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δεσμεύουν μόνο τους συντάκτες του και δεν αντικατοπτρίζουν κατ΄ ανάγκη τις επίσημες απόψεις
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και της ΓΣΕΒΕΕ.
Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο έργου «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή
ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα
και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»..

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
Η Χριστίνα Καρακιουλάφη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα
Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου διδάσκει μαθήματα
σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις και την κοινωνιολογία της εργασίας.
Είναι απόφοιτη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Ανθρωπολογίας
(Πάντειο Πανεπιστήμιο) και πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές και
διδακτορικές τις σπουδές στη Γαλλία (CNAM και Paris I - Sorbonne).
Από το 2005 διδάσκει ως μέλος ΣΕΠ στο πρόγραμμα σπουδών
του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού του ΕΑΠ. Έχει συμμετάσχει σε εθνικά
και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Οι επιστημονικές της
δημοσιεύσεις αφορούν σε θέματα απασχόλησης, ανεργίας, ποιότητας
της εργασίας, ψυχοκοινωνικών κινδύνων στους χώρους εργασίας,
εργασιακών σχέσεων και συνδικαλισμού. Είναι συγγραφέας του
βιβλίου «Εργασιακές Σχέσεις : Θεωρητικές προσεγγίσεις και εμπειρικά
ζητήματα» (Παπαζήσης, 2012) και συν- συγγραφέας της μονογραφίας
«Ανεργία και εργασιακή επισφάλεια. Διαστάσεις και επιπτώσεις σε
καιρό κρίσης» (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, 2014). Έχει επιμεληθεί (από κοινού με τον
Μ. Σπυριδάκη) τους συλλογικούς τόμους «Εργασία και Κοινωνία»
(Διόνικος, 2010) και «Ανεργία, Κοινωνία και κοινωνική αναπαραγωγή»
(Gutenberg-Δαρδανός, 2017).

05

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

8

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

10

ΜΕΡΟΣ Α

11

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

11

1. Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Διάλογος: ορισμός, το θεσμικό
πλαίσιο διεξαγωγής του και οι «βασικοί πρωταγωνιστές»

13

1.1. Ορισμός Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου

13

1.2. Το θεσμικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου

14

1.3. Οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις που συμμετέχουν
στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Διάλογο

21

1.3.1. Οι οργανώσεις των εργαζομένων
1.3.2. Οι οργανώσεις των εργοδοτών
1.3.3. Τα κριτήρια αντιπροσωπευτικότητας και οι
θεωρούμενες ως αντιπροσωπευτικές οργανώσεις –
Η περίπτωση της UEAPME
1.3.3.1. Τα κριτήρια αντιπροσωπευτικότητας
1.3.3.1. Η αντιπροσωπευτικότητα της UEAPME στο πλαίσιο
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου.
1.4. Τα εργαλεία και τα αποτελέσματα του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου
2. Ιστορική αναδρομή και κριτική αποτίμηση της εξέλιξης του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου: από τη διαδικασία
“Val Duchesse” τη δεκαετία του 1980 μέχρι τις αυτόνομες
συμφωνίες-πλαίσιο «νέας γενιάς» τη δεκαετία του 2000

25
25
27
30

35

2.1. Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Διάλογος κατά τις
πρώτες δεκαετίες της ΕΟΚ

35

2.2. Δεκαετία του 1980: Η διαδικασία Val Duchesse

36

2.3. Δεκαετία του 1990: Το Πρωτόκολλο για την Κοινωνική Πολιτική
και η θεσμοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου
2.4. Δεκαετία του 2000: Η «νέα φάση» στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Διάλογο και η ενδυνάμωση της αυτόνομης δράσης
των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων
2.5. Η ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου στο κλαδικό
επίπεδο
Σύνοψη - Αποτίμηση

06

21
23

38

42
46
56

ΜΕΡΟΣ Β
58
Οικονομική κρίση, νέα οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου

58

3. Η νέα-οικονομική διακυβέρνηση της Ε.Ε. &
τα δημοκρατικά της ελλείμματα

59

4. O Ευρωπαϊκός Κοινωνικός διάλογος κατά τα πρώτα χρόνια της
οικονομικής κρίσης: γενικές επισημάνσεις

62

5. Η συμμετοχή των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

65

5.1. Ο κύκλος του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και ο ρόλος των Ευρωπαίων
κοινωνικών εταίρων και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου

65

5.2. Οι μορφές συμμετοχής των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων
στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο

69

6. Οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής Juncker σχετικά με μια «νέα αρχή
για τον κοινωνικό διάλογο» & η ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής
των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο

71

6.1. Οι ενδείξεις ευαισθητοποίησης των Ευρωπαϊκών θεσμικών
οργάνων

71

6.2. Η πρωτοβουλία της Επιτροπής Juncker για μια «Νέα αρχή στον
Κοινωνικό Διάλογο» (2015)

74

7. Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Διάλογος από το 2015 και μετά

79

7.1. Η θεσμική ενδυνάμωση των ικανοτήτων των κοινωνικών εταίρων
(capacity building) μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

81

7.2. Οι θέσεις των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων σε σχέση
με τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων

84

Σύνοψη – Αποτίμηση

89

Παράγοντες που επηρεάζουν τις δυνατότητες παρέμβασης της
ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου

91

ΜΕΡΟΣ Γ
Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ

91
91

Γενική Σύνοψη – Προτάσεις για τη θεσμική ενδυνάμωση της
ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου

