Αζήλα, 20 Μαΐνπ 2019

Μια πιο δίκαιη Ευρώπη
για τους εργαζόμενους
Συναδέλφιζζες, ζυνάδελφοι,
Οη επξσπατθέο εθινγέο ζηηο 26 Μαΐνπ 2019 ζα είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνπο
εξγαδόκελνπο.
Τν λέν Επξσπατθό Κνηλνβνύιην κπνξεί, είηε λα θαηαζηήζεη ηελ ΕΕ θαιύηεξε, είηε λα
ππνλνκεύζεη ηελ επξσπατθή ζπλεξγαζία πνπ δεκηνπξγήζεθε εδώ θαη πνιιά ρξόληα.
H UNI Europa (Επξσπατθή πλδηθαιηζηηθή Οκνζπνλδία Εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα
ησλ Τπεξεζηώλ, ζηελ νπνία είλαη κέινο θαη ζπκκεηέρεη ελεξγά ε ΟΣΟΕ), θαηέζεζε επίζεκε
ζέζε γηα ηηο Επξσεθινγέο. Τα αηηήκαηα ηεο γηα ηελ λέα ζεηεία ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη
ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο βαζίδνληαη ζηε ζέζε ηεο ζρεηηθά κε ηνλ Επξσπατθό Ππιώλα ησλ
Κνηλσληθώλ Δηθαησκάησλ.
Η UNI Europa θαη ε ΟΤΟΕ, ππνζηεξίδνπλ επίζεο ην πξόγξακκα ηεο Επξσπατθήο
Σπλδηθαιηζηηθήο Σπλνκνζπνλδίαο (ETUC) γηα ηηο επξσπατθέο εθινγέο ηνπ 2019: "Μηα δηθαηόηεξε
Επξώπε γηα ηνπο Εξγαδόκελνπο".
Η Δπξσπατθή Σπλνκνζπνλδία Σπλδηθάησλ (ΔΣΣ) - κε πεξίπνπ 45 εθαηνκκύξηα εξγαδόκελνπο ζε 90
ζπλδηθάηα ζε 38 ρώξεο - πηζηεύεη όηη είλαη δπλαηή κηα πην δίθαηε Δπξώπε γηα ηνπο εξγαδόκελνπο, βαζηζκέλε
ζηε δεκνθξαηία θαη ηελ θνηλσληθή δηθαηνζύλε, ηελ πνηόηεηα ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηνπο πςειόηεξνπο
κηζζνύο, κηα θνηλσληθά δίθαηε κεηάβαζε, ζε κηα νηθνλνκία ρακειώλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη
ζηελ ςεθηαθή νηθνλνκία. Απηό ζα πξέπεη λα απνηειέζεη ηε βάζε ελόο λένπ θνηλσληθνύ ζπκβνιαίνπ γηα ηελ
Δπξώπε.

