφορίες σχετικά
με τα τέλη περιαγωγής για χρήση σε άλλο κράτος μέλος.

Η θ έ σ η κα ι ο ι παρε μβάσε ι ς μας γι α την περιαγωγή
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη από το 2010 μέσω του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη, έχει τεθεί
ως στόχος η εναρμόνιση σε μεγάλο βαθμό των χρεώσεων της περιαγωγής και των εγχώριων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας μέχρι το 2015. Σε αυτό το πλαίσιο και λαμβάνοντας υπόψη την εξασφάλιση
υψηλού επιπέδου προστασίας για τους καταναλωτές προτείναμε:
• Μείωση των χρεώσεων και σταδιακή κατάργηση των τελών περιαγωγής στην κινητή τηλεφωνία σε
όλη την ΕΕ με την απλούστευση των κανόνων για τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Πιο συγκεκριμένα,
αναφορικά με τις μέγιστες χρεώσεις που μπορούν να επιβάλλουν οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας για
χρήση του κινητού στο εξωτερικό στους πελάτες τους, υποστηρίξαμε:
-	Τηλεφόρτωση δεδομένων ή περιόδευση στο διαδίκτυο: 45 λεπτά ανά megabyte (MB) (η χρέωση
γίνεται ανά kilobyte που χρησιμοποιείται) + ΦΠΑ (36% μείωση σε σχέση με το 2012)
- Πραγματοποίηση κλήσεων: 24 λεπτά/λεπτό + ΦΠΑ (μείωση 17% σε σχέση με το 2012)
- Λήψη κλήσης: 7 λεπτά/λεπτό + ΦΠΑ (12,5% μείωση σε σχέση με το 2012)
- Αποστολή γραπτού μηνύματος: 8 λεπτά + ΦΠΑ (μείωση 11% σε σύγκριση με το 2012)
•	Οι εταιρείες να επιλέγουν είτε να προσφέρουν πακέτα τηλεφωνίας που θα ισχύουν παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση («περιαγωγή σα στο σπίτι σας»), η τιμή των οποίων θα καθορίζεται από τον εγχώριο
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ανταγωνισμό, είτε να επιτρέπουν στους πελάτες τους να επιλέγουν διαφορετικό πάροχο για την περιαγωγή, ο οποίος θα προσφέρει φθηνότερες τιμές (χωρίς να απαιτείται η αγορά νέας κάρτας SIM).
• Αναφορικά με τις διεθνείς κλήσεις στο εσωτερικό της ΕΕ, οι εταιρείες πάροχοι να μην μπορούν να
χρεώσουν περισσότερα για μια κλήση σταθερής τηλεφωνίας στο εσωτερικό της ΕΕ από όσα χρεώνουν
για μια υπεραστική κλήση στην ίδια χώρα.
• Οι καταναλωτές να δικαιούνται να ελέγχουν εάν έχουν τις διαδικτυακές ταχύτητες για τις οποίες πληρώνουν και να καταγγέλλουν το συμβόλαιό τους εφόσον οι σχετικές δεσμεύσεις δεν τηρούνται.

3.2 Η θέσπιση της ευρωπαϊκής υπηρεσίας eCall και ο αριθμός έκτακτης
ανάγκης 112
Η ΕΕ έχει δεσμευθεί για μείωση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων καθώς και την άμβλυνση των
επιπτώσεών τους όταν συμβαίνουν. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2012 περίπου 28.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 1,5 εκατομμύριο τραυματίστηκαν σε περισσότερα από ένα εκατομμύριο τροχαία
ατυχήματα σε ευρωπαϊκούς δρόμους, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η Επιτροπή.
Η εφαρμογή του συστήματος eCall (υπηρεσία κλήσεων έκτακτης ανάγκης) σε όλη την Ένωση αναμένεται να μειώσει τον αριθμό των θανάσιμων ατυχημάτων στην ΕΕ, καθώς και τη σοβαρότητα των τραυματισμών που οφείλονται σε οδικά ατυχήματα. Η πρόσβαση κάθε οχήματος στο συγκεκριμένο σύστημα
υποστηρίζεται ότι θα πρέπει να προσφέρεται δωρεάν, χωρίς διακρίσεις, σε όλους τους ανεξάρτητους
παρόχους.
Η πρόταση κανονισμού που εξετάστηκε από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτών του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και ψηφίστηκε από την ολομέλεια του σώματος αποτελεί τη νέα
ευρωπαϊκή νομοθεσία και το ρυθμιστικό πλαίσιο του eCall. Συγκεκριμένα, διασφαλίζει ότι από τον Οκτώβριο του 2015 όλα τα νέα μοντέλα επιβατηγών οχημάτων και ελαφρών φορτηγών θα εξοπλιστούν με το
σύστημα το οποίο σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος καλεί αυτομάτως τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό
έκτακτης ανάγκης 112 και μεταδίδει στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης την ακριβή θέση του οχήματος.
Παράλληλα, στο σύνολο της νέας νομοθεσίας υποστηρίζεται η ανάγκη δωρεάν παροχής της εν λόγω
υπηρεσίας στους καταναλωτές, ενώ υπάρχουν απαιτήσεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των
προσωπικών δεδομένων, δεδομένου ότι ο κανονισμός συμμορφώνεται πλήρως προς τους σχετικούς
κανονισμούς.
Υποστηρίζεται επίσης η επέκταση του συστήματος eCall, ώστε να συμπεριλάβει και άλλα οχήματα, καθώς και στενότερη συνεργασία και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των ενδιαφερόμενων υπηρεσιών. Τέλος, καλούνται όλα τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την ενημέρωση των κέντρων κλήσεων
δημόσιας ασφάλειας και των δικτύων κινητής τηλεφωνίας μέχρι το 2014, προκειμένου να είναι σε θέση
να χειρίζονται τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης eCall.
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Η θ έ σ η μα ς
Κάθε χρόνο χιλιάδες άτομα χάνουν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Το eCall δεν αποτρέπει ατυχήματα,
αλλά βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών έκτακτης
ανάγκης. Όταν τα σωστικά συνεργεία ειδοποιούνται εγκαίρως
και γνωρίζουν τη θέση του ατυχήματος, μπορούν να φθάσουν
γρήγορα μειώνοντας τις πιθανότητες απώλειας ανθρώπινων
ζωών. Σύμφωνα μάλιστα με επίσημες στατιστικές μελέτες, μετά
την πλήρη ενσωμάτωση του συστήματος στα αυτοκίνητα, υπολογίζεται ότι θα σώζονται έως και
2500 ανθρώπινες ζωές ετησίως
στα κράτη μέλη της Ε.Ε., ενώ θα
μειωθεί η σοβαρότητα των τραυματισμών κατά 10-15%. Με άλλα
λόγια, το βασικό όφελος του eCall
με την ταχύτερη άφιξη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στο σημείο του ατυχήματος (η αρχή «της
χρυσής ώρας») είναι η μείωση του
αριθμού θανάτων και ο μετριασμός
των συνεπειών των τραυματισμών
που προκαλούνται από τροχαία ατυχήματα.
Επιπλέον, η μείωση του χρόνου διάσωσης επιτρέπει και τη γρηγορότερη εκκένωση του τόπου του
ατυχήματος. Ως εκ τούτου, το eCall περιορίζει τον χρόνο συμφόρησης και συμβάλλει στην αποδοτικότητα των οδικών μεταφορών στην Ευρώπη με μείωση του εξωτερικού κόστους.
Για τις δημόσιες αρχές, τα οφέλη του eCall είναι κυρίως η μείωση α) των ιατρικών επιπτώσεων μιας
σύγκρουσης, β) του κινδύνου περαιτέρω ατυχήματος στο ίδιο σημείο και γ) των επιπτώσεων του ατυχήματος για την κυκλοφορία.
Για την αυτοκινητοβιομηχανία, η υποχρεωτική εισαγωγή της δημόσιας πανευρωπαϊκής υπηρεσίας
eCall σε όλα τα νέα οχήματα με έγκριση τύπου, θα δημιουργήσει νέες δυνατότητες για την ανάπτυξη
επιπρόσθετων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας χρησιμοποιώντας την τηλεματική πλατφόρμα eCall.
Στο τελικό κείμενο της έκθεσης ενσωματώθηκαν οι θέσεις μας που μεταξύ άλλων υποστηρίζουν:
• Την παροχή της απαιτούμενης βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τα κράτη μέλη, προκειμένου να καταρτίσουν και να υλοποιήσουν εθνικά προγράμματα πιλοτικής εφαρμογής του eCall στα
αυτοκίνητα, ώστε να αναδειχθούν τυχόν προβλήματα, πριν την υποχρεωτική εφαρμογή.
• Την υλοποίηση συντονισμένων εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, σχετικά με το σύ162
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στημα eCall και τα οφέλη του για την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ, με στόχο να ενισχυθεί η ζήτηση
για τις υπηρεσίες αυτές.
• Τη δημιουργία ενός κοινού πρωτοκόλλου μεταφοράς δεδομένων για τη διαβίβαση των πληροφοριών
στα κέντρα κλήσεων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος σύγχυσης ή παρερμηνείας των δεδομένων που διαβιβάζονται.
• Τη διαφάνεια και την αμεροληψία στον τρόπο διαβίβασης πληροφοριών από τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων κινητών τηλεπικοινωνιών προς τα κέντρα κλήσεων έκτακτης ανάγκης.

Η α νά π τ υ ξ η το υ τουρι σμού υπό το ν έο πλαίσιο τ ης πολιτ ικής για τον ευρωπαϊκό
το υ ρ ισ μό
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο τουριστικός κλάδος με την αυστηρή έννοια του όρου όπως οι παραδοσιακοί
φορείς παροχής ταξιδιωτικών και τουριστικών υπηρεσιών, αποτελείται από 1,8 εκατομμύρια περίπου,
κυρίως, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, ο τουρισμός συμβάλλει κατά
5% στο ΑΕγχΠ της ΕΕ και αντιστοίχως κατά 5,2% στην απασχόληση του ενεργού πληθυσμού. Ωστόσο,
εάν ληφθεί υπόψη η στενή σύνδεσή του με άλλους οικονομικούς τομείς, η συνεισφορά αυτή είναι ακόμη
μεγαλύτερη και εκτιμάται στο 10% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ) και στο 12% περίπου
της συνολικής απασχόλησης. Πρόκειται πράγματι για τον τρίτο κατά σειρά κλάδο κοινωνικοοικονομικών
δραστηριοτήτων της Ένωσης.
Παράλληλα, οι αφίξεις διεθνών τουριστών (τρίτες και εξωκοινοτικές χώρες) δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση είναι ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο –αν και η οικονομική και χρηματοπιστωτική
κρίση έχει αισθητές επιπτώσεις στη ζήτηση. Οι ευρωπαίοι, μολονότι συνέχισαν να ταξιδεύουν, προσαρμόστηκαν στις περιστάσεις δίνοντας προτεραιότητα στους πιο κοντινούς προορισμούς και μειώνοντας τη
διάρκεια παραμονής τους ή τις επιτόπιες δαπάνες τους. Έτσι, η τουριστική δραστηριότητα στην Ευρώπη
μειώθηκε περίπου κατά 5,6% το 2009.
Σε αυτό το πλαίσιο, στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτών (IMCO), εξετάσαμε έκθεση σχετικά με την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού τουρισμού η οποία επικεντρώνεται σε τέσσερις
άξονες:
• Ενθάρρυνση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τομέα στην Ευρώπη
• Προώθηση της ανάπτυξης βιώσιμου, υπεύθυνου και ποιοτικού τουρισμού
• Εδραίωση της εικόνας και της προβολής της Ευρώπης ως συνόλου βιώσιμων και ποιοτικών προορισμών
• Μεγιστοποίηση του δυναμικού των πολιτικών και των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ
Οι παραπάνω άξονες αποτελούν στην ουσία τον κορμό του νέου πλαισίου δράσης για τον τουρισμό,
που η Επιτροπή σκοπεύει να εφαρμόσει σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους βασικούς φορείς
της τουριστικής βιομηχανίας.

Η θ έ σ η μα ς
Λόγω της οικονομικής βαρύτητάς του, ο τομέας του τουρισμού αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Από ευρωπαϊκή σκοπιά, η πολιτική του τουρισμού αποτελεί επίσης μέσο για τη
στήριξη γενικών πολιτικών στόχων στους τομείς της απασχόλησης και της ανάπτυξης. Ο τουρισμός απο163
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τελεί επίσης στοιχείο της ευρύτερης περιβαλλοντικής πολιτικής, το οποίο με το πέρασμα του χρόνου
καθίσταται ολοένα σημαντικότερο, ενώ ενυπάρχει ήδη στις πτυχές του βιώσιμου, υπεύθυνου ή ηθικού
τουρισμού.
Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού στην ΕΕ, αλλά και σε κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά, διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο για την ενίσχυση της δυναμικής και βιώσιμης ανάπτυξης του τομέα.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου, πρέπει να αναπτυχθεί η καινοτομία, να ενισχυθεί η ποιότητα της προσφοράς σε όλες της τις διαστάσεις, να βελτιωθούν τα επαγγελματικά προσόντα, να καταβληθούν προσπάθειες για αποκατάσταση της εποχικότητας της ζήτησης, να διαφοροποιηθεί η προσφορά τουριστικών
προϊόντων, και τέλος, να βελτιωθούν τα στατιστικά δεδομένα και οι αναλύσεις που αφορούν τον εν λόγω
κλάδο. Ο τουριστικός τομέας έχει σημαντικό δυναμικό για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και στρατηγικές συνέργειες με τη βιοτεχνία και τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα που μπορούν να
συνεισφέρουν στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.
Σε αυτή την κατεύθυνση υπογραμμίσαμε την ανάγκη ανάπτυξης ενός ευρωπαϊκού σήματος «Ποιοτικού Τουρισμού» με βάση τις υπάρχουσες εθνικές εμπειρίες και στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και
της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στο τουριστικό προϊόν, ανταμείβοντας παράλληλα τους επαγγελματίες του κλάδου και τις επιχειρήσεις που συνεισφέρουν στη βελτίωση των υπηρεσιών και την ικανοποίηση των πελατών.
Επιπλέον, υποστηρίξαμε τον απρόσκοπτο και προσαρμοσμένο στην ηλικία τουρισμό και την καθιέρωση πανευρωπαϊκού σήματος ποιότητας για τους τουριστικούς προορισμούς στους οποίους μπορούν να
ταξιδεύουν χωρίς εμπόδια οι ηλικιωμένοι, υποστηρίζοντας παράλληλα και τη συνέχιση του προγράμματος «Καλυψώ», με συμμετοχή των ενδιαφερόμενων κύκλων.
Παράλληλα, επισημάναμε ότι η συνεργασία και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών
μελών θα συμβάλει στην ενδυνάμωση του ευρωπαϊκού τουρισμού και την προώθηση εναλλακτικών
μορφών τουρισμού.
(Για την αύξηση του ΦΠΑ)
«Η αύξηση του ΦΠΑ αποτελεί στην ουσία ένα άδικο μέτρο αφού, δίνει τη χαριστική βολή στο ήδη
συρρικνωμένο οικογενειακό εισόδημα, πλήττει έναν από τους πιο νευραλγικούς κλάδους της χώρας,
απειλεί με λουκέτο χιλιάδες επιχειρήσεις, εκτοξεύοντας την ανεργία σε ακόμα πιο δυσθεώρητα ύψη, και
μειώνει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού, καθιστώντας τη χώρα μας, ακριβότερο τουριστικό προορισμό σε σχέση πάντα με τις γείτονες χώρες. Όταν στη Πορτογαλία η Κυβέρνηση
ετοιμάζεται να φέρει πρόταση για μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από το 13% στο 6% για το φαγητό, ενώ
αντίθετα από ότι φαίνεται στην ελληνική πραγματικότητα, οι Έλληνες είναι καταδικασμένοι να σηκώνουν
συνεχώς πρόσθετα φορολογικά βάρη.»
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3.3 Ο Κανονισμός σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους
εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς
Η αγορά ταξιδιών διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη σημερινή ευρωπαϊκή οικονομία. Ένα από τα κύρια
καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η δημιουργία κανονιστικού πλαισίου που να παρέχει επαρκή προστασία στους καταναλωτές, ώστε να μπορούν να αγοράζουν με εμπιστοσύνη τις διακοπές τους
οπουδήποτε στην Ένωση. Ταυτόχρονα, πρέπει να εξασφαλισθούν ισότιμοι όροι για όλες τις ταξιδιωτικές
επιχειρήσεις, κατά τρόπο που να εντείνει τον ανταγωνισμό στην αγορά.
Η έκδοση της οδηγίας για τα οργανωμένα ταξίδια (οδηγία για τα ταξιδιωτικά πακέτα) το 1990, συνέβαλε
σημαντικά στην ανάπτυξη μιας ενιαίας αγοράς για ένα μεγάλο τμήμα της αγοράς ταξιδιών και χορήγησε
σημαντικά δικαιώματα στους ευρωπαίους ταξιδιώτες. Ωστόσο, η ανάπτυξη του διαδικτύου και η δημοτικότητα που απέκτησαν οι νέοι τρόποι αγοράς διακοπών, κατέστησαν αβέβαιη την εφαρμογή της συγκεκριμένης οδηγίας στα νέα ταξιδιωτικά προϊόντα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, το 23%
των πολιτών της ΕΕ έχει αγοράσει τέτοιου είδους υπηρεσίες, με υψηλότερα τα ποσοστά της Ιρλανδίας
(46%), της Σουηδίας (44%), της Ιταλίας (36%) και της Σλοβενίας (42%).
Οι εν λόγω εξελίξεις δημιουργούν αυξανόμενη αβεβαιότητα ως προς το ποιες καταστάσεις και συναλλαγές επωφελούνται από τους κανόνες της ΕΕ για τα οργανωμένα ταξίδια και ποιες αποκλείονται.
Οι καταναλωτές συχνά αγνοούν το είδος της προστασίας που μπορούν να αναμένουν σε μια δεδομένη
κατάσταση. Επομένως, είναι σαφές ότι η νομοθεσία έπρεπε να επικαιροποιηθεί προκειμένου να καλύπτει
τις μεθόδους πώλησης που δεν υπήρχαν όταν εγκρίθηκε η ισχύουσα οδηγία.
Με τη νέα νομοθεσία αποσαφηνίζεται το περιεχόμενο του πλαισίου προστασίας των ταξιδιωτών ασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο διασφάλισης όταν αγοράζουν συνδυασμένες ταξιδιωτικές υπηρεσίες, οργανωμένα ταξίδια ή εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνονται πιο
δίκαιοι όροι ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά. Προβλέπεται επίσης καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τα ταξιδιωτικά προϊόντα και σαφέστερες λύσεις
όταν υπάρχει πρόβλημα, ενώ στις διατάξεις της νέας οδηγίας υπάρχει μέριμνα για προστασία τους σε
περιπτώσεις αφερεγγυότητας.

Η θ έ σ η μα ς
Η νέα νομοθεσία εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας για τους ταξιδιώτες, ενώ παράλληλα έχει πολύ
θετικά αποτελέσματα και για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ταξιδιωτική αγορά. Συμβάλλει στην αύξηση της κινητικότητας και του τουρισμού, σημαντικού παράγοντα για τις οικονομίες των
κρατών μελών της Ένωσης, καθώς τα οργανωμένα ταξίδια, οι οργανωμένες διακοπές και τα πακέτα διακοπών αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό της εν λόγω αγοράς. Για τη χώρα μας, όπου ο τουρισμός
αποτελεί νευραλγικό κομμάτι της οικονομίας, η εν λόγω οδηγία αποτελεί σίγουρα θετική εξέλιξη για την
τουριστική μας βιομηχανία, καθώς προσδοκούμε ότι θα φέρει άμεσα και αντίστοιχη αύξηση των εσόδων.
Σε αυτό το πλαίσιο, συμμετέχοντας στη συνήθη νομοθετική διαδικασία, υποστηρίξαμε το δικαίωμα του
καταναλωτή να μπορεί να τερματίζει τη σύμβαση χωρίς να υπόκειται σε κυρώσεις, ιδιαίτερα όταν συντρέχουν αναπόφευκτες και έκτακτες συνθήκες (όπως σοβαρό ατύχημα, σοβαρή ασθένεια ή θάνατος στην
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οικογένεια), υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω περιστατικά τεκμηριώνονται καταλλήλως, καθώς και σε
περιπτώσεις ελλιπούς ενημέρωσής του και αδικαιολόγητης αύξησης της τιμής του ταξιδιωτικού πακέτου.
Επίσης, υπογραμμίσαμε τη σημασία της ολοκληρωμένης προστασίας έναντι της αφερεγγυότητας, χωρίς αυτό να ισχύει μόνο για την οικονομική κάλυψη-αποζημίωση, αλλά και για τον χωρίς καθυστέρηση
επαναπατρισμό, σε περίπτωση που ένας ταξιδιώτης εγκλωβιστεί σε κράτος μέλος διαφορετικό από αυτό
που προέρχεται. Οι ταξιδιώτες πρέπει να προστατεύονται έναντι της αφερεγγυότητας του διοργανωτή, του
λιανοπωλητή ή μιας από τις εταιρείες που συμμετέχουν στον εξατομικευμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό.
Επιπροσθέτως, μεταξύ άλλων υποστηρίξαμε την ανάγκη διασφάλισης:
• ανταγωνιστικότερων και δικαιότερων όρων ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ταξιδιωτική αγορά,
• προστασίας υψηλού επιπέδου για τους καταναλωτές που αγοράζουν συνδυασμένες ταξιδιωτικές υπηρεσίες, ανεξαρτήτως του συστήματος διάθεσης,
• καλύτερης ενημέρωσης για τους ταξιδιώτες σχετικά με τα ταξιδιωτικά προϊόντα που αγοράζουν και
παροχής σαφέστερων λύσεων όταν υπάρχει πρόβλημα.

3.4 Τα δικαιώματα των επιβατών σε όλα τα μέσα μεταφοράς
Οι κανόνες της ΕΕ εξασφαλίζουν την ελάχιστη προστασία των πολιτών και με τον τρόπο αυτό διευκολύνουν την κινητικότητα και την κοινωνική ενσωμάτωση. Συμβάλλουν επίσης στη δημιουργία ισότιμων
όρων ανταγωνισμού για τους μεταφορείς τόσο στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου όσο και μεταξύ διαφορετικών τύπων μέσων μεταφοράς.
Παρά την επιτυχία που σημείωσαν έως σήμερα οι πρωτοβουλίες της ΕΕ στο συγκεκριμένο θέμα, δεν
έχει υλοποιηθεί ακόμη πλήρως και ορθώς ολόκληρη η δέσμη των δικαιωμάτων των επιβατών σε όλα τα
μέσα μεταφοράς. Οι πολίτες είτε δεν γνωρίζουν ακριβώς τα δικαιώματα που έχουν ή δεν τα διεκδικούν
επειδή απογοητεύονται διαπιστώνοντας ότι κάτι τέτοιο θα ήταν δαπανηρό και επαχθές. Οι εθνικές αρχές
από την άλλη, εξακολουθούν να εφαρμόζουν τη νομοθεσία με διάφορους τρόπους, γεγονός που δημιουργεί σύγχυση τόσο στους επιβάτες όσο και στους μεταφορείς, αλλά και στρεβλώσεις στην αγορά. Στη
σχετική έκθεση επισημαίνεται η ανάγκη ενίσχυσης της εφαρμογής των υφιστάμενων κανόνων, βελτιώνοντάς τους όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Παράλληλα, προωθείται η ανταγωνιστική και βιώσιμη επέκταση της μαζικής μεταφοράς επιβατών με
βάση τη βελτίωση της διατροπικότητας και την ενοποίηση της αγοράς. Σε αυτό το δυναμικό πλαίσιο, οι
επιβάτες αναμένουν υπηρεσίες μεταφορών που εγγυώνται ισότιμη αντιμετώπιση, παροχή συνδρομής
σε περίπτωση διακοπής του ταξιδιού τους, διαφάνεια ως προς τις συνθήκες του ταξιδιού, αξιοπρεπή
μεταχείριση και απόλυτη τήρηση των όρων της σύμβασής τους.
Η νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών αποσκοπεί να διασφαλίσει ένα ελάχιστο
εναρμονισμένο επίπεδο προστασίας για όλα τα μέσα μεταφοράς για τη διευκόλυνση της κινητικότητας
και την ενθάρρυνση της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς.
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Επίσης, η εν λόγω έκθεση έχει σκοπό να βοηθήσει:
• Τους μεταφορείς, προκειμένου να εφαρμόζουν την κοινοτική νομοθεσία με πιο συνεκτικό και αποτελεσματικό τρόπο.
• Τις εθνικές αρχές, προκειμένου να διασφαλίζουν με εναρμονισμένο τρόπο την προστασία των επιβατών σε όλους τους τύπους μέσων μεταφοράς.
• Τους επιβάτες, προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα ποια είναι η ελάχιστη ποιότητα υπηρεσιών που
μπορούν (ή δεν μπορούν) ευλόγως να αναμένουν όταν ταξιδεύουν.

Η θ έ σ η μα ς
Τα δικαιώματα των επιβατών βασίζονται σε τρεις ακρογωνιαίους λίθους: μη διακριτική μεταχείριση,
ακριβής, έγκαιρη και ευπρόσιτη ενημέρωση, άμεση και αναλογική συνδρομή.
Τα ακόλουθα δέκα σημεία αποτελούν τον πυρήνα των δικαιωμάτων των επιβατών στην ΕΕ:
1. Δικαίωμα πρόσβασης στις μεταφορές χωρίς διακρίσεις.
2. Δικαίωμα κινητικότητας: δυνατότητα πρόσβασης και παροχή συνδρομής χωρίς πρόσθετο κόστος
σε επιβάτες με αναπηρία και σε επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα.
3. Δικαίωμα ενημέρωσης πριν από την αγορά και κατά τα διάφορα στάδια του ταξιδιού, ιδίως σε
περίπτωση διακοπής.
4. Δικαίωμα ακύρωσης του ταξιδιού (επιστροφή ολόκληρου του κόστους του εισιτηρίου) όταν το
ταξίδι δεν εκτελείται σύμφωνα με τον σχεδιασμό.
5. Δικαίωμα εκπλήρωσης της σύμβασης μεταφοράς σε περίπτωση διακοπής (μεταφορά σε άλλο
δρομολόγιο και εκ νέου κράτηση).
6. Δικαίωμα αξίωσης συνδρομής σε περίπτωση μεγάλης καθυστέρησης στα σημεία αναχώρησης ή
ανταπόκρισης.
7. Δικαίωμα αποζημίωσης υπό ορισμένες συνθήκες.
8. Δικαίωμα επίκλησης της ευθύνης του μεταφορέα έναντι των επιβατών και των αποσκευών τους.
9. Δικαίωμα χρήσης ταχύρρυθμου και προσπελάσιμου συστήματος διεκπεραίωσης καταγγελιών.
10. Δικαίωμα πλήρους εφαρμογής και αποτελεσματικής επιβολής της κοινοτικής νομοθεσίας.
Σε αυτό το πλαίσιο προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων που έχουν
υιοθετηθεί τα τελευταία χρόνια, να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες πρόσβασης και ένα βασικό
επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών για τους επιβάτες, ώστε να αισθάνονται ότι το ταξίδι τους δεν θα είναι μια
περιπέτεια γεμάτη αβεβαιότητα ή άγχος:
• Ταχθήκαμε υπέρ της βελτίωσης των υφιστάμενων δικαιωμάτων, ιδίως όσον αφορά τις αθέμιτες ή καταχρηστικές ρήτρες στις συμβάσεις μεταφοράς.
• Υπογραμμίσαμε ότι, από τη στιγμή που θα τεθούν σε ισχύ όλοι οι Κανονισμοί σχετικά με τα δικαιώματα
των επιβατών για τις μεταφορές, η Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβεί σε
άμεση αξιολόγηση της έμπρακτης εφαρμογής τους.
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• Τονίσαμε ότι δεν πρέπει να γίνονται διακρίσεις σε βάρος επιβατών με αναπηρία και επιβατών με μειωμένη κινητικότητα και ότι θα πρέπει να τους παρέχονται ίσες ευκαιρίες ταξιδιού και απεριόριστη
πρόσβαση και βοήθεια σε σχέση με τις υπηρεσίες.
• Καλέσαμε την Επιτροπή, προκειμένου να υπάρξει ισότιμη και απεριόριστη πρόσβαση για τα άτομα με
αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών,
να αναπτύξει μια γενική δέσμη προτύπων για την προσβασιμότητα στις υποδομές και στις υπηρεσίες
μεταφορών, η οποία θα περιλαμβάνει πτυχές όπως η έκδοση εισιτηρίων, η παροχή ταξιδιωτικών πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο και οι διαδικτυακές υπηρεσίες.
• Επισημάναμε ότι η διαφανής πληροφόρηση για τη συνολική τιμή του εισιτηρίου και για το τι περιλαμβάνει η υπηρεσία είναι ουσιώδης, προκειμένου να προβαίνουν οι επιβάτες σε πλήρως ενημερωμένες
επιλογές πριν αγοράσουν τα εισιτήριά τους και να μην προκαλείται σύγχυση και έλλειψη εμπιστοσύνης
έναντι των παρόχων υπηρεσιών μεταφορών.
• Συστήσαμε στην Επιτροπή να εντείνει τους ελέγχους στους ιστότοπους των εμπόρων και των παρόχων υπηρεσιών μεταφορών, προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια για τους επιβάτες, ιδίως όταν
αγοράζουν εισιτήρια από το διαδίκτυο, και να προλαμβάνονται απάτες εις βάρος τους, όπως προσημειωμένα τετραγωνίδια και πρόσθετες χρεώσεις για τις οποίες δεν έχουν ενημερωθεί δεόντως εκ των
προτέρων, καθώς και επιπλέον τέλη για τη χρήση των μέσων πληρωμής (π.χ. πιστωτικών καρτών).