108

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

112

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ

112

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ

114

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

122

07

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Τη στιγμή που δημοσιεύεται η μελέτη
«Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Διάλογος: θεσμοί
εκπροσώπησης και κατηγορίες παρεμβάσεων.
Προτάσεις για την αναβάθμιση του ρόλου της
ΓΣΕΒΕΕ», η Ευρώπη και η Ελλάδα, λόγω της
πανδημία του ιού SARS-COV-2, βρίσκονται
αντιμέτωπες
με
σημαντική
οικονομική
ύφεση, που σύμφωνα με τις προβλέψεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Άνοιξη 2020) θα είναι
ιδιαίτερα υψηλή στην περίπτωση της χώρας
μας. Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Διάλογος,
όπως και ο κοινωνικός διάλογος αντίστοιχα
μεταξύ των θεσμικών κοινωνικών εταίρων
της χώρας μεταξύ τους και με την πολιτεία,
γίνεται πλέον ιδιαίτερα σημαντικός και
επίκαιρος για τη διατήρηση της βιωσιμότητας
των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων,
τη στήριξη των αυταπασχολουμένων και την
προστασία της απασχόλησης, και δεν μπορεί
σε καμία περίπτωση να αποτελεί «ρητορικό
ευφημισμό».
Η Ελλάδα κατά τη φάση της εξόδου της από
μια 10ετή οικονομική κρίση και τα προγράμματα
οικονομικής προσαρμογής, και μπροστά στις
προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού
και της τεχνητής νοημοσύνης, ό, τι έχουμε
συνηθίσει να αποκαλούμε ως 4η Βιομηχανική
Επανάσταση, έρχεται αντιμέτωπη με τις
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της
πανδημίας, οι οποίες αν αφεθούν χωρίς
μέτρα και δράσεις θα είναι σφοδρές. Η
ελληνική πολιτεία, η αγορά εργασίας, η
επιχειρηματικότητα, η εργασία καλούνται να
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις μιας «κρίσης
μέσα στην κρίση».
Οι παρεμβάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων
της πανδημίας και του συνεπακόλουθου
lockdown
για
την
πλειονότητα
των
κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, στα
περισσότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, είναι αναγκαίες και καθιστούν τον
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Διάλογο βασικό πεδίο
ισότιμου (ευχής έργον!) διαλόγου.
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Αν και οι προθέσεις, οι όροι οικοδόμησης και η εξέλιξη του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Διαλόγου, όπως αναδεικνύονται μέσα από την μελέτη της Χριστίνας
Καρακιουλάφη, είναι μια ιστορία διαφορετικών κινήτρων και προσδοκιών·
στρατηγικών και όρων συμμετοχής των βασικών ενδιαφερομένων μερών·
αντιλήψεων και βαθμού προσήλωσης εκ μέρους των διαφόρων εργοδοτικών
οργανώσεων και των οργανώσεων των εργαζομένων· παρουσίας των
Ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και θεσμικής ικανότητας των εταίρων,
εντούτοις η ίδια η Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2012)
αναγορεύει τον κοινωνικό διάλογο ως θεμελιώδη συνιστώσα του Ευρωπαϊκού
κοινωνικού μοντέλου, με τους κοινωνικούς εταίρους να πρέπει να είναι έτοιμοι
να συμβάλλουν ενεργά στο σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής.
Μέσα στο περιβάλλον αυτό, η ΓΣΕΒΕΕ υπήρξε μια από τις ιδρυτικές οργανώσεις
της Διεθνούς Ένωσης Βιοτεχνών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (UIAPME) που
ιδρύθηκε το 1946 και η οποία μετεξελίχθηκε στη συνέχεια σε UEAPME (το 1980)
και το 2018 μετονομάστηκε σε SMEunited. Ως πλήρες μέλος της SMEunited
συμμετέχει στο σύνολο των θεσμικών οργάνων της: στην Γενική Συνέλευση, στο
Διοικητικό Συμβούλιο και στο Προεδρείο της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας. Σε
αυτό το πλαίσιο παρακολουθεί και ενημερώνεται για το σύνολο των εργασιών
(διαβουλεύσεις, συναντήσεις) τόσο των θεσμικών οργάνων της SMEunited, όσο
και των επιτροπών, ομάδων εργασίας, φόρουμ και συμμετέχει αντίστοιχα στις
συνεδριάσεις και συναντήσεις τους, τόσο σε τακτική βάση (θεσμικά όργανα)
όσο και κατά περίπτωση (επιμέρους επιτροπές και ομάδες εργασίας) όταν
κρίνεται σκόπιμο και υπάρχει δυνατότητα. Από το 2012, ο πρώην πρόεδρος της
ΓΣΕΒΕΕ, Δημήτρης Ασημακόπουλος, κατέχει τη θέση Αντιπροέδρου της UEAPME/
SMEunited.
Αξίζει να επισημανθεί ότι από το 2005 και μετά εκδηλώνεται μια πιο ενεργή
και συστηματική συμβολή της ΓΣΕΒΕΕ στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Διάλογο και
σήμερα εκφράζεται η πρόθεση η συμμετοχή αυτή να εμβαθύνει, να αυξηθούν
οι παρεμβάσεις της προς όφελος των μικρών και πολύ μικρών επιχειρηματιών
που εκπροσωπεί. Όμως, δεν θα πρέπει να παραγνωριστεί, ότι ευρωπαϊκός
κοινωνικός διάλογος χωρίς γνήσιο και ώριμο εθνικό κοινωνικό διάλογο δεν
μπορεί να υπάρξει.
Η μελέτη της Χριστίνας Καρακιουλάφη συμβάλλει στην κατανόηση των
όρων αρχικής οικοδόμησης και μετέπειτα εξέλιξης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Διαλόγου, αναδεικνύοντας παράλληλα τις αντιφάσεις και τις προκλήσεις
που αυτός αντιμετωπίζει. Η συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Διάλογο
προϋποθέτει ισχυρή γνώση του περιεχομένου και του θεσμικού πλαισίου του,
κατανόηση των παραμέτρων διαμόρφωσης, συμμετοχής και διεξαγωγής του, και
θεσμική ικανότητα για την επαρκή συμμετοχή σε αυτόν.
Γιώργος Καββαθάς
Πρόεδρος ΔΣ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η
αποτύπωση και ανάλυση των πρακτικών και των
θεσμών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου
(ΕΚΔ), η ανάλυση των παραγόντων που
επιδρούν στην ενεργό συμμετοχή της ΓΣΕΒΕΕ
σε αυτόν, καθώς και κατάθεση προτάσεων για
την αναβάθμιση του ρόλου της ΓΣΕΒΕΕ στο
πλαίσιό του.
Στο πρώτο μέρος, εξετάζονται ζητήματα
σχετικά: με τον θεσμό και τις πρακτικές του ΕΚΔ
στο διακλαδικό και κλαδικό επίπεδο· καθώς
και με την εξέλιξή του από τα πρώτα στάδια
ίδρυσης της ΕΟΚ και μέχρι περίπου τα τέλη της
δεκαετίας του 2000.
Στο δεύτερο μέρος, εξετάζονται ζητήματα
που αφορούν στον ΕΚΔ από την έναρξη της
οικονομικής κρίσης και μετά. Ειδικότερα,
εξετάζονται οι συνέπειες της νέας οικονομικής
διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ως
εργαλείου διαχείρισης της κρίσης) για τον
ΕΚΔ και το ρόλο των ευρωπαίων κοινωνικών
εταίρων. Έμφαση δίνεται: στη διαδικασία του
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και στις δυνατότητες
παρέμβασης των ευρωπαίων κοινωνικών
εταίρων στο πλαίσιό του· καθώς και στις
προσπάθειες για την επανεκκίνηση του
κοινωνικού διαλόγου από το 2015 και μετά.
Στο τρίτο μέρος δίνεται έμφαση στο ρόλο
της ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο του ΕΚΔ. Οι σχετικοί
προβληματισμοί προκύπτουν κατά κύριο λόγο
από τα βασικά σημεία-συμπεράσματα των δύο
πρώτων μερών του κειμένου, καθώς και από
συνεντεύξεις με τους εκπροσώπους της ΓΣΕΒΕΕ
σε θεσμούς του ΕΚΔ. Το τρίτο μέρος, κλείνει με
προτάσεις που αφορούν στην αναβάθμιση του
ρόλου της ΓΣΕΒΕΕ, οι οποίες βασίζονται στους
προβληματισμούς και στα συμπεράσματα
που έχουν αντληθεί και από τα τρία μέρη του
κειμένου.
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ΜΕΡΟΣ Α

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
Στο πρώτο μέρος
εξετάζουμε: ζητήματα
σχετικά με τον θεσμό και τις πρακτικές του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου (ΕΚΔ) στο
διακλαδικό και κλαδικό επίπεδο· καθώς και την
εξέλιξή του από τα πρώτα στάδια ίδρυσης της
ΕΟΚ και μέχρι περίπου τα τέλη της δεκαετίας
του 2000.
Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Διάλογος (ΕΚΔ):
●

καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πρακτικών
και θεσμών και δεν φαίνεται να γίνεται
με τον ίδιο τρόπο αντιληπτός από τους
εμπλεκομένους, είτε αναφερόμαστε στις
συμμετέχουσες στον ΕΚΔ εργοδοτικές
και συνδικαλιστικές αντιπροσωπευτικές
οργανώσεις, είτε στα ευρωπαϊκά θεσμικά
όργανα·

●

διεξάγεται είτε κατά τρόπο αυτόνομο,
είτε στο πλαίσιο των προβλεπόμενων
από τις καταστατικές συνθήκες της ΕΕ
διαδικασιών·

●

ρυθμίζεται από το πρωτογενές δίκαιο
της ΕΕ, το οποίο και προβλέπει με ποιον
τρόπο τα «προϊόντα» του ΕΚΔ μπορούν
να εφαρμοστούν στα κράτη-μέλη και
συμπληρώνεται από:
α) σειρά κειμένων, αποφάσεων, κ.λπ.
των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων
(κυρίως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής)
που αποσκοπούν στο να ρυθμίσουν τα,
σχετικά με τους όρους διεξαγωγής και
τα αποτελέσματα του ΕΚΔ, ζητήματα,
β) καθώς και οι αυτόνομες πρωτοβουλίες
των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων.