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,
Καηά ηελ επόκελε θνηλνβνπιεπηηθή πεξίνδν από ην 2019 έσο ην 2024, ε ΕΕ πξέπεη
επεηγόλησο θαη ζε βάζνο λα δηνξζώζεη ηελ αληζνξξνπία κεηαμύ ηεο νηθνλνκηθήο λνκνζεζίαο ζε
επίπεδν ΕΕ θαη ησλ θνηλσληθώλ θαη εξγαζηαθώλ ξπζκίζεσλ ζε εζληθό επίπεδν. Χξεηαδόκαζηε κηα
Επξώπε πνπ ζέηεη σο πξνηεξαηόηεηα ηα θνηλσληθά δηθαηώκαηα θαη πξνσζεί ηε βειηίσζε ησλ
ζπλζεθώλ δηαβίσζεο θαη εξγαζίαο γηα όινπο ηνπο πνιίηεο ηεο ΕΕ. Πξέπεη λα απνκαθξπλζνύκε
από κηα ΕΕ πνπ ζπλερίδεη λα νηθνδνκεί κηα λενθηιειεύζεξε εζσηεξηθή αγνξά κε επηρεηξεκαηηθά
κνληέια θαη λέεο κνξθέο εξγαζίαο πνπ δηαγξάθνπλ ηα ηζρύνληα πξόηππα εξγαζίαο θαη δελ
αληαπνθξίλνληαη ζηηο λέεο, απμαλόκελεο πξνθιήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Πξέπεη λα
αληηζηξέςνπκε ηελ αύμεζε ηεο αληζόηεηαο θαη ηελ απώιεηα εκπηζηνζύλεο ζηε δεκνθξαηία.
Γηα ην ζθνπό απηό, ε θηινδνμία γηα ηελ ΕΕ πξέπεη λα είλαη όηη ν εξγαζηαθόο βίνο
ππνζηεξίδεη θαη πάιη έλα ζεηηθό θαη πξνβιέςηκν κέιινλ γηα όινπο κε βάζε ηε δηθαηνζύλε, ηελ
πξόνδν θαη ηελ θνηλσληθή αζθάιεηα. Χξεηαδόκαζηε έλα επξύ θαη κεγάιν εξγαηηθό δπλακηθό ην
νπνίν δελ αληηκεησπίδεη έλα κέιινλ επηζθαινύο εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο. Χξεηαδόκαζηε θαιέο
ζπλζήθεο εξγαζίαο, θαιέο ακνηβέο θαη ζπιινγηθό ιόγν ζην ρώξν εξγαζίαο γηα όινπο ηνπο
εξγαδόκελνπο.
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Οη ηνκείο ησλ ππεξεζηώλ απνηεινύλ ηε ξαρνθνθαιηά ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο
αγνξάο εξγαζίαο. Σπκβάινπλ πάλσ από ην 65% ηόζν ζηελ παξαγσγή όζν θαη ζηελ απαζρόιεζε
ζηελ ΕΕ. Οη δξαζηεξηόηεηεο ηεο ΕΕ πξέπεη λα επηθεληξσζνύλ ζε κεγάιν βαζκό ζηνλ θιάδν ησλ
ππεξεζηώλ ώζηε ε Επξώπε λα εξγαζηεί γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο.
Κεληξηθό θνκκάηη γηα ηελ αλαδσνγόλεζε ηεο επηηπρίαο ηεο ΕΕ θαη ηελ απνθαηάζηαζε
ηεο εκπηζηνζύλεο ησλ πνιηηώλ ηεο παξακέλεη ην εμήο: ηζρπξά ζπλδηθάηα θαη ηζρπξέο
ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεύζεηο!
Γηα ηα επόκελα πέληε ρξόληα, ην βαζηθό καο αίηεκα είλαη έλα νινθιεξσκέλν θαη
λνκηθά δεζκεπηηθό πξόγξακκα θνηλσληθήο δξάζεο ηεο ΕΕ πνπ πξνσζεί ηηο ζπιινγηθέο
δηαπξαγκαηεύζεηο θαη δηακνξθώλεη κηα νηθνλνκία ππεξεζηώλ ςεθηνπνίεζεο πξνο όθεινο
ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο ππεξεζίεο.
Τα βαζηθά ζεκεία ησλ ζέζεσλ είλαη:
1. Μηα δεζκεπηηθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ πνπ λα ζπκπεξηιάβεη έλα πξσηόθνιιν θνηλσληθήο πξνόδνπ ζηελ
επόκελε νπζηαζηηθή αλαζεώξεζε ηεο Σπλζήθεο ΔΔ, δηεπθξηλίδνληαο όηη νη ηέζζεξηο ειεπζεξίεο ηεο
ΔΔ πξέπεη λα θαζνξηζηνύλ θαη λα πεξηνξηζηνύλ από ηνπο θνηλσληθνύο ζηόρνπο ηεο Σπλζήθεο. Γελ
επηηξέπεηαη λα παξεκβαίλνπλ ζηελ απηνλνκία ησλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ, ζηελ ειεπζεξία ηνπ
ζπλεηαηξίδεζζαη θαη ζηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεύζεηο. Δλ ησ κεηαμύ, ε ΔΔ πξέπεη λα πηνζεηήζεη
έλα λνκηθό κέζν γηα ην ίδην απνηέιεζκα.
2. Μηα "Δπξσπατθή Δηαηξηθή ζρέζε γηα ηελ πξνώζεζε ησλ Σπιινγηθώλ Γηαπξαγκαηεύζεσλ", ε νπνία
μεθίλεζε από ην επξσπατθό ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα θαη ζπγθεληξώλεη ηα ζεζκηθά όξγαλα ηεο ΔΔ, ηα
θξάηε κέιε θαη ηνπο επξσπαίνπο θνηλσληθνύο εηαίξνπο. Σηόρνο είλαη λα εληζρπζνύλ θαη λα
πξνσζεζνύλ νη θιαδηθέο θαη εζληθέο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεύζεηο κέζσ ησλ πνιηηηθώλ θαη ηεο
λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ, θαζώο θαη κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο ζηήξημεο γηα ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ησλ
θνηλσληθώλ εηαίξσλ.
3.

Ννκνζεζία ζρεηηθά κε ηα αλζξώπηλα θαη εξγαζηαθά δηθαηώκαηα κεηαμύ κηαο εηαηξείαο, ησλ
ζπγαηξηθώλ ηεο θαη ηεο αιπζίδαο ππεξγνιάβσλ ηνπο, όπνπ θαη αλ βξίζθνληαη νη επηρεηξήζεηο. Οη
εθπξόζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηα ζπλδηθάηα ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζε όια
ηα επίπεδα.