3.5 Νέο νομοθετικό πλαίσιο για την αποζημίωση των επιβατών αεροπορικών
μεταφορών και για την ευθύνη του αερομεταφορέα όσον αφορά την
αεροπορική μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους
Τα τελευταία χρόνια η ολοκλήρωση της απελευθέρωσης της αγοράς αερομεταφορών, η έκρηξη σύστασης νέων εταιρειών και επιχειρηματικών ιδεών, καθώς και η επέκταση νέων γραμμών συνέβαλαν στη
δημιουργία πρόσθετων ευκαιριών μετακίνησης για τους επιβάτες. Πράγματι, ο αριθμός των επιβατών
έχει αυξηθεί από το 2000 κατά περίπου 35%. Οι αεροπορικές μεταφορές δεν θεωρούνται πλέον πολυτέλεια, αλλά έχουν καταστεί απαραίτητες για τις ανάγκες των επιχειρήσεων και αυτονόητο δικαίωμα για
όλους τους ευρωπαίους πολίτες.
Ωστόσο, με την ανάπτυξη αυτή υποβαθμίστηκε η εικόνα της παρεχόμενης ποιότητας των αερομεταφορών. Κάτι που οφείλεται σε πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων: αναπόφευκτες καθυστερήσεις λόγω
συμφόρησης του εναερίου χώρου, συνωστισμένοι αερολιμένες και ανεπαρκής σχεδιασμός έκτακτης
ανάγκης σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών, μεγαλύτεροι αερολιμένες με αποστάσεις που
συνεπάγονται κινδύνους για τους επιβάτες, όπως απώλεια στην παραλαβή αποσκευών ή απώλεια πτήσης, και ορισμένες εμπορικές πρακτικές των αερομεταφορέων, οι οποίες επηρεάζουν δυσμενώς τους
επιβάτες, καθώς αποτελούν και το πιο αδύναμο συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης μεταφοράς. Πρόκειται για προβλήματα που σε ορισμένες περιπτώσεις αποδεικνύονται δαπανηρά για τους επιβάτες με
τη ματαίωση ή τη μεγάλη καθυστέρηση της πτήσης. Ειδικά για τις εμπορικές πρακτικές που άρχισαν να
εμφανίζονται μετά την έκδοση της αρχικής νομοθεσίας, επισημάνθηκε η ανάγκη για αποτελεσματικότερη
αντιμετώπιση σε επίπεδο ΕΕ με την δημιουργία νέου νομοθετικού πλαισίου στον εν λόγω τομέα.
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Αυτό σημαίνει ότι το αναθεωρημένο πλαίσιο για τα δικαιώματα των επιβατών στον τομέα των αερομεταφορών αποτελεί πραγματική ασπίδα προστασίας για τους επιβάτες.

Η θ έ σ η μα ς
Θα πρέπει να λάβουμε ιδιαίτερα υπόψη μας το πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό των επιβατών που λαμβάνει
σήμερα αποζημίωση, περίπου το 2%, αφότου υποβάλει καταγγελία εναντίον μιας αεροπορικής εταιρείας.
Για το λόγο αυτό, υποστηρίζουμε ότι με τη νέα νομοθεσία θα πρέπει να επιτυγχάνεται μια εύλογη εξισορρόπηση μεταξύ των αεροπορικών εταιρειών και των δικαιωμάτων των επιβατών, ενισχύοντας το βαθμό
προστασίας των δεύτερων, αναγνωρίζοντας παράλληλα την ευελιξία που απαιτεί ο συγκεκριμένος κλάδος.
Σε αυτό το πλαίσιο αγωνιστήκαμε και καταφέραμε να συνδιαμορφώσουμε την επίσημη θέση του Κοινοβουλίου, τοποθετώντας τα δικαιώματα των επιβατών στο επίκεντρο των προσπαθειών μας. Πιο συγκεκριμένα, προς αυτή την κατεύθυνση στηρίζουμε την άποψη ότι σε περίπτωση αναβολής του ταξιδιού,
οι επιβάτες θα πρέπει να ενημερώνονται εγκαίρως για τους λόγους της καθυστέρησης ή ακύρωσης, για
την αναμενόμενη διάρκεια της καθυστέρησης και για τις εναλλακτικές ταξιδιωτικές επιλογές. Σε αυτές
τις περιπτώσεις προτάσσουμε την ανάγκη να λαμβάνουν οι επιβάτες πιο εύκολα αποζημίωση, ενώ αντίστοιχα οι αεροπορικές εταιρείες να εφαρμόζουν σαφείς κανόνες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης
των καταγγελιών των επιβατών.
Επίσης, θεωρούμε ότι οι αερομεταφορείς θα πρέπει να υποδεικνύουν με σαφήνεια έναν υπεύθυνο σε
κάθε αερολιμένα, που θα πληροφορεί και θα βοηθά τους επιβάτες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις
διαδικασίες υποβολής καταγγελιών, παροχής βοήθειας, αποζημίωσης και μεταφοράς με άλλες πτήσεις.
Ωστόσο, προκειμένου να βελτιωθεί το επίπεδο προστασίας, στηρίζουμε σθεναρά ότι δεν πρέπει να
παρεμποδίζεται η επιβίβαση στο αεροσκάφος για όσους διαθέτουν εισιτήριο μετ' επιστροφής και δεν το
έχουν χρησιμοποιήσει στο πρώτο σκέλος της μετάβασης.
Σχετικά με το ζήτημα των αποσκευών, εξαιτίας της πρακτικής που έχουν υιοθετήσει ορισμένοι αερομεταφορείς με το να επιτρέπουν στους επιβάτες τη μεταφορά στο θάλαμο του αεροσκάφους μόνο
μίας χειραποσκευής με χρέωση για κάθε επιπλέον αποσκευή, συμπεριλαμβανομένων των αγορών που
έχουν πραγματοποιηθεί στον αερολιμένα, υποστηρίξαμε ότι: οι πληροφορίες σχετικά με τα επιτρεπόμενα
όρια των αποσκευών θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς από την αρχή της διαδικασίας κράτησης, ενώ ο
κάθε επιβάτης θα μπορεί να έχει μαζί του στο αεροπλάνο, χωρίς χρέωση, ένα πανωφόρι, μια τσάντα και
μια σακούλα με ψώνια από το αεροδρόμιο, πέρα από τη χειραποσκευή που δικαιούται.
Αναφορικά με τις πτωχεύσεις αεροπορικών εταιρειών, πιστεύουμε ότι οι αερομεταφορείς θα πρέπει να
αποδεικνύουν ότι έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως η ασφάλιση ή η δημιουργία ενός ταμείου
εγγυήσεων, έτσι ώστε να διασφαλίζουν κατά περίπτωση στους επιβάτες την παροχή φροντίδας, την επιστροφή χρημάτων ή τη μεταφορά με άλλη πτήση.
«Η κυβέρνηση μάς έλεγε ότι λεφτά για οδικά έργα υπάρχουν και ότι, αναγνωρίζοντας το κοινωνικό
πρόβλημα, θα μειώσει τις τιμές των διοδίων. Σήμερα, και περισσότερους σταθμούς διοδίων δημιουργεί
και αυξάνει το αντίτιμο για ακατάλληλους και επικίνδυνους δρόμους. Παράλληλα, αδιαφορεί για την
ευρωπαϊκή νομοθεσία που ορίζει ρητά ότι προβλέπονται παράδρομοι στις εθνικές οδούς. H κυβέρνηση
έχει την ευθύνη να εναρμονιστεί με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και να ελέγξει επιτέλους τις παράλογες
απαιτήσεις των εργολάβων. Τι φοβάται και δεν τολμά να το κάνει;»
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ƪǏǙĲǆıǆƮ. ƴǎǑȺƾǉǆ
ıĲǆǌƪǑǏǔȺĮǕǉǀƪȺǈ
ĲǏǎȺǀǄǈĮ
ĲĮįǈǗįǈĮ
ƷİĲƾǏĲǆ, 21 ƳǉĲǔǃǏǁǎǑ
2009 - 16:14
ƪǏǙĲǆıǆ ȺǏǎǐ Ĳǆǌ ƪǑǏǔȺ
ĮǕǉǀ ƪȺǈĲǏǎȺǀ ıǒİĲǈǉ
ƾ ǋİ Ĳǈǐ ȺǏǎǖȺǎǇƿıİǈ
įǁǉĲǑǎ ƴĮĲǏǙǌƧǇǆǌǙǌĬİ
ǐ ȺǎǈǗĲǆĲĮǐ ǉĮǈ ĮıĳƾǊ
ııĮǊǎǌǁǉǆǐƪǑǅǙǌǔǌ
İǈĮǐ ıĲǎ İǇǌǈǉǗ ǎįǈǉǗ
(ƴƧĬƪ) ǉĮǈ Ĳǆǌ İǌıǔǋ
ǉĮĲƿǇİıİǎİǑǏǔǃǎǑǊİǑĲǀǐ
ƾĲǔıǆ ĲǎǑ ıĲǎ įǈİǑǏǔ
ĲǆǐƱƩ. ƮǔǌıĲĮǌĲǁǌǎ
ȺĮǕǉǗ ǎįǈǉǗ įǁǉĲǑǎ,
ǐƴǎǑȺƾǉǆǐ.
ƧǌĮǊǑĲǈǉƾ, ıĲǆǌİǏǙĲǆı
ǆĲǎǑ ǎİǑǏǔǃǎǑǊİǑĲǀǐĮǌ
ĮĳƿǏİǈ: "ƷĮǎįǈǉƾįǁǉ
ƳįǈǉǗ ƩǁǉĲǑǎ ȺǊǆǏǎ
ĲǑĮȺǎǑȺİǏǈǊĮǋǃƾǌǎǌĲĮǈ
ǘǌ ǉƾȺǎǈİǐ ǃĮıǈǉƿǐ
ȺǏǎǖȺǎǇƿıİǈǐ ǑǓǆǊǀ
ıĲǎƩǈİǑǏǔȺĮǕǉǗ
ȺİǏǈǄǏƾĳǎǌĲĮǈıĲǆǌƳįǆǄ
ǐ
ȺǎǈǗĲǆĲĮǐ, ĮıĳĮǊİǁĮǐ,
ǁĮ 2006/38ƪƮǉĮǈĲǆıǒ
ƾǌİıǆǐ ǗȺǔǐ ĮǑĲƿǐ
İĲǈǉǀĮȺǗĳĮıǆ ĲǎǑƶǑ
ȺǏǎıĮǌĮĲǎǊǈıǋǙǌǄǈĮĲǆǌ
ǋǃǎǑǊǁǎǑ (ĮǏǈǇ. 1692/9
ĮǌƾȺĲǑǍǆĲǎǑįǈİǑǏǔȺĮǕǉǎǘ
6 ȺİǏǁĲǔǌǉǎǈǌǎĲǈǉǙǌ
įǈǉĲǘǎǑǋİĲĮĳǎǏǙǌ).
ƧǌĲǁıĲǎǈǒĮ, ıǘǋĳǔǌĮ
ǋİ Ĳǆǌ ǉǎǈǌǎĲǈǉǀ ǎįǆǄǁĮ
, ǆ ǘȺĮǏǍǆ įǈǎįǁǔǌ ǃĮıǁǅİ
ĲǔǌǑȺǎįǎǋǙǌǋǗǌǎǌ.
ĲĮǈ ıĲǆǌ ĮǏǒǀ Ĳǆǐ ĮǌƾǉĲǆ
ƪǈįǈǉǗĲİǏĮ, ĲǎıĲĮǇǋǈıǋƿ
ǌǎǋƿıǎǘǓǎǐĲǔǌ įǈǎįǁǔ
ıǆǐ ĲǎǑ ǉǗıĲǎǑǐ
ĲǎǉǗıĲǎǐǊİǈĲǎǑǏǄǁĮǐ,
ǌıǑǌĮǏĲƾĲĮǈǋİĲǎǉǗıĲǎ
ıǑǌĲǀǏǆıǆǐǉĮǈĮǌƾȺĲǑǍǆǐ
ǐǉĮĲĮıǉİǑǀǐǉĮǈ
ĲǎǑıǒİĲǈǉǎǘįǈǉĲǘǎǑǑȺǎį
ǎǋǀǐ.
ƻıĲǗıǎ, ĲǎİǇǌǈǉǗǎį
ǈǉǗįǁǉĲǑǎƴĮĲǏǙǌƧǇǆǌǙǌ
ĬİııĮǊǎǌǁǉǆǐƪǑǅǙǌǔǌ
ƴĮĲǏǙǌ, ǑȺƾǄİĲĮǈıĲǎ
įǈİǑǏǔȺĮǕǉǗįǁǉĲǑǎǒǔǏǁǐǌ
(ƴƧĬƪ) ǉĮǈİȺǎǋƿǌǔǐ
ĲǎĲǋǀǋĮƮǎǏǁǌǇǎǑĮȺǊǆǏǎǁĲǎǑǐǗǏǎǑǐĮıĳĮ
ĮȺǗ ĲǆǌƪǑǏǔȺĮǕǉǀ Ơǌǔıǆ
ǊİǁĮǐǉĮǈȺǎǈǗĲǆĲĮǐǗȺǔǐĮ
, ƿǒǎǌĲĮǐıĮǌ ĮȺǎĲƿǊ
İıǋĮ, ǎǈįǈİǏǒǗǋİǌǎǈǎįǆǄ
ǑĲǎǁǎǏǁǅǎǌĲĮǈ
įǈǗįǈĮ, ǒǔǏǁǐĮǌĲǁǉǏǈıǋĮ,
ǎǁ ǌĮȺǊǆǏǙǌǎǑǌǎǊǎƿ
ǄǈĮƿǏǄĮıİǎįǈǉƾįǁǉĲǑĮȺ
ǌĮ ǉĮǈĮǑǍĮǌǗǋİǌĮ
ǎǑįİǌƿǒǎǑǌǉĮǌİǉĲİǊİıĲ
İǁǀĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌıǑǌĲǆǏǆǇ
ƶǘǋĳǔǌĮǋİĲĮȺĮǏĮȺƾǌǔİ
İǁ.
ǏǔĲƾĲĮǈǆƪȺ ǈĲǏǎȺǀ:
- ƴǙǐĮǈĲǈǎǊǎǄİǁĲĮǈǆİǌıǔǋ
ƾĲǔıǆĲǎǑİǌǊǗǄǔǎįǈǉǎǘ
ıĲǎǈǒİǈǙįİǈǐ ȺǏǎįǈĮǄǏĮĳƿ
ƾǍǎǌĮıĲǎįǈİǑǏǔȺĮǕǉǗǎ
ǐ ĮıĳƾǊİǈĮǐ, ǗȺǔǐ
įǈǉǗįǁǉĲǑǎ, ǒǔǏǁǐǌĮ
ĮǑĲƿǐ ǎǏǁǅǎǌĲĮǈ ĮȺǗ
ȺǊǆǏǎ
ǑȺǎǒǏƿǔıǆǉĮĲĮǃǎǊǀǐįǈǎį
ǘǌĲĮǈǎǈ
Ĳǆǌ ƪǑǏǔȺĮǕǉǀ ǌǎǋǎǇ
ǁǔǌıİįǈİǑǏǔȺĮǕǉǗǎįǈǉǗįǁ
İıǁĮ.; ƪǁǌĮǈ ǌǗǋǈǋǆ
ǉĲǑǎȺǎǑįİǌȺǊǆǏǎǁĮǑĲƿǐ
ǆ
ĲǈǐȺǏǎįǈĮǄǏĮĳƿǐ;
- ƪǁǌĮǈ ǌǗǋǈǋǆ ǆ ĮǘǍǆıǆ
 ǘǓǎǑǐ ĮǌĲǈĲǁǋǎǑ įǈǎįǁǔ
ǌ ǗĲĮǌ ĮǑĲǗ įİǌ ıǑǌįƿİ
ĮǌƾȺĲǑǍǆǐĲǎǑĮǌĲǁıĲǎǈǒǎǑ
ĲĮǈ ǋİ ǉǗıĲǎǐ ǉĮĲĮıǉ
įǈǉĲǘǎǑƿǏǄǔǌǑȺǎįǎǋǀǐ;
İǑǀǐ, ǊİǈĲǎǑǏǄǁĮǐ ǉĮǈ
- ƴǎǈĮ İǁǌĮǈ ǆ Ǉƿıǆ
Ĳǆǐ ıǒİĲǈǉƾ ǋİ Ĳǎ ǄİǄǎǌǗ
ǐ ǗĲǈ ǎǈ įǈİǏǒǗǋİǌǎǈ
ĲĮǑĲǗǒǏǎǌĮȺǊǆǏǙǌǎǑǌĮǑ
ǎįǆǄǎǁ ĮȺǎǊĮǋǃƾǌǎǑǌ
ǍǀıİǈǐıİįǈǗįǈĮǄǈĮƿǏǄĮ
 ǉƾǉǈıĲİǐ ǑȺǆǏİıǁİǐ,
ȺǎǑİǌįƿǒİĲĮǈǋİǊǊǎǌĲǈǉƾǌ
İǌǙ
ĮǄǁǌǎǑǌ;"
http://www.capital.gr/news
.asp?id=837031

ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒ/ΚΟΥ ΤΗΛ 2109217660
Σαββατο, 5 Μαρτιος 2011, p. 14

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Πεµπτη, 22 Οκτωβριος 2009, p. 5
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4. Ενιαία ευρωπαϊκή αγορά και ανάπτυξη
Η εσωτερική αγορά είναι ένας χώρος ευημερίας και ελευθερίας που παρέχει σε 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους πρόσβαση σε αγαθά, υπηρεσίες, θέσεις εργασίας, επιχειρηματικές ευκαιρίες και στον πολιτιστικό
πλούτο των 28 κρατών μελών. Είναι ένας χώρος χωρίς εσωτερικά σύνορα, μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία –χωρίς δασμούς ή άλλα εμπόδια– των εμπορευμάτων, των προσώπων, των
υπηρεσιών και των κεφαλαίων. Αποτελεί μια απτή πραγματικότητα προς όφελος όλων των Ευρωπαίων,
αφού στους πολίτες δίνεται το δικαίωμα να ζουν και να εργάζονται σε μια άλλη χώρα της ΕΕ έχοντας
πρόσβαση σε μια μεγαλύτερη επιλογή από προϊόντα και υπηρεσίες ποιότητας σε χαμηλότερες τιμές, ενώ
για τις επιχειρήσεις σημαίνει δραστηριοποίηση σε μια εγχώρια αγορά 500 εκατομμυρίων καταναλωτών,
βασισμένη στο κράτος δικαίου, με αμοιβαίο σεβασμό και εμπιστοσύνη.
Σήμερα όμως, εξαιτίας της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης ολόκληρη η Ευρώπη βρίσκεται σε μια
πολύ κρίσιμη περίοδο δεδομένου ότι πολλές οικονομίες των κρατών μελών της Ένωσης δέχονται ισχυρούς κλυδωνισμούς. Για αυτό και η δυναμική της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς είναι σήμερα πιο
σημαντική παρά ποτέ, αφού αποτελεί για την Ευρώπη τον πυρήνα της όλης προσπάθειας της.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η εσωτερική αγορά συνέβαλε σημαντικά στην ευημερία και την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Οδήγησε σε αύξηση του ενδοενωσιακού εμπορίου κατά περίπου 15%
ετησίως σε περίοδο δέκα ετών, σε αύξηση της παραγωγικότητας και μείωση του κόστους μέσω της
κατάργησης των τελωνειακών διατυπώσεων, της εναρμόνισης ή της αμοιβαίας αναγνώρισης τεχνικών
κανόνων και της πτώσης των τιμών λόγω του ανταγωνισμού. Οδήγησε επίσης, σε περαιτέρω ανάπτυξη
1,8% την τελευταία δεκαετία, στη δημιουργία περίπου 2,5 εκατομμυρίων επιπλέον θέσεων εργασίας, με
παράλληλη μείωση των διαφορών ανάμεσα στα επίπεδα εισοδήματος των κρατών μελών.
Ο βαθμός ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς στην ΕΕ καλύπτει πολλούς τομείς, στους οποίους
ισχύει και συνεχίζει να παράγεται κοινοτική νομοθεσία. Μεταξύ άλλων, συγκαταλέγονται: η Προστασία
του Καταναλωτή, η Ανταγωνιστικότητα, η Βιομηχανία, η Έρευνα, η Εκπαίδευση, ο Πολιτισμός, η Νεολαία, το Περιβάλλον, οι Μεταφορές, η Ενέργεια, ο Οπτικοακουστικός Τομέας και οι Τηλεπικοινωνίες.
Συνοπτική εικόνα της ενιαίας αγοράς - Στοιχεία και αριθμοί:
• Το μεγαλύτερο ΑΕΠ απ’ όλες τις οικονομίες στον κόσμο
• 500 εκατομμύρια καταναλωτές
• 20 εκατομμύρια ΜΜΕ
• 28 κράτη μέλη
• Σύμβολο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
• Ο μεγαλύτερος διεθνής εξαγωγέας και εισαγωγέας τροφίμων και ζωοτροφών
• 7% του παγκόσμιου πληθυσμού
• 20% των παγκόσμιων εξαγωγών και εισαγωγών
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Η θ έ σ η μα ς γ ια την ε πέ κ τασή της εσωτερικής αγοράς στα Βαλκάνια
κα ι ο ι σ υ να κό λουθ ες προοπτι κέ ς γι α την Ελλάδα
Με την επέκταση της ευρωπαϊκής οικογένειας από έξι σε είκοσι οκτώ κράτη μέλη, δημιουργήθηκε η μεγαλύτερη οικονομία στην υφήλιο. Η μεγαλύτερη παγκόσμια αγορά για τους παραγωγούς της ΕΕ, καθώς
και ένας σημαντικός πόλος έλξης για εσωτερικές επενδύσεις.
Το καλύτερο παράδειγμα επέκτασης της εσωτερικής αγοράς αποτελεί η διαδικασία διεύρυνσης της
ΕΕ. Ανατρέχοντας στο κοντινό μας παρελθόν, με το άνοιγμα της ΕΕ σε μια νέα αγορά 100 εκατομμυρίων
καταναλωτών όπου οι πολίτες των παλαιών κρατών μελών ωφελούνται από την αύξηση της ζήτησης
στα νέα κράτη μέλη, ο ανταγωνισμός παίρνει νέα ώθηση και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις γίνονται ανταγωνιστικότερες στις παγκόσμιες αγορές.
Τα Βαλκάνια αποτελούν σήμερα μια νέα αγορά για την ΕΕ και με το δεδομένο ότι οι περισσότερες από
τις χώρες των Βαλκανίων που κινούνται σε τροχιά ένταξης έχουν αρχίσει ήδη να ευθυγραμμίζουν την
νομοθεσία τους με το κεκτημένο της εσωτερικής αγοράς, προκειμένου να είναι σε θέση να συμμετάσχουν πλήρως σε αυτήν κατά το χρόνο της ένταξής τους. Κάτι τέτοιο αποτελεί σίγουρα μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη, αλλά και για την ίδια μας την χώρα, ιδίως σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που διανύει.
Με δεδομένους τους ιστορικούς και πολιτισμικούς δεσμούς με την Ελλάδα, τα Βαλκάνια αποτελούν
μια στρατηγική δυναμική αγορά με σημαντικότατες ευκαιρίες. Αντίστοιχα, η χώρα μας ως μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιπροσωπεύει για τις βαλκανικές χώρες ένα σημαντικό εμπορικό εταίρο, που
μπορεί να συμβάλει θετικά στο μετασχηματισμό τους σε οικονομία της αγοράς. Συνεπώς, η οικονομική
συνεργασία και η εμπορική ολοκλήρωση ανάμεσα στην Ελλάδα και τις χώρες της Βαλκανικής μπορεί να
είναι αμοιβαία επωφελής.
Μια αγορά πολλών εκατομμυρίων καταναλωτών που λειτουργεί με τους ίδιους κανόνες και χωρίς φραγμούς αποτελεί γόνιμο έδαφος για οικονομική διείσδυση της Ελλάδας στην περιοχή, καθώς και για έντονη
επενδυτική δραστηριότητα. Άλλωστε οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Στις πρώτες θέσεις μεταξύ των
ξένων επενδυτών παραμένουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στις βαλκανικές χώρες, στις οποίες έχουν εισέλθει τα τελευταία χρόνια, παρά τις δεδομένες δυσμενείς συνθήκες που έχουν προκληθεί από τη διεθνή
οικονομική κρίση. Οι ελληνικές επενδύσεις στα Βαλκάνια τα τελευταία χρόνια ξεπερνούν τα 10 δις ευρώ.
Μήπως λοιπόν, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε εάν μέρος της προσδοκώμενης ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας βρίσκεται στις ξένες αγορές;
Ακόμα περισσότερο μάλιστα, αφού δεν είναι λίγες οι ελληνικές εταιρείες που το μεγαλύτερο μέρος των
πωλήσεών τους πραγματοποιείται στη διεθνή αγορά και μόνο ένα μικρό μέρος στην εγχώρια ενώ άλλες
εταιρείες εντείνουν την εξαγωγική δραστηριότητά τους, προσπαθώντας να εξισορροπήσουν την περιορισμένη δυναμική της ελληνικής εσωτερικής αγοράς –τόσο λόγω μεγέθους, όσο και λόγω συνθηκών.
Το 52% των ελληνικών εξαγωγών κατευθύνεται στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα το 18,5% προς τις
Βαλκανικές χώρες. Με την επέκταση της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς στα Βαλκάνια έχουν αρχίσει
ουσιαστικά να μειώνονται τα εμπόδια προσέγγισης των οικονομιών των χωρών αυτών, καθώς οι περισσότερες δεν είχαν παράδοση στην ελεύθερη οικονομία.
Το ζήτημα είναι όμως κατά πόσο μπορεί να επεκταθεί η εσωτερική αγορά από την στιγμή που εξαιτίας
της οικονομικής ύφεσης υπάρχουν πολλά προβλήματα, ενώ και σε πολλούς τομείς είναι κατακερματι172
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σμένη, καθώς τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν σωστά την κοινοτική νομοθεσία και συνακόλουθα αυτή
δεν λειτουργεί σωστά προς όφελος των πολιτών.
«Η έγκαιρη ισχύς, η ορθή μεταφορά και η ορθή εφαρμογή των οδηγιών που αφορούν την εσωτερική
αγορά είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική λειτουργία της. Μια εσωτερική αγορά που θα λειτουργεί αποτελεσματικά μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ενός σταθερού και καινοτόμου οικονομικού
περιβάλλοντος εντός του οποίου οι καταναλωτές θα αισθάνονται ελεύθεροι να αγοράζουν αξιόπιστα
αγαθά και οι επιχειρήσεις να αναπτύσσονται δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Είναι πολύ σημαντικό
να τεθούν στο επίκεντρο αυτής της νέας στρατηγικής τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά
οι πολίτες και οι καταναλωτές και να αποκτήσουν εκ νέου εμπιστοσύνη στην αγορά. Μόνο με αυτό τον
τρόπο θα έχουμε μια πραγματική κοινωνική οικονομία της αγοράς όπως αναφέρεται και στη Συνθήκη
της Λισαβόνας.»