Στον ΕΚΔ (τόσο στο διακλαδικό, όσο και στο
κλαδικό επίπεδο) συμμετέχουν οι θεωρούμενες
ως αντιπροσωπευτικές οργανώσεις, στη βάση
κριτηρίων που θέτει η ΕΕ.
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Ώθηση στην ανάπτυξη του ΕΚΔ έδωσε η γνωστή ως διαδικασία Val Duchesse
τη δεκαετία του 1980, στην οποία και πρωτοστάτησε ο τότε Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jacques Delors. Αν η δεκαετία του 1980 μπορεί
να θεωρηθεί ως δεκαετία εκμάθησης και εξοικείωσης των εμπλεκομένων
οργανώσεων και φορέων με τα εργαλεία του ΕΚΔ, αυτή του 1990 είναι μια δεκαετία
θεσμοποίησης του ΕΚΔ, όπου τα σχετικά με τη διεξαγωγή του ΕΚΔ ορίζονται από
το Πρωτόκολλο για την Κοινωνική Πολιτική που προσαρτήθηκε στη Συνθήκη του
Μάαστριχτ. Η περίοδος από τις αρχές του 2000 και μετά θεωρείται ως αυτή της
αυτονόμησης του ΕΚΔ, με το ενδιαφέρον των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων
να προσανατολίζεται προς τις πιο αυτόνομες πρωτοβουλίες. Αυτή, η γνωστή και
ως «νέα φάση», στον ΕΚΔ υπαναχωρεί λόγω της έλευσης της οικονομικής κρίσης.
Σε ό,τι αφορά τον ΕΚΔ στο κλαδικό επίπεδο, αν και αυτός ανάγεται στα πρώτα
ήδη στάδια ίδρυσης της ΕΟΚ, έλαβε πιο οργανωμένη μορφή και συστηματικό
χαρακτήρα κυρίως από τα τέλη της δεκαετίας του 1990.
Στο 1ο κεφάλαιο θα επιχειρήσουμε, αρχικά, να ορίσουμε τον ΕΚΔ και τις
διαδικασίες στις οποίες αναφέρεται (1.1). Εν συνεχεία, θα εξετάσουμε το
ισχύον θεσμικό πλαίσιο διεξαγωγής του ΕΚΔ (1.2). Ακολούθως, θα περιγράφουν
-εν συντομία- οι θεωρούμενες ως «αντιπροσωπευτικές» οργανώσεις που
συμμετέχουν στο ΕΚΔ (κυρίως στο διακλαδικό επίπεδο) και θα εξεταστεί η
έννοια της αντιπροσωπευτικότητας, η οποία αποτέλεσε ενίοτε αντικείμενο
διαμάχης μεταξύ των εμπλεκόμενων στον ΕΚΔ φορέων και οργανώσεων (1.3). Θα
ακολουθήσει η εξέταση των αποτελεσμάτων του ΕΚΔ και των κοινών δράσεων
των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων στο διακλαδικό επίπεδο (1.4).
Στο 2ο κεφάλαιο, θα γίνει μια σύντομη ιστορική αναδρομή και κριτική
αποτίμηση της εξέλιξης του ΕΚΔ από τη δεκαετία του 1980 μέχρι περίπου τα
τέλη της δεκαετίας του 2000. Διακρίνοντας τέσσερις περιόδους, θα εξετάσουμε:
την εξέλιξη του ΕΚΔ κατά τις πρώτες δεκαετίες συγκρότησης της ΕΟΚ (2.1.)· τις
πρωτοβουλίες του Delors και τις διεργασίες που έλαβαν χώρα στο Val Duchesse
τη δεκαετία του 1980 (2.2.)· τη διαδικασία θεσμοποίησης του ΕΚΔ τη δεκαετία του
1990 ως απόρροια της υιοθέτησης του Πρωτοκόλλου για την Κοινωνική Πολιτική
(2.3)· και τέλος τη λεγόμενη «νέα φάση» στον ΕΚΔ, η οποία χαρακτηρίζεται από
την ενδυνάμωση της αυτόνομης δράσης των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων τη
δεκαετία του 2000 (2.4.).
Κλείνοντας το πρώτο μέρος, θα εστιάσουμε σε ειδικότερα ζητήματα που
σχετίζονται με την ανάπτυξη και εξέλιξη του κλαδικού ΕΚΔ (2.5).
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1.

1.1.

Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Διάλογος: ορισμός, το θεσμικό πλαίσιο
διεξαγωγής του και οι «βασικοί πρωταγωνιστές»
Ορισμός Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου

Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Διάλογος (ΕΚΔ) καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πρακτικών
που συναντώνται με συστηματικό τρόπο τα τελευταία χρόνια στον ευρωπαϊκό
χώρο.
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η έννοια του κοινωνικού διαλόγου:
αναφέρεται στις συζητήσεις, διαβουλεύσεις, διαπραγματεύσεις και κοινές
δράσεις που λαμβάνουν χώρα μεταξύ εργοδοτών και συνδικάτων και
συμπληρώνει τον κοινωνικό διάλογο και τις εργασιακές σχέσεις στο εθνικό
επίπεδο· περιλαμβάνει τόσο τις διμερείς όσο και τις τριμερείς διαδικασίες
συνεργασίας/ διαβούλευσης/ πληροφόρησης1.
Οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι δίνουν ένα πιο περιοριστικό περιεχόμενο
στην έννοια του κοινωνικού διαλόγου και την χρησιμοποιούν προκειμένου
να χαρακτηρίσουν τις (μεταξύ τους) αυτόνομες και διμερείς διαβουλεύσεις,
διαπραγματεύσεις και δράσεις.
Σε κοινή τους δήλωση στο πλαίσιο του Συμβουλίου στο Laaken το
2001 προβαίνουν στη διάκριση μεταξύ: τριμερούς συνεργασίας (tripartite
concertation), έννοια που αναφέρεται στη συνεργασία και στις διαβουλεύσεις
μεταξύ ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων και ευρωπαϊκών δημοσίων αρχών·
διαβούλευσης (consultation), έννοια που παραπέμπει στις ανεπίσημες και
επίσημες δραστηριότητες των συμβουλευτικών επιτροπών και στις επίσημες
διαβουλεύσεις· και κοινωνικού διαλόγου (social dialogue), έννοια η οποία
αναφέρεται στις διμερείς εργασίες των κοινωνικών εταίρων (ETUC, UNICE,
CEEP, 2001).
Ο κοινωνικός διάλογος στο ευρωπαϊκό επίπεδο λαμβάνει δύο μορφές:
Διμερής: Αυτός είναι ο αυτόνομος διάλογος μεταξύ των οργανώσεων των
εργοδοτών και των οργανώσεων των εργαζομένων και αναφέρεται στις
συζητήσεις, στις διαβουλεύσεις, στις διαπραγματεύσεις και στις κοινές
δράσεις των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων. Ο διμερής κοινωνικός διάλογος,
αναφέρεται κυρίως στα από κοινού προγράμματα εργασίας των ευρωπαίων
κοινωνικών εταίρων.
Τριμερής: αφορά τις διαδικασίες συνεργασίας/πληροφόρησης και διαβούλευσης
ανάμεσα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα (κυρίως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και,
κατά περίπτωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο) και τους
ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους.

1 Eurofound, European Social Dialogue, European Observatory of Working Life (16 May 2018).
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1.2.

Το θεσμικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Διαλόγου

Το παρόν πλαίσιο διεξαγωγής του ΕΚΔ απορρέει από το πρωτογενές δίκαιο,
και συγκεκριμένα από τα άρθρα 152-156 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Σύμφωνα, λοιπόν, με το άρθρο 152 της ΣΛΕΕ:
«Η Ένωση αναγνωρίζει και προάγει τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων στο
επίπεδό της, λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία των εθνικών συστημάτων.
Διευκολύνει τον μεταξύ τους διάλογο, σεβόμενη την αυτονομία τους».
Η διαδικασία και το πλαίσιο διεξαγωγής του ΕΚΔ ρυθμίζονται από τα
άρθρα 154-155 της ΣΛΕΕ. Το άρθρο 154 προβλέπει μια υποχρεωτική διαδικασία
διαβούλευσης, σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή πρέπει να διαβουλεύεται με
τους κοινωνικούς εταίρους προτού προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια στον τομέα
της κοινωνικής πολιτικής (Πλαίσιο 1).
Πλαίσιο 1 : Άρθρο 154 της Συνθήκης Λειτουργίας της ΕΕ (ΣΛΕΕ)2
●

«Η Επιτροπή έχει καθήκον να προωθεί τη διαβούλευση με τους
κοινωνικούς εταίρους σε επίπεδο της Ένωσης και λαμβάνει όλα τα
απαραίτητα μέτρα για να διευκολύνεται ο διάλογος μεταξύ τους,
μεριμνώντας ώστε η υποστήριξή της να παρέχεται ισόρροπα προς
τα μέρη».

●

«Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή, πριν υποβάλει προτάσεις στον
τομέα της κοινωνικής πολιτικής, διαβουλεύεται με τους κοινωνικούς
εταίρους σχετικά με τους ενδεχόμενους προσανατολισμούς μιας
δράσης της Ένωσης».

●

«Εάν η Επιτροπή, μετά από αυτές τις διαβουλεύσεις, κρίνει
ότι η συγκεκριμένη δράση της Ένωσης πρέπει να αναληφθεί,
διαβουλεύεται με τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με το
περιεχόμενο της μελετώμενης πρότασης. Οι κοινωνικοί εταίροι
διατυπώνουν γνώμη ή, αναλόγως των περιπτώσεων, σύσταση, την
οποία διαβιβάζουν στην Επιτροπή.

●

«Κατά τις διαβουλεύσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και
3, οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να πληροφορήσουν την Επιτροπή
ότι επιθυμούν να κινήσουν τη διαδικασία του άρθρου 155».