4. Ννκηθέο δηεπθξηλίζεηο όηη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξέπεη λα ζέβεηαη, λα ππνζηεξίδεη θαη λα
δηεπθνιύλεη ηε ζύλαςε ζπκθσληώλ ησλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ ζε επίπεδν ΔΔ θαη ηε κεηαθνξά ηνπο
ζηε λνκνζεζία.
5. Σεκαληηθή αύμεζε ησλ επελδπηηθώλ πξνγξακκάησλ ηεο ΔΔ κε επίθεληξν κηα ζύγρξνλε ππνδνκή
ππεξεζηώλ πνπ δεκηνπξγεί ζέζεηο εξγαζίαο πςειήο πνηόηεηαο θαη ελζαξξύλεη ηελ αύμεζε ησλ
γεληθώλ απνδνρώλ ζηελ Δπξώπε. Πξέπεη λα δνζεί κεγαιύηεξε βαξύηεηα ζηηο θνηλσληθέο
επελδύζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ πην επάισησλ νκάδσλ, όπσο νη
γπλαίθεο, νη λένη, νη κεηαλάζηεο θαη ηα άηνκα κε αλαπεξίεο.
6. Πξαγκαηηθό παθέην ππεξεζηώλ ηεο ΔΔ κε λνκνζεζία πνπ βειηηώλεη ηελ εζσηεξηθή αγνξά
ππεξεζηώλ, πξνσζώληαο πνηνηηθέο ππεξεζίεο, δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια ίζνπο όξνπο
αληαγσληζκνύ γηα όινπο ηνπο παξάγνληεο ηεο αγνξάο πνπ εγγπώληαη ηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα,
αλεμάξηεηα από ην εάλ νη επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνύλ εληόο ηεο παξαδνζηαθήο νηθνλνκίαο ή ηεο
ειεθηξνληθήο νηθνλνκίαο.
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7. Ννκνζεζία πνπ εμνπδεηεξώλεη ην δηαζπλνξηαθό θνηλσληθό ληάκπηλγθ κε βάζε ηηο αξρέο ηεο ίζεο
ακνηβήο, ησλ ίζσλ όξσλ θαη ηεο ίζεο εθπξνζώπεζεο γηα ίζε εξγαζία ζηνλ ίδην ηόπν.
8. Ννκνζεζία γηα κηα ηππηθή ζρέζε απαζρόιεζεο ζηελ επνρή ηεο ςεθηνπνίεζεο πνπ θαιύπηεη όια
ηα είδε εξγαδνκέλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απηναπαζρνινύκελσλ θαη εθείλσλ κε
επηζθαιείο ζπκβάζεηο. Βαζηθά ζηνηρεία είλαη νη αμηνπξεπείο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ε αμηνπξεπήο
ακνηβή, θαζώο θαη ην δηθαίσκα ζπιινγηθώλ δηαπξαγκαηεύζεσλ θαη ε εθπξνζώπεζή ηνπο από κηα
ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε. Η επαγγεικαηηθή δσή πξέπεη λα παξέρεη καθξνπξόζεζκε ζηαζεξόηεηα,
πξνβιεςηκόηεηα θαη πξννπηηθέο ζηαδηνδξνκίαο. Πξέπεη λα απαγνξεύνληαη νη ζπκβάζεηο κεδεληθνύ
σξαξίνπ θαη άιιεο εθκεηαιιεπηηθέο ξπζκίζεηο απαζρόιεζεο.
9. Ννκηθό θαη θαλνληζηηθό πιαίζην γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ πξνζόλησλ όισλ
ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηνπο θνηλσληθνύο εηαίξνπο ζηνλ ππξήλα ηεο δηαδηθαζίαο.
10. Πνιηηηθή δέζκεπζε ηεο ΔΔ λα εκπιέμεη ηνπο θνηλσληθνύο εηαίξνπο ζηηο δηαδηθαζίεο ράξαμεο
πνιηηηθήο από ηελ αξρή. Η Δπηηξνπή πξέπεη λα μεθηλήζεη δηαβνπιεύζεηο κε ηνπο θνηλσληθνύο
εηαίξνπο, από θνηλνύ ή κεκνλσκέλα, πξηλ εθπνλήζεη κηα πνιηηηθή ή λνκνζεηηθή πξόηαζε.

πλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη
Οη Επξσεθινγέο αθνξνύλ άκεζα ηηο δσέο καο, γη’ απηό ε ςήθνο καο είλαη πνιύ
ζεκαληηθή!
Φεθίδνπκε γηα κηα Επξώπε πνπ ζέβεηαη ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηα εξγαζηαθά ηνπο
δηθαηώκαηα θαη βάδεη πάληα ηνλ άλζξσπν πάλσ από ηα θέξδε!
Φεθίδνπκε γηα κηα πην δίθαηε Επξώπε!

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑΤΡΟ ΚΟΤΚΟ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
ΑΥΙΛΛΕΑ ΜΤΛΧΝΟΠΟΤΛΟ