Οι π ε ρ ιο χέ ς δρ άσης
Η ανάγκη για καλύτερη αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου δυναμικού της εσωτερικής αγοράς, παράλληλα με την επιταγή για αποτελεσματική αντιμετώπιση των σοβαρών επιπτώσεων από την συνεχιζόμενη
οικονομική κρίση, οδήγησαν αναπόφευκτα σε σειρά πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της Ενιαίας Αγοράς, ως ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία για την προώθηση μιας άκρως ανταγωνιστικής κοινωνικής
οικονομίας της αγοράς. Σε αυτή τη βάση τοποθετηθήκαμε και προωθήσαμε δυναμικά τις θέσεις μας σε
μια σειρά ζητημάτων, μεταξύ άλλων:
1. Για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας – Πράξη για την εσωτερική αγορά Ι και ΙΙ
2. Αξιολόγηση της Ενιαίας Αγοράς
3. Διακυβέρνηση και Ευρωπαϊκό Εξάμηνο
4. Νομοθετική Δέσμη για τις Δημόσιες Συμβάσεις
5. Αναθεώρηση της Οδηγίας για τα Επαγγελματικά Προσόντα
6. Τα επόμενα βήματα της Αγοράς Υπηρεσιών
7. Ψηφιακή Ατζέντα

4.1 Για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας
- Πράξη για την Εσωτερική Αγορά Ι και ΙΙ
Κατά την τελευταία εικοσαετία, η καθιέρωση της ενιαίας αγοράς και το άνοιγμα των συνόρων συγκαταλέγονται μεταξύ των κύριων μοχλών ανάπτυξης στην Ευρώπη. Πράγματι, με τις τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες
της εσωτερικής αγοράς (ελεύθερη διακίνηση αγαθών, υπηρεσιών, προσώπων και κεφαλαίων) πραγματοποιήθηκε η σημαντική εμβάθυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας, η οποία συμπληρώθηκε και εμπλουτίστηκε
με την εδραίωση της οικονομικής ολοκλήρωσης και τη δημιουργία ενός ενιαίου νομίσματος.
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Ωστόσο, οι επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης έπληξαν όλες τις οικονομίες
της ΕΕ και τους περισσότερους τομείς της οικονομικής δραστηριότητάς της. Η κρίση αποδυνάμωσε τους
επιχειρηματίες και τους εργαζόμενους και μείωσε την αγοραστική δύναμη εκατομμυρίων ευρωπαίων
καταναλωτών, πλήττοντας συνεπώς ανεπανόρθωτα τον πυρήνα της ΕΕ που αποτελεί η ενιαία αγορά.
Η ακριβής κατάσταση της ενιαίας αγοράς βάσει της τρέχουσας οικονομικής κρίσης είναι δύσκολο να
εκτιμηθεί. Σε αυτό το πλαίσιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε πλήθος ψηφισμάτων δεδομένου ότι
η επίτευξη μιας βαθιάς και αποτελεσματικής ενιαίας αγοράς είναι βασικός παράγοντας που καθορίζει τις
συνολικές μακροοικονομικές επιδόσεις της ΕΕ.
Έχοντας ως κεντρική ιδέα ότι μια ολοκληρωμένη ενιαία αγορά που λειτουργεί καλά αποτελεί θεμελιώδη διαδικασία για την περαιτέρω ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, κοινωνική συνοχή, οικονομική ανάπτυξη και
αειφόρο ανάπτυξη εντός της Ένωσης, καθώς και ότι το αναξιοποίητο δυναμικό της μπορεί να προσφέρει
περισσότερες θέσεις απασχόλησης και μεγαλύτερη ανάπτυξη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέταξε την
Πράξη Ι και ΙΙ για την Ενιαία Αγορά, ένα κείμενο που αποτελείται από 50 νομοθετικές ή λειτουργικής
φύσεως προτάσεις.
Πράγματι, η Πράξη Ι και ΙΙ για την Ενιαία Αγορά αποτελεί ένα συνεκτικό Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο
περιλαμβάνει επιμέρους ενέργειες με συγκεκριμένους στόχους, πολιτικές και μέτρα καθώς και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα διετούς εφαρμογής. Στρατηγικοί στόχοι του Προγράμματος αυτού είναι:
• η ανάδειξη της Ενιαίας Αγοράς σε κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας,
• η αναβίωση-επανεκκίνηση της εσωτερικής αγοράς και η πλήρης αξιοποίησή της, καθώς σύμφωνα
με εκτιμήσεις της ΕΕ κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε δυνητική ανάπτυξη της τάξεως του 4% του ΑΕΠ της
Ένωσης κατά την προσεχή δεκαετία, και
• η ουσιαστική συμβολή της Ενιαίας Αγοράς στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
Οι εν λόγω Πράξεις χωρίζονται σε τρεις ενότητες:
α) Μια Ενιαία Αγορά για τις επιχειρήσεις και την Ανάπτυξη – Ισχυρή, βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη των
επιχειρήσεων (24 προτάσεις)
β) Μια Ενιαία αγορά για τους Ευρωπαίους Πολίτες – Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των Ευρωπαίων
(19 προτάσεις)
γ) Εταιρική σχέση στην Ενιαία Αγορά – Διάλογος, σύμπραξη, αξιολόγηση: τα κλειδιά για τη χρηστή διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς (7 προτάσεις)
Για καθεμιά από αυτές τις ενότητες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατήρτισε σχετικό ψήφισμα με σκοπό
να ιεραρχήσει κατά προτεραιότητα τις προτάσεις για την επανεκκίνηση της Ενιαίας Αγοράς και να δώσει
μια νέα ώθηση σύμφωνα με τον αντίκτυπό τους στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την παροχή
στους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης απτών πλεονεκτημάτων.

Η θ έ σ η μα ς
Οι Πράξεις για την Ενιαία Αγορά αποτελούν σπουδαία ευκαιρία για την Ευρώπη και τους πολίτες της,
καθώς στο επίκεντρο των προσπαθειών που γίνονται για την περαιτέρω ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής
εσωτερικής αγοράς τίθεται ο πολίτης και θέματα κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Ενισχύοντας την
πραγματική οικονομία και αναδεικνύοντας τη συμμετοχή και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των
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Ευρωπαίων πολιτών σε όλες τις πτυχές του ρόλου που αυτοί διαδραματίζουν ως πολίτες, εργαζόμενοι,
καταναλωτές.
Σε αυτή τη βάση επισημάναμε ότι οι προτάσεις των Πράξεων Ι και ΙΙ συνιστούν ένα καλό παράδειγμα
οριζόντιας στρατηγικής και υποστηρίξαμε σθεναρά ότι η Ενιαία Αγορά οφείλει να αποφέρει καλύτερα
αποτελέσματα για τους πολίτες, τους καταναλωτές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Θεωρούμε
ότι η Ενιαία Αγορά πρέπει:
• να μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα στις προσδοκίες και στις ανησυχίες των πολιτών,
• να εξακολουθεί να αποφέρει οφέλη στους καταναλωτές από άποψη χαμηλότερων τιμών, καλύτερης
ποιότητας, μεγαλύτερης ποικιλίας, προσιτών τιμών και ασφάλειας των αγαθών και των υπηρεσιών,
• να συμβάλλει στην ανάπτυξη σωστών συνθηκών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στην καλύτερη
πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση τους.
Οι ΜΜΕ είναι η κινητήριος δύναμη ανάπτυξης της ΕΕ, δεδομένου ότι διασφαλίζουν μεγάλο μέρος των
θέσεων εργασίας. Παρουσιάζουν ωστόσο σημαντικά προβλήματα όσον αφορά την επέκταση των δραστηριοτήτων τους και τη δημιουργία καινοτομίας, τα οποία απορρέουν από τις δυσκολίες χρηματοδότησης. Η στήριξη της καινοτομίας είναι αναγκαία, όχι μόνο για τις ΜΜΕ, αλλά για όλες τις επιχειρήσεις. Για
το λόγο αυτό, η δημιουργία ευρωομόλογων έργων υποδομής που θα εκδίδει ο ιδιωτικός τομέας είναι
ουσιαστική για να τους επιτρέψει να συγκεντρώνουν κεφάλαια. Πιστεύουμε ότι η ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι διαδικασίες που έχουν καθιερωθεί για τη χρήση αυτών των νέων χρηματοδοτικών μέσων
είναι κατάλληλες και για τις ΜΜΕ.
Επιπλέον, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα καινοτομίας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, η ΕΕ
χρειάζεται ένα αποτελεσματικό ρυθμιστικό πλαίσιο όσον αφορά τα επιχειρηματικά κεφάλαια, τα οποία
αποτελούν μία από τις βασικότερες πηγές χρηματοδότησης για τις καινοτόμες νέες επιχειρήσεις που θα
δημιουργήσουν υψηλή προστιθέμενη αξία. Είναι, ως εκ τούτου, ζωτικής σημασίας η δημιουργία ρυθμιστικού πλαισίου που θα επιτρέπει στα ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων να πραγματοποιούν επενδύσεις σε κάθε κράτος μέλος.
Εκτός όμως από τον επιχειρησιακό τομέα, η εσωτερική αγορά είναι αναγκαίο να περιέχει ισχυρή κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση. Η πολιτική για την ενιαία αγορά πρέπει να λαμβάνει πλήρως υπόψη
τις συνέπειες του ανοίγματος της αγοράς για την κοινωνία και το περιβάλλον, ενώ παράλληλα πρέπει να
συνοδεύεται από μέτρα τα οποία να παρέχουν σε όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις τη δυνατότητα
να επωφελούνται από τις νέες ευκαιρίες.
Η ανάγκη αντιμετώπισης των θεμάτων που εκκρεμούν όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των
εργαζομένων είναι όλο και πιο επιτακτική σε τομείς όπως: η αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων,
τα συνταξιοδοτικά ταμεία των μετακινούμενων εργαζομένων, η κατάρτιση κ.ά. Πιστεύουμε ότι είναι υποχρεωτικό να ανοίξει καινούργιους ορίζοντες για τους νέους στον τομέα της γνώσης και της καινοτομίας.
Η ενιαία αγορά είναι σημαντικό να προωθήσει περισσότερο την ανάπτυξη αγαθών και υπηρεσιών με
ένταση στη γνώση και την τεχνολογία που αποτελούν τις κινητήρες δυνάμεις για τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη.
Σχετικά με την εταιρική σχέση στην Ενιαία Αγορά πιστεύουμε ακράδαντα ότι το στοιχείο του διαλόγου
πρέπει να ενισχυθεί με μεγαλύτερη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων. Η ισχύς της Συνθήκης της
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Λισαβόνας προσφέρει ένα "παράθυρο ευκαιριών" στα εθνικά κοινοβούλια για να παίρνουν μέρος στην
εκπόνηση των κανόνων της ενιαίας αγοράς καθ' όλο το νομοθετικό κύκλο και να συμμετέχουν στις κοινές δραστηριότητες με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Στο γενικότερο πλαίσιο των ψηφισμάτων για την Πράξη Ι και ΙΙ για την Ενιαία Αγορά, μεταξύ άλλων,
προτείναμε:
• ένα σύνολο δεικτών οι οποίοι να αξιολογούν τον κοινωνικό αντίκτυπο των νομοθετημάτων και να
εξετάζουν όλες τις συναφείς επιπτώσεις μιας πρότασης,
• την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την έναρξη διαβούλευσης σχετικά με το εν λόγω εγχείρημα, με
στόχο την αξιολόγηση των δυνατοτήτων αυτού του μέτρου από πλευράς οικονομικής ανάπτυξης και
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης,
• την προστασία των κοινωνικών υπηρεσιών και των δικαιωμάτων των εργαζομένων,
• την αναθεώρηση των κανόνων και των πρακτικών για τις δημόσιες διαβουλεύσεις, έτσι ώστε να συμμετέχουν όλο και περισσότεροι πολίτες στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της ΕΕ,
• την μείωση του κόστους των διεθνών κλήσεων κινητής τηλεφωνίας για τους καταναλωτές, καθώς και
την τροποποίηση του κανονισμού για την περιαγωγή, ώστε να καλύπτει και τις τιμές λιανικής,
• καλύτερα μέτρα επιβολής των δικαιωμάτων των επιβατών, ούτως ώστε οι πολίτες να μπορούν να
κάνουν πλήρη χρήση των δικαιωμάτων τους,
• μεγαλύτερη διαφάνεια και ενημέρωση από τις επιχειρήσεις όσον αφορά τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές και τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, και
• μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τα τραπεζικά προϊόντα, τα τραπεζικά τέλη και το πραγματικό κόστος
και τους όρους των δανείων, δεδομένου ότι είναι ζωτικής σημασίας τόσο για την προστασία των καταναλωτών όσο και των επενδυτών και των μικρών επιχειρήσεων.

4.2 Αξιολόγηση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς
Ο πίνακας αποτελεσμάτων για την εσωτερική αγορά, το λεγόμενο βαθμολόγιο, δημοσιεύεται δύο φορές
το χρόνο και αποτελεί μέσο συνεχούς αξιολόγησης, καθώς δείχνει πόσο γρήγορα και πόσο σωστά κάθε
κράτος μέλος μεταφέρει τις οδηγίες για την ενιαία αγορά στην εθνική του νομοθεσία. Επισημαίνει επίσης
τον αριθμό των διαδικασιών επί παραβάσει που εκκρεμούν κατά των κρατών μελών.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τα κράτη μέλη φαίνεται να έχουν βελτιώσει τις επιδόσεις τους ως
προς την ορθή εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας και το έλλειμμα μεταφοράς, δηλαδή το ποσοστό
των οδηγιών για την Εσωτερική Αγορά που δεν έχουν μεταφερθεί εγκαίρως στην εθνική νομοθεσία.
Αυτή η τάση αποτυπώνεται και στα σχετικά ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεδομένου ότι η
έγκαιρη μεταφορά της νομοθεσίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της
πολιτικής της ΕΕ.
Εκτός όμως από το βαθμολόγιο που παρέχει μόνιμη αξιολόγηση σε ετησία βάση, το 2013 με αφορμή
τη συμπλήρωση είκοσι χρόνων από τη δημιουργία της ενιαίας αγοράς, καταρτίσαμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικό ψήφισμα, αξιολογώντας τη μέχρι τούδε πορεία της ΕΕ και αναδεικνύοντας παράλληλα
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τους 20 σημαντικότερους προβληματισμούς των Ευρωπαίων πολιτών και των επιχειρήσεων σχετικά με
τη λειτουργία της.
Πιο συγκεκριμένα, στο εν λόγω ψήφισμα δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς που μπορούν να
συμβάλουν αποφασιστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως: η επιχειρηματική δραστηριότητα, η καλύτερη
παροχή υπηρεσιών, η μεγαλύτερη κινητικότητα εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, η ανάπτυξη
του ηλεκτρονικού εμπορίου και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.

Η
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Οι 20 σημαντικότερες ανησυχίες των ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για τη
λειτουργία της ενιαίας αγοράς:
1. Για την κοινωνική ασφάλιση.
2. Για τα δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη.
3. Για τις κάρτες παραμονής πολιτών εκτός ΕΕ.
4. Για επαγγελματίες που έχουν δυσκολίες αναγνώρισης προσόντων σε άλλο κράτος μέλος.
5. Για εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν διακρίσεις στην αγορά εργασίας.
6. Για τα φορολογικά εμπόδια για διασυνοριακούς εργαζόμενους και εργοδότες.
7. Για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο εξωτερικό.
8. Για φοιτητές που αντιμετωπίζουν διακρίσεις σχετικά με την αναγνώριση των τίτλων σπουδών τους.
9. Για διασυνοριακές συντάξεις και φορολογικά θέματα κληρονομιάς.
10. Για τις διασυνοριακές ταξινόμησης αυτοκινήτων και φορολογικά θέματα.
11. Για τα δικαιώματα των επιβατών.
12. Για τις δαπανηρές και πολύπλοκες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.
13. Για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις on-line αγορές.
14. Για τη διαμόρφωση καλύτερων τιμών στον τομέα της ενέργειας και την ευκολότερη αλλαγή παρόχου.
15. Για την ποιότητα και την τιμή του ίντερνετ και των τηλεπικοινωνιών.
16. Για την ευκολότερη συμμετοχή των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις τρίτων
χωρών.
17. Για την καλύτερη πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση.
18 Για την επιχειρηματική δραστηριότητα σε άλλο κράτος μέλος.
19. Για τη διασυνοριακή επιστροφή ΦΠΑ.
20. Για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
Για καθεμία από τις 20 περιοχές ανησυχίας, προτείνουμε συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και τα κράτη μέλη για την εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς και την αντιμετώπιση τριών σημαντικών
κενών: i) σε θέματα πληροφόρησης των πολιτών, οι οποίοι δεν γνωρίζουν ή δεν κατανοούν επαρκώς
τα δικαιώματά τους, ii) μεταξύ νομικού πλαισίου της ΕΕ και τρόπου εφαρμογής της νομοθεσίας και iii)
του νομοθετικού κενού, καθώς σε ορισμένους τομείς το νομικό πλαίσιο της ΕΕ δεν ανταποκρίνεται στις
ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Η θ έ σ η μα ς γ ια την αξι ολ όγηση της Ε νιαίας Αγοράς
Η κατάργηση των εμποδίων, η ανάκαμψη της ενιαίας αγοράς και η σωστή μεταφορά της ενωσιακής
νομοθεσίας είναι εξαιρετικής σημασίας σε καιρούς οικονομικής, χρηματοπιστωτικής και, κυρίως, κοινωνικής κρίσης. Στόχος είναι η ανάπτυξη, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, η προώθηση της αντα178
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γωνιστικότητας, η καινοτομία και η ανάκαμψη της εμπιστοσύνης των Ευρωπαίων προς την ενιαία αγορά.
Προς αυτή την κατεύθυνση υποστηρίζουμε:
• Τις προσπάθειες που καταβάλλουν συνολικά οκτώ κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας,
προκειμένου να επιτύχουν ή να διατηρήσουν ένα εξαιρετικό επίπεδο επίδοσης αναφορικά με τη μεταφορά της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά, παρά την οικονομική κρίση και τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν.
• Την ανάγκη για άμεση βελτίωση του χρηματοδοτικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
που θα συμβάλει στην απελευθέρωση του αναπτυξιακού τους δυναμικού.
• Την ενίσχυση προγραμμάτων για τη βελτίωση της επιχειρηματικότητας, της διεθνοποίησης και της
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
• Την επικαιροποίηση στην επόμενη διετία των σημαντικότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι
ευρωπαίοι πολίτες, ώστε να ακούγεται σε μόνιμη βάση η φωνή τους,
και
• την περαιτέρω ενίσχυση των ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης για καλύτερη και πληρέστερη πληροφόρηση των πολιτών για τα δικαιώματά
τους, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τους στη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής, δίκαιης και ισορροπημένης αγοράς.
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι την τελευταία 20ετία η εσωτερική αγορά
αναδείχθηκε σε σημαντικό πυρήνα ενότητας και ανάπτυξης για ολόκληρη την Ευρώπη. Θα πρέπει ωστόσο να συνεχίσει να αποτελεί προνόμιο
όλων των χωρών της Ένωσης και να μην λειτουργεί μόνο υπέρ των
ισχυρών. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αν και θεωρούνται η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας, σε πολλές χώρες βρίσκονται σε οικονομικό μαρασμό. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, το 73,5% των επιχειρήσεων αυτών δηλώνει ότι δεν έχει πλέον ρευστότητα στους εταιρικούς
λογαριασμούς και επομένως χρησιμοποιούνται προσωπικά περιουσιακά στοιχεία για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Επίσης, μεγάλο ποσοστό
πολιτών, που σε Ελλάδα και Κύπρο ξεπερνάει το 75%, πιστεύει πως η
ενιαία αγορά λειτουργεί κατά κύριο λόγο προς το συμφέρον των μεγάλων επιχειρήσεων. Είναι απαραίτητη επομένως η τόνωση της εμπορικής προώθησης και της εξωστρέφειας των μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων των ασθενέστερων οικονομικά χωρών, ώστε να έχουν
καλύτερη πρόσβαση στις μεγάλες αγορές της Ευρώπης.

179

5 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

4.3 Διακυβέρνηση της Ενιαίας Αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου
Προκειμένου να εξεταστεί αναλυτικά η διαδικασία ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς ως προϋπόθεση για
την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και την παροχή πρόσθετων ευκαιριών στους ευρωπαίους
πολίτες, κάθε χρόνο καταρτίζεται από την ΕΕ ετήσια επισκόπηση. Σε αυτό το πλαίσιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει με εκθέσεις πρωτοβουλίας επισημαίνοντας τις επιδόσεις της αγοράς, τα εμπόδια
στην ολοκλήρωση και τις προτεραιότητες για το μέλλον.
Στα εν λόγω ψηφίσματα, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαναλαμβάνουμε το αίτημά μας για ενίσχυση
της διακυβέρνησης της Ενιαίας Αγοράς μέσω της καθιέρωσης ενός ετήσιου κύκλου διακυβέρνησης, ως
ειδικού πυλώνα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ο οποίος να περιλαμβάνει:
α)		 τον πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς,
β)		την ετήσια έκθεση σχετικά με την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς στο πλαίσιο της Ετήσιας Επισκόπησης της Ανάπτυξης,
γ)		την καθοδήγηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προς τα κράτη μέλη,
δ)		τα εθνικά σχέδια δράσης με στόχο την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της Ενιαίας Αγοράς,
και ειδικές ανά χώρα συστάσεις.
Παράλληλα, επιδιώκεται να διατηρηθεί αμείωτη η προσοχή στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ενιαία
αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση: γίνονται σχόλια σχετικά με προγενέστερες συστάσεις, παρουσιάζεται ενημερωμένη θέση σχετικά με το περιεχόμενο της επόμενης ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης, καθώς και
οι δράσεις προτεραιότητας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως και οι πρόσφατες προσπάθειες που
καταβλήθηκαν από την ΕΕ σε ό,τι αφορά την πληθώρα των μέσων διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς.
Εντούτοις επισημαίνουμε ότι είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη πλήρως τομείς ανάπτυξης καίριας
σημασίας που έχουν καθοριστεί όπως οι υπηρεσίες: ενέργειας, μεταφορών και ψηφιακή ενιαίας αγοράς,
καθώς και τα μέτρα που περιλαμβάνονται στη Πράξη Ι και ΙΙ και αφορούν την επανεκκίνηση της Ενιαίας
Αγοράς.

Η θ έ σ η μα ς
Η Ετήσια Επισκόπηση για την Ανάπτυξη του 2013 και του 2014 μπορεί να θεωρηθεί ως το πρώτο βήμα
προς τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών της ΕΕ, καθώς, εκτός από τις πολιτικές απασχόλησης, για πρώτη φορά περιλαμβάνεται η ετήσια έκθεση σχετικά με την κατάσταση της ολοκλήρωσης της
ενιαίας αγοράς. Πράγματι, η ενίσχυση της διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς συνδέεται στενά με την
απτή δυνατότητα θέσπισης ενός ειδικού πυλώνα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Προς αυτή την
κατεύθυνση υποστηρίξαμε μια σαφή δέσμη προτεραιοτήτων, οι οποίες σχετίζονται με την πραγματική
οικονομία και υποδεικνύουν αποτελεσματικές δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας.
Παραδεχόμαστε ότι είναι αναγκαία η μεγαλύτερη εστίαση στην ενιαία αγορά στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Εξαμήνου, προκειμένου να αξιοποιηθεί καλύτερα το δυναμικό του για ανάπτυξη και απασχόληση στην
Ευρώπη και να δοθεί η δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να επωφεληθούν πλήρως από αυτό.
180

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Πιστεύουμε επιπροσθέτως ότι μια συνεπής και ολοκληρωμένη πολιτική για τη βιομηχανία είναι ουσιώδης για την ανάκαμψη των οικονομιών της Ευρώπης και για να σχεδιαστεί μια σταθερή πορεία εξόδου
από την κρίση. Ακόμη, η βελτιωμένη προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, τόσο των καταναλωτών
όσο και των εργαζομένων, είναι θεμελιώδους σημασίας για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ενιαία
αγορά και την ενθάρρυνση υπεύθυνων συμπεριφορών. Ωστόσο, υποστηρίζουμε σθεναρά ότι ο συντονισμός των πολιτικών της ενιαίας αγοράς πρέπει να στοχεύει στην εκ νέου ανακάλυψη ενός μοντέλου
ανταγωνιστικότητας με βάση τη γνώση και την καινοτομία, πράγμα που απαιτεί αύξηση των επενδύσεων
στην εκπαίδευση και την έρευνα. Σε αυτό το πλαίσιο, μέσα από σειρά παρεμβάσεων, υπογραμμίσαμε ότι:
• Οι ειδικές συστάσεις ανά χώρα θα πρέπει ταυτόχρονα να προσφέρουν στα κράτη μέλη πιο πρακτικές
λύσεις σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς, έτσι ώστε να υπάρξει η υποστήριξη
του κοινού και η πολιτική δέσμευση, προκειμένου να προωθηθεί η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς.
• Οι μελλοντικές εκθέσεις σχετικά με την κατάσταση της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς θα πρέπει
να δίνουν πιο συγκεκριμένες κατευθύνσεις προκειμένου τα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα να
δώσουν αποτελεσματικές απαντήσεις.
• Η ψηφιακή οικονομία θα πρέπει θεωρείται εξίσου τομέας προτεραιότητας καθώς αποτελεί έναν από
τους ουσιώδεις παράγοντες ανάπτυξης.
• Η διασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού στον τομέα της ενέργειας στέλνει τα σωστά μηνύματα ως προς τις
τιμές, τα οποία απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκών επενδύσεων και για την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, ενώ οι καταναλωτές θα έχουν μακροπρόθεσμα μεγαλύτερο εύρος επιλογών και
αποδεκτές τιμές αγοράς.
• Η επίτευξη μιας πλήρως ολοκληρωμένης και διασυνδεδεμένης ενιαίας αγοράς ενέργειας προσφέρει
στους καταναλωτές διαφανείς και συγκρίσιμες τιμές της ενέργειας και παράλληλη διασφάλιση της
προστασίας των ευάλωτων ομάδων.
• Η κατάργηση των εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, εμπορευμάτων, υπηρεσιών και
κεφαλαίων επιτρέπει στις επιχειρήσεις να λειτουργούν σε μεγαλύτερη κλίμακα, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες να καινοτομήσουν, να επενδύσουν, να καταστούν παραγωγικότερες και να δημιουργήσουν
θέσεις εργασίας.

4.4 Νομοθετική Δέσμη για τις Δημόσιες Συμβάσεις
Ο ετήσιος κύκλος εργασιών του τομέα των δημοσίων προμηθειών, αγαθών και υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπερνά το 19% του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος, αποτελώντας ένα πολύ σημαντικό
τμήμα της οικονομικής δραστηριότητάς της. Η συχνότερη μορφή των εν λόγω προμηθειών είναι οι δημόσιες συμβάσεις και οι συμβάσεις παραχώρησης.
Για τις δημόσιες συμβάσεις, αν και υπάρχουν σαφείς κανόνες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή –από τις ανάγκες της εν λόγω αγοράς– έκρινε σκόπιμο ότι η αναθεώρηση, η απλούστευση και ο εκσυγχρονισμός
του νομοθετικού πλαισίου θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη διαφάνεια, μείωση της γραφειοκρατίας και σε
βελτιωμένη πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην αγορά των δημοσίων συμβάσεων. Ωστόσο, η έλλειψη συγκεκριμένης νομοθεσίας, δεδομένου ότι οι συμβάσεις παραχώρησης έργων και υπη181
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ρεσιών καλύπτονται μόνο από τις βασικές διατάξεις των οδηγιών που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις
(2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ), από τις γενικές αρχές της Συνθήκης και άφθονη νομολογία, κρίθηκε σκόπιμο ότι μια νέα νομοθετική πρωτοβουλία στον τομέα αυτό θα φώτιζε το υπάρχον κενό.
Πράγματι, σύμφωνα με εκτιμήσεις η ύπαρξη σαφών κανόνων για την παραχώρηση υπηρεσιών και
έργων θα δώσει τη δυνατότητα στις δημόσιες αρχές να διαθέτουν πρόσθετα εργαλεία για την ανάπτυξη
των δημόσιων υπηρεσιών. Θα τονώσουν τον ανταγωνισμό εντός της ΕΕ. Τέλος, η ενίσχυση της διαφάνειας των διαδικασιών θα επιτρέψει την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της ευνοιοκρατίας κατά την
ανάθεση δημόσιων συμβάσεων.
Στη νέα νομοθετική δέσμη κατά κύριο λόγο υποστηρίζεται η βασική θέση, σύμφωνα με την οποία, οι
δημόσιες αρχές, είτε προμηθεύονται έργα, αγαθά ή υπηρεσίες είτε συνάπτουν συμβάσεις παραχώρησης,
θα μπορούν στο εξής να επιλέγουν την προσφορά που εξυπηρετεί καλύτερα τους στόχους τους, αντί
απλώς να αποδέχονται αυτή με το χαμηλότερο κόστος. Παράλληλα, εκτιμάται ότι οι νέοι κανόνες της ΕΕ
για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης, αναμένεται να διασφαλίσουν την ορθότερη
χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων.