2 Αναλυτικά βλ. «Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης
για την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης - Πρωτόκολλα - Παραρτήματα - Δηλώσεις οι οποίες προσαρτώνται στην
Τελική Πράξη της Διακυβερνητικής Διάσκεψης η οποία υιοθέτησε τη Συνθήκη της Λισσαβώνας
που υπογράφηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2007 - Πίνακας αντιστοιχίας» (Επίσημη Εφημερίδα αριθ.
C 326 της 26/10/2012 σ. 0001 - 0390).
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Η διαδικασία αυτή δίνει στους ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους τη
δυνατότητα να επηρεάσουν άμεσα τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων πάνω σε
κοινωνικά ζητήματα, αποφασίζοντας να εκκινήσουνε τις διαπραγματεύσεις και
αναστέλλοντας τις νομοθετικές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Στην περίπτωση κατά την οποία οι κοινωνικοί εταίροι επιλέξουν να
διαπραγματευτούν διαθέτουν εννέα (9) μήνες για να διεξάγουν διαπραγματεύσεις,
μετά τις οποίες μπορούν:
(α)

να συνάψουν μια συμφωνία και να καλέσουν από κοινού την Επιτροπή
να προτείνει την εκ μέρους του Συμβουλίου έγκριση εκτελεστικής
απόφασης·

(β)

να συνάψουν μια συμφωνία και να την εφαρμόσουν σύμφωνα με τις
δικές τους διαδικασίες και πρακτικές και με εκείνες των κρατών μελών
(«αυτόνομες» συμφωνίες)·

(γ)

να καταλήξουν ότι δεν μπορούν να συνάψουν συμφωνία, οπότε στην
περίπτωση αυτή η Επιτροπή επανεξετάζει την πρόταση και της δίνεται η
δυνατότητα να προχωρήσει σε νομοθετική πρωτοβουλία3 .

Το άρθρο 155 αναφέρεται στη δυνατότητα των ευρωπαίων κοινωνικών
εταίρων να προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις σχετικά με την υπογραφή
αυτόνομης συμφωνίας – πλαίσιο: «Ο διάλογος μεταξύ κοινωνικών εταίρων
σε επίπεδο της Ένωσης μπορεί να οδηγήσει, εφόσον οι κοινωνικοί εταίροι το
επιθυμούν, στη σύναψη συμβατικών σχέσεων, συμπεριλαμβανομένων των
συμφωνιών»4. Με αυτόν τον τρόπο οι κοινωνικοί συνομιλητές συμμετέχουν
στο νομοπαρασκευαστικό έργο της ΕΕ είτε διατυπώνοντας γνώμες, είτε
υπογράφοντας συλλογικές συμφωνίες, στις οποίες οι Οδηγίες δίνουν νομοθετική
ισχύ (Bevort & Jobert, 2008 ∙ Mias, 2004 ) (Πλαίσιο 2).

3 Για παράδειγμα, οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία-πλαίσιο για την προσωρινή
απασχόληση ναυάγησαν τελικά τον Μάιο του 2001. Έτσι, τον Μάρτιο του 2002, η Επιτροπή
πρότεινε μια Οδηγία βάσει της συναίνεσης που ανέκυψε μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και
το 2008 η αντίστοιχη Οδηγία (Οδηγία 2008/104/ΕΚ) εγκρίθηκε. Ομοίως, αφότου οι κοινωνικοί
εταίροι είχαν εκφράσει την απροθυμία τους να συμμετάσχουν σε διαπραγματεύσεις, το
2004 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την αναθεώρηση της Οδηγίας 2003/88/ΕK, σχετικά
με την οργάνωση του χρόνου εργασίας Οδηγία 2003/88/ΕΚ. Το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και
το Συμβούλιο δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν επί του θέματος το 2009. Ταυτόχρονα και
η διάρκειας ενός έτους διαδικασία διαπραγμάτευσης μεταξύ των ευρωπαίων κοινωνικών
εταίρων δεν κατέληξε σε συμφωνία λόγω σοβαρών διαφορών σχετικά με την αντιμετώπιση
του χρόνου εφημερίας ως χρόνου εργασίας. Το 2013, η Επιτροπή επανέλαβε τη διαδικασία
επανεξέτασης και εκτίμησης των επιπτώσεων, πραγματοποιώντας δημόσια διαβούλευση
το 2015 και δημοσιεύοντας έκθεση εφαρμογής, καθώς και ερμηνευτική ανακοίνωση το
2017. Το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2017 προέβλεπε μια μη νομοθετική
πρωτοβουλία για την εφαρμογή της Οδηγίας για τον χρόνο εργασίας, βλ.Europarl, Κοινωνικός
Διάλογος, (06.2017).
4 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ενοποιημένη Απόδοση της Συνθήκης για τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (26 Οκτωβρίου 2012).
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Πλαίσιο 2 : Διαδικασία διαβούλευσης και διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τα άρθρα
154 & 155

Πηγή : Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2016), Μια νέα αρχή για τον κοινωνικό διάλογο
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Ο ΕΚΔ στο διακλαδικό επίπεδο οδήγησε σε μια πληθώρα κειμένων και
τοποθετήσεων που συνυπογράφουν οι εκπρόσωποι των εργοδοτών και των
εργαζομένων, καθώς και σε ορισμένες συμφωνίες πλαίσιο. Αυτές οι συμφωνίες,
που πρέπει να θεωρηθούν ως αποτέλεσμα των αυτόνομων διαδικασιών
κοινωνικού διαλόγου, εφαρμόζονται με δύο τρόπους (όπως προβλέπει η ΣΛΕΕ):
●

Οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι μπορούν ζητήσουν να ψηφιστεί μια Οδηγία,
καλώντας την Επιτροπή να προτείνει την εφαρμογή της συμφωνίας από
το Συμβούλιο, παρέχοντας σχετικό επεξηγηματικό υπόμνημα. Σε αυτή τη
βάση, το Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει να ενσωματώσει τη συμφωνίαπλαίσιο σε Οδηγία του Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η συμφωνία
γίνεται μέρος της κοινοτικής νομοθεσίας, αποκτά μια δεσμευτική ισχύ
erga omnes, και τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν την εφαρμογή
της Oδηγίας, είτε διά της διαπραγματευτικής οδού (μέσω συλλογικών
συμβάσεων εργασίας σε εθνικό επίπεδο) είτε διά της νομοθετικής οδού.

●

Οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι συνυπογράφουν τις λεγόμενες αυτόνομες
συμφωνίες. Αυτές διέπονται από την αρχή της επικουρικότητας, και η
εφαρμογή τους συνιστά ευθύνη των εθνικών οργανώσεων-μελών τους,
σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες διαδικασίες και πρακτικές σε εθνικό
επίπεδο.

Οι βασικές δομές διαβούλευσης στο πλαίσιο του ΕΚΔ είναι:
●

Η Επιτροπή Κοινωνικού Διαλόγου [Social Dialogue Committee (SDC)]5, η
οποία συστάθηκε το 1992 και αποτελεί το κύριο όργανο διμερούς αυτόνομου
διακλαδικού κοινωνικού διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συναντάται 3-4
φορές το χρόνο για να συζητήσει τις απόψεις των κοινωνικών εταίρων
σε διάφορα θέματα. Υιοθετεί κείμενα που διαπραγματεύονται αμφότερα
τα μέρη και επισημαίνει μελλοντικές πρωτοβουλίες. Η SDC αποτελείται
από 66 εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, οι οποίοι κατανέμονται
εξίσου μεταξύ των οργανώσεων των εργοδοτών και των εργαζομένων
(συμπεριλαμβανομένων των Γραμματειών των ευρωπαϊκών διακλαδικών
οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων, καθώς και εκπροσώπων εθνικών
οργανώσεων-μελών). Υιοθετεί και παρακολουθεί τα αποτελέσματα των
διαπραγματεύσεων των κοινωνικών εταίρων και συμμετέχει στις τριμερείς
συνόδους κορυφής για τον κοινωνικό διάλογο6.