Η θ έ σ η μα ς
Η αύξηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών προς τους πολίτες, η διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην αγορά, η διασφάλιση της συμμόρφωσης
με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και περιβαλλοντικά πρότυπα, καθώς και η αύξηση της διαφάνειας
αποτελούν εγγυήσεις της νέας νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις –οι οποίες στο παρελθόν θεωρούνταν περιττές– δημιουργώντας έτσι έναν πολύ θετικό παράγοντα σταθεροποίησης και βιωσιμότητας
των αγορών και των δημοσίων επενδύσεων, ανάπτυξης και απασχόλησης.
Σε αυτή την κατεύθυνση, συμμετέχοντας στην προβλεπόμενη νομοθετική διαδικασία και καταθέτοντας
από κοινού τροπολογίες με συναδέλφους επισημάναμε κυρίως τα κυριότερα σημεία της νέας νομοθεσίας που αποτελούν οι κανόνες που σχετίζονται με τα ποιοτικά κριτήρια αποδοχής μιας σύμβασης. Υπό
αυτό το πρίσμα, υποστηρίξαμε σθεναρά ότι οι δημόσιες αρχές θα μπορούν στο εξής να επιλέγουν την
πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά –λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά
οφέλη, όσο και το κόστος– και όχι απαραίτητα αυτή με τη χαμηλότερη τιμή. Επίσης τονίσαμε:
• τη διατήρηση της δημόσιας παροχής υπηρεσιών, ιδίως σε σχέση με τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού
συμφέροντος, τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και εκτέλεσης δημόσιων καθηκόντων μεταξύ δημοσίων αρχών και των ομάδων των δημοσίων αρχών, ως βασική αρχή της νομοθεσίας,
• τον αποκλεισμό των εταιρειών που δεν συμμορφώνονται με την περιβαλλοντική, κοινωνική και εργατική νομοθεσία όπως αυτή καθορίζεται από το δίκαιο της ΕΕ, το εθνικό δίκαιο και τις συλλογικές
συμβάσεις, καθώς και τις σχετικές διεθνείς συμφωνίες,
• ότι οι αποφάσεις ανάθεσης θα πρέπει να βασίζονται στο σύνολο του κόστους του κύκλου ζωής ενός
προϊόντος (από την αγορά των πρώτων υλών μέχρι τη διάθεση, το περιβαλλοντικό κόστος, κ.λπ.),
• την απαίτηση συγκεκριμένων ετικετών που να πιστοποιούν τη συμμόρφωση των υποψηφίων για ανάληψη δημοσίων συμβάσεων με ορισμένες περιβαλλοντικές ή κοινωνικές προϋποθέσεις,
• την ευκολότερη πρόσβαση για τις ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις καθώς μειώνεται η γραφειοκρατία,
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• την ενίσχυση των εθνικών εργαλείων καταπολέμησης του κοινωνικού ντάμπινγκ (π.χ. ασυνήθιστα
χαμηλές προσφορές λόγω των παραβιάσεων των κοινωνικών δικαιωμάτων θα αποκλείονται από τις
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων).
Αναφορικά με τις συμβάσεις παραχώρησης πιστεύουμε ότι η νέα νομοθεσία αποτελεί ένα «συν» για
όλους τους παράγοντες της κοινωνίας, καθώς επίσης και ένα σημαντικό βήμα για την εσωτερική αγορά,
προσφέροντας στις δημόσιες αρχές περισσότερα εργαλεία, ώστε να μπορούν να επιλέξουν τις καλύτερες προσφορές, ενώ αποκλείσαμε τον τομέα του νερού από το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας. Πιο
συγκεκριμένα προωθήσαμε τη δυνατότητα άρνησης από τις δημόσιες αρχές να συνάψουν σύμβαση
παραχώρησης σε οικονομικούς φορείς που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις στον τομέα του
περιβάλλοντος, της κοινωνικής και εργατικής νομοθεσίας.
Θεωρούμε επίσης ότι οι δημόσιες αρχές οφείλουν να ζητούν από τους προσφέροντες (που πρόκειται
να αναλάβουν τη σύμβαση) να αναφέρουν το ποσοστό της σύμβασης παραχώρησης που προτίθενται
να διαθέσουν στους εργολάβους, καθώς αυτό θα αυξήσει τη διαφάνεια και θα δείξει πιο καθαρά πώς ο
μελλοντικός οικονομικός φορέας σκοπεύει να εκτελέσει την εργασία ή την παροχή υπηρεσιών.
Μεταξύ άλλων, επιμείναμε στην ύπαρξη τομεακών εξαιρέσεων για τις παραχωρήσεις που περιλαμβάνουν και τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας καθώς και τον τομέα των τυχερών παιγνίων, λόγω του
πολύ ειδικού χαρακτήρα των δραστηριοτήτων αυτών και της ανάγκης για τα κράτη μέλη να διατηρούν
τη δυνατότητα ελέγχου για την επιδίωξη στόχων ειδικού συμφέροντος (καταπολέμηση του παράνομου
παιχνιδιού, της απάτης και του χρήματος που έχει αποκτηθεί από παράνομες δραστηριότητες, καταπολέμηση του εθισμού).
Τέλος, όπως και για τις δημόσιες συμβάσεις έτσι και για τις παραχωρήσεις, τονίσαμε ότι για την ανάθεση συμβάσεων θα πρέπει με αντικειμενικά κριτήρια να εκτιμάται το συνολικό οικονομικό όφελος για τις
δημόσιες αρχές, λαμβάνοντας υπόψη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για την επιλογή των υποψηφίων
την εισαγωγή περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων, καθώς και κριτηρίων καινοτομίας.

4.5 Αναθεώρηση της Οδηγίας για τα Επαγγελματικά Προσόντα
Η επαγγελματική κινητικότητα αποτελεί καίριο στοιχείο για την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση
στην Ευρώπη και αναπόσπαστο στοιχείο της στρατηγικής της ΕΕ 2020. Για το λόγο αυτό αλλά και προκειμένου να υπάρξει μια πιο αποτελεσματική αντιστοιχία μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης εργατικού
δυναμικού και της ικανοποίησης των προσδοκιών των πολιτών της ΕΕ, προτείνεται στην Πράξη για την
Ενιαία Αγορά ο εκσυγχρονισμός της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα.
Σύμφωνα μάλιστα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, το 28% των πολιτών της Ένωσης σκέφτονται το ενδεχόμενο να εργαστούν στο εξωτερικό, ενώ το 53% των νέων ευρωπαίων δηλώνουν ότι είναι έτοιμοι ή
πρόθυμοι να πάνε και να εργαστούν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.
Η νέα αναθεωρημένη νομοθεσία, η οποία αποσκοπεί στην απλοποίηση των κανόνων για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και στην αύξηση της κινητικότητας, αναμένεται να ικανοποιήσει
τις ανάγκες των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν ολοένα και μεγαλύτερες ελλείψεις σε ειδικευμένο
εργατικό δυναμικό, δεδομένου ότι, όχι απλά θα εξακολουθήσουν να υφίστανται στο μέλλον, αλλά ανα183
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μένεται να αυξηθούν ιδιαίτερα στους κλάδους της υγείας, της εκπαίδευσης καθώς και σε τομείς ανάπτυξης, όπως ο κατασκευαστικός ή οι επιχειρηματικές υπηρεσίες. Είναι γεγονός ότι η αγορά επαγγελμάτων
αναπροσαρμόζεται διαρκώς και πολλά παραδοσιακά επαγγέλματα παραχωρούν τη θέση τους σε νέα, τα
οποία απαιτούν ολοένα και πιο ειδικές ικανότητες και γνώσεις.
Παράλληλα η νέα νομοθεσία εισάγει ως καινοτόμο στοιχείο μια ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα που θα επιτρέψει όχι μόνο την απλούστερη και ταχύτερη αναγνώριση των προσόντων, αλλά και τη
μείωση του διοικητικού κόστους. Επίσης, μεταξύ άλλων, προτείνεται αναπροσαρμογή των ελάχιστων
απαιτήσεων κατάρτισης για τους γιατρούς, τους οδοντίατρους, τους φαρμακοποιούς, τους νοσοκόμους,
τις μαίες, τους κτηνίατρους και τους αρχιτέκτονες για να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη των εν λόγω επαγγελμάτων και των σχετικών συστημάτων κατάρτισης.

Η θ έ σ η μα ς
Στην οικονομική ύφεση που διανύουμε, η ενίσχυση της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των
χωρών της Ένωσης εκτιμάμε ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της κρίσης στην απασχόληση, όσον αφορά μακροχρόνια ανέργους και κατηγορίες -που είναι υψηλά στη λίστα της ανεργίας- , αλλά
ταυτόχρονα θα συμβάλει σε μια γενικότερη και πιο ανταγωνιστική εσωτερική αγορά.
Υποστηρίζουμε ακράδαντα πως το θεμελιώδες δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας θα έπρεπε να
θεωρείται αυτονόητο και πως η εν λόγω αναθεωρημένη νομοθεσία πρέπει να συντελέσει σε αυτό μέσω
της απλοποίησης των διαδικασιών για τους πολίτες που επιθυμούν να μετακινούνται στο εσωτερικό της
Ένωσης, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας για καταναλωτές, ασθενείς, εργαζόμενους και για όλους τους πολίτες της ΕΕ και βελτιώνοντας τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ
κρατών μελών.
Θεωρούμε αναγκαιότητα στο πλαίσιο αυτό, τον εκσυγχρονισμό του συστήματος αναγνώρισης των
επαγγελματικών προσόντων μέσω σύνδεσης της τυπικής εκπαίδευσης με τη μη τυπική πρακτική μάθηση, αφού βέβαια προηγουμένως υπάρξει προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση των δεξιοτήτων
σ' αυτήν. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται βοήθεια σε όσους προέρχονται από τα χαμηλά εισοδηματικά
στρώματα οι οποίοι για οικονομικοκοινωνικούς λόγους δεν είχαν τη δυνατότητα σπουδών και πρόσβασης στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Τέτοιου είδους πολιτικές θα συμβάλουν στην ανάπτυξη, την προώθηση της γνώσης, την αντιμετώπιση
ανεργίας και φτώχειας, αλλά και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Είναι πεποίθησή μας πως, αν
τέτοιες μορφές μάθησης ενσωματωθούν στη λογική της προστιθέμενης αξίας στο παραγωγικό δυναμικό
της Ευρώπης, μπορούμε να προσβλέπουμε ξανά σε μια ανάπτυξη με αποδέκτη ολόκληρη την κοινωνία.
Επιπροσθέτως υποστηρίζουμε:
• τη δυνατότητα των κρατών μελών να επικαλούνται λόγους δημόσιας ασφάλειας και συμφέροντος
προκειμένου να ελέγχουν σε ποια επαγγέλματα μπορούν να επιτρέψουν τη μερική πρόσβαση,
• την αντιστοιχία σπουδών σε διδακτικές μονάδες ECTS και χρονική διάρκεια,
• τη σημασία ύπαρξης κατευθυντήριων γραμμών προς τα κράτη μέλη προκειμένου να σχεδιάσουν και
εφαρμόσουν κοινές διαδικασίες πιστοποίησης και αναγνώρισης προσόντων σχετικά με την αναγνώριση της επαγγελματικής εμπειρίας και της μη τυπικής μάθησης,
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• επαρκείς γλωσσικές γνώσεις για τους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου που ασκούν το επάγγελμά
τους σε άλλο κράτος μέλος,
• την εξαίρεση του επαγγέλματος του συμβολαιογράφου από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας δεδομένου ότι, ως δημόσιοι λειτουργοί, οι συμβολαιογράφοι έχουν αρμοδιότητα μόνο στην επικράτεια του
κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι,
• την ιδιαιτερότητα του γεωγραφικού χαρακτήρα κάποιων επαγγελμάτων, όπως αυτών των ξεναγών,
• τη συμμετοχή των επαγγελματικών οργανώσεων και των κοινωνικών εταίρων στις διαδικασίες πιστοποίησης, γεγονός που συμβάλλει στη διαφάνεια, στη διάχυση πληροφόρησης και στην αποτελεσματικότητα του συστήματος,
• τον εμπλουτισμό της ενιαίας δικτυακής πύλης των επαγγελματικών προσόντων με μια περιληπτική
ενημέρωση για τη διαδικασία πιστοποίησης που ακολουθείται σε κάθε κράτος μέλος, καθώς και με μία
συνοπτική αποτύπωση του επαγγελματικού περιγράμματος στο οποίο βασίστηκε η πιστοποίηση των
προσόντων.
Επιπλέον, επιμείναμε για μεγαλύτερη ασφάλεια στην εισαγωγή ενός μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης για τα επαγγέλματα υγείας και τα επαγγέλματα που συνδέονται με την εκπαίδευση ή τη φροντίδα
ανηλίκων και παιδιών, υπαγορεύοντας ότι οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους υποχρεούται να ειδοποιήσουν, εντός τριών ημερών, τις αντίστοιχες αρχές όλων των κρατών μελών σε περίπτωση που σε
έναν επαγγελματία έχει απαγορευτεί η άσκηση του επαγγέλματός του από δημόσια αρχή ή δικαστήριο.
Εκφράζουμε ωστόσο τις επιφυλάξεις μας σχετικά με την αναπροσαρμογή των ελάχιστων απαιτήσεων κατάρτισης, καθώς στην νέα νομοθεσία προβλέπεται ότι η βασική ιατρική εκπαίδευση περιλαμβάνει
συνολικά τουλάχιστον πέντε έτη σπουδών και συνίσταται σε τουλάχιστον 5.500 ώρες θεωρητικής και
πρακτικής κατάρτισης, επισημαίνοντας την πρόβλεψη των έξι ετών και 5.500 ωρών, καθώς η εκπαίδευση των φοιτητών ιατρικής έχει ιδιαιτερότητες και δεν μπορεί να συγκριθεί με οποιοδήποτε άλλο είδος
σπουδών (π.χ. εξειδικευμένα εργαστήρια, άσκηση σε κλινικές, ατομική διδασκαλία κ.ά.).

4.6 Τα επόμενα βήματα της Αγοράς Υπηρεσιών
Η οικονομική κρίση καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη ανάληψης δράσης προκειμένου να αποδεσμευτεί το πλήρες δυναμικό του τομέα των υπηρεσιών για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων
εργασίας. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να διαγραφεί το ζήτημα αυτό από την πολιτική ατζέντα της
ΕΕ. Πράγματι, η μέριμνα για τη διατήρηση της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών στην πολιτική ατζέντα της
Ένωσης, μέσω της θέσπισης ενός σαφούς χάρτη πορείας για την άρση των εμποδίων στην ελεύθερη
κυκλοφορία, αποτελεί ουσιαστική προτεραιότητα.
Ο τομέας των υπηρεσιών στην ΕΕ αντιπροσωπεύει ποσοστό μεγαλύτερο το 65% του ΑΕΠ της και συνιστά
ένα δυναμικό και σύγχρονο τμήμα της ευρωπαϊκής οικονομίας, ενώ η παροχή υπηρεσιών εξελίσσεται διαρκώς καθοδηγούμενη από την καινοτομία. Οι ψηφιακές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας
αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας. Προϊόντα και υπηρεσίες πωλούνται ολοένα και περισσότερο σε πακέτα ενώ παρατηρείται μεγέθυνση του τομέα παροχής υπηρεσιών και μεγαλύτερη διασύνδεση
μεταξύ των υπηρεσιών και της βιομηχανίας (π.χ. υπηρεσίες υποστήριξης του πελάτη μετά την πώληση,
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υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών, κ.ά.). Για όλους τους ανωτέρω λόγους,
η ΕΕ εκτιμά ότι η καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά
στο να καταστεί η ευρωπαϊκή οικονομία στο σύνολό της περισσότερο ανταγωνιστική.
Από το 2006, η οδηγία για τις υπηρεσίες αποτελεί σημαντική κινητήρια δύναμη για την προώθηση της
διαρθρωτικής μεταρρύθμισης στον ευρωπαϊκό τομέα των υπηρεσιών. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσα κράτη μέλη έχουν προβεί σε μεταρρυθμίσεις με σκοπό το περαιτέρω άνοιγμα των αγορών
υπηρεσιών τους έχουν αποκομίσει σημαντικά οφέλη. Ωστόσο, τρία έτη μετά την προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, η οδηγία εξακολουθεί να μην εφαρμόζεται με ολοκληρωμένο και ορθό τρόπο
σε όλα τα κράτη μέλη.
Σε αυτό το πλαίσιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατήρτισε διάφορα ψηφίσματα που αποδεικνύουν ότι
η συσσώρευση γραφειοκρατίας και εμποδίων αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την ανάπτυξη της αγοράς
υπηρεσιών, στερώντας θέσεις εργασίας από τους πολίτες, ενώ οι πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις
υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην ενιαία αγορά. Παράλληλα, στα εν λόγω ψηφίσματα δίνεται κατεύθυνση για την περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς υπηρεσιών, καθώς επικεντρώνονται
κυρίως στους τομείς των υπηρεσιών που έχουν μεγάλη οικονομική βαρύτητα και διαθέτουν δυναμικό
ανάπτυξης ανώτερο από τον μέσο όρο, όπως:
• επιχειρηματικές υπηρεσίες που αντιπροσωπεύουν 11,7% του ΑΕΠ
• κατασκευές που αντιπροσωπεύουν 6,3% του ΑΕΠ
• τουρισμό που αντιπροσωπεύει 4,4% του ΑΕΠ
• λιανικό εμπόριο που αντιπροσωπεύει ποσοστό 4,2% του ΑΕΠ

Η θ έ σ η μα ς
Η πλήρης εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες θα βελτιώσει πράγματι την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην αγορά, διευρύνοντας παράλληλα τις επιλογές για τους καταναλωτές. Θα
συμβάλει επίσης στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ, της ανάπτυξης και της απασχόλησης.
Ωστόσο, θεωρούμε ότι η εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς στον εν λόγω τομέα θα πρέπει να λειτουργεί ως μοχλός ενδυνάμωσης της κοινωνικής μέριμνας, των δικαιωμάτων των εργαζομένων και
των αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για όλους τους πολίτες της ΕΕ. Επιπροσθέτως υποστηρίζουμε
σθεναρά ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μία εκ των υστέρων αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από
την ελευθέρωση των υπηρεσιών στην απασχόληση, αξιολογώντας παράλληλα τον αντίκτυπο σε συνάρτηση πάντα με τα αναμενόμενα κατά την έγκριση της οδηγίας αποτελέσματα –τόσο σε κάθε κράτος μέλος
ξεχωριστά όσο και εντός της ΕΕ εν γένει.
Τα βασικότερα προβλήματα στην εφαρμογή της οδηγίας, παρόλο που τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν
σημειώσει σημαντική πρόοδο, εντοπίζονται κυρίως στην έλλειψη ενημέρωσης προς τις επιχειρήσεις –για
το τι δηλαδή ισχύει σε κάθε κράτος μέλος– και στον περιττό διοικητικό φόρτο. Τα εν λόγω προβλήματα
εμποδίζουν τις διασυνοριακές συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, καθώς και τη διαμόρφωση ισότιμων συνθηκών ανταγωνισμού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Είμαστε της άποψης ότι είναι πολύ σημαντικό για τη σωστή εφαρμογή της οδηγίας, τα κέντρα ενιαίας
εξυπηρέτησης να λειτουργήσουν ως πλήρεις πύλες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, επιτρέποντας έτσι την
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εξ αποστάσεως διεκπεραίωση διαδικασιών και διατυπώσεων και παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με
το εργατικό δίκαιο και κυρίως τα φορολογικά θέματα.
Επισημαίνουμε επίσης ότι για την ολοκλήρωση της αγοράς, την προώθηση της ανάπτυξης αλλά και τη
δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης θα πρέπει τα κράτη μέλη απαραίτητα να προσαρμόσουν τυχόν
ασάφειες της οδηγίας τόσο προς όφελος του κοινωνικού συνόλου όσο και ειδικότερα για την προστασία
των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

4.7 Ψηφιακή Ατζέντα
Σε συνέχεια της στρατηγικής της Λισαβόνας, το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη σχεδιάστηκε ως
μία από τις επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» που εγκρίθηκαν από
την ΕΕ. Η Ψηφιακή Ατζέντα 2020 αποτελεί το Ευρωπαϊκό όραμα και τη βάση για να αναπτυχθούν πολιτικές και δράσεις με στόχο την εναρμονισμένη ψηφιακή πρόοδο των ευρωπαϊκών χωρών με ορίζοντα το
έτος 2020. Οι κεντρικοί άξονες στους οποίους δίνονται προτεραιότητες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης
είναι:
• η δημιουργία μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς,
• η βελτίωση του πλαισίου προϋποθέσεων για τη λειτουργικότητα μεταξύ προϊόντων και υπηρεσιών
τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ)
• η αύξηση της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας στο διαδίκτυο,
• η εξασφάλιση της παροχής πολύ ταχύτερης πρόσβασης στο διαδίκτυο,
• η ενθάρρυνση επενδύσεων στην έρευνα και την ανάπτυξη,
• η ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού, των δεξιοτήτων και της κοινωνικής ένταξης, καθώς και
• η εφαρμογή των ΤΠΕ για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, όπως η κλιματική αλλαγή, η
αύξηση του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης και η γήρανση του πληθυσμού.
Πράγματι, η ανάπτυξη των ΤΠΕ αναμένεται να συμβάλει στη δημιουργία μιας ακμάζουσας και ανταγωνιστικής οικονομίας, για την προστασία του περιβάλλοντος και για μια πιο ανοικτή, περιεκτική κοινωνία.
Βασική προϋπόθεση και στόχος της ΕΕ για την επίτευξη της ψηφιακής ατζέντας είναι η πρόσβαση στο ευρυζωνικό διαδίκτυο σε ανταγωνιστικές τιμές. Σε αυτό το πλαίσιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατήρτισε
ψηφίσματα για την ανάπτυξη της Ψηφιακής Ατζέντας, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις και
τις διαρθρωτικές αλλαγές στην οπτικοακουστική αγορά, ενώ παράλληλα συνέβαλε στη διαμόρφωση της
νέας νομοθεσίας σχετικά με τη βελτίωση της ασφάλειας του διαδικτύου και των ιδιωτικών συστημάτων
δικτύων και πληροφοριών.

Η θ έ σ η μα ς
Είναι γεγονός ότι η ΕΕ πρέπει να προωθεί την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα του οπτικοακουστικού τομέα, αναγνωρίζοντας παράλληλα την ευρύτερη σημασία του στη διαφύλαξη της πολιτιστικής πολυμορφίας. Οι νέες τεχνολογίες θα επιτρέψουν την πρόσβαση σε πλουραλιστική ενημέρωση και ποιοτικά
προγράμματα, προσβάσιμα σε ολοένα και περισσότερους πολίτες, ξεπερνώντας με αυτόν τον τρόπο το
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«ψηφιακό χάσμα». Προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη ανάπτυξη στον εν λόγω τομέα κρίνεται σκόπιμο
να βελτιωθεί και η εμπιστοσύνη των χρηστών στην ευρωπαϊκή διαδικτυακή αγορά, κυρίως όσον αφορά
την ασφάλεια των πληρωμών και την προστασία της ιδιωτικής ζωής.
Σε αυτή την κατεύθυνση υποστηρίξαμε τη διεύρυνση της πολιτικής για την προαγωγή του ψηφιακού
γραμματισμού, ώστε όλοι οι πολίτες να μπορούν να χρησιμοποιούν τις επιγραμμικές τεχνολογίες στην
καθημερινή ζωή τους με σκοπό την ανάπτυξη νέων κοινωνικών, οικονομικών και επιχειρηματικών ευκαιριών.
Εντούτοις, επισημάναμε ότι, για να επιτευχθεί πιο αποτελεσματικά η θωράκιση των δικτύων πληροφορικής και επικοινωνιών της ΕΕ, θα πρέπει να προωθηθούν μέτρα για τον συντονισμό δράσεων κυβερνοασφάλειας μεταξύ των κρατών μελών. Γι’ αυτό το λόγο, πιστεύουμε ότι απαιτείται από τα κράτη μέλη
να αυξήσουν την ετοιμότητά τους, να βελτιώσουν τη μεταξύ τους συνεργασία, ζητώντας παράλληλα από
τους φορείς εκμετάλλευσης των υποδομών ζωτικής σημασίας, όπως είναι η ενέργεια και οι μεταφορές,
καθώς και από τους βασικούς παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας (πλατφόρμες ηλ.
εμπορίου, κοινωνικά δίκτυα, κ.λπ.), να θεσπίσουν κατάλληλα μέτρα για τη διαχείριση των κινδύνων για
την ασφάλεια και να αναφέρουν τα σοβαρά συμβάντα στις αρμόδιες εθνικές αρχές.
Σε αυτό το σημείο με παρεμβάσεις μας προσπαθήσαμε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο το συντονιστικό ρόλο του ENISA (ο ευρωπαϊκός οργανισμός για την ασφάλεια των δικτύων και των επικοινωνιών, με έδρα την Κρήτη) σε θέματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, υποστηρίζοντας ότι ο εν λόγω ελληνικός οργανισμός θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει σε διασυνοριακή κυβερνοεπίθεση,
κηρύττοντας αμέσως συναγερμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε σε συνεργασία με τις δημόσιες αρχές
και τις υπηρεσίες «μιας στάσης» των κρατών μελών να υπάρξει καλύτερος συντονισμός στις αποκρίσεις
των κρατών μελών.
Επιπροσθέτως, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ENISA αποτελεί κέντρο εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα
Ασφάλειας των Δικτύων και Πληροφοριών τονίσαμε ότι, κατά την αντιμετώπιση συμβάντων παραβίασης
προσωπικών δεδομένων, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να συνεργάζονται στενά με τις αρχές προστασίας
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενώ εν συνεχεία αυτές θα πρέπει διαμέσου του ENISA να αναπτύσσουν μηχανισμούς ανταλλαγής πληροφοριών και ένα ενιαίο πρότυπο κοινοποιήσεων.
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5. Επιχειρήσεις και ανταγωνιστικότητα
Σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ «Ευρώπη 2020», οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν σημαντική πηγή οικονομικής μεγέθυνσης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στην Ένωση, καθώς αντιπροσωπεύουν άνω του 67% των θέσεων απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα και παρέχουν άνω του 58%
του συνολικού κύκλου εργασιών στην ΕΕ. Διακηρυγμένος σκοπός είναι η διασφάλιση της δυνατότητάς
τους να αξιοποιούν στο έπακρο τις τεράστιες ευκαιρίες της ενιαίας αγοράς, καθώς και η ενθάρρυνση
τους να αναπτύξουν την εξωστρέφειά τους και να στραφούν πέρα από αυτήν.
Κι όμως, στην Ελλάδα, τα 486.000 λουκέτα της τελευταίας τριετίας το μόνο που διασφαλίζουν είναι ο
οριστικός μαρασμός της οικονομίας λόγω έλλειψης ρευστότητας και καθίζησης της αγοραστικής δύναμης των υπερχρεωμένων νοικοκυριών.
Οι περιοχές δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
1. Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων γενικά και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ειδικά
2. Καθυστερήσεις πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές
3. Το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για το λιανικό εμπόριο
4. Ηλεκτρονικό εμπόριο
5. Προστασία επιχειρήσεων από παραπλανητικό marketing
6. Διαμόρφωση ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος ευνοϊκού για τη δημιουργία απασχόλησης

5.1 Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
Προκειμένου η Ένωση να υλοποιήσει τις προτεραιότητες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη,
διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα πρέπει να κατέχει κεντρική θέση
στη στρατηγική της.
Στόχος είναι οι επιχειρήσεις της Ένωσης να γίνουν ανταγωνιστικές σε παγκόσμια κλίμακα. Ωστόσο,
εμπόδια δημιουργούν οι αδυναμίες της αγοράς, οι οποίες υπονομεύουν την προσπάθειά τους να ανταγωνιστούν άλλες επιχειρήσεις σε διεθνές επίπεδο. Δυσκολίες που επιδεινώθηκαν όπως ήταν αναμενόμενο από την πρόσφατη οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση.
Μολονότι οι δράσεις για την αντιμετώπιση των αδυναμιών της αγοράς αποτελούν πρωτίστως αρμοδιότητα των κρατών μελών και των περιφερειών, υπάρχουν τομείς στους οποίους η Ένωση μπορεί να
προσδώσει προστιθέμενη αξία. Για παράδειγμα, μπορεί να βοηθήσει ενισχύοντας την ενιαία αγορά, στηρίζοντας τη συνοχή και τη συνεκτικότητα των εθνικών μέτρων, επιτυγχάνοντας καταλυτικά αποτελέσματα από τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών ή μέσα από οικονομίες κλίμακας. Εκτός από τη διασφάλιση της
εύρυθμης λειτουργίας της ενιαίας αγοράς, ρόλος της ΕΕ είναι να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον, ώστε να εξασφαλίσει ισχυρές, διαφοροποιημένες ενωσιακές επιχειρήσεις και ΜΜΕ ικανές να ανταγωνίζονται σε παγκόσμια κλίμακα, προσαρμοζόμενες ταυτόχρονα σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα και αποδοτικής χρήσης των πόρων.
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Στις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ενιαία Αγορά εντάσσονται:
•	Οι δυσκολίες πρόσβασης σε χρηματοδότηση για ΜΜΕ οι οποίες αγωνίζονται να αποδείξουν την πιστοληπτική τους ικανότητα και δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση σε επιχειρηματικά κεφάλαια.
• Το αδύναμο επιχειρηματικό πνεύμα –μόνον 45 % των ευρωπαίων πολιτών θα ήθελαν να είναι αυτοαπασχολούμενοι, σε σύγκριση με 55% π.χ. στις ΗΠΑ.
• Το επιχειρηματικό περιβάλλον το οποίο δεν ευνοεί τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και την ανάπτυξη και
χαρακτηρίζεται από επίμονο κανονιστικό κατακερματισμό και υπερβολική γραφειοκρατία.
• Η περιορισμένη ικανότητα των ΜΜΕ να προσαρμοστούν σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα, ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή και αποδοτική όσον αφορά τη χρήση της ενέργειας και
των πόρων, λόγω των περιορισμένων οικονομικών μέσων και των περιορισμένων ειδικών γνώσεων.
• Η περιορισμένη ικανότητα των ΜΜΕ να επεκταθούν σε αγορές εκτός της χώρας τους, τόσο εντός της
ενιαίας αγοράς όσο και πέρα από αυτήν.
Τα παραπάνω οδηγούν στην ίδρυση λιγότερων επιχειρήσεων ενώ ακόμα και οι νεοσύστατες συχνά δεν
είναι βιώσιμες ή έχουν κακές επιδόσεις όσον αφορά την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα τους. Σε μακροοικονομικό επίπεδο, παρατηρείται μείωση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της οικονομίας της ΕΕ.
Σε αυτό το πλαίσο, στο Ευρωπαϊκο Κοινοβουλίο ασχοληθήκαμε με τη σύσταση νέας νομοθεσίας για τη
θέσπιση προγράμματος σχετικά με την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ (με συνολικό
προϋπολογισμό 2,5 δις ευρώ για την περίοδο 2014-2020). Σκοπός ήταν αφενός η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και αφετέρου η ενθάρρυνση της επιχειρηματικής
νοοτροπίας και η προώθηση της ίδρυσης και ανάπτυξης ΜΜΕ. Παράλληλα, κύρια επιδίωξη ήταν η υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η συμβολή στην επίτευξη «έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξης» και, το κυριότερο, τη δημιουργάι θέσεων απασχόλησης.
Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα προβλέπει χρηματοδότηση των ακόλουθων στόχων-δράσεων:
• Βελτίωση των προϋποθέσεων επίτευξης της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού, υποστηρίζοντας τη συνοχή και τη συνεκτικότητα στην εφαρμογή καθώς και την ενημερωμένη
διαμόρφωση πολιτικής σε επίπεδο Ένωσης.
• Προώθηση της επιχειρηματικότητας σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους μέσω απλούστευσης διοικητικών διαδικασιών, ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων και στάσεων, ιδίως στους νέους επιχειρηματίες, τους νέους και τις γυναίκες, καθώς και προώθησης της παροχής δεύτερης ευκαιρίας στους
επιχειρηματίες.
• Βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση υπό μορφή μετοχικού κεφαλαίου και δανείων:
τα χρηματοδοτικά μέσα για την ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων νέων πλατφορμών για μετοχικά κεφάλαια και δάνεια για την παροχή διευκολύνσεων μετοχικού κεφαλαίου και εγγυήσεων δανείων, θα
διευκολύνουν την πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση.
• Βελτίωση της πρόσβασης στις αγορές εντός της ΕΕ και παγκοσμίως: παροχή υπηρεσιών στήριξης επιχειρήσεων προσανατολισμένων στην ανάπτυξη, μέσω του δικτύου «Enterprise Europe Network» για
τη διευκόλυνση της επέκτασης των επιχειρήσεων στην ενιαία αγορά και πέρα από αυτήν.
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Στο αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφορικά με την
εταιρική διακυβέρνηση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων με έμφαση σε θέματα όπως:
• η διακυβέρνηση των επιχειρήσεων για την προώθηση μιας αειφόρου ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς,
• η ενίσχυση της επαγγελματικής και κοινωνικής πολυμορφίας χάριν διευκόλυνσης του διαλόγου και
της ανάπτυξης νέων ιδεών στα διοικητικά συμβούλια,
• η σημασία της ενίσχυσης της συμμετοχής των εργαζομένων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων των
επιχειρήσεων, κυρίως μέσω της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, ώστε να βελτιωθούν τα
κίνητρα προς εργασία και η συνοχή εντός των επιχειρήσεων,
• η εταιρική διακυβέρνηση και οι πολιτικές στον τομέα των αποδοχών, οι οποίες πρέπει να είναι υπεύθυνες και να τηρούν τις αρχές της ισότητας των αμοιβών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών.
Επιπλέον ενέργειες σε αυτόν τον τομέα αποτέλεσαν τα διάφορα ψηφίσματα για την πολιτική ανταγωνισμού τα οποία είχαν ως κεντρικό άξονα τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση. Πιο συγκεκριμένα,
ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των εθνικών μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, είτε πρόκειται για εθνικά
καθεστώτα είτε για μέτρα που στοχεύουν σε συγκεκριμένες εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα.
Κατά παρόμοιο τρόπο, βάρος δόθηκε και στα μέτρα που εφαρμόστηκαν εντός του προσωρινού πλαισίου,
με στόχο τον μετριασμό του αντίκτυπου της κρίσης στην πραγματική οικονομία.

Η θ έ σ η μα ς
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η ραχοκοκαλιά της εθνικής μας οικονομίας, εξακολουθούν να βάλλονται
από την οικονομική κρίση. Το αποτέλεσμα είναι αλλεπάλληλες πτωχεύσεις, σφραγίσματα από την εφορία
και κλεισίματα λόγω αδυναμίας συντήρησης. Οι συνέπειες σε μια χώρα σαν την Ελλάδα διαχέονται σε
ολόκληρη την κοινωνία: κύματα ανέργων, μείωση της απασχόλησης, ακόμα μεγαλύτερη ύφεση.
Η μοναδική αναγκαία λύση είναι η διοχέτευση ρευστότητας στην αγορά και η λήψη άμεσων μέτρων
χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του εμπορίου γενικά, με μικρό επιτόκιο από τον
τραπεζικό τομέα. Το κράτος καλείται να παίξει αποφασιστικό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο. Κοινός στόχος
στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη είναι η απαλλαγή από την υπέρμετρη φορολόγηση και την πιστωτική ασφυξία και η δημιουργία ενός σταθερού, υγιούς και βιώσιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, που
θα οδηγεί στην ανάπτυξη και στην ενθάρρυνση της νέας επιχειρηματικότητας.
Οι ΜΜΕ χρειάζονται επίσης καλύτερη πρόσβαση στις πληροφορίες ώστε να γνωρίζουν τα χρηματοδοτικά μέσα που τους παρέχονται, ιδιαίτερα από την ίδια την ΕΕ. Επιπλέον, θα πρέπει να διευκολυνθεί η
καινοτομία για τις ΜΜΕ και η συμμετοχή τους σε προγράμματα έρευνας.
Η στήριξη της καινοτομίας είναι αναγκαία, όχι μόνο για τις ΜΜΕ, αλλά και για όλες τις επιχειρήσεις. Για
το λόγο αυτό, η ΕΕ οφείλει να δημιουργήσει ευρωομόλογα έργων υποδομής έτσι ώστε να τους επιτρέψει
να συγκεντρώνουν κεφάλαια. Παράλληλα, χρειάζεται ένα αποτελεσματικό ρυθμιστικό πλαίσιο όσον αφορά τα επιχειρηματικά κεφάλαια, από τις σημαντικότερες πηγές χρηματοδότησης για τις καινοτόμες νέες
επιχειρήσεις που θα δημιουργήσουν υψηλή προστιθέμενη αξία στην αγορά. Είναι ως εκ τούτου ζωτικής
σημασίας η δημιουργία ρυθμιστικού πλαισίου που θα επιτρέπει στα ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων
να πραγματοποιούν επενδύσεις σε κάθε κράτος μέλος.
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Αυτό που επισημάναμε από την πλευρά μας ήταν ότι η ΕΕ δεν θα μπορεί να εστιάσει στους καινοτόμους τομείς, εάν δεν δρομολογηθούν περαιτέρω ενέργειες που να διασφαλίζουν ότι η ενιαία αγορά θα
λειτουργεί και υπέρ της αγοράς επιχειρηματικών κεφαλαίων.
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται σειρά ερωτήσεων που απευθύναμε στην Επιτροπή, αναδεικνύοντας
τα κυριότερα ζητήματα που αντιμετωπίζει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στη χώρα μας:
1. Σχετικά με τη βιωσιμότητα των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων:
- Εάν οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) τυγχάνουν ίσης αντιμετώπισης με τις αντίστοιχες επιχειρήσεις άλλων κρατών μελών.
- Εάν η Επιτροπή σκοπεύει να δώσει κατευθυντήριες γραμμές σε σχέση με την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για την τόνωση της ρευστότητας.
2. Σχετικά με την ανάγκη άμεσης στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της απασχόλησης με
διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση:
- Ποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει η Επιτροπή για να διευκολυνθεί η
πρόσβαση στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου η οικονομική ύφεση πλήττει την αγορά, οι επιχειρήσεις έχουν σχεδόν αποκλειστεί από τον τραπεζικό
δανεισμό, καθώς οι τράπεζες αποφεύγουν να ρισκάρουν το ενδεχόμενο και νέων επισφαλειών,
ενώ εξαιτίας του ποσοστού εθνικής συγχρηματοδότησης δεν μπορούν να επωφεληθούν από τα
κοινοτικά προγράμματα.
- Για την ανάγκη δημιουργίας σε όλα τα κράτη μέλη ενός υγιούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος με
μέτρα που ευνοούν την επιχειρηματικότητα αντί να τη δυσχεραίνουν, όπως η υψηλή φορολογία.
3. Σχετικά με την κατάργηση του αφορολογήτου ορίου των 30.000 € για την πρώτη τριετία ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων από νέους έως 35 ετών. Με δεδομένο ότι η ενδυνάμωση της
νεανικής επιχειρηματικότητας συνιστά κεντρικό ζητούμενο της πολιτικής της ΕΕ, συνδυάζοντας
αποτελεσματικά την αξιοποίηση του νεανικού πνευματικού κεφαλαίου με την καινοτομία στην
παραγωγική διαδικασία.
4. Σχετικά με τον κίνδυνο κερδοσκοπικών πρακτικών σε βάρος μικρομεσαίων επιχειρήσεων από
εταιρείες διαχείρισης ληξιπρόθεσμων χρεών:
- Ποιο το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη μεταβίβαση χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων
οφειλών επιχειρήσεων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε funds και εταιρείες διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Ποιες οι δυνατότητες των επιχειρήσεων-οφειλετών να διαπραγματευτούν
τους όρους δανεισμού από την στιγμή που αλλάζουν πιστωτή.
- Πώς προστατεύονται οι επιχειρήσεις με ληξιπρόθεσμες οφειλές και ειδικά οι μικρές και μικρομεσαίες, από κερδοσκοπικές κινήσεις και αμφιλεγόμενες και παράνομες πρακτικές είσπραξης των
απαιτήσεων (π.χ. ψυχολογική πίεση).
- Εάν προτίθεται η Επιτροπή να θέσει σε λειτουργία τους απαραίτητους ελεγκτικούς μηχανισμούς,
προκειμένου να τηρούνται οι κανόνες και η εύρυθμη λειτουργία των εταιρειών διαχείρισης χρεών
προς όφελος της επιχειρηματικότητας.
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- Πώς διασφαλίζονται οι όροι ανάπτυξης και ενίσχυσης της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας,
που σε πολλά κράτη μέλη αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας, όταν ακόμα και επιχειρήσεις
με δυνατότητες εξορθολογισμού και ανασυγκρότησης ενδέχεται υπό την πίεση των παραπάνω
εταιρειών να οδηγηθούν σε άτακτη χρεοκοπία.
- Εάν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τις καθυστερήσεις πληρωμών εκ μέρους επιχειρήσεων-οφειλετών στα κράτη μέλη και ειδικότερα στην ευρωζώνη.

5.2 Καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές
Οι καθυστερήσεις πληρωμών έχουν σημαντικό κόστος για επιχειρήσεις-πιστωτές λόγω των προβλημάτων ρευστότητας που δημιουργούν, του περιορισμού σε ευκαιρίες επενδύσεων και της αβεβαιότητας
που φέρνουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που πλήττονται ακόμα περισσότερο από την περιορισμένη
πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Έχουν παράλληλα αρνητικό αντίκτυπο στο ενδοκοινοτικό εμπόριο, αποθαρρύνοντας τις πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών σε άλλα κράτη μέλη. Την ώρα μάλιστα που οι εταιρείες και οι δημόσιες αρχές-οφειλέτες καθυστερώντας τις πληρωμές, επιτυγχάνουν δωρεάν εμπορική
πίστωση.
Υπό αυτό το πρίσμα και λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχητικές διαστάσεις του φαινομένου στην ευρωπαϊκή οικονομία, κρίθηκε αναγκαία η αναθεώρηση της υφιστάμενης οδηγίας (2000/35/ΕΚ) η οποία, αν
και είχε εκδοθεί για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, δεν
πέτυχε στους στόχους της, καθώς οι καθυστερήσεις μεταξύ επιχειρήσεων, αλλά κυρίως στις συναλλαγές του δημόσιου τομέα, εξακολουθούν να αποτελούν ευρέως διαδεδομένη πρακτική στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Κεντρικός στόχος ήταν η θέσπιση συμπληρωματικών και ουσιαστικών διατάξεων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του ζητήματος σε επίπεδο Ένωσης και όχι μεμονωμένα από τα κράτη μέλη,
προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των ΜΜΕ.
Κατά την εξέταση της νομοθεσίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικεντρωθήκαμε σε δύο βασικά θέματα, που αποτέλεσαν και τα κεντρικά ζητήματα της αναθεώρησης: η βελτίωση της ταμειακής ροής των
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική στη δύσκολη οικονομική συγκυρία και η
διευκόλυνση της ομαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς με την εξάλειψη των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές.
Σε αυτό το πλαίσιο η νέα νομοθεσία που ψηφίσαμε στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο προβλέπει:
• Εξόφληση, υπό την απειλή προστίμου, όλων των οφειλών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα εντός τριάντα
ημερών (περίοδος που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις εξήντα ημέρες, με πρόβλεψη τα συμβαλλόμενα
μέρη να συμφωνήσουν στην καταβολή της αμοιβής σε δόσεις).
• Εξαίρεση του τομέα της υγείας (με την ευρύτερη έννοια) από την υποχρέωση καταβολής των πληρωμών εντός τριάντα ημερών, λόγω της ιδιομορφίας της χρηματοδότησής του σε εθνικό επίπεδο. Για το
λόγο αυτό προβλέπεται επιμήκυνση της περιόδου πληρωμής σε εξήντα ημέρες.
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• Πρόστιμο ίσο με το νόμιμο επιτόκιο συν οκτώ εκατοστιαίες μονάδες μαζί με 40 ευρώ για έξοδα (η Ελλάδα στο Συμβούλιο υποστήριζε συν 7%).
• Ότι η επίσημη παραλαβή προϊόντων και υπηρεσιών θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός τριάντα ημερών, για να μην έχει τη δυνατότητα ο αγοραστής να καθυστερήσει την πληρωμή.

Η θ έ σ η μα ς
Οι καθυστερήσεις δεν αποτελούν θέμα ελάσσονος σημασίας καθώς μπορούν να οδηγήσουν μικρότερες
επιχειρήσεις στη χρεοκοπία. Φόβος που εντείνεται από την απροθυμία των τραπεζών να παρέχουν δάνεια κίνησης στις επιχειρήσεις που περιμένουν από τους πελάτες τους να εξοφλήσουν τις οφειλές τους.
Η νέα νομοθεσία αναμένεται να αποβεί ιδιαίτερα επωφελής για τις μικρές, μεσαίες, αλλά και τις πολύ μικρές
επιχειρήσεις με θετικές επιπτώσεις στην ταμειακή ροή, στη ρευστότητα και κατ’ επέκταση στην ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητά τους. Είναι γεγονός ότι θα διευκολύνει την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, μέσω της εξάλειψης ανάλογων εμποδίων που προκύπτουν στις διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές.
Στις τροπολογίες στην Οδηγία, τις οποίες καταθέσαμε από κοινού με συναδέλφους, υποστηρίξαμε μεταξύ άλλων την απαλοιφή της διάταξης περί επιβολής επιπλέον προστίμου πέντε τοις εκατό (5%) σε
περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής, η οποία και εντάχθηκε στο τελικό κείμενο της έκθεσης.
Σε αυτή την κατεύθυνση υποστηρίξαμε τη διάταξη για τη διατήρηση του δικαιώματος των δημοσίων
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του εμπορίου και της βιομηχανίας να επιμηκύνουν
την προθεσμία πληρωμής το ανώτατο σε εξήντα μέρες, αίτημα το οποίο έγινε αποδεκτό. Αξίζει ωστόσο
να σημειωθεί ότι ο δημόσιος τομέας υπό την στενή έννοια δεν περιλαμβάνεται στην εν λόγω διάταξη και
εξακολουθεί να υποχρεούται στην καταβολή των πληρωμών εντός τριάντα ημερών.
Σε κάθε περίπτωση, η νέα νομοθεσία θα πρέπει να ενσωματωθεί το γρηγορότερο δυνατό στις εθνικές
νομοθεσίες και να αποκτήσει δεσμευτική ισχύ, καθώς θα έχει ουσιαστικές συνέπειες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και για το δημόσιο και τις επιχειρήσεις του.
Κατά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και δεδομένου ότι το ελληνικό δίκαιο ορίζει εξόφληση, υπό την
απειλή προστίμου, όλων των οφειλών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα εντός τριάντα ημερών, με ορισμένες μόνο περιπτώσεις που δεν υπερβαίνουν τις εξήντα ημέρες, καθώς και αναφερόμενοι:
• αφενός στα στοιχεία της Κομισιόν για την Ελλάδα που έδειχναν ότι μέχρι το 2013 η μέση περίοδος
αποπληρωμής προμηθευτών του κράτους ξεπερνάει τις 180 ημέρες, ενώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές
του ελληνικού Δημοσίου ξεπερνούν αυτή τη στιγμή τα 8,8 δις ευρώ,
• αφετέρου στις ρυθμίσεις του επικαιροποιημένου Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής που είχε υπογράψει η Ελληνική Κυβέρνηση με συμβαλλόμενο μέρος την Επιτροπή, που όριζαν
ως ληξιπρόθεσμες, τους πληρωτέους λογαριασμούς προς τους εγχώριους προμηθευτές, όταν έχουν
παρέλθει 90 και όχι 30 ημέρες από την ημερομηνία της λήξης τους,
Απευθύναμε κοινοβουλευτική ερώτηση προς την Επιτροπή με βασικό θέμα αυτήν τη εξαίρεση, καθώς
και για τα ακόλουθα:
1. Δεδομένου ότι το Μνημόνιο συνεργασίας έχει δεσμευτική ισχύ για την Ελλάδα και με βάση τη νέα
νομοθεσία για τις καθυστερήσεις πληρωμών, όταν θα υποχρεωθεί η χώρα μας να τη μεταφέρει στο
εσωτερικό της δίκαιο τι πρόκειται να ισχύσει;
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2. Δεδομένου ότι το Μνημόνιο Συνεργασίας που έχει υπογράψει η Ελληνική Κυβέρνηση την υποχρεώνει, μετά το τέλος κάθε μήνα και εντός τεσσάρων εβδομάδων, να παρέχει μηνιαία στοιχεία στην Τρόικα
για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου, θα μπορούσε η Επιτροπή να μας γνωστοποιήσει τα τελευταία στοιχεία που διαθέτει;
Σύμφωνα με τη σχετική απάντηση που λάβαμε από τον αρμόδιο Επίτροπο κ. Tajani:
Στο Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης (ΤΜΣ), που αποτελεί παράρτημα του επικαιροποιημένου Μνημονίου Συνεννόησης για τους Ειδικούς Όρους της Οικονομικής Πολιτικής και του επικαιροποιημένου
Μνημονίου Οικονομικών και Χρηματοπιστωτικών Πολιτικών, καθορίζεται η συμφωνία όσον αφορά τους
ορισμούς για τους δείκτες που υπόκεινται σε ποσοτικούς στόχους. Οι ορισμοί που αναφέρονται στο ΤΜΣ
χρησιμοποιούνται για στατιστικούς σκοπούς και δεν συνεπάγονται καμία αλλαγή του εγχώριου και του
ενωσιακού νομοθετικού πλαισίου. Επομένως, για τους σκοπούς του προγράμματος και μόνο, οι εγχώριες ληξιπρόθεσμες οφειλές ορίζονται ως λογαριασμοί πληρωτέοι σε εγχώριους προμηθευτές που δεν
έχουν εξοφληθεί μετά την παρέλευση 90 ημερών από την κανονική ημερομηνία εξόφλησης.

5.3 Ενίσχυση του λιανικού εμπορίου
Πρόκειται για έναν από τους βασικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς, μείζονος οικονομικής
σημασίας. Αντιπροσωπεύει το 11% του ΑεγχΠ, καλύπτει σχεδόν το 15% της συνολικής απασχόλησης,
ενώ πάνω από 6 εκατομμύρια εταιρείες, δηλαδή το 29% του συνόλου των επιχειρήσεων της ΕΕ, δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα με πολύ υψηλό το ποσοστό των ΜΜΕ, ιδίως των πολύ μικρών
επιχειρήσεων (πάνω από το 95%).
Αποτελεί, παράλληλα, βασικό μέσο για την τόνωση της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας για την επίτευξή των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Περιλαμβάνεται στους βασικούς τομείς που μπορούν να αποτελέσουν κινητήριες δυνάμεις για τη μετάβαση σε μια
πιο βιώσιμη οικονομία και σε πιο βιώσιμα καταναλωτικά πρότυπα. Η αποτελεσματικότητα του τομέα είναι σε άμεση σχέση με τον ανταγωνισμό, την καινοτομία, τις τάσεις των τιμών και την ανταγωνιστικότητα.
Σε αυτό το πλαίσιο εντοπίστηκαν τα κυριότερα εμπόδια στην ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς λιανικού
εμπορίου σε πληθώρα ψηφισμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πιο συγκεκριμένα στο ψήφισμα
για την παρακολούθηση της αγοράς εμπορίου και διανομής και στο ψήφισμα για μια πιο αποτελεσματική
και πιο δίκαιη αγορά λιανικού εμπορίου επεξεργάστηκαν προτάσεις-δράσεις για τη στήριξη του λιανεμπορίου, ενώ παράλληλα τέθηκε στο προσκήνιο η αντιμετώπιση βασικών εμποδίων και λειτουργικών
περιορισμών που παρακωλύουν την ομαλή λειτουργία του.
Παράλληλα γίνεται εκτενής αναφορά στην υποστήριξη και ενθάρρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των συνεταιρισμών, ιδιαίτερα εκείνων που επιδεικνύουν καινοτομία και συμβάλλουν στην κοινωνική οικονομία της αγοράς. Στόχος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας, η μείωση των τιμών για
τους καταναλωτές, η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και η δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης. Ειδική αναφορά γίνεται και στη σημασία της διαφύλαξης του λιανικού εμπορίου στις υπαίθριες
και στεγασμένες αγορές, καθώς ο κλάδος απαρτίζεται από χιλιάδες οικογενειακές μικροεπιχειρήσεις,
γεγονός που αποτελεί παράλληλα ιδιομορφία της ευρωπαϊκής οικονομίας.
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Τα εν λόγω ψηφίσματα επίσης καλούν τα κράτη μέλη να μην λαμβάνουν μέτρα στο πλαίσιο των πολιτικών λιτότητας, τα οποία υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και βλάπτουν άμεσα τα συμφέροντα του τομέα, όπως η αύξηση του ΦΠΑ, η αναταξινόμηση των προϊόντων και των συντελεστών
τους ή η αύξηση των τελών των καταστημάτων, επαναλαμβάνοντας παράλληλα τη σημασία που έχει η
βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις χονδρικού και λιανικού
εμπορίου.

Η θ έ σ η μα ς
Οι λιανέμποροι καλούνται να αντιμετωπίσουν σημαντικές προκλήσεις ανάλογα με το μέγεθος και το είδος δραστηριοποίησης: Από τις συνέπειες της χρηματοπιστωτικής κρίσης για την αγοραστική δύναμη
των καταναλωτών και τις τιμές των προϊόντων, μέχρι την εμβέλεια των λιανικών υπηρεσιών με την
προσθήκη νέων πεδίων, όπως χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και ταξιδιών
κ.λπ., και από την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου μέχρι την ανάγκη εξοικείωσης με τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες.
Το κρισιμότερο ίσως ζήτημα, ωστόσο, παραμένει ο χαμηλός δείκτης εμπιστοσύνης των καταναλωτών
στα περισσότερα κράτη μέλη. Οι πολίτες αναβάλλουν τις αγορές τους ή προσανατολίζονται σε αγορές
πολύ χαμηλού κόστους. Την κατάσταση επιτείνει η αύξηση των συντελεστών του ΦΠΑ, όπως π.χ. στη
χώρα μας, που δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο τις αγορές και κατ’ επέκταση την επιβίωση των εμπόρων. Σύμφωνα μάλιστα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, το λιανεμπόριο στη ζώνη του ευρώ εξακολουθεί να είναι μειωμένο σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, με τα καταναλωτικά προϊόντα να πλήττονται
σε μεγάλο βαθμό και τους εμπόρους σε δυσχερή θέση.
Ταυτόχρονα, εξακολουθούν να παρεμβάλλονται εμπόδια στη δημιουργία μιας αποτελεσματικής και
ανταγωνιστικής ενιαίας αγοράς στον χώρο του λιανικού εμπορίου. Σύμφωνα με τον τελευταίο πίνακα
αποτελεσμάτων για τις καταναλωτικές συνθήκες, η ενιαία αγορά λιανικής της ΕΕ ακόμα απέχει πολύ από
το να καταστεί πλήρως ολοκληρωμένη. Υπάρχουν επίσης διάφορα εμπόδια που παρακωλύουν διαδικασίες, όπως οι διασυνοριακές προμήθειες.
Στην χώρα μας, μόλις την τελευταία διετία υπολογίζονται περίπου 98.000 λουκέτα στο λιανεμπόριο,
με τα καταναλωτικά προϊόντα, εκτός των τροφίμων, να έχουν πληγεί σε μεγάλο βαθμό. Παράλληλα, η
συνεχής συρρίκνωση των εισοδημάτων μειώνει ολοένα και πιο πολύ την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, δυσχεραίνοντας περαιτέρω την προσπάθεια ανάκαμψης της εμπορικής δραστηριότητας, ενώ
συνεχίζει να μειώνεται με ταχύ ρυθμό το μερίδιο της αγοράς ιδίως των ανεξάρτητων λιανέμπορων. Κρίνεται επιβεβλημένη ανάγκη να αντιμετωπιστούν άμεσα οι συνέπειες που επιφέρουν στο λιανικό εμπόριο
η κρίση και τα μέτρα λιτότητας, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα του κλάδου και δίνοντας ιδιαίτερη
προσοχή πρωτίστως σε ζητήματα ζωτικής σημασίας, όπως η πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις μικρές επιχειρήσεις και η πρόληψη της χρεοκοπίας.
Το ελληνικό λιανεμπόριο αντιμετωπίζει μια ιδιαίτερα ζοφερή κατάσταση, όπου για πρώτη φορά τα τελευταία 12 χρόνια η απασχόληση έπεσε κάτω από τις 700.000 θέσεις εργασίας, με 93.500 απώλειες
θέσεων εργασίας τον τελευταίο χρόνο, ενώ σχεδόν οι 9 στις 10 εμπορικές επιχειρήσεις εκτιμούν ότι επιδεινώθηκε η ρευστότητά τους. Στην ετήσια έκθεση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου
(ΕΣΕΕ) αποτυπώνεται ότι οι προοπτικές ανάκαμψης σε ορατό χρόνο για τις εμπορικές επιχειρήσεις θε196
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ωρούνται ελάχιστες, καθώς οι διαπιστώσεις και οι εκτιμήσεις είναι δυσοίωνες. Οι δυσοίωνες εκτιμήσεις
συμπεριλαμβάνουν την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, η οποία εκτιμάται ότι έχει επιστρέψει στα
επίπεδα του '84 με τις τιμές να κινούνται συνεχώς ανοδικά σε πορεία.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω υποστηρίξαμε, μεταξύ άλλων:
• Τη διατήρηση του λιανικού εμπορίου ως σημαντική προτεραιότητα στην πολιτική ατζέντα της ΕΕ.
• Την αποφυγή μέτρων στο πλαίσιο των πολιτικών λιτότητας που υπονομεύουν τον εν λόγω τομέα και
μειώνουν περαιτέρω την αγοραστική δύναμη και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.
• Την υποστήριξη και ενθάρρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και συνεταιρισμών, ιδιαίτερα
των καινοτόμων και εκείνων που συμβάλλουν στην κοινωνική οικονομία, που εξετάζουν νέες ανάγκες
της αγοράς και προωθούν δραστηριότητες φιλικές προς το περιβάλλον και κοινωνικά υπεύθυνες, με
σκοπό να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα στον τομέα του λιανικού εμπορίου.
• Ότι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (ΑΘΕΠ) επηρεάζουν αρνητικά ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού,
συμπεριλαμβανομένων των γεωργών και των ΜΜΕ,
• Ότι η ΕΕ σε συνεργασία με τα κράτη μέλη πρέπει να εκπονήσει μελέτη για τον αντίκτυπο και τις τυχόν
συνέπειες που έχει η δημιουργία εμπορικών υπεραγορών τύπου «Mall», τόσο για την αγορά εργασίας
και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές.
• Το δικαίωμα των τοπικών αρχών ύστερα από συγκεκριμένες προϋποθέσεις να μην επιτρέπουν τη
δημιουργία νέων υπεραγορών τύπου «Mall» όπου αυτή θα έχει αρνητικές κοινωνικές ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ενώ σε αυτό το πλαίσιο είμαστε της άποψης ότι τα κράτη μέλη σε συνεργασία με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούν να θεσπίζουν ειδικούς κανόνες που να διασφαλίζουν την ποικιλία των
καταστημάτων η οποία είναι απαραίτητη για τις εμπορικές περιοχές, ιδίως στα αστικά κέντρα, προκειμένου να παραμείνουν ελκυστικές.
• Ότι το ζήτημα της πρόσβασης στα εμπορικά καταστήματα λιανικής πώλησης είναι μείζονος σημασίας
για όλους τους πολίτες και ότι τα συνοικιακά καταστήματα, ιδιαίτερα οι μικρές και μεσαίες εμπορικές
επιχειρήσεις, συμβάλλουν στην επίτευξη αυτού του στόχου. Θεωρούμε ότι η προσβασιμότητα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με πλήρη σεβασμό της επικουρικότητας. Υπογραμμίσαμε, όμως, ότι η τοπική
χωροταξία δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε καταστρατήγηση της οδηγίας περί υπηρεσιών και να δημιουργήσει κρυφά εμπόδια στην εγκατάσταση εμπόρων λιανικής πώλησης.
• Ότι είναι σκόπιμο η ΕΕ σε συνεργασία με τα κράτη μέλη να προτείνουν συγκεκριμένα μέτρα στήριξης
για τις μικρές και μεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις και τις συνοικιακές αγορές που πλήττονται από τα
μεγάλα εμπορικά κέντρα.
Επιπλέον, πιστεύουμε ακράδαντα ότι, για να υπάρξει σωστή εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού
και να αποφεύγονται φαινόμενα δεσπόζουσας θέσης, μονοπώλια, ολιγοπώλια και καρτέλ, θα πρέπει πρωτίστως να ενισχυθούν οι τοπικές αρχές προστασίας του ανταγωνισμού και να καθιερωθεί η συνεχής και
αδιάλειπτη επικοινωνία και συνεργασία τους με την Ευρωπαϊκή Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού.
Παράλληλα, εκφράσαμε την ανησυχία μας κυρίως για ορισμένους εθνικούς νόμους που αφορούν το
εμπόριο και τη φορολογία, οι οποίοι επηρεάζουν ορισμένους τομείς ή επιχειρηματικά μοντέλα και στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό, και που αποτελούν μια ντε φάκτο διάκριση εναντίον των αλλοδαπών εμπόρων λιανικής.
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Υπό αυτό το πρίσμα καλέσαμε την Επιτροπή να δράσει πιο αποφασιστικά, ώστε να διασφαλίσει την
πλήρη εφαρμογή του δικαίου για την εσωτερική αγορά και την ανταγωνιστικότητα κυρίως σε θέματα
ελληνικού ενδιαφέροντος όπως:
1. Τα φαινόμενα κερδοσκοπίας και στρεβλώσεων που παρατηρούνται στην ελληνική αγορά καυσίμων
λόγω του ελλείμματος ελέγχου από πλευράς των αρμόδιων θεσμικών οργάνων με αποτέλεσμα την
μεγάλη έκταση παρανομίας
• Πώς προστατεύονται οι έλληνες καταναλωτές από τη συνεχιζόμενη αισχροκέρδεια όταν στην πράξη
οι αρμόδιες εθνικές αρχές κρίνονται ακατάλληλες και αναποτελεσματικές και οι ελεγκτικοί μηχανισμού ανεπαρκείς.
• Με δεδομένο ότι πλέον υπάρχουν στοιχεία και πληροφορίες για συστηματική αισχροκέρδεια, εάν
σκοπεύει η Επιτροπή να προχωρήσει σε συγκεκριμένες δράσεις με στόχο την αντιμετώπιση των
παραβάσεων εις βάρος του καταναλωτή και της αγοράς καυσίμων. Δεδομένου ότι οι επιτήδειοι
χρησιμοποιούν ψηφιακά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας για τις ελλειμματικές παραδόσεις εάν
υπάρχουν διαθέσιμες πρακτικές για τον εντοπισμό και έλεγχό τους.
2.	Οι αδικαιολόγητα υψηλές τιμές σε προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης στην ελληνική αγορά. Σύμφωνα
με πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκή Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat), η Ελλάδα παραμένει μία από τις
ακριβότερες χώρες της Ευρώπης σε ό,τι αφορά τις τιμές βασικών προϊόντων, παρά την παρατεταμένη
ύφεση στη χώρα για έκτη συνεχόμενη χρονιά και τη δραματική μείωση των εισοδημάτων.
• Σε ποιους παράγοντες ή παθογένειες οφείλονται οι μεγάλες διαφορές στις τιμές βασικών προϊόντων
στην Ελλάδα και οι μεγάλες αποκλίσεις από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 27 κρατών μελών (σε όλα
τα βασικά είδη διατροφής, ειδικότερα όμως σε εκείνα όπου η χώρα σημειώνει σημαντική παραγωγή).
• Με ποιές μεθόδους η χώρα θα μπορούσε να οδηγηθεί σε αποκλιμάκωση των τιμών σε τέτοιου
είδους προϊόντα. Εάν υπάρχουν διαθέσιμες καλές πρακτικές κρατών μελών και ρυθμίσεις που αποδείχτηκαν αποτελεσματικές στην αποκλιμάκωση των τιμών.
• Ποια τα βασικά συμπεράσματα της Επιτροπής από την επεξεργασία των στοιχείων της Eurostat για
το πραγματικό προσαρμοσμένο ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και τι έδειξε η
σύγκριση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών για το 2010 και 2011 σε όλα τα κράτη μέλη.
• Εάν έχουν προκύψει μέχρι σήμερα κάποια απτά αποτελέσματα από τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής
όπως: από το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τον τομέα του λιανικού εμπορίου, από την ανακοίνωση σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και από το φόρουμ υψηλού επιπέδου με στόχο τη
βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων.
• Εάν επεξεργάζεται ή πρόκειται να επεξεργαστεί η Επιτροπή κάποιο σχέδιο δράσης προς όφελος των
καταναλωτών με στόχο την ελεύθερη διακίνηση προϊόντων εντός της ευρωπαϊκής αγοράς με το
χαμηλότερο δυνατό κόστος.
Ειδικά όσον αφορά το μείζον θέμα της ακρίβειας που ταλανίζει τα ελληνικά νοικοκυριά, κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου καταθέσαμε σειρά ερωτήσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Στην ουσία την καλούσαμε να συνεργαστεί με τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού και να προχωρήσουν από
κοινού σε δράσεις για τη διερεύνηση πρακτικών που νοθεύουν τον ανταγωνισμό στην ελληνική αγορά. Παράλληλα, να αναλάβει δράσεις για τον εξορθολογισμό και την άμεση αποκλιμάκωση των τιμών,
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δεδομένου ότι 4 στους 10 Έλληνες αδυνατούν να αγοράσουν τα απαραίτητα είδη πρώτης ανάγκης και
ιδιαίτερα τα τρόφιμα.
Δεν είναι δυνατόν παρά την οικονομική ύφεση και τα δημοσιονομικά μέτρα λιτότητας που έχουν προκαλέσει πτώση της καταναλωτικής ζήτησης, μείωση των μισθών κατά 30% την τελευταία διετία, μείωση
του κόστους παραγωγής, κλείσιμο χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και έκρηξη της ανεργίας, οι
τιμές στην ελληνική αγορά να παραμένουν στα ύψη. Είναι υποχρέωση της Πολιτείας να παρέμβει και
να βάλει τέλος στα ολιγοπώλια, στα μονοπώλια και στα καρτέλ των πολυεθνικών που έχουν μεγάλο
μερίδιο ευθύνης για την αύξηση και τη διατήρηση των τιμών σε υψηλά επίπεδα, καθώς και να άρει όλα
τα εμπόδια σε τομείς της αγοράς όπως το λιανεμπόριο, διασφαλίζοντας διαφανείς συνθήκες κατά τη διαμόρφωση και τον καθορισμό των τιμών. Παράλληλα, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε σημαντική μείωση
του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, όπως ακριβώς συμβαίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σε αυτές
τις κρίσιμες στιγμές, πέρα από συστάσεις και παραινέσεις για κοινωνικές περικοπές, είναι σκόπιμο να
αναληφθούν ουσιαστικές και αποτελεσματικές δράσεις για τον εξορθολογισμό και την άμεση αποκλιμάκωση των τιμών με στόχο τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και την ενίσχυση της πραγματικής
οικονομίας.