●

Η Τριμερής Κοινωνική Σύνοδος Κορυφής (Tripartite Social Summit) είναι
ένα φόρουμ διαλόγου μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σε προεδρικό
επίπεδο και των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων, που διεξάγεται ετησίως,
την παραμονή του Ετήσιου εαρινού Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου.
Προεδρεύεται από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Αρχηγό Κράτους ή Κυβέρνησης της
εκάστοτε (εκ περιτροπής) Προεδρίας. Από πλευράς κοινωνικών εταίρων

5 Οι κλαδικές επιτροπές κοινωνικού διαλόγου θα αναλυθούν παρακάτω.
6 Βλ. European Commission (DG Employment, Social Affairs & Inclusion), Cross-industry social
dialogue.
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συμμετέχουν η Business Europe, η ETUC, το CEEP, η SMEunited και η
Eurocadres. Η Τριμερής Κοινωνική Σύνοδος Κορυφής λειτουργεί ως γέφυρα
μεταξύ των διαφόρων διαδικασιών συνεργασίας και αφορά σε θέματα:
μακροοικονομικά, απασχόλησης, κοινωνικής προστασίας, εκπαίδευσης και
κατάρτισης. Στόχος της, συνεπώς, είναι να ενισχυθούν οι επαφές μεταξύ
των κοινωνικών εταίρων και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στους
τομείς της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας (2000) προέβλεψε μια ετήσια
συνεδρίαση των κοινωνικών εταίρων πριν από το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Άτυπες κοινωνικές σύνοδοι κορυφής διεξήχθησαν την παραμονή της ετήσιας
συνεδρίασης του εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για οικονομικά και κοινωνικά
θέματα στη Στοκχόλμη τον Μάρτιο του 2001 και στη Βαρκελώνη τον Μάρτιο του
2002. Η απόφαση για την επισημοποίησή τους είναι απόρροια της πρόσκλησης των
κοινωνικών εταίρων - στο πλαίσιο της κοινής τους ανακοίνωσης στο Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο του Laeken το 2001- να θεσμοθετηθεί μια επιτροπή συνεργασίας για
την ανάπτυξη και την απασχόληση, ενώ στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της για τον
ΕΚΔ το 2002 και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε, επίσης, υποστηρίξει τη δημιουργία
ενός τέτοιου θεσμού. Η Τριμερής Κοινωνική Σύνοδος Κορυφής για την ανάπτυξη
και την απασχόληση καθιερώθηκε επισήμως με απόφαση του Συμβουλίου της
6ης Μαρτίου 2003 και διεξάγεται ετησίως, την παραμονή του ετήσιου εαρινού
Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου. Η απόφαση του Συμβουλίου για
τη δημιουργία της Τριμερούς Κοινωνικής Συνόδου Κορυφής αποτέλεσε ένα
σημαντικό πολιτικό βήμα, το οποίο έθεσε την τριμερή συνεννόηση σε ευρωπαϊκό
επίπεδο σε ένα νέο πλαίσιο. Η σημασία αυτή της συνόδου κορυφής ενισχύεται με
το άρθρο 152 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το
οποίο ορίζει ότι: «Η τριμερής κοινωνική σύνοδος κορυφής για την ανάπτυξη και
την απασχόληση συμβάλλει στον κοινωνικό διάλογο».7
Υπό μια ευρεία έννοια θεσμός κοινωνικού διαλόγου στο ευρωπαϊκό επίπεδο
μπορεί να θεωρηθεί και η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕESC/
ΕΟΚΕ)8. H EOKE9 συστάθηκε το 1957 με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας (Συνθήκη της Ρώμης). H Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (1986)
και η Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992) επέκτειναν το φάσμα των ζητημάτων που θα
έπρεπε να παραπεμφθούν στην Επιτροπή. Η Συνθήκη του Άμστερνταμ διεύρυνε
περαιτέρω τα ζητήματα που πρέπει να παραπέμπονται στην ΕΟΚΕ και υπαγόρεψε
τη διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η λειτουργία της ρυθμίζεται από
7 Ειδικότερα, βλ. Eurofound, Tripartite Social Summit, European Observatory of Working Life
(17 January 2018)∙ Eurofound, First formal tripartite social summit takes place (Published on:
07 April 2003)∙ EE, Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (C 326/47-26.10.2012)∙ Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Ενοποιημένη Απόδοση της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (26.10.2012).
8 Αν και η βιβλιογραφία σχετικά με τον ΕΚΔ δεν συγκαταλέγει συνήθως την ΕΟΚΕ στους
θεσμούς κοινωνικού διαλόγου στο Ευρωπαϊκό επίπεδο.
9 Σχετικά με την ΕΟΚΕ, αντλήσαμε στοιχεία από τις εξής πηγές: ιστοσελίδα Ευρωπαϊκής
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, Χαριλόγη (2014) και Ε.Ο.Κ.Ε. (2018).
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τα άρθρα 301-304 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΣΛΕΕ).
Είναι συμβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχει
εμπειρογνωμοσύνη στα μεγάλα θεσμικά όργανα της ΕΕ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), εκδίδοντας γνωμοδοτήσεις
για την προτεινόμενη νομοθεσία, καθώς και γνωμοδοτήσεις πρωτοβουλίας για
θέματα που κρίνει ότι πρέπει να μελετηθούν.
Ειδικότερα:
●

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή έχουν τη νομική
υποχρέωση να διαβουλεύονται με την ΕΟΚΕ όταν υποβάλουν νέους
νόμους για ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων. Η ΕΟΚΕ εξετάζει τις προτάσεις και
καταρτίζει γνωμοδοτήσεις βάσει συμφωνίας μεταξύ των μελών της.

●

Επιπροσθέτως, η ΕΟΚΕ υιοθετεί γνωμοδοτήσεις πρωτοβουλίας για
ζητήματα που τα μέλη κρίνουν σημαντικά για τα συμφέροντα των πολιτών
της ΕΕ. Καταρτίζει επίσης διερευνητικές γνωμοδοτήσεις κατόπιν αιτήματος
των νομοθετών της ΕΕ, όταν αυτοί επιθυμούν μια γενική επισκόπηση των
θέσεων της κοινωνίας των πολιτών, και δημοσιεύει ενημερωτικές εκθέσεις
για θέματα επικαιρότητας.

●

Τέλος, η ΕΟΚΕ αναπτύσσει ιδέες που αντανακλούν τα αιτήματα της
κοινωνίας των πολιτών για τα διάφορα εγχειρήματα και διενεργεί εκτιμήσεις
επιπτώσεων για τον έλεγχο των συνεπειών της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Τα μέλη της ΕΟΚΕ, τα οποία προέρχονται από ευρύ φάσμα εθνικών οικονομικών,
κοινωνικών και πολιτιστικών συμφερόντων, οργανώνονται στην:
●

Ομάδα Ι «Εργοδότες» (βιομήχανοι, έμποροι, εφοπλιστές, μικρομεσαίες
επιχειρήσεις), με μέλη επιχειρηματίες και εκπροσώπους ενώσεων
επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία, στο εμπόριο, στις
υπηρεσίες και στη γεωργία στα 28 Κράτη Μέλη της ΕΕ.

●

Ομάδα ΙΙ «Μισθωτοί» (εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας
προερχόμενοι από το δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα), όπου συμμετέχουν
εκπρόσωποι εθνικών συνδικάτων, συνομοσπονδιών και κλαδικών
ομοσπονδιών. Τα μέλη της εκπροσωπούν πάνω από 80 συνδικαλιστικές
οργανώσεις, η πλειονότητα των οποίων συνδέεται με την Ευρωπαϊκή
Συνομοσπονδία Συνδικάτων (ETUC), ή τις κλαδικές ομοσπονδίες της·

●

Ομάδα ΙΙΙ «Διάφορες Δραστηριότητες», όπου συμμετέχουν οι οικονομικές
και κοινωνικές συνιστώσες της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών
(αγρότες, επιστήμονες, ελεύθεροι επαγγελματίες) και ευρύ φάσμα
κοινωνικών, επαγγελματικών, οικονομικών και πολιτιστικών οργανώσεων.