ΚΕΡ∆ΟΣ
Πεµπτη, 30 ∆εκεµβριος
2010, p.
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Α∆ΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ
Τριτη, 24 Ιανουαριος 2012, p. 19

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
2011, p. 32
Παρασκευη, 4 Νοεµβριος

ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒ/ΚΟΥ
ΤΗΛ 2109217660
Σαββατο, 5 Νοεµβριος
2011, p. 19
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5.4 Ηλεκτρονικό εμπόριο
Μία ζωτική δύναμη στο διαδίκτυο και ένα σημαντικό καταλύτη για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την εσωτερική αγορά. Η σημαντική εξάπλωσή του έχει οδηγήσει στην τόνωση του ανταγωνισμού μεταξύ των παραδοσιακών διαύλων λιανικής πώλησης και της επιγραμμικής
διανομής, και δημιουργεί νέες ευκαιρίες που μπορούν να απελευθερώσουν σημαντικό αναπτυξιακό δυναμικό. Ωστόσο, το ηλεκτρονικό εμπόριο αντιπροσωπεύει επί του παρόντος μόνο το 5% των συνολικών
πωλήσεων λιανικής στην ΕΕ, και μόνο το 10% των πολιτών της ΕΕ έχουν προβεί σε αγορές μέσω του
διαδικτύου από άλλο κράτος μέλος, ενώ 39% το πράττουν στο δικό τους κράτος μέλος.
Μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή πάνω από το 5% των αγορών
στην Ευρώπη, συνολικής αξίας περίπου 170 δις ευρώ ετησίως. Πλέον, όλο και συχνότερα, καταναλωτές και επιχειρήσεις στρέφονται στις ηλεκτρονικές αγορές, λόγω των σημαντικών πλεονεκτημάτων που
παρουσιάζουν, όπως ποικιλία και τιμές. Με αυτά τα δεδομένα, μπορεί να αποτελέσει χρυσή ευκαιρία για
τους εμπόρους λιανικής πώλησης, αλλά και απειλή για τα καταστήματα που αγνοούν το φαινόμενο.
Οι αριθμοί αυτοί αποδεικνύουν το τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό της ψηφιακής οικονομίας. Η
προσαρμογή στις νέες αυτές πραγματικότητες, με την ανάπτυξη στρατηγικών πολλαπλών διαύλων θα
ανοίξει τον δρόμο ώστε οι ΜΜΕ να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες για ανάπτυξη που συνδέονται με την
επιγραμμική διανομή. Πράγματι, οι ΜΜΕ που επιτυχγάνουν ουσιαστική χρήση των τεχνολογιών του διαδικτύου εμφανίζουν διπλάσια ανάπτυξη και διπλάσιες εξαγωγές από τις άλλες. Δημιουργούν επίσης
διπλάσιες θέσεις εργασίας. Για παράδειγμα, το 97% των «εμπορικών πωλητών» του eBay, συμπεριλαμβανομένου του 94% του μικρότερου 10% των «εμπορικών πωλητών», πωλούν προϊόντα στην αλλοδαπή. Αυτό αποδεικνύει ότι, με περιορισμένες επενδύσεις, οι ΜΜΕ μπορούν να χρησιμοποιούν μια
επιγραμμική πλατφόρμα για να αποκτούν πρόσβαση σε ξένες αγορές και να αναπτύσσουν δυνητικά σημαντικές διασυνοριακές δραστηριότητες. Σε αυτό το μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η ΕΕ παρακολουθεί εκ
του σύνεγγυς τις εξελίξεις τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στη συμβατική αγορά λιανικής, εξετάζοντας
τους αντίστοιχους ρόλους που διαδραματίζουν στις σύγχρονες λιανικές πωλήσεις, και διαμορφώνοντας
τις πιθανές δράσεις της, ούτως ώστε να ανταποκριθεί θετικά στη δυναμική αυτή.
Στο πλαίσιο αυτό, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάσαμε διάφορα ψηφίσματα προκειμένου να εξακριβωθεί ότι οι νέες νομοθετικές προτάσεις της ΕΕ δεν θα έχουν αρνητική επίπτωση ούτε στο παραδοσιακό ούτε στο ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο, ιδίως όσον αφορά τις διασυνοριακές πωλήσεις. Επίσης
αναλάβαμε ποικίλες πρωτοβουλίες που έχουν σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη και ολοκλήρωση της
εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου.
Στην κατεύθυνση αυτή υιοθετήθηκαν με μεγάλη πλειοψηφία από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πλήθος δράσεων που έχουν ως στόχο τη προώθηση μιας αποτελεσματικής πολιτικής για την ανάπτυξή του με τη δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής αγοράς για την Ευρώπη, εξαλείφοντας τα εμπόδια και τους
φραγμούς στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο και ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Η θ έ σ η μα ς
Υπό το πρίσμα της σημερινής οικονομικής κρίσης, είναι πιο σημαντικό από ποτέ άλλοτε, η Ευρώπη να
προσπαθήσει να υπερβεί γρήγορα αυτά τα εμπόδια. Το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν είναι εχθρός των πα201
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ραδοσιακών επιχειρήσεων, αλλά μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά, δίνοντας πρόσβαση στα πεντακόσια εκατομμύρια των Ευρωπαίων πολιτών και σε νέες αγορές, ενισχύοντας τον υγιή ανταγωνισμό
και ωφελώντας το σύνολο της οικονομίας. Μπορεί να προσφέρει σημαντική τόνωση της ελληνικής οικονομίας, βοηθώντας τις δοκιμαζόμενες ελληνικές επιχειρήσεις να επιδείξουν εξωστρέφεια και να προσφέρουν ποιοτικά ελληνικά προϊόντα στις αγορές της Ευρώπης. Από την άλλη πλευρά και οι Έλληνες
καταναλωτές μπορούν να αποκομίσουν σημαντικά οικονομικά οφέλη αναζητώντας συμφέρουσες τιμές,
τιμωρώντας την αισχροκέρδεια και δίνοντας τη δική τους μάχη κατά της ακρίβειας.
Με δεδομένο ότι το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο δεν αναπτύσσεται τόσο γρήγορα όσο το εγχώριο ηλεκτρονικό, με αποτέλεσμα να παρακωλύεται η ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών στην Ευρώπη,
υποστηρίξαμε μεταξύ άλλων:
1. Την ενίσχυση της πρόσβασης των ευρωπαίων χρηστών στο διαδίκτυο. Θεωρούμε ότι, για να είναι σε
θέση να αγοράσουν, οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν κάποια ποιοτική πρόσβαση στο διαδίκτυο. Θα
πρέπει να αναληφθούν ορισμένες δράσεις που θα συμβάλουν στην αύξηση του αριθμού των χρηστών
του διαδικτύου και στη βελτίωση της ποιότητας και της ταχύτητας της ηλεκτρονικής σύνδεσης στις
χώρες και περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν διαθέτουν καλής ποιότητας σύνδεση.
2. Την επίλυση του προβλήματος του κατακερματισμού της τηλεματικής αγοράς. Πολλοί πωλητές δημιουργούν εμπόδια στις διακρατικές αγορές, εφόσον ορισμένες υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμες τηλεματικά για τα άτομα συγκεκριμένων περιοχών ή χωρών της Ένωσης.
3. Την ενθάρρυνση πρωτοβουλιών σε επίπεδο ΕΕ για τη δημιουργία κινήτρων στους επιχειρηματίες να
αναπτύξουν το ηλεκτρονικό εμπόριο.
4. Την αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στις τηλεματικές αγορές. Πράγματι, πολλοί καταναλωτές δεν αγοράζουν προϊόντα τηλεματικά, γιατί δεν εμπιστεύονται την ασφάλεια αυτής της αγοράς
για διάφορους λόγους. Μερικοί αισθάνονται ανυπεράσπιστοι όταν αγοράζουν προϊόντα από άτομα
που δεν μπορούν να δουν, διότι είτε νιώθουν ότι μπορεί να παραπλανηθούν είτε ότι το προϊόν μπορεί
να είναι ελαττωματικό ή διαφορετικό από αυτό που επιδεικνύεται στην οθόνη. Για την αύξηση της
εμπιστοσύνης των καταναλωτών στην τηλεματική αγορά θεωρούμε ότι πρέπει να ληφθούν ορισμένα
μέτρα που αποσκοπούν:
• στη δημιουργία και εφαρμογή ενός Ευρωπαϊκού Σήματος Αξιοπιστίας
• στην ενίσχυση της επαγρύπνησης και της εποπτείας του διαδικτύου
• σε εκστρατείες ενημέρωσης μέσω των οποίων οι καταναλωτές μπορούν να μάθουν για τα δικαιώματά τους, τα ασφαλή μέσα πληρωμής, καθώς επίσης και τα στοιχεία που πρέπει να διαθέτει μία
ιστοθέση για να είναι αξιόπιστη κ.λπ.
• στη διασφάλιση της προστασίας των καταναλωτών μέσω της ασφάλειας και της προστασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Παράλληλα, σχετικά με το ζήτημα της ηλεκτρονικής υπογραφής, που έχει ως στόχο την τόνωση της
εμπιστοσύνης των καταναλωτών στις διαδικτυακές αγορές, μαζί με συναδέλφους μας προωθήσαμε θέσεις που αποσκοπούν:
• στην προώθηση εναλλακτικών μεθόδων ηλεκτρονικών πληρωμών και την καθιέρωση «ηλεκτρονικών τιμολογίων», ώστε καταναλωτές και επιχειρήσεις να είναι σε θέση να πραγματοποιούν ασφαλείς
ηλεκτρονικές συναλλαγές χωρίς επιβαρύνσεις,
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• στην ενίσχυση της διαφάνειας της αλυσίδας εφοδιασμού στο ψηφιακό περιβάλλον με τη προώθηση
πανευρωπαϊκών «σημάτων εμπιστοσύνης» (trust marks) και πληροφορίες για την ταυτότητα του
παρόχου, όπως: εμπορική επωνυμία, γεωγραφική διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, αριθμό φορολογικού μητρώου, που θα βοηθούν τους καταναλωτές να αναγνωρίζουν τα αξιόπιστα καταστήματα
ηλεκτρονικού εμπορίου,
• στην ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, μέσω της προστασίας των προσωπικών τους
δεδομένων, της ρύθμισης της διαδικτυακής διαφήμισης και της δημιουργίας εκστρατειών ενημέρωσης του κοινού για το ηλεκτρονικό εμπόριο.
Στην ίδια λογική κινήθηκε και η ερώτησή μας στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Καταναλωτών
για το ηλεκτρονικό εμπόριο στην ΕΕ. Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή ρωτήθηκε για:
• Τα σημαντικότερα προβλήματα στην ανάπτυξη του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη και τις δράσεις που σκοπεύει να προωθήσει για την αύξηση της εμπιστοσύνης στο e-commerce
τόσο των καταναλωτών όσο και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο.
• Στατιστικά στοιχεία για την Ελλάδα, αλλά και για τα υπόλοιπα κράτη μέλη σχετικά με επίπεδο ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου και του όγκου των ηλεκτρονικών συναλλαγών τόσο σε εθνικό όσο και
σε διασυνοριακό επίπεδο.
Σύμφωνα με την αρμόδιο Επίτροπο, σκοπός του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη είναι η
απλούστευση των ηλεκτρονικών και διασυνοριακών συναλλαγών. Η εξάλειψη των κανονιστικών φραγμών στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο πρέπει να επιτευχθεί με σειρά συγκεκριμένων δράσεων
στις οποίες συγκαταλέγονται: η ολοκλήρωση του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε ευρώ, η υποβολή πρότασης για νομικό πλαίσιο για τη διασυνοριακή αναγνώριση και τη διαλειτουργικότητα ασφαλών συστημάτων ηλεκτρονικής επαλήθευσης ταυτότητας (eAuthentification), ή πρωτοβουλίες με σκοπό την επίλυση καταναλωτικών διαφορών και την εμπιστοσύνη του καταναλωτή.
Η Επιτροπή πρόκειται να λάβει διάφορα μέτρα για τη οικοδόμηση ψηφιακής εμπιστοσύνης: θα επανεξετάσει το ενωσιακό κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων, θα υποβάλει πρόταση
για νομοθετική πράξη του δικαίου των συμβάσεων, θα διερευνήσει τη δυνατότητα μηχανισμού συλλογικής έννομης προστασίας στην Ευρώπη, θα εκδώσει κώδικα επιγραμμικών δικαιωμάτων στην ΕΕ και
θα δημιουργήσει πλατφόρμα ενδιαφερομένων για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων των επιγραμμικών
σημάτων αξιοπιστίας των ιστότοπων λιανικής.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην έκθεση για την ψηφιακή ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης η Επιτροπή
δημοσίευσε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία στην Ελλάδα έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος. Ωστόσο, η
χώρα κατατάσσεται σταθερά μεταξύ εκείνων με τα χαμηλότερα ποσοστά χρήσης των διαφόρων διαδικτυακών υπηρεσιών.
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5.5 Προστασία των επιχειρήσεων από τις παραπλανητικές πρακτικές μάρκετινγκ
Η διαφήμιση έχει σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις, διότι αποτελεί βασικό στοιχείο της
επιχειρηματικής στρατηγικής. Επιτρέπει στους επιχειρηματίες να παρουσιάσουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες τους και αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την εμπορική επιτυχία. Μπορεί επίσης να ενισχύσει
τον ανταγωνισμό παρέχοντας στους πελάτες καλύτερη ενημέρωση και τη δυνατότητα να συγκρίνουν τα
προϊόντα. Στην ενιαία αγορά, οι επιχειρήσεις μπορούν να προσεγγίσουν τους πελάτες από κάθε γωνιά
της Ευρώπης με ένα διαφημιστικό μήνυμα.
Καθώς όλο και περισσότερο η διαφήμιση πραγματοποιείται σε απευθείας σύνδεση, οι πρακτικές διαφήμισης και μάρκετινγκ μεταβάλλονται, με αποτέλεσμα να καταγράφονται περιστατικά επιθετικών και
παραπλανητικών πρακτικών και διαφημίσεων. Οι εν λόγω πρακτικές μάρκετινγκ προκαλούν δυσλειτουργίες στην αγορά καθώς παρεμποδίζουν την ικανότητα των επιχειρήσεων να προβαίνουν σε ενημερωμένες και κατά συνέπεια σε αποτελεσματικές επιλογές. Η στρέβλωση της λήψης οικονομικών αποφάσεων των επιχειρήσεων δημιουργεί κατ’ επέκταση στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Αυτό είτε επειδή ο
έμπορος που ενεργεί κατά τρόπο αθέμιτο καταφέρνει να προσελκύσει ως πελάτες επιχειρήσεις από άλλους έντιμους ανταγωνιστές, είτε διότι οι θιγόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται να πληρώσουν για άχρηστες υπηρεσίες. Επιπλέον, οι παραπλανητικές πρακτικές μάρκετινγκ έχουν καταλυτικό αντίκτυπο στους
καταναλωτές, δεδομένου ότι αυτοί καλούνται να πληρώνουν περισσότερο για προϊόντα και υπηρεσίες.
Αν και το μέγεθος των οικονομικών ζημιών στην Ένωση λόγω των παραπλανητικών πρακτικών μάρκετινγκ δεν είναι γνωστό, με βάση ορισμένα εθνικά στατιστικά δεδομένα εκτιμάται ότι οι εν λόγω ζημιές
ανέρχονται σε δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.
Οι πρακτικές αυτές μπορούν να προσλάβουν πολλές μορφές, με πλέον διαδεδομένες τις παραπλανητικές εταιρείες έκδοσης καταλόγων, όπου μια δόλια εταιρεία αποστέλλει έντυπα στις επιχειρήσεις ζητώντας να συμπληρώσουν ή να επικαιροποιήσουν το επιχειρηματικό τους όνομα και τις λεπτομέρειες όσον
αφορά την επικοινωνία, φαινομενικά δωρεάν. Οι επιχειρήσεις ανακαλύπτουν αργότερα ότι έχουν στην
πράξη, άνευ προθέσεως, υπογράψει ένα συμβόλαιο που τους δεσμεύει σε γενικές γραμμές για χρονικό
διάστημα το λιγότερο τριών ετών, ώστε να εμφανίζονται σε έναν επαγγελματικό κατάλογο κατόπιν καταβολής ετήσιου ποσού, το οποίο ανέρχεται σε 1000 ευρώ ή και περισσότερο.
Αντιστοίχως παραπλανητικές είναι και οι μορφές πληρωμών που έχουν «μεταμφιεστεί» ως λογαριασμοί για υπηρεσίες τις οποίες υποτίθεται έχει ζητήσει ο έμπορος, προσφορές για καταχωρήσεις ονομάτων στο διαδίκτυο, καθώς και προσφορές επέκτασης της προστασίας των κατατεθειμένων εμπορικών
σημάτων σε άλλες χώρες, ενώ η εν λόγω προστασία δεν μπορεί να χορηγηθεί παρά μόνο από επίσημους
οργανισμούς.
Κύρια θύματα είναι οι μικρές επιχειρήσεις –η ραχοκοκαλιά της ευρωπαικής οικονομίας– καθώς στερούνται των απαραίτητων πόρων για την προστασία τους. Γι’ αυτό το λόγο είναι επιτακτική η ανάγκη
ύπαρξης ενός αποτελεσματικού πλαισίου που να προστατεύει τον ελεύθερο ανταγωνισμό και να παρέχει
τα μέσα για την ενίσχυσή του.
Υπό αυτό το πρίσμα ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επεξεργαστήκαμε δράσεις για μεγαλύτερη προστασία
των επιχειρήσεων από τις παραπλανητικές πρακτικές μάρκετινγκ και την εξασφάλιση αποτελεσματικής
εφαρμογής του νόμου, καταρτίζοντας σχετικό ψήφισμα.
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Στο εν λόγω ψήφισμα αναλύεται ο αρνητικός αντίκτυπος των απατηλών, παραπλανητικών και αθέμιτων εμπορικών πρακτικών μάρκετινγκ στην οικονομική ανάπτυξη και τον ανταγωνισμό των επιχειρήσεων –ιδιαίτερα των μικρομεσαίων– στα κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο από τη χρηματοπιστωτική κρίση. Επίσης, προτείνονται πρόσθετα μέτρα στον τομέα της πρόληψης και της ενημέρωσης, καθώς
και στους τομείς επιβολής του νόμου και της ποινικής δίωξης, δεδομένου ότι το επίπεδο προστασίας
των επιχειρήσεων διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με το κράτος μέλος. Ειδική αναφορά γίνεται και
στη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέμηση τέτοιου είδους πρακτικών μεταξύ των
επιχειρήσεων.

Η θέση μας
Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν το 85% των καθαρών νέων θέσεων εργασίας στην ΕΕ.
Πράγματι, αυτές είναι που διαθέτουν το δυναμικό για την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας, αυτό δηλαδή ακριβώς που χρειάζεται η Ευρώπη σε μια εποχή οικονομικής αβεβαιότητας.
Ωστόσο, για να ακμάσουν και να επεκταθούν στην ενιαία αγορά οι επιχειρήσεις χρειάζονται ένα φιλικό
κανονιστικό περιβάλλον, το οποίο όχι μόνο θα διασφαλίζει την οικονομική τους ελευθερία, αλλά επίσης
θα εγγυάται την ασφάλεια στις συναλλαγές με άλλους εμπόρους.
Σε αυτό το πλαίσιο διατυπώσαμε τη θέση μας, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων:
• τον αρνητικό αντίκτυπο που έχουν τέτοιου είδους πρακτικές στους καταναλωτές, καθώς κατ' επέκταση αυτοί καλούνται να πληρώνουν περισσότερο για προϊόντα και υπηρεσίες και
• τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την επίλυση
διασυνοριακών διαφορών, το οποίο θα κατευθύνει προς στους καταλληλότερους νομικούς μηχανισμούς τις επιχειρήσεις που έπεσαν θύματα απάτης.
Παράλληλα, δεδομένου ότι το φαινόμενο της παραποίησης και της απομίμησης αποτελεί σημαντικό
πλήγμα για την επιχειρηματικότητα, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις πλήγμα για την ασφάλεια των καταναλωτών, αναδείξαμε το εν λόγω ζήτημα συνυπογράφοντας με αρκετούς συναδέλφους σχετική Πρόταση Ψηφίσματος.
Το εν λόγω ψήφισμα θεωρεί ως δεδομένα τα παρακάτω:
• Η παραποίηση/απομίμηση και η πειρατεία βλάπτουν την εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, προκαλώντας εκτροπή του εμπορίου και στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.
• Το φαινόμενο έχει επιπτώσεις στην προστασία τόσο των καταναλωτών, οι οποίοι πέφτουν θύματα
σκόπιμης εξαπάτησης όσον αφορά την ποιότητα που προσδοκούν από τα προϊόντα, όσο και των παραγωγών, οι οποίοι πλήττονται από τις μειωμένες πωλήσεις και τη μειωμένη πρόσβαση στις διεθνείς
αγορές.
• Δεν υπάρχει κοινή νομοθεσία που να βοηθά στην πρόληψη του φαινομένου, καλύπτοντας για παράδειγμα τον ορισμό των ονομασιών προέλευσης των προϊόντων που εισέρχονται στην ΕΕ από τρίτες
χώρες, τη διενέργεια αποδοτικών και συνεπών ελέγχων από τα τελωνεία της ΕΕ και την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων στο εσωτερικό της ενιαίας αγοράς.
Στόχος ήταν:
• Να τονιστεί η σημασία μιας ισχυρότερης πολιτικής δέσμευσης για την καταπολέμηση της παραποίη206
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σης/απομίμησης στο εσωτερικό της ενιαίας αγοράς και η σημασία της διάθεσης περισσότερων πόρων
για το σκοπό αυτό.
• Να κληθεί η Επιτροπή να δημιουργήσει στις διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες ειδικό κεφάλαιο σχετικά με κοινές διατάξεις κατά της παραποίησης/απομίμησης.
• Να καλέσει την Επιτροπή και τους εκπροσώπους της ΕΕ στους διεθνείς οργανισμούς να συγκροτήσουν ομάδες εργασίας για την παραποίηση/απομίμηση και την πειρατεία, με στόχο την ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων για την πρόληψη της διόγκωσης αυτού του φαινομένου.