Η ΕΟΚΕ έχει 350 μέλη από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, τα οποία διορίζονται για
πενταετή ανανεώσιμη θητεία. Τα μέλη επιλέγονται από τις εθνικές κυβερνήσεις
και διορίζονται από το Συμβούλιο. Είναι ανεξάρτητα και ασκούν τα καθήκοντά
τους προς το συμφέρον όλων των πολιτών της ΕΕ. Ο αριθμός των μελών ανά
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χώρα είναι ανάλογος με τον πληθυσμό
της χώρας.
Ως προς το έργο της, εκδίδει
από 160 έως 190 γνωμοδοτήσεις και
ενημερωτικές εκθέσεις κάθε χρόνο.
Το 70% ανταποκρίνεται σε αιτήσεις
γνωμοδότησης από το Συμβούλιο,
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το 21 % είναι
γνωμοδοτήσεις
πρωτοβουλίας
και
ενημερωτικές εκθέσεις, ενώ το 9 %
είναι διερευνητικές γνωμοδοτήσεις που
ζητούνται γενικά από τη χώρα που ασκεί
την προεδρία της ΕΕ.
Αν και ο θεσμικός ρόλος της ΕΟΚΕ
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων
προβλέπεται και ρυθμίζεται από τις
καταστατικές συνθήκες της ΕΕ,10 αυτό
δεν εγγυάται από μόνο του και μια
ανάλογη ευαισθητοποίηση από την
πλευρά των ευρωπαίων νομοθετών,
δηλαδή εκείνων των παραγόντων στους
οποίους, πρωτίστως, απευθύνονται οι
γνώμες της ΕΟΚΕ. Επίσης, επιτροπές
σαν την ΕΟΚΕ δραστηριοποιούνται σε
ένα θεσμικά μειονεκτικό περιβάλλον,
καθώς αντιμετωπίζουν μια δυσκολία
όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα
των γνωμοδοτήσεων τους. Συνήθως,
η ΕΟΚΕ λαμβάνει την πρόταση
για γνωμοδότηση της Επιτροπής
ταυτόχρονα με το Συμβούλιο και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ). Με άλλα
λόγια, η γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ είναι
πιθανό να κατατεθεί (μάλλον αργά)
όταν οι εσωτερικές διαδικασίες λήψης
αποφάσεων των δύο οργάνων έχουν
σχεδόν ολοκληρωθεί. Συνεπώς, τόσο
τα μέλη του ΕΚ, όσο και τα μέλη του
Συμβουλίου ενδεχομένως να έχουν
10 Γενικότερα, η ουσιαστική λειτουργία της
ΕΟΚΕ δεν έχει διερευνηθεί παρά ελάχιστα
από την υπάρχουσα βιβλιογραφία (Hönnige &
Panke, 2016).
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διαμορφώσει τις θέσεις τους πριν ακόμα κατατεθεί η γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ
και, ως εκ τούτου, έχουν περιορισμένα κίνητρα να αφιερώσουν χρόνο στην
ανάγνωση των γνωμοδοτήσεων. Κατά βάση, λοιπόν, η ΕΟΚΕ μπορεί να επηρεάσει
τις θέσεις του Συμβουλίου ή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο βαθμό που
μπορεί να ανταποκρίνεται σε πολύ σύντομους χρόνους στις σχετικές προτάσεις
γνωμοδότησης και με τους περιορισμένους πόρους που έχει στη διάθεσή της. Η
έλλειψη, συνεπώς, χρόνου και πόρων (ανθρώπινων, οικονομικών) δυσχεραίνει τη
διαμόρφωση πιο προ-ενεργητικών στρατηγικών που θα καταστούσαν την ΕΟΚΕ
πιο αποτελεσματική (Hönnige & Panke, 2013, 2016).

1.3.

Οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις που συμμετέχουν στον
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Διάλογο11

1.3.1.

Οι οργανώσεις των εργαζομένων

Η ETUC (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων -European Trade Union
Confederation) δημιουργήθηκε το 1973 σε μια χρονική περίοδο όπου οι
ευρωπαϊκές εθνικές συνδικαλιστικές οργανώσεις βρίσκονταν στο απόγειο
της ισχύος τους. Η πρώτη σοβαρή προσπάθεια δημιουργίας μια ευρωπαϊκής
συνδικαλιστικής οργάνωσης συμπίπτει με μια φάση αύξησης της διεθνικής
πολυμορφίας των οικονομικών πολιτικών και επιδόσεων, ως απάντηση στη
διεθνή χρηματοοικονομική αστάθεια και στην οικονομική ύφεση. Τα παραπάνω
ανάγκασαν τα συνδικάτα να καταστούν πιο αποτελεσματικά στην άσκηση πιέσεων
προς τα θεσμικά όργανα της Ε.Ο.Κ, πέραν των δράσεων τους σε εθνικό επίπεδο.
Η ETUC είναι η μοναδική διεθνική συνδικαλιστική οργάνωση που περιλαμβάνει
όλες τις ιδεολογικές τάσεις του συνδικαλισμού (Compston & Greenwood, 2001),
ενώ ταυτόχρονα δεν διακρίνει μεταξύ εργαζομένων ιδιωτικού και δημοσίου
τομέα.
Σήμερα η ETUC, περιλαμβάνει 90 εθνικές συνδικαλιστικές οργανώσεις από
38 χώρες και 10 συνομοσπονδίες. Στην αντιπροσωπεία της ETUC στις διαδικασίες
ΕΚΔ συμμετέχουν και εκπρόσωποι της Eurocadres και της CEC.
H Eurocadres είναι μία από τις τρεις διακλαδικές συνομοσπονδίες
εργαζομένων που συμμετέχουν στον ΕΚΔ και επικεντρώνεται στην εκπροσώπηση
του αυξανόμενου αριθμού διευθυντών και διευθυντικών στελεχών στην Ευρώπη.
Συγκροτήθηκε το 1993 στο εσωτερικό της ETUC, ως απόρροια της αντίληψης ότι
οι μάνατζερ και τα διευθυντικά στελέχη -αν και επισήμως εργαζόμενοι- έχουν
συγκεκριμένες ανάγκες και ότι τα συμφέροντά τους εξυπηρετούνται καλύτερα
από ειδικότερες οργανώσεις. Ωστόσο, η Eurocadres εξακολούθησε να συνδέεται
με την ETUC. Έχει πάνω από 5 εκατομμύρια μέλη και εκπροσωπεί όλους τους
11 Τα στοιχεία σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις αντλήθηκαν κατά κύριο λόγο,
πέραν εκείνων των σημείων όπου αναφέρεται μια διαφορετική πηγή, από τις ιστοσελίδες των
οργανώσεων, καθώς και από το «λεξικό» European Industrial Relations Dictionary (on line βάση
δεδομένων) του Eurofound (στο πλαίσιο του τομέα European Οbservatory of Working Life).
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κλάδους, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, σε όλα τα κράτη
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άμεσα ή έμμεσα), αν και όχι στον ίδιο βαθμό.
Περιλαμβάνει 47 εθνικές οργανώσεις-μέλη και 12 ευρωπαϊκές ομοσπονδίες.
Ορισμένες οργανώσεις-μέλη της Eurocadres είναι στην πραγματικότητα
συνδικάτα ή άλλες οργανώσεις μισθωτών εργαζομένων που είναι μέλη των
συνδικαλιστικών συνομοσπονδιών των χωρών τους, και οι οποίες με τη σειρά τους
είναι μέλη της ETUC. Οι εν λόγω οργανώσεις δεν διαθέτουν μια εξειδικευμένη
οργάνωση ή ειδικό τμήμα για το επαγγελματικό και διευθυντικό προσωπικό,
αλλά «γραμματείες».
Ως αναγνωρισμένος κοινωνικός εταίρος, η Eurocadres συμμετέχει στην
αντιπροσωπεία των εργαζομένων.
Η CEC [European Confederation of Executives and Managerial Staff (το CEC
είναι ακρωνύμιο της γαλλικής της ονομασίας Confédération européenne des
cadres)] δημιουργήθηκε το 1989. Αποτελείται από 9 ευρωπαϊκές ομοσπονδίες
και 17 εθνικές οργανώσεις, εκπροσωπώντας περίπου 1,5 εκατομμύρια μάνατζερ
και διευθυντικά στελέχη σε 15 ευρωπαϊκές χώρες. Σε αντίθεση με την Eurocadres
που συνδέεται με την ETUC, και οι οργανώσεις-μέλη της είναι κυρίως τμήματα
γενικών συνδικάτων, η CEC είναι ανεξάρτητη.
Το 1999, η Eurocadres και η CEC υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας η οποία
οδήγησε στη σύσταση μιας Επιτροπής Συνδέσμου (liaison committee), η οποία
αποτελεί συνήθως μέρος της αντιπροσωπείας της ETUC στο πλαίσιο του ΕΚΔ. Η
συνεργασία μεταξύ της CEC και της Eurocadres βασίζεται σε ορισμένες κοινές
αρχές:12
●

παρά το γεγονός ότι είναι εργαζόμενοι, οι μάνατζερ και τα διευθυντικά
στελέχη έχουν συγκεκριμένες ανάγκες και συμφέροντα που εκπροσωπούνται
καλύτερα από εξειδικευμένες οργανώσεις,

●

για την επαρκή εκπροσώπηση αυτών των συμφερόντων, είναι απαραίτητη
η ενεργή συμμετοχή σε όλες τις πιθανές μορφές κοινωνικού διαλόγου σε
επίπεδο ΕΕ,

●

η διατύπωση κοινών γνωμών και θέσεων μεταξύ των τριών διακλαδικού
επιπέδου συνομοσπονδιών αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή επιρροή
του ΕΚΔ.

Σύμφωνα με έκθεση του Eurofound (Pedersini & Welz, 2014), η ETUC,
η Eurocadres και η CEC εκπροσωπούν από κοινού σχεδόν το 80% των
εθνικών συνδικαλιστικών οργανώσεων. Ένας ορισμένος αριθμός εθνικών
συνδικαλιστικών οργανώσεων δεν είναι μέλη ευρωπαϊκών οργανώσεων (12
οργανώσεις, ήτοι 11%), ενώ υπάρχει και ένας μικρός αριθμός διακλαδικών
οργανώσεων που δεν συγκαταλέγονται μεταξύ των αντιπροσωπευτικών
ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων [8 εθνικές οργανώσεις (7%) σε επτά χώρες].
Μεταξύ των 108 εθνικών συνδικαλιστικών οργανώσεων που καλύπτει η έρευνα,
12 Eurofound, Μanagerial and professional unions agree to cooperate in European social
dialogue, (Published on: 27 August 1999).
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οι 70 (65%) εκπροσωπούνται στην ETUC, ενώ πολλές από τις οργανώσεις-μέλη
της Eurocadres ανήκουν ταυτόχρονα και στην ETUC. Τέλος, η CEC εκπροσωπεί
μόνο συγκεκριμένους κλάδους. Ως προς τη συνδικαλιστική συμμετοχή, οι 83 από
τις 108 εθνικές οργανώσεις, για τις οποίες υπάρχουν δεδομένα, έχουν περίπου
36,2 εκατομμύρια εργαζόμενους-μέλη, εκ των οποίων οι 32,4 εκατομμύρια είναι
μέλη εθνικών οργανώσεων που ανήκουν στην ETUC [Παραρτήματα 1 & 2].
1.3.2.

Οι οργανώσεις των εργοδοτών

Η BusinessEurope είναι η βασική διακλαδική εργοδοτική οργάνωση στο
ευρωπαϊκό επίπεδο και εκπροσωπεί όλους τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα
(ανεξαρτήτως του μεγέθους της επιχείρησης) μέσω των εθνικών οργανώσεων
μελών της. Δημιουργήθηκε το 1958 ως UNICE ( Ένωση Βιομηχανικών
και Εργοδοτικών Συνδέσμων της Ευρώπης - το ακρωνύμιο προέρχεται από τη
γαλλική ονομασία, Union des confédérations de l’industrie et des employeurs
d’Europe) και άλλαξε την ονομασία της το 2007 σε BusinessEurope. Το 2015,
η BusinessEurope είχε 40 εθνικές οργανώσεις-μέλη σε 34 κράτη-μέλη της ΕΕ,
στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, στην Τουρκία, και σε ορισμένες χώρες
της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Σύμφωνα με μελέτη του Eurofound
σχετικά με την αντιπροσωπευτικότητα των κοινωνικών εταίρων στο πλαίσιο
του Ευρωπαϊκού διεπαγγελματικού κοινωνικού διαλόγου (Pedersini & Welz,
2014), η BusinessEurope εκπροσωπεί (μέσω των εθνικών οργανώσεων-μελών
της) τουλάχιστον 3,8 εκατομμύρια επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 60,1
εκατομμύρια εργαζομένους. Σε αντίθεση με την ETUC, δεν περιλαμβάνει ως
άμεσα μέλη κλαδικές οργανώσεις εργοδοτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο,
οργανώνει τακτικές συναντήσεις με ευρωπαϊκού επιπέδου κλαδικές εργοδοτικές
οργανώσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εργοδοτών (European
Employers Network - EEN). Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που είναι μέλη αυτών
των κλαδικών ομοσπονδιών, είναι συνήθως και μέλη των εθνικών κλαδικών
ομοσπονδιών μελών της BusinessEurope.
Η SMEunited εκπροσωπεί τους εργοδότες σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις
και στις βιοτεχνίες. Δημιουργήθηκε το 1979 και μέχρι τον Νοέμβριο του 2018
ονομαζόταν European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises
(γνωστή με το ακρωνύμιο UEAPME από τη γαλλική της ονομασία, Union
européenne de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises). Η SMEunited
είναι αναγνωρισμένος ευρωπαίος κοινωνικός εταίρος και δρα για λογαριασμό
των μικρομεσαίων και βιοτεχνικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ΕΚΔ και των
συζητήσεων με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. ‘Εχει 70 οργανώσεις - μέλη από
περισσότερες από 30 ευρωπαϊκές χώρες, τα οποία διακρίνονται σε: α) πλήρη μέλη
που έχουν δικαίωμα ψήφου στα όργανα της SMEunited. Εδώ συγκαταλέγονται
οι εθνικές διεπαγγελματικές οργανώσεις από χώρες της ΕΕ· β) τα συνδεδεμένα
μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου, που περιλαμβάνουν ευρωπαϊκές κλαδικές
ομοσπονδίες και εθνικές διεπαγγελματικές ομοσπονδίες από χώρες εκτός ΕΕ
και άλλα συνδεδεμένα μέλη που στηρίζουν την SMEunited. Εκπροσωπεί πάνω
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από 12 εκατομμύρια επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 55 εκατομμύρια
εργαζομένους.
Το CEEP (European Centre of Enterprises with Public Participation and of
Enterprises of General Interest), ακρωνύμιο προερχόμενο από τη γαλλική της
ονομασία Centre européen des entreprises à participation publique et des
entreprises d’intérêt économique général, δημιουργήθηκε το 1961. Βασικός στόχος
του είναι να εκπροσωπεί τα συμφέροντα των δημοσίων επιχειρήσεων, καθώς
και εκείνων των επιχειρήσεων που ασκούν δραστηριότητες γενικού οικονομικού
συμφέροντος, ανεξάρτητα από τη νομική ιδιοκτησία ή την κατάστασή τους, σε
διάφορους τομείς (κεντρικές και τοπικές διοικήσεις, υγειονομική περίθαλψη,
εκπαίδευση, στέγαση, διαχείριση αποβλήτων, ενέργεια, μεταφορές, νερό,
περιβάλλον, τηλεπικοινωνίες). Μέλη του CEEP είναι μεμονωμένες επιχειρήσεις
στους παραπάνω κλάδους, καθώς και τρεις (3) ευρωπαϊκές συνομοσπονδίες.13
Τα μέλη του CEEP δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό,
ή τοπικό επίπεδο και μπορούν επίσης να συνδέονται με εθνικές ομοσπονδίες
και, ως εκ τούτου, να είναι έμμεσα μέλη άλλων οργανώσεων. Τα πλήρη μέλη
του είναι οργανώσεις που εδρεύουν σε κράτη-μέλη της ΕΕ ή σε χώρες της ΕΖΕΣ
(Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών), ενώ επιχειρήσεις προερχόμενες από
τρίτες χώρες μπορούν να ενταχθούν ως συνδεδεμένα μέλη. Αν και κανονικά
ενεργεί από κοινού με την Business Europe, το CEEP μπορεί να συμμετάσχει στον
ΕΚΔ και ανεξάρτητα. Για παράδειγμα, τo 1990 υπογράφηκε μια πρώτη συμφωνίαπλαίσιο από το CEEP και την ETUC καλύπτοντας δύο κλάδους: τις σιδηροδρομικές
μεταφορές και τη διανομή ενέργειας.
Οι τρεις υφιστάμενες διεπαγγελματικές οργανώσεις εργοδοτών σε επίπεδο
ΕΕ (BusinessEurope, SMEunited, και CEEP) εκπροσωπούν σχεδόν το 70% όλων
των οργανώσεων εθνικού επιπέδου. Περίπου 23 εθνικές οργανώσεις (17%)
δεν εκπροσωπούνται μέσω οργανώσεων στο ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ 12 (9%)
εθνικές οργανώσεις εκπροσωπούνται από ευρωπαϊκού επιπέδου οργανώσεις
(Eurocommerce και Eurochambres) που δεν συγκαταλέγονται, όμως, μεταξύ των
αναγνωρισμένων ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων (Pedersini & Welz, 2014).
Η BusinessEurope διαθέτει ευρύτερο πεδίο δραστηριοτήτων εκπροσώπησης,
ενώ τα μέλη των SMEunited και CEEP εκπροσωπούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
(ΜΜΕ) και τις δημόσιες υπηρεσίες, αντίστοιχα. Ως προς τη συμμετοχή, οι 106
(από τις συνολικά 134) εθνικές οργανώσεις για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα
δεδομένα (ανταποκρίνονται στο 79% των εθνικών οργανώσεων) διαθέτουν
τουλάχιστον 11,9 εκατομμύρια επιχειρήσεις-μέλη, από τις οποίες: οι 3,8
εκατομμύρια (32%) ανήκουν σε εθνικές εργοδοτικές οργανώσεις-μέλη της
BusinessEurope, 6,1 εκατομμύρια (52%) σε οργανώσεις-μέλη της SMEunited και
οι 193 χιλιάδες (2%) σε δημόσιες επιχειρήσεις-μέλη του CEEP (Pedersini & Welz,
2014) [Παράρτημα 1 & 3].
13 European Broadcasting Union (EBU), European Hospital and Healthcare Employers
Association (HOSPEEM) και European Federation of Education Employers (EFEE).
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1.3.3.