5.6 Διαμόρφωση ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος ευνοϊκού για
τη δημιουργία απασχόλησης
Παρά τα πρώτα δειλά σημάδια της ανάκαμψης, η ΕΕ κινδυνεύει από την προοπτική της «άνεργης ανάπτυξης», η οποία θα υπονομεύσει περαιτέρω τον κοινωνικό και οικονομικό ευρωπαϊκό ιστό, αλλά και
τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της Ένωσης να ανταγωνίζεται ισότιμα σε μια παγκόσμια οικονομία που
βασίζεται στη γνώση.
Οι διεθνείς τάσεις έχουν δημιουργήσει ανταγωνιστικές πιέσεις, αλλά και ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις.
Είναι, επομένως, αναγκαίο τα κράτη μέλη και η ΕΕ να διαμορφώσουν το κατάλληλο ρυθμιστικό και φορολογικό πλαίσιο που θα προωθήσει τη δημιουργία θέσεων εργασίας, διασφαλίζοντας παράλληλα ένα
ασφαλές περιβάλλον εργασίας.
Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι οι Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της Ένωσης και διαθέτουν τεράστιες δυνατότητες για τη δημιουργία θέσεων
εργασίας, αφού είναι υπεύθυνες για το 85% των νέων θέσεων εργασίας. Περί τα 20,7 εκατομμύρια ΜΜΕ
αντιπροσωπεύουν ποσοστό άνω του 67% της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα στην ΕΕ, με ποσοστό
30% να προέρχεται από πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Την ίδια στιγμή το ποσοστό ανεργίας των νέων ευρωπαίων ηλικίας 15 - 24 ετών έχει φτάσει στο αφόρητο ποσοστό του 23% και ξεπερνά το 50% στα κράτη μέλη που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση.
Αυτή η μαζική ανεργία των νέων οδηγεί σε ευρείας κλίμακας «διαρροή εγκεφάλων» και υπονομεύει σε
μεγάλο βαθμό την ευρωπαϊκή προοπτική για διατηρήσιμη ανάπτυξη στο μέλλον, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης και την προώθηση της επιχειρηματικότητας.
Είναι σαφές ότι στην παρούσα φάση έχουμε την πιο μορφωμένη γενιά που γνωρίσαμε ποτέ στην Ευρώπη και τα κράτη μέλη έχουν επενδύσει τεράστια ποσά στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Παρ΄όλα
αυτά οι νέοι μας είναι σε μεγάλο βαθμό αποκομμένοι από την αγορά εργασίας και οι δεξιότητες τους
παραμένουν αναξιοποίητες, καθώς περιορίζονται στο να διεκδικούν προσωρινές και ανεπαρκώς αμειβόμενες θέσεις εργασίας.
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναγνωρίζοντας τη βαρύνουσα σημασία της επιχειρηματικής
πρωτοβουλίας, αλλά και της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας για την πραγματική οικονομία της
Ένωσης –οι 20 εκατομμύρια ΜΜΕ στην ΕΕ αντιπροσωπεύουν το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων–
καταρτίστηκε μια χάρτα βελτίωσης των διαδικασιών, αλλά και του ευρύτερου οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
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Πιο συγκεκριμένα, δεδομένου ότι οι ΜΜΕ αποτελούν κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης,
της καινοτομίας, της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης, επισημαίνεται ο κίνδυνος που ελλοχεύει λόγω του χαμηλού επιπέδου κεφαλαιακών διαθεσίμων κατα τη σύσταση. Η δημιουργία έξυπνων,
απλουστευμένων και διαφανών διαδικασιών μπορεί να συντελέσει στην πρόληψη εμποδίων που πλήττουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.
Οι ΜΜΕ αποτελούν τους σημαντικότερους φορείς προώθησης της καινοτομίας και της οικονομικής
ανάπτυξης της ΕΕ και διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην παροχή διόδων προς την απασχόληση ανθρώπων όλων των ηλικιών. Σε αυτή την κατεύθυνση τα μέτρα δημόσιας πολιτικής πρέπει να κατέχουν κεντρικό ρόλο στη στήριξη και την τόνωση της δημιουργίας και της εμβάθυνσης ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για τις ΜΜΕ. Η άυλη και μη οικονομική στήριξη, όπως η πρόσβαση στη γνώση και την ενημέρωση,
η οικονομική εκπαίδευση και τα επιχειρηματικά δίκτυα αποτελούν βασικές συνιστώσες στην φόρμουλα
ανάπτυξης της δραστηριότητας των νέων επιχειρηματιών και των ΜΜΕ.
Παρά ταύτα η πρόσβαση στη χρηματοδότηση εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό μοχλό ενίσχυσης,
διατήρησης αλλά και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο το Κοινοβούλιο επισημαίνει
ότι τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία μπορούν να παρέχουν υποστήριξη, αλλά και χρηματοδοτικές
δυνατότητες σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
Εν όψει των διαφόρων δράσεων στήριξης των ΜΜΕ, αλλά και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και
της αυτοαπασχόλησης, γίνεται ιδιαίτερη μνεία αφενός στην ανάγκη καταπολέμησης του διογκούμενου
φαινομένου των ψευδοαυτοαπασχολούμενων και αφετέρου στην διασφάλιση της σωστής εφαρμογής
της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων στην εργασία λόγω ηλικίας, αναπηρίας, γενετήσιου προσανατολισμού και θρησκείας ή πεποιθήσεων.

Η Θέση μας
Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι η οικονομική κρίση και η συνεπακόλουθη ύφεση έχουν πλήξει σκληρά
πολλές ευρωπαϊκές ΜΜΕ και ότι ένας σημαντικός αριθμός από αυτές οδηγήθηκε σε εκκαθάριση και
όχι σε ένα νέο ξεκίνημα. Οι ιδιαίτερες αυτές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες είχαν ως επακόλουθο ο
αριθμός των πολιτών της ΕΕ που επιθυμούν να αυτοαπασχολούνται να έχει μειωθεί από 45% σε 37% την
τελευταία τριετία, με σχεδόν το ήμισυ να φοβάται τη χρεοκοπία και ποσοστό άνω του 50% να αναφέρει
ότι είναι δύσκολο να λάβει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους σύστασης μιας επιχείρησης.
Θεωρούμε ότι η σταθερή ανάπτυξη και εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ δημιουργεί πολλές και ουσιαστικές ευκαιρίες για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, που εμφανώς έχουν ανάγκη από ένα
ευέλικτο πλαίσιο για την προαγωγή της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης. Παράλληλα, η
εύρυθμη λειτουργία τους προϋποθέτει μια δέσμη ελάχιστων ρυθμιστικών προτύπων, ιδίως όσον αφορά
τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, την υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας, την ασφάλεια των τροφίμων
και την προστασία του περιβάλλοντος.
Το μεγάλο «στοίχημα» λοιπόν είναι η επίτευξη της απαραίτητης ισορροπίας ανάμεσα στη δημιουργία
ενός ελκυστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στη διαφύλαξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου. Εργαζόμενοι και επιχειρήσεις είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος και η ανάπτυξη προϋποθέτει τη χάραξη κοινής πορείας μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου και του κόσμου της εργασίας, με
άξονα την κοινή προκοπή και τη συλλογική ευημερία. Οποιαδήποτε προσπάθεια διάρρηξης αυτής της
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ισορροπίας θα έχει δραματικές επιπτώσεις για την κοινωνία και την πραγματική οικονομία. Οι κοινωνικοί
εταίροι οφείλουν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων ως θεματοφύλακες των κοινωνικών συμφωνιών.
Σε αυτή την κατεύθυνση και καταθέτοντας μια σειρά από προτάσεις που έγιναν αποδεκτές από το
σύνολο των Ελλήνων και ξένων συναδέλφων, υποστηρίξαμε ότι ο ελεύθερος και θεμιτός ανταγωνισμός
στην ενιαία αγορά, υποστηριζόμενος από κοινά κοινωνικά πρότυπα, έχει καθοριστική σημασία για την
ενίσχυση της ανάπτυξης και της καινοτομίας έτσι ώστε να αυξηθεί η απασχόληση στην Ένωση.
Είμαστε της άποψης ότι η αριστεία, η καινοτομία και το ανθρώπινο δυναμικό της Ένωσης αποτελούν
τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Ως εκ τούτου η φθίνουσα πορεία των επενδύσεων στην έρευνα, την
παιδεία, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, αλλά και τα ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ανεργίας τόσο σε μεμονωμένα κράτη μέλη όσο και στην ευρωζώνη εξωθούν, μεταξύ άλλων, πολλούς ευρωπαίους στην
αναζήτηση εργασίας σε άλλες αγορές, πλήττοντας την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης, αλλά και σαμποτάροντας τις προσπάθειες για βιώσιμη ανάπτυξη.
Με αιχμή του δόρατος την έρευνα και την καινοτομία, απευθύναμε έκκληση στα κράτη μέλη να προάγουν τη δημιουργία συμπράξεων μεταξύ των επιχειρήσεων των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης
καθώς και των πανεπιστημίων, προκειμένου οι ειδικότητες, τα προγράμματα σπουδών και κατάρτισης
στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης να είναι συμβατά και εναρμονισμένα με τις ανάγκες της αγοράς, αλλά
και για την προώθηση της πρακτικής άσκησης και μαθητείας στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών
με έμφαση στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση.
Δεδομένου ότι το ρίσκο που ενέχει η αυτοαπασχόληση, όπως αποδείχτηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης, λειτουργεί αποτρεπτικά στην ανάληψη αντίστοιχων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, προτείναμε
την υιοθέτηση μέτρων από τα κράτη μέλη ώστε να ενισχυθεί το πλέγμα κοινωνικής ασφάλισης των αυτοαπασχολούμενων –χωρίς να αποδυναμώνει την ευελιξία που προσφέρει το συγκεκριμένο καθεστώς
απασχόλησης– προκειμένου να γίνει πιο ελκυστική και ασφαλής επιλογή.
Υπογραμμίσαμε, παράλληλα, ότι η δημιουργία ενός ευνοϊκού και ευέλικτου πλαισίου εντός της ενιαίας
αγοράς με σκοπό την προαγωγή της επιχειρηματικότητας και δη της ενίσχυσης των μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων, της ραχοκοκαλιάς της ενωσιακής οικονομίας, δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να πραγματοποιείται σε βάρος των ελάχιστων ευρωπαϊκών εργασιακών προτύπων και θεμελιωδών εργασιακών
δικαιωμάτων.
Είναι σαφής ανάγκη να υπάρξει ενίσχυση της συμμετοχής των εμπλεκόμενων φορέων και των κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό μιας μακρόπνοης στρατηγικής για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς μόνο έτσι θα είναι εφικτό να εντοπίζονται οι δυσλειτουργίες και να καταρτίζεται έξυπνη και ευέλικτη
νομοθεσία. Πρέπει να καταπολεμηθεί και να προληφθεί ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας, αλλά
να προαχθεί η ανάπτυξη και η δημιουργία βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης.
Χαιρετίσαμε την υιοθέτηση ευρωπαϊκής νομοθεσίας που θέτει ένα πλαίσιο σε ό, τι αφορά τις καθυστερήσεις πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, ενώ παράλληλα καλέσαμε τα κράτη μέλη αφενός να διασφαλίσουν τη σωστή εφαρμογή της και αφετέρου να συμμορφώνονται τα ίδια, καθώς η κρίση κατέδειξε
ότι ένα από τα προβλήματα που κατέστησε ακόμα πιο ευάλωτες τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι
οι καθυστερημένες πληρωμές και δη στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων.
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Το «Ελληνικό Παράδοξο»
Ο απότομος «επίλογος» της τέταρτης μεγαλύτερης επενδυτικής τράπεζας της Wall Street, με την πτώχευση της Lehman Brothers στις 15/9/2008, λειτούργησε σαν θρυαλλίδα αλυσιδωτών και αδυσώπητων
εξελίξεων στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα διαμορφώνοντας τους όρους για το «κραχ του
21ου αιώνα».
Η οικονομική κρίση που ξεσπάει στις ΗΠΑ μεταφέρεται ταχύτατα και στην άλλη «όχθη» του Ατλαντικού με
την Ευρωζώνη να βρίσκεται στο επίκεντρο των εξαιρετικά δυσμενών προεκτάσεών της. Η πρόσβαση κρατών και επιχειρήσεων στο δανεισμό δυσκολεύει σημαντικά και τα επιτόκια αυξάνονται βαθμιαία. Η ανάπτυξη
αναστέλλεται επ’ αόριστον και μια μακρά περίοδος βαθιάς ύφεσης εγκαινιάζεται.
Τα ομόλογα των χωρών που εμφανίζουν δημοσιονομικές ανισορροπίες (υψηλό έλλειμμα και χρέος) εισέρχονται στο «κάδρο» των διαρκών πιέσεων του «αόρατου» συμπλέγματος που τιτλοφορείται «αγορές», ενώ
κρίσιμα κεφάλαια λιμνάζουν στις «χρηματαποθήκες» της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, επιδεινώνοντας
την ανεπάρκεια ρευστότητας στην εύθραυστη πλέον ευρωπαϊκή οικονομία.
Στην Ελλάδα, η τότε αξιωματική αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ (2009) –εθελοτυφλώντας μπροστά στη διεθνή
συγκυρία– ωθούμενη από αθέμιτες μικροπολιτικές σκοπιμότητες κάνει λόγο για αμιγώς «ελληνική κρίση»
και αρνείται οποιαδήποτε συνεννόηση ή έστω ανοχή τόσο στην έγκαιρη λήψη απαραίτητων μέτρων, όσο και
στην υλοποίηση αναγκαίων διαρθρωτικών αλλαγών, προκειμένου η Πατρίδα μας να ξεπεράσει το σκόπελο.
Με δεδομένη την προειλημμένη απόφαση του ΠΑΣΟΚ περί μη συναίνεσης στις εντός ολίγων μηνών επικείμενες εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου Δημοκρατίας και με τον καταστροφικό κίνδυνο εγκλωβισμού
της χώρας σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, προκηρύσσονται από το κυβερνών κόμμα της ΝΔ
πρόωρες Εθνικές Εκλογές για τον Οκτώβρη του 2009.
Στις πιο καθοριστικές εκλογές –όπως αποδείχθηκε– για το μέλλον του Τόπου από τη μεταπολίτευση και
μετά, η ΝΔ του Κώστα Καραμανλή κατέρχεται με συγκεκριμένο και υπεύθυνο σχέδιο αυτόνομης διαχείρισης
της κρίσης μιλώντας για «δύο δύσκολα χρόνια». Αντίθετα το ΠΑΣΟΚ του Γιώργου Παπανδρέου χρησιμοποιεί
τον λαϊκισμό του «λεφτά υπάρχουν» προκειμένου να κερδίσει την εξουσία.
Η κυβερνητική εναλλαγή που σημειώθηκε αποτέλεσε τον «προπομπό» οδυνηρών επιπτώσεων για την
ελληνική κοινωνία και οικονομία. Ο διασυρμός της Ελλάδας από τις αλησμόνητες φράσεις «διεφθαρμένη
χώρα» και «Τιτανικός», αλλά και η απραξία στο εσωτερικό απογειώνουν τα spreads στα ύψη και ενεργοποιούν τη «βουλιμία» των κερδοσκόπων μετατρέποντας την κρίση χρέους σε κρίση δανεισμού.
Το προεκλογικό σύνθημα «λεφτά υπάρχουν» μεταλλάσσεται ακαριαία στην κυβερνητική μεθόδευση του
«δεν υπάρχει σάλιο» με άλλοθι τις στατιστικές αλχημείες στον υπολογισμό του ελλείμματος της Γενικής Κυβέρνησης από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. που, μεταξύ άλλων, συμπεριέλαβε στο δημόσιο χρέος –ως μη ώφειλε, βάσει
κοινής ευρωπαϊκής πρακτικής και μεθοδολογίας της Eurostat– τα επιμέρους ελλείμματα των κρατικών επιχειρήσεων.
Το «πιστόλι» του ΔΝΤ πέφτει στο «τραπέζι» όχι ως διαπραγματευτικό «χαρτί», αλλά σαν «κερκόπορτα» για
την επικράτηση της σκληρής λιτότητας στην ΕΕ, με την Ελλάδα να εισέρχεται σε ένα πρωτόγνωρο καθεστώς
επιτήρησης και παρεμβάσεων υπό την σκέπη του πειραματικού σχήματος του Μεικτού Μηχανισμού Στήριξης (ΔΝΤ, ΕΕ, ΕΚΤ).
211

ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΠΑΚΗΣ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αφενός δεν προέβλεψε την ένταση και την έκταση της χρηματοπιστωτικής κρίσης και αφετέρου φάνηκε εντελώς απροετοίμαστη και φοβική στον τρόπο αντιμετώπισής της, επιστρατεύοντας εξωθεσμικές δομές και διαδικασίες, όπως η Τρόικα και οι Δανειακές Συμβάσεις (Μνημόνια).
Η εγγενής απουσία δημοκρατικής λογοδοσίας των πολιτικών που προωθεί η Τρόικα, η αδιαφάνεια
στις αποφάσεις που λαμβάνει, η έλλειψη κοινωνικής νομιμοποίησης των πρακτικών και των μέτρων
που επιβάλλει, καθώς και η ασυμβίβαστη διττή υπόσταση της Κομισιόν ως παράλληλου εκπρόσωπου
των δανειστών και των κρατών μελών δημιουργούν μια σοβαρή ανακολουθία ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό
Κεκτημένο και στο περιεχόμενο των Προγραμμάτων Δημοσιονομικής Προσαρμογής. Αναπόδραστες συνέπειες: τόσο η βίαιη απομάκρυνση των χωρών που υπάγονται σε αυτά από το πνεύμα της Συνθήκης της
Λισαβόνας και τους στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», όσο και η περιθωριοποίηση του ρόλου
του Ευρωπαϊκού και των Εθνικών Κοινοβουλίων στις διαδικασίες του ελέγχου, της αξιολόγησης και της
συναπόφασης.
Η αυστηρή και μονοδιάστατη δημοσιονομική πειθαρχία καθίσταται μια «ενιαία και αδιαίρετη συνταγή»,
μια ολιστική προσέγγιση που αγνοεί εθνικές ιδιαιτερότητες, ζωτικές κοινωνικές ανάγκες και την ποικιλότητα των αιτιών που συντέλεσαν στη «δημοσιονομική εκτροπή» της κάθε χώρας, διευρύνοντας το
«χάσμα» μεταξύ Βορρά και Νότου.
Η αποδοχή αμαχητί του 1ου Μνημονίου και η ουσιαστικά χωρίς διαπραγμάτευση υπογραφή επαχθών
δεσμεύσεων από την τότε ελληνική κυβέρνηση άνοιξαν «τους ασκούς του Αιόλου» για την υιοθέτηση
πολιτικών που προσιδιάζουν περισσότερο σε τιμωρία ή εξόντωση, παρά στις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις για την υπέρβαση μακροχρόνιων παθογενειών, οι οποίες και εντάθηκαν με την εκδήλωση της
χρηματοπιστωτικής κρίσης.
Η ταυτόχρονη και απαρέγκλιτη εφαρμογή μέτρων ακραίας λιτότητας και εσωτερικής υποτίμησης συνθέτουν ένα εκρηκτικό «μείγμα πολιτικής» που σε συνδυασμό με το ομολογημένο «λάθος» στους δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές και τις εσφαλμένες εκτιμήσεις για τη διακύμανση των δημοσιονομικών
μεγεθών πυροδοτούν ένα «ντόμινο» ριζικής υποβάθμισης των οικονομικών και κοινωνικών δεικτών,
οδηγώντας σε μια βαθιά, παρατεταμένη και ανακυκλούμενη φάση ύφεσης με εκτεταμένη αποσάθρωση
του κοινωνικού και παραγωγικού ιστού.
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Η μείωση του ΑΕΠ ξεπερνά σωρευτικά το 25% την τελευταία τετραετία –όταν μάλιστα η πολυπόθητη
«ρήτρα ανάπτυξης» απαλείφεται από τα «κατάστιχα» των Προγραμμάτων Δημοσιονομικής Προσαρμογής– εγκλωβίζοντας την ελληνική οικονομία σε κατάσταση πλήρους αποεπένδυσης. Το βιοτικό επίπεδο
των Ελλήνων πολιτών «κατακρημνίζεται» κατά περίπου 50%, σε μια πρωτοφανή υποχώρηση για ευρωπαϊκό κράτος σε ειρηνική περίοδο, σφραγίζοντας τον εκτροχιασμό της χώρας από την προοπτική
πραγματικής σύγκλισης με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Η χρηματοπιστωτική κρίση, λοιπόν, μετεξελίσσεται σε σφοδρή κρίση στην πραγματική οικονομία και
την αγορά εργασίας, σε οξεία κοινωνική και ανθρωπιστική πλέον κρίση.
Η επίσημη ανεργία εκτοξεύεται στο 28% –ποσοστό υπερδιπλάσιο του μέσου όρου της ΕΕ των 28 (10,9%)
και της Ευρωζώνης (12%)– με τους μακροχρόνια άνεργους να αποτελούν το 75% του συνόλου των ανέργων, παραμένοντας «αποκλεισμένοι» από τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας και την παροχή ιατροφαρμακευτικής κάλυψης. Σχεδόν 6 στους 10 νέους μας εκτοπίζονται στο «εργασιακό πουθενά» και καταδικάζονται άλλοτε στη μετανάστευση και άλλοτε στην «εργασιακή περιπλάνηση» μεταξύ υποαπασχόλησης και
ετεροαπασχόλησης, στερώντας από την Πατρίδα μας το πιο δυναμικό και πολύτιμο «ανθρώπινο κεφάλαιο»,
καθώς και από την παραγωγική διαδικασία την απαραίτητη τεχνογνωσία και καινοτομία.
Η δογματική εμμονή στην αδιέξοδη ιδεοληψία αποκλειστικής συσχέτισης της ανταγωνιστικότητας με
τη συμπίεση του εργασιακού κόστους συνοδεύεται από μια σειρά απαιτήσεων της Τρόικας για την περαιτέρω ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, δρομολογώντας επώδυνες (απο)ρυθμίσεις στον «πυρήνα» του ατομικού και συλλογικού εργατικού δικαίου που κυριολεκτικά «διολισθαίνει» από τον υπαρξιακό του ρόλο. Οι αλλαγές αυτές, που αποφασίζονται μονομερώς και προωθούνται χωρίς ουσιαστικό
κοινωνικό διάλογο, επιδεινώνουν το περιεχόμενο της εργασίας, εντείνουν το φαινόμενο των φτωχών
εργαζομένων (ένας στους τέσσερις εργαζόμενους θεωρείται φτωχός) και καταστρατηγούν στοιχειώδη
δικαιώματα.
Οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης επεκτείνονται άναρχα και μετατρέπονται σε κυρίαρχο εργασιακό
πρότυπο, η επισφάλεια της ενοικίασης και των εργολαβιών γενικεύεται, ενώ οι Ελεύθερες Συλλογικές
Διαπραγματεύσεις αποδομούνται μέσα σε ένα νέο πλαίσιο ευθείας υπονόμευσης της υπογραφής Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, με αποκορύφωμα την νομοθετική παρέμβαση για τον καθορισμό των
κατώτατων μισθών και την άρση της καθολικότητας ισχύος των οικονομικών όρων της ΕΓΣΣΕ.
Η εσωτερική υποτίμηση στο σκέλος των αμοιβών κινείται –αν δεν παραβιάζει– στα απώτατα όρια του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου με τις μέσες πραγματικές αποδοχές των εργαζομένων να υποχωρούν κατά 29% (12/2009 με έναν μόλις στους δέκα εργαζόμενους να έχει διατηρήσει τον μισθό του στα
ίδια επίπεδα) και τις συντάξεις να «πετσοκόβονται». Την ίδια ώρα, οι τιμές σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες
διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα ή αυξάνονται (αύξηση Δείκτη Τιμών Καταναλωτή: 7,6%) αφού μονοπώλια, ολιγοπώλια και καρτέλ συνεχίζουν ακάθεκτα τη «δράση» τους. Οι υπάρχουσες στρεβλώσεις και
αρρυθμίες στη λειτουργία της αγοράς αναπαράγονται πιστοποιώντας την αποτυχία ή και «απροθυμία»
της πολιτικής της εσωτερικής υποτίμησης στην αποκλιμάκωση της ακρίβειας, με τη χώρα μας να καταλαμβάνει μια ακόμη θλιβερή «πανευρωπαϊκή πρωτιά», που επιδεινώνει τη ζωή και την καθημερινότητα
της συντριπτικής πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας.
Παράλληλα, η προσήλωση στην ακραία λιτότητα, οι εισπρακτικές λογικές χωρίς έστω ισοδύναμα μέτρα στήριξης των μη εχόντων, οι οριζόντιες και ισοπεδωτικές περικοπές, καθώς και η «επιλογή» κάλυ215
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ψης του δημοσιονομικού κενού με την υπερφορολόγηση των «συνήθως υπόπτων» μισθωτών και συνταξιούχων διεμβολίζουν τον οικογενειακό προγραμματισμό των χαμηλών και μεσαίων εισοδηματικών
στρωμάτων, δημιουργώντας συνθήκες ευρείας αναδιανομής πλούτου υπέρ των οικονομικά ισχυρών με
συνέπεια την όξυνση των εισοδηματικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων. Οι «νόμιμοι και
μόνιμοι χρηματοδότες» του Κρατικού Προϋπολογισμού καλούνται να (ξανα)σηκώσουν στις «πλάτες»
τους σχεδόν εξ ολοκλήρου το κόστος της δημοσιονομικής εξυγίανσης με δυσβάσταχτες θυσίες που εξαντλούν την ανοχή και την αντοχή τους.
Οι διαδοχικές αυξήσεις στους έμμεσους φόρους, με τον ΦΠΑ για τα είδη πρώτης ανάγκης να ανέρχεται στο 13% όταν σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ δεν ξεπερνά το 6-7%, οι διαρκείς ανατιμήσεις των
οικιακών τιμολογίων (ηλεκτρικό ρεύμα και νερό), οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα καύσιμα (εξίσωση
ειδικού φόρου κατανάλωσης σε πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης – αντίστοιχη αύξηση στην τιμή του
φυσικού αερίου), το έκτακτο «χαράτσι» –με την αρχική απάνθρωπη και καταχρηστική διασύνδεσή του
με το κοινωνικό αγαθό του ηλεκτρικού ρεύματος– που γίνεται μόνιμος κεφαλικός φόρος «ποινικοποιώντας» τη μικρή ατομική ιδιοκτησία, αλλά και η έως επτά φορές αύξηση της άμεσης φορολόγησης των
εισοδημάτων από την εργασία διαμορφώνουν ένα ανυπέρβλητο «φορολογικό Γολγοθά» για τα ελληνικά
νοικοκυριά.
Οι μισθολογικές μειώσεις, η ακρίβεια και η επαχθής φορολόγηση συνθέτουν μια διαλυτική «εξίσωση»
για την πραγματική οικονομία και την κοινωνική συνοχή. Η αγοραστική δύναμη των μισθωτών βυθίζεται
κατά 37,2% συμπαρασύροντας σε «ελεύθερη πτώση» την ιδιωτική κατανάλωση (-30%) που διογκώνει
την ασφυξία ρευστότητας στη «αγορά» και συρρικνώνει τα δημόσια έσοδα.
Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και απασχόλησης, καταρρέει με πειστήρια τα 250 χιλιάδες «λουκέτα», τον δραστικό περιορισμό του «τζίρου» και την τεράστια
μείωση των καθαρών κερδών των εμπορικών επιχειρήσεων κατά 86%, ενώ η απαγορευτική πρόσβαση
στον τραπεζικό δανεισμό, ακόμη και για τις υγιείς επιχειρήσεις, εξελίσσεται σε μια «ασύμμετρη απειλή»
για το σύνολο του επιχειρηματικού και εμπορικού κόσμου της χώρας.
Στον αντίποδα, η κοινωνία βιώνει μια πρωτόγνωρη δοκιμασία. Η φτώχεια εξαπλώνεται με ρυθμούς
γεωμετρικής προόδου και οι πιο ακραίες εκφάνσεις της υλικής υστέρησης, οι άστεγοι και τα συσσίτια
πολλαπλασιάζονται. Η μαζική έξαρση φαινομένων ανέχειας όπως η επισιτιστική ανασφάλεια, η παιδική
ένδεια (686 χιλιάδες παιδιά βρίσκονται στο όριο της φτώχειας) και η ενεργειακή φτώχεια παραπέμπουν
σε «τριτοκοσμικά πρότυπα» με τη σόμπα και το μαγκάλι να «επιστρέφουν» μαζί με την αναζήτηση αυτοσχέδιων τρόπων θέρμανσης που στοίχισαν ανθρώπινες ζωές, διευρύνοντας τον τραγικό απολογισμό
των θυμάτων της κρίσης κυρίως από τη δραματική αύξηση των αυτοκτονιών.
Είναι ενδεικτικό ότι σχεδόν οι μισές ελληνικές οικογένειες ζουν με λιγότερα από 800€ το μήνα και
περίπου ένα στα πέντε νοικοκυριά αναγκάζεται να επιβιώσει χωρίς κανένα εισόδημα, όταν η μείωση του
συνολικού εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών αγγίζει το 30%, συνιστώντας τη μεγαλύτερη απώλεια εντός των χωρών του ΟΟΣΑ και τετραπλάσια σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο της Ευρωζώνης.
Οι 4 στους 10 Έλληνες αδυνατούν να αγοράσουν τα βασικά αγαθά και 9 στους 10 μεταβάλλουν επί τα
χείρω τις καταναλωτικές τους συνήθειες.
Η υπερχρέωση των ελληνικών νοικοκυριών, η οποία λαμβάνει διαστάσεις γενικευμένης κρίσης ιδιωτικού χρέους, αποτελεί μια ιδιαίτερα επώδυνη και ανάλγητη όψη της βίαιης ανατροπής των οικογενεια216
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κών προϋπολογισμών. Η αδυναμία εξυπηρέτησης των δανείων που αποκτήθηκαν με άλλους όρους και
σε άλλους καιρούς κλιμακώνεται, με τα «κόκκινα δάνεια» να ξεπερνούν το 35% και τον «εφιάλτη» των
κατασχέσεων και των πλειστηριασμών να απλώνεται πάνω από κάθε ελληνικό σπίτι. Ο κίνδυνος απώλειας στέγης και εκποίησης ιδιοκτησιακών στοιχείων έναντι «πινακίου φακής» για εκατοντάδες χιλιάδες συνανθρώπους μας «εγκυμονεί» την οριστική σύνθλιψη του κοινωνικού ιστού, με στρατιές εξαθλιωμένων
και χρεωμένων αστέγων ή «νοικάρηδων – ιδιοκτήτων» καθώς τα ξένα τοκογλυφικά funds καραδοκούν
να υφαρπάξουν την περιουσία του ελληνικού λαού και τους κόπους μια ζωής.
Σε μια περίοδο που η «ζήτηση» για κοινωνικές υπηρεσίες αυξάνεται ραγδαία, οι κοινωνικές δαπάνες περιορίζονται κατά 27% (2010-2014) και οι επιβαλλόμενες περικοπές στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας παραβιάζουν τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Το Κράτος Πρόνοιας γίνεται αντικείμενο σημαντικών περιστολών και μετατρέπεται σε «Κράτος Φιλανθρωπίας», όταν η Ελλάδα είναι μια από τις 2 χώρες
της ΕΕ (μαζί με την Ιταλία) που δεν έχει θεσμοθετημένο μηχανισμό ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος
(έχει προαναγγελθεί η πιλοτική εφαρμογή του) και το μοναδικό κράτος μέλος που δεν διαθέτει Πρόγραμμα
Κοινωνικής Στέγασης, έλλειμμα που εντάθηκε μετά την κατάργηση των Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε.
Η ανεργία, ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας, με τους μειωμένους μισθούς να συνεπάγονται
μειωμένες εισφορές, η αύξηση της «μαύρης εργασίας» ως αποτέλεσμα της απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων και η εγκληματική συμπερίληψη των Ασφαλιστικών Ταμείων στο «κούρεμα» των ομολόγων (PSI) υπονομεύουν τη βιωσιμότητα και πλήττουν καίρια την επάρκεια του Συνταξιοδοτικού μας
Συστήματος με τον περιορισμό των εισροών να μεταφράζεται σε απαξίωση των παροχών.
Χωρίς αμφιβολία, η κρίση ανέδειξε και επέτεινε μακροχρόνιες στρεβλώσεις και διαχρονικές παθογένειες της ελληνικής οικονομίας εντείνοντας την ανάγκη για δομικές παρεμβάσεις και διαρθρωτικές
αλλαγές. Η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, όμως, προϋποθέτει έναν εκτενή κοινωνικό διάλογο και όχι
προσχηματικές διαβουλεύσεις, ώστε να επιτευχθεί και να διασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή κοινωνική
συναίνεση και αποδοχή, που αποτελεί βασική παράμετρο για την επιτυχή εφαρμογή τους.
Η απαραίτητη δημοσιονομική εξυγίανση οφείλει να συνδυαστεί με την αναστήλωση της κοινωνικής
συνοχής. Οικονομία και κοινωνία, άλλωστε, είναι «έννοιες αλληλένδετες», είναι «συγκοινωνούντα δοχεία». Επιβάλλεται, λοιπόν, ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την κοινωνική ανάταση της Πατρίδας μας μέσα από μια αναπτυξιακή υπέρβαση της κρίσης, καθώς όσο η ύφεση
θα συνεχίζεται τόσο θα επιδεινώνεται ο δείκτης του δημοσίου χρέους που υπολογίζεται ως ποσοστό του
ΑΕΠ και οι δυσβάσταχτες θυσίες των Ελλήνων πολιτών δεν θα «πιάνουν τόπο».
Η ενίσχυση του κοινωνικού προϋπολογισμού και η δημιουργία ενός «κοινωνικού μισθού» ικανού να
απορροφήσει ένα κομμάτι των «κραδασμών» στο οικογενειακό εισόδημα, η αναβάθμιση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που διαρκώς συρρικνώνεται, η αύξηση των διαθέσιμων πόρων για την
Έρευνα και την Καινοτομία που αγγίζουν μόλις το 0,6% του ΑΕΠ και η μεγιστοποίηση της απορροφητικότητας των ευρωπαϊκών κονδυλίων προβάλλουν ως βασικές πτυχές ενός συντεταγμένου Προγράμματος.
Οι Τράπεζες απαιτείται επιτέλους να διαδραματίσουν ένα σημαντικό κοινωνικό και αναπτυξιακό ρόλο
«ανταποδίδοντας» μέρος του ποσού της ανακεφαλαιοποίησης και των εγγυήσεων, ως «μέρισμα στήριξης» της πραγματικής οικονομίας και της κοινωνίας, αφενός με την δανειοδότηση των επιχειρήσεων
και αφετέρου με τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος ρυθμίσεων και διακανονισμών των δανείων για
αυτούς που αποδεδειγμένα αδυνατούν να αποπληρώσουν με μειώσεις επιτοκίων, εισαγωγή περιόδων
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χάριτος και αναστολής απαιτήσεων, χρονικές επιμηκύνσεις ή ακόμη και διαγραφή τμήματος του οφειλόμενου ποσού, αναλαμβάνοντας δηλαδή το μέρος του «ρίσκου» που τους αναλογεί. Η προστασία της
πρώτης κατοικίας πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτη.
Κομβικό σημείο για την επάνοδο στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων πλήρους και σταθερής
απασχόλησης είναι και η «εγκατάλειψη» της ταύτισης της ανταγωνιστικότητας της χώρας με την ανταγωνιστικότητα κόστους-τιμής, με την απορρύθμιση της αγοράς εργασίας και την «ενοχοποίηση» των
μισθών. Η προσέλκυση επενδύσεων δεν επιτυγχάνεται με την απαξίωση των εργασιακών σχέσεων και
της συλλογικής αυτονομίας, αλλά με την αύξηση της παραγωγικότητας, με τη μείωση του ενεργειακού
κόστους, που αναδεικνύεται σε τροχοπέδη εξωστρέφειας για τις ελληνικές επιχειρήσεις, με την εμπέδωση ενός σταθερού φορολογικού καθεστώτος, την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, την καταπολέμηση
της γραφειοκρατίας και την πάταξη της διαφθοράς. Το δικαίωμα στη δουλειά και στην αξιοπρεπή αμοιβή,
όπως και το δικαίωμα σε μια επαρκή σύνταξη, πέρα από κοινωνικοί σταθεροποιητές είναι και κρίσιμοι
«συντελεστές κατανάλωσης».
Η ευνοϊκή, οριστική και αποφασιστική «διευθέτηση» του χρέους καθίσταται κοινός παρανομαστής,
αφετηρία και αναγκαία συνθήκη για κάθε βιώσιμο σχέδιο εξόδου της Ελλάδας από την ύφεση.
Οι μεθοδεύσεις της Τρόικας με την εμφάνιση νέων προαπαιτούμενων πριν από κάθε διαπραγμάτευση
και την εκβιαστική διασύνδεση της χρηματοδότησης της Ελλάδας με την υιοθέτηση του συνόλου των
απαιτήσεών της –ακόμη και αυτές που δεν σχετίζονται με την απομείωση του δημοσίου χρέους– συνιστούν πρακτικές έξω από τη λογική της ΕΕ, όπως τουλάχιστον αυτή αποτυπώνεται στις Ευρωπαϊκές
Συνθήκες και τις κατευθυντήριες γραμμές. Είναι σαφές από την εξέλιξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης
ότι η εμμονή στην ακραία λιτότητα και η ολιγωρία –συνειδητή ή ακούσια– της ΕΕ στη συγκρότηση ενός
αμιγώς ευρωπαϊκού μηχανισμού στήριξης οδήγησαν σε νέα οικονομικά και κοινωνικά αδιέξοδα, εγκαινιάζοντας μια «κρίση ανισοτήτων» στο εσωτερικό της ευρωπαϊκής επικράτειας.
Η εκδήλωση αλληλεγγύης με πολιτικές αμοιβαιότητας του χρέους μακριά από οικονομικούς πατριωτισμούς και σκοπιμότητες μπορεί και πρέπει να αποτελέσει το περιεχόμενο μιας ηχηρής και ισχυρής
«ευρωπαϊκής απάντησης», αντικαθιστώντας τους αποτυχημένους και ανάλγητους «αλγόριθμους» της
Τρόικας με τη διαφύλαξη του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου χωρίς εξαιρέσεις ή αστερίσκους και την ενδυνάμωση της κοινωνικής διάστασης της ΟΝΕ. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση, η ισόρροπη ανάπτυξη και η πραγματική σύγκλιση οφείλουν να βρίσκονται στο επίκεντρο όλων των ευρωπαϊκών δράσεων και αποφάσεων.
Η Ενωμένη Ευρώπη, άλλωστε, οικοδομήθηκε για να συνδέσει άρρηκτα τη μοίρα των λαών της με στόχο
την κοινή προκοπή και ευημερία, και όχι να τους διακρίνει σε πληβείους και πατρίκιους. Αυτή η αρχή και
παραδοχή, που συνοψίζει το όραμα των ιστορικών ηγετών της Ένωσης, ταυτίζεται ξεκάθαρα τη δεδομένη χρονική συγκυρία με το «τέλος» της Τρόικας και των πολιτικών που επιβάλλει.
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Αντιμέτωπος με την Τρόικα στο Ευρωκοινοβούλιο
Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2012
Κ. Πουπάκης προς Τρόικα: "Δεν μπορεί ένας ολόκληρος λαός να υποφέρει απλά
για να ικανοποιούνται οι υπολογισμοί ορισμένων οικονομολόγων"
Θα ήθελα κατευθείαν να ρωτήσω:
1. Πώς αξιολογείτε τις κοινωνικές επιπτώσεις της «συνταγής» των μέτρων που επιβάλατε; ΕΜΕΙΣ ΤΑ
ΖΟΥΜΕ καθημερινά - με μια ανεργία να καλπάζει στο 21%, ένας στους 2 νέους να είναι άνεργος
και να οδηγούνται μαζικά στη μετανάστευση, με ΑΣΤΕΓΟΥΣ και ΣΥΣΣΙΤΙΑ, αφού το 30% των συμπολιτών μας ζει πια κάτω από τα όρια της φτώχειας μετά από τις συνεχείς μειώσεις μισθών και
συντάξεων.
2. Ειδικότερα, μάλιστα, όταν σε κάθε τόνο όλοι διακηρύσσετε ότι είμαστε στα «μισά» της διαδρομής
αποτελεί πια ερώτημα τι επιφυλάσσει στους πολίτες το υπόλοιπό της, όταν με τα μέτρα που έχουν
επιβληθεί η χώρα ήδη βουλιάζει σε μια ύφεση που ξεπερνά σωρευτικά το 15%,
• με το 20% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να βάζουν λουκέτο ως το τέλος του χρόνου σε μια
"στεγνή" από ρευστότητα αγορά,
• με συνεχείς νέους φόρους και καθημερινά χαράτσια που υπονομεύουν την ανάπτυξη και τις επενδύσεις.
3. Πώς είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώ διακηρύσσει τον κοινωνικό διάλογο εντούτοις να
συμμετέχει στην προώθηση και επιβολή νομοθετικών παρεμβάσεων
• που καταργούν ομόφωνες κοινωνικές συμφωνίες και συλλογικές συμβάσεις
• οδηγώντας στην ακραία λιτότητα και σε οριζόντιες περικοπές;
4. Και τέλος, πιστεύω ότι δεν μπορεί να αφήνεται από κανέναν ένας λαός να υποφέρει για να ικανοποιούνται οι υπολογισμοί ορισμένων οικονομολόγων και να μη λαμβάνεται υπόψη ότι πίσω από
τους αριθμούς κρύβονται ανθρώπινες ζωές, που τα περιθώρια ανοχής και αντοχής τους έχουν
εξαντληθεί, ο κίνδυνος κοινωνικών αναταραχών εντείνεται - αφού ενώ οι πολίτες οδηγούνται στην
εξαθλίωση δε βλέπουν φως στο τούνελ παρά τις σκληρές θυσίες που τους επιβάλλονται.
Βεβαίως και υπάρχει αναγκαιότητα δημοσιονομικής προσαρμογής, ο στόχος όμως αυτός είναι εφικτός μόνο μέσα από την υιοθέτηση ενός νέου μείγματος αναπτυξιακής πολιτικής.
Οικονομική βιωσιμότητα και κοινωνική συνοχή είναι έννοιες αλληλένδετες, είναι σε κάθε περίπτωση συγκοινωνούντα δοχεία.
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Στρασβούργο, 12 Μαρτίου 2014
Κ. Πουπάκης: Η Τρόικα διέλυσε το κράτος πρόνοιας, γενίκευσε την ανεργία, οδήγησε σε
ύφεση και κατάρρευση μικρομεσαίων επιχειρήσεων διογκώνοντας την ακραία φτώχεια σε
σημείο κοινωνικής εξαθλίωσης
Χωρίς αμφιβολία, η κρίση ανέδειξε και επέτεινε τις μακροοικονομικές ανισορροπίες ορισμένων κρατών μελών. Η Ελλάδα αποτέλεσε την πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που εντάχθηκε στο μεικτό μηχανισμό
στήριξης αναλαμβάνοντας επαχθείς δεσμεύσεις. Τέσσερα χρόνια μετά, το κοινωνικό, αναπτυξιακό
και ανθρωπιστικό κόστος των Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής είναι ανυπολόγιστο. Η
ταυτόχρονη εφαρμογή πολιτικών ακραίας λιτότητας και εσωτερικής υποτίμησης, μια «συνταγή» που
αγνόησε εθνικές ιδιαιτερότητες, θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες, καθώς και τους στόχους
της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Και φυσικά, με εσφαλμένους δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές και
λάθος εκτιμήσεις, αλλά και μέτρα που πολλές φορές παραπέμπουν περισσότερο σε τιμωρία, οδήγησε εκ του αποτελέσματος:
• στην κατάρρευση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων πολιτών κατά περίπου 50%, μια πρωτοφανής μείωση για ευρωπαϊκό κράτος μεταπολεμικά,
• σε μια βαθιά και παρατεταμένη ύφεση που ξεπερνά σωρευτικά το 25%
• σε γενίκευση της ανεργίας που αγγίζει το 28% και της μακροχρόνιας ανεργίας, με 6 στους 10 νέους
στο επαγγελματικό πουθενά,
• σε παραγωγική αποεπένδυση και διάλυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας,
• στη μετατροπή του Κράτους Πρόνοιας σε Κράτος Φιλανθρωπίας όταν η ακραία φτώχεια διογκώνεται επικίνδυνα με φαινόμενα αστέγων και συσσιτίων να πολλαπλασιάζονται.
Η «απάντηση», λοιπόν, στην κρίση μπορούσε και έπρεπε να ήταν αμιγώς ευρωπαϊκή, περισσότερη
Ευρώπη αλληλεγγύης και αμοιβαιότητας. Μια «λύση» που θα συνδύαζε την απαραίτητη δημοσιονομική εξυγίανση με την αναγκαία ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
Μέσα από θεσμικές δομές, μηχανισμούς, αξιολογήσεις και διαφανείς διαδικασίες, σε συνεργασία
με τα Εθνικά Κοινοβούλια, και όχι εκβιαστικά, και έπειτα από διαβούλευση με τους κοινωνικούς
εταίρους - που δεν έγινε - ώστε να είχε διασφαλιστεί:
• ο σεβασμός του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου και Κεκτημένου χωρίς εξαιρέσεις και αστερίσκους,
• η δημοκρατική νομιμοποίηση και λογοδοσία,
• η κοινωνική συναίνεση και συνεννόηση, κρίσιμα δηλαδή ζητήματα που απουσιάζουν μέχρι σήμερα
από τη «μεθοδολογία» της Τρόικας.
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Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2012
Κ. Πουπάκης: Ανάπτυξη στη βάση του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου και όχι Ευρώπη δύο ταχυτήτων
Παρέμβαση προς τους Επιτρόπους Rehn και Andor
Το θέμα της ανάπτυξης αποτελεί κορυφαίο ζήτημα, γιατί συνδέεται άμεσα τόσο με την προοπτική της
ενωμένης Ευρώπης, όσο και με την επιβίωση πλέον των κοινωνιών της.
Όταν, μάλιστα, σε ορισμένα κράτη μέλη με σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα, όπως η Ελλάδα,
η ανταγωνιστικότητα αναζητήθηκε σχεδόν αποκλειστικά μέσα από τη συρρίκνωση του εργασιακού
κόστους και την περικοπή κοινωνικών δικαιωμάτων, ανακυκλώνοντας έτσι ύφεση και ανεργία με
επώδυνες κοινωνικές επιπτώσεις.
Ποιοι, λοιπόν, μπορούν να είναι οι βασικοί άξονες του νέου αναπτυξιακού σχεδίου ώστε η Ένωση
να επιστρέψει στην ανάπτυξη χωρίς να υπονομεύεται η κοινωνική της διάσταση, αλλά και να προσελκύονται επενδύσεις χωρίς να δημιουργείται μια «Ευρώπη δυο ή και περισσότερων ταχυτήτων»;
Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2012
Παρέμβαση Κ. Πουπάκη
σε ανταλλαγή απόψεων με Γ. Στουρνάρα και Γ. Βρούτση στο Ευρωκοινοβούλιο
Έχοντας σαν δεδομένο την ανάγκη λήψης μέτρων και μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα για την αποκατάσταση των δημοσίων οικονομικών, θεωρώ πως θα έπρεπε να είχε αποτελέσει βασικό «εργαλείο»
ο κοινωνικός διάλογος, ο οποίος και είναι κύρια προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο ουσιαστικός διάλογος με την κοινωνία και τις παραγωγικές τάξεις είναι καθοριστικός παράγοντας
εξασφάλισης της απαραίτητης συναίνεσης και αποδοχής για την επιτυχία των όποιων μεταρρυθμίσεων.
Αυτή είναι, άλλωστε, και η ουσία του «Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Κεκτημένου» που οφείλει να διασφαλίζει σε όλους και στους Έλληνες:
• Μια αξιοπρεπή διαβίωση - χωρίς αστέγους και συσσίτια που πολλαπλασιάζονται
• Επαρκείς αμοιβές από την εργασία, και όχι βασικό μισθό κάτω από τα όρια της φτώχειας,
• Ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, που ισχύει για όλα τα κράτη μέλη με εξαίρεση τη χώρα μας, με
περισσότερα από 500.000 νοικοκυριά να ζουν χωρίς κανένα εισόδημα
• Την προστασία των καταναλωτών από ολιγοπώλια, μονοπώλια και καρτέλ.
Ένα «Ευρωπαϊκό Κεκτημένο» στο σύνολό του και όχι «α λα καρτ».
Σε αυτό το πλαίσιο:
• Σκοπεύετε, έστω και τώρα, μέσα από τους εφαρμοστικούς νόμους να ενεργοποιήσετε ένα ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο στη διαμόρφωση των προωθούμενων πολιτικών;
• Πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε την ακρίβεια που τείνει να γίνει το «Ελληνικό Κεκτημένο», με
το 1/3 των Ελλήνων να βρίσκεται στα όρια της ακραίας φτώχειας;
• Πώς σχεδιάζετε να δεσμεύσετε τις Τράπεζες ώστε τα 25 δις € των ανακεφαλαιοποιήσεων να καταλήξουν επιτέλους στην πραγματική οικονομία και να δημιουργήσουν σταθερές θέσεις εργασίας,
καθώς ήδη η επίσημη ανεργία ξεπερνά το 25% την ώρα που 1 στις 4 ελληνικές επιχειρήσεις κινδυνεύουν με οριστικό κλείσιμο;
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Ο ρόλος και τα έργα της Τρόικας:
Κοινωνικές πτυχές και επιπτώσεις στην Απασχόληση
(Έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων)
Στηλιτεύοντας την παντελή παράβλεψη των κοινωνικών επιπτώσεων, αλλά και την ουσιαστική παράκαμψη των κοινωνικών εταίρων κατά την κατάρτιση και υλοποίηση των Προγραμμάτων Δημοσιονομικής Προσαρμογής, σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υιοθετήθηκε με μεγάλη πλειοψηφία Έκθεση
Πρωτοβουλίας σχετικά με τις πτυχές της απασχόλησης και τις κοινωνικές πτυχές του ρόλου και των
εργασιών της Τρόικας στις τέσσερις χώρες της ζώνης του ευρώ.
Στο ψήφισμα-κόλαφο για την Τρόικα, το οποίο αμφισβητεί ευθέως τη δημοκρατική και κοινωνική της
νομιμοποίηση, γίνεται εκτενής αναφορά στις δραματικές κοινωνικές και ανθρωπιστικές προεκτάσεις
της μονοδιάστατης προσήλωσης στις πολιτικές ακραίας λιτότητας και εσωτερικής υποτίμησης, ενώ εκφράζονται σοβαρές επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητά τους με την «ανακύκλωση» της ύφεσης
να «στραγγαλίζει» την πραγματική οικονομία και την απασχόληση, διευρύνοντας τις εισοδηματικές και
περιφερειακές ανισότητες.
Πιο συγκεκριμένα επιχειρείται μια ουσιώδης και ενδελεχής αξιολόγηση των μέτρων που υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής ως απάντηση στην κρίση, ενώ
εξετάζεται η ευθεία και έμμεση επίδραση τους στα επίπεδα απασχόλησης και στις συνθήκες διαβίωσης
των ευρωπαίων. Παράλληλα θίγεται το ζήτημα της έλλειψης νομικής βάσης, αλλά και της αδυναμίας
αντιμετώπισης της κρίσης σε επίπεδο ΕΕ. Υπογραμμίζεται ότι στο μέλλον θα πρέπει να είμαστε καλύτερα
προετοιμασμένοι για άμεση και αποτελεσματική δράση σε παρόμοιες περιπτώσεις, με έμφαση στο σκέλος της πρόληψης. Ενδεικτικά αναφέρονται τα βασικότερα σημεία:
• διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας με πρόνοια για τα κοινωνικά ζητήματα,
• συνεκτίμηση των απαιτήσεων που συνδέονται με την απασχόληση, την κοινωνική προστασία, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την προστασία της ανθρώπινης υγείας κατά το σχεδιασμό των δράσεων,
• δράσεις στη βάση κεκτημένων κοινωνικών δικαιωμάτων,
• δρομολόγηση των απαραίτητων ενεργειών, σε συνδυασμό με τη δημοσιονομική εξυγίανση, προκειμένου να προστατευτούν οι ευπαθείς ομάδες,
• στηλίτευση του φιλοκυκλικού χαρακτήρα των μέτρων λιτότητας,
• αντιμετώπιση των κοινωνικών δαπανών ως ασφαλιστική δικλείδα έναντι των κοινωνικών κινδύνων,
• εγγύηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ισορροπίας ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη και την
απασχόληση, την υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και τη δημοσιονομική εξυγίανση.
Στο πλαίσιο της έκθεσης απευθύνονται συγκεκριμένες συστάσεις, όπως:
• η ανάγκη ταχείας διόρθωσης του δανειοδοτικού συστήματος ιδίως για τις ΜΜΕ,
• η δημιουργία ευνοϊκών όρων για τις επιχειρήσεις, ώστε να μπορούν να αναπτύσσουν μακροπρόθεσμα
και με βιώσιμο τρόπο τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες,
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• η βέλτιστη χρήση των ευκαιριών που προσφέρουν τα Διαρθρωτικά Ταμεία,
• η υιοθέτηση μιας ουσιαστικής πολιτικής για την απασχόληση με ενεργές πολιτικές απασχόλησης,
• η ανάπτυξη ποιοτικών εθνικών και ευρωπαϊκών υπηρεσιών απασχόλησης, καθώς και η θέσπιση μιας
πολιτική αύξησης μισθών,
• η αξιοποίηση της ευρωπαϊκής εγγύησης απασχόλησης για τους νέους,
• η ανάγκη να εξασφαλιστεί ένας δίκαιος διανεμητικός αντίκτυπος.

Η Θ έ σ η μα ς
Στην κατάρτιση του τελικού κειμένου συμμετείχαμε με σειρά τροπολογιών, στην κατεύθυνση της έγγραφης αναγνώρισης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των εσφαλμένων δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών, αλλά και της ενδυνάμωσης της κοινωνικής διάστασης στη διαδικασία (επανα)διαπραγμάτευσης
για την αναγκαία αναπροσαρμογή των Προγραμμάτων. Ταυτόχρονα, επισημαίνοντας τις δυσβάσταχτες
θυσίες των Ελλήνων πολιτών και τη δεινή κατάσταση της ελληνικής κοινωνίας, κάναμε έκκληση να δοθεί προτεραιότητα στον ανθρώπινο παράγοντα έναντι των αριθμητικών εξισώσεων, ζητώντας τα όποια
δημοσιονομικά οφέλη να «εξαργυρωθούν» για την ανακούφιση της μεσαίας τάξης, τη στήριξη των ευάλωτων-ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων, καθώς και για την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας.
Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, ζητήσαμε την ανάληψη δράσεων για:
• την αντιμετώπιση του προβλήματος των ανασφάλιστων συμπολιτών μας και των οικογενειών τους
που βρίσκονται αποκλεισμένοι από το Εθνικό Σύστημα Υγείας,
• την αποκατάσταση του κράτους πρόνοιας ως κοινωνικό και οικονομικό σταθεροποιητή,
• την ενδυνάμωση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και την πλήρη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων προς αυτήν την κατεύθυνση,
• την αποκατάσταση του κοινωνικού διαλόγου σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ, καθώς και
την ενίσχυση της ποιοτικής και επαρκώς αμειβόμενης απασχόλησης ως βασικό μοχλό οικονομικής
ανάκαμψης, αλλά και
• τη διαφύλαξη της επάρκειας και βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος.
Είναι γεγονός ότι η κρίση ανέδειξε και επέτεινε τις μακροοικονομικές ανισορροπίες σε κάποια κράτη
μέλη. Υπό αυτή την έννοια θεωρούμε ότι ανάλογα με την περίπτωση, και με ιδιαίτερη μέριμνα για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, είναι αναγκαία η δρομολόγηση διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων
στη βάση της επίτευξης ανάπτυξης με κοινωνική συνοχή και θέσεις απασχόλησης.
Εντούτοις, το γεγονός ότι αφενός ακολουθήθηκε η ίδια λύση για όλα τα κράτη μέλη, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες, και ότι αφετέρου διατέθηκε ελάχιστος χρόνος για την υλοποίηση
των προγραμμάτων δημοσιονομικής εξυγίανσης δημιούργησε προσκόμματα στην ομαλή προσαρμογή
της κοινωνίας, όσο και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνική
συνοχή, την απασχόληση και την πραγματική οικονομία.
Τα εξαιρετικά υψηλά ποσοστά ανεργίας και μακροχρόνιας ανεργίας, καθώς και η αυξημένη φοροδιαφυγή έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση των νοικοκυριών που αναγκάζονται να επιβιώνουν με πενιχρά
ή και καθόλου εισοδήματα. Η αύξηση του κινδύνου ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
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είναι η σκληρή πραγματικότητα, με τον πολλαπλασιασμό των απόρων και των αστέγων, καθώς και την
αδυναμία πρόσβασης χιλιάδων συμπολιτών μας σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη
και τον εκτενή περιορισμό των προνοιακών πολιτικών στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής.
Θεωρούμε ότι η διαγραφόμενη κοινωνική και οικονομική κατάσταση στις χώρες των μνημονίων εντείνει τις περιφερειακές και εδαφικές ανισότητες, υπονομεύοντας τον διακηρυγμένο στόχο της ΕΕ για την
ενδυνάμωση της περιφερειακής συνοχής στο εσωτερικό της. Σε αυτή την κατεύθυνση απευθύναμε έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνδράμει περαιτέρω τις χώρες που εφαρμόζουν προγράμματα
δημοσιονομικής προσαρμογής, προκειμένου να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις ευκαιρίες που προσφέρει
η ΕΕ μέσω και των Διαρθρωτικών Ταμείων για τη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης και της εκπαίδευσης, την ενίσχυση της απασχόλησης, την καταπολέμηση της φτώχειας, της ανεργίας και του κοινωνικού
αποκλεισμού προς όφελος των πολιτών.
Είναι για μας σαφές ότι η Τρόικα είναι μια εξωθεσμική δομή που η δράση της ταυτίστηκε με την αποδόμηση της κοινωνικής Ευρώπης. Σε μια χρονική στιγμή που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει
με εμφατικό τρόπο τις μεθόδους της, οι Δανειστές εξακολουθούν να στέλνουν ανάλγητα «τελεσίγραφα»,
παρεμβαίνοντας ακόμη και στο ευαίσθητο ζήτημα του κοινωνικού μερίσματος από το πρωτογενές πλεόνασμα που επιτεύχθηκε με δυσβάσταχτες θυσίες των Ελλήνων πολιτών ή απαιτώντας νέα μέτρα περιορισμού συλλογικών δικαιωμάτων που δεν συνάδουν με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο.
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το μέλλον μιας ισχυρής και ευημερούσας Ε.Ε. προϋποθέτει το οριστικό «τέλος» της Τρόικας. Αγωνιστήκαμε για αυτό το σκοπό και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε
πέρα από μικροκομματικές και μικροπολιτικές σκοπιμότητες και ιδεοληψίες, αλλά με αίσθηση
υπερηφάνειας, εθνικού καθήκοντος και ατομικής ευθύνης.
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και Παρεμβάσεις μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορείτε να τα αναζητήσετε
στην ιστοσελίδα www.kpoupakis.gr
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• Ε
 υρωπαϊκό Κεκτημένο χωρίς όμως
εξαιρέσεις και αστερίσκους

• Ο
 ι επιχειρήσεις δεν μπορούν να
υπάρξουν χωρίς εργαζόμενους και οι
εργαζόμενοι χωρίς επιχειρήσεις

• Η
 Δημοσιονομική Προσαρμογή
δεν μπορεί να αγνοεί εθνικές
ιδιαιτερότητες και ζωτικές κοινωνικές
ανάγκες, η δημοσιονομική λύση
δεν πρέπει να ταυτίζεται
με την κοινωνική διάλυση

• Α
 ς σταματήσουν επιτέλους
ο «μισθολογικός εξευτελισμός»
των εργαζομένων και οι «συντάξεις
ελεημοσύνης»

Μια σχέση ζωής με την κοινωνία

• Ε
 υρωπαϊκή Ενοποίηση και όχι
ευρωπαϊκές κοινωνίες πολλών
ταχυτήτων

ΙSBN: 978-960-93-6021-0

Διανέμεται δωρεάν

• Κ
 αταπολέμηση της ακρίβειας με την
πάταξη ολιγοπωλίων, μονοπωλίων
και καρτέλ

ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΠΑΚΗΣ
Μια σχέση ζωής
με την κοινωνία