Τα κριτήρια αντιπροσωπευτικότητας και οι θεωρούμενες ως
αντιπροσωπευτικές οργανώσεις – Η περίπτωση της UEAPME

1.3.3.1.

Τα κριτήρια αντιπροσωπευτικότητας

Στον ΕΚΔ συμμετέχουν οι θεωρούμενες ως αντιπροσωπευτικές ευρωπαϊκού
επίπεδου συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις. Λόγω της σημασίας
που μπορεί να διαδραματίζει ο κοινωνικός διάλογος σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
το ζήτημα του προσδιορισμού των σχετικών οργανώσεων κοινωνικών εταίρων,
των οποίων η γνώμη θα ζητηθεί και οι οποίες μπορούν να ενεργούν αυτόνομα
σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα των καταστατικών συνθηκών της ΕΕ, τόσο σε
διακλαδικό, όσο και σε κλαδικό επιπέδο κρίθηκε ως ζωτικής σημασίας (Pedersini
& Welz, 2014).
Συνεπώς, μετά από μια αρχική περίοδο (1985-1991), όπου δεν είχε υιοθετηθεί
κανένας επίσημος κανόνας εκπροσώπησης, έπρεπε να θεσμοθετηθούν πιο
αυστηροί κανόνες λόγω της εν δυνάμει δεσμευτικής φύσης των ευρωπαϊκών
συμφωνιών-πλαίσιο και της πιθανότητας επέκτασης τους erga omnes μέσω
Οδηγίας (Pochet, 2003).
Σε ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 1993 βρίσκουμε μια πρώτη
επίσημη προσέγγιση σχετικά με την αντίληψη των ομάδων συμφερόντων που θα
διαβουλεύονταν με την Επιτροπή. Και οι δύο ανακοινώσεις αποσκοπούσαν σε μια
μεγαλύτερη διαφάνεια των δραστηριοτήτων της Επιτροπής και στη διευκόλυνση
της συμμετοχής των ομάδων συμφερόντων, αλλά δεν είχαν την πρόθεση να
θέσουν τα κριτήρια επιλογής αντιπροσωπευτικών ομάδων συμφερόντων. Ως εκ
τούτου, δεν γινόταν ρητή αναφορά στην έννοια της «αντιπροσωπευτικότητας»
(Pérez-Solórzano & Smismans, 2012).
Στην ανακοίνωσή της σχετικά με τη θέση σε εφαρμογή του Πρωτόκολλου για
την Κοινωνική Πολιτική που υποβλήθηκε από την Επιτροπή στο Συμβούλιο και στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1993β) οριοθετεί την έννοια της
αντιπροσωπευτικότητας. Συγκεκριμένα, ορίζει ότι προκειμένου οι οργανώσεις
να θεωρηθούν ως αντιπροσωπευτικές πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
i.

να είναι διεπαγγελματικές, ή να έχουν συσταθεί κατά κλάδο ή κατηγορία
δραστηριοτήτων και να είναι οργανωμένες σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

ii.

να αποτελούνται από οργανώσεις οι οποίες είναι αναγνωρισμένες οι ίδιες
ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των δομών των κοινωνικών εταίρων
των κρατών μελών και ότι έχουν ικανότητα διαπραγμάτευσης συμφωνιών·

iii. να είναι, στο μέτρο του δυνατού, αντιπροσωπευτικές σε όλα τα κράτη
μέλη·
iv. να διαθέτουν επαρκείς δομές που να τους επιτρέπουν να συμμετέχουν
αποτελεσματικά στη διαδικασία διαβούλευσης.
Σε γενικές γραμμές, τα κριτήρια που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι
αρκετά «ανοικτά» και ελάχιστα «παρεμβατικά». H Επιτροπή βασίζεται έμμεσα στα
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κριτήρια που θέτουν τα ίδια τα κράτη μέλη σε σχέση με την αντιπροσωπευτικότητα
των κοινωνικών εταίρων τους (σημείο ii), ενώ οι οργανώσεις δεν πρέπει
απαραίτητα να είναι αντιπροσωπευτικές σε όλα τα κράτη μέλη (σημείο iii). Η
Επιτροπή δεν απαιτεί καμία διαδικαστική αντιπροσωπευτικότητα, δεν ορίζει
προϋποθέσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μια οργάνωση συμφερόντων
ευρωπαϊκού επιπέδου θα πρέπει να σχετίζεται με τις οργανώσεις-μέλη της και
δεν θέτει κριτήρια αριθμητικής αντιπροσώπευσης (υπό την έννοια του αριθμού
των μελών). Αρκεί οι οργανώσεις να έχουν επαρκείς δομές για να διασφαλίσουν
την αποτελεσματική συμμετοχή τους στη διαδικασία διαβούλευσης (σημείο iv).
Το αμφιλεγόμενο περιεχόμενο της έννοιας της αντιπροσωπευτικότητας
ήρθε στο προσκήνιο με έναυσμα την προσφυγή της UEAPME στο Ευρωπαϊκό
Πρωτοδικείο (βλέπε παρακάτω). Γενικότερα, όμως, εξαιρουμένης της περίπτωσης
της UEAPME, η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καθορισμό
της «αντιπροσωπευτικότητας» σε σχέση με τον κοινωνικό διάλογο έχει γίνει
αποδεκτή από τους ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους και δεν έχει αμφισβητηθεί
παρά μονάχα περιστασιακά και αυτό έχει να κάνει εν μέρει με την ελαστικότητα
των κριτηρίων που έχουν τεθεί. Ειδικότερα, δεν τίθενται κριτήρια αριθμητικής
αντιπροσωπευτικότητας -αν και αναγνωρίζεται ότι οι αριθμοί μπορούν να
ληφθούν υπόψη στο στάδιο της διαπραγμάτευσης- αλλά μονάχα εδαφικής
αντιπροσωπευτικότητας (σε όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη-μέλη)· χωρίς
όμως και αυτά να είναι απόλυτα (Pérez-Solórzano & Smismans, 2012).
Με βάση τα κριτήρια που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1993 (γ), ως
αντιπροσωπευτικές οργανώσεις νοούνται οι ακόλουθες:
●

Γενικές διεπαγγελματικές (διακλαδικές) οργανώσεις: UNICE (Business
Europe), CEEP, ETUC·

●

Διεπαγγελματικές (διακλαδικές) οργανώσεις που εκπροσωπούν ορισμένες
κατηγορίες εργαζομένων ή επιχειρήσεων: UEAPME (SMEunited)14, CEC και
Eurocadres·

●

Ειδικές οργανώσεις: Eurochambers (Association of European Chambers of
Commerce and Industry) ·

●

Κλαδικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων που δεν είναι
συνδεδεμένες σε διεπαγγελματικό επίπεδο (Παράρτημα 4).

Συνεπώς, ο διακλαδικός διμερής ΕΚΔ διεξάγεται μεταξύ των γενικών
διεπαγγελματικών οργανώσεων (BusinessEurope, CEEP, ETUC) και των
διακλαδικών οργανώσεων «που εκπροσωπούν ορισμένες κατηγορίες
εργαζομένων ή επιχειρήσεων» (SMEunited, CEC, Eurocadres). Ειδικότερα, η
Eurocadres και η CEC συμμετέχουν στον διάλογο ως μέρος της αντιπροσωπείας
της ETUC, και η SMEunited ενσωματώνεται στον διακλαδικό ΕΚΔ κατόπιν
συμφωνίας συνεργασίας με την BusinessEurope.

14 Στην ανακοίνωση του 1993, συμπεριλαμβανόταν σε αυτήν την κατηγορία και η EUROPMI,
που συγχωνεύτηκε με την UEAPME το 1999.
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1.3.3.1.

Η αντιπροσωπευτικότητα της
UEAPME στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Διαλόγου

Το ζήτημα της αντιπροσωπευτικότητας της UEAPME
ήρθε στο προσκήνιο το 1996 στο πλαίσιο της ψήφισης
της Οδηγίας 96/34/ΕΚ σχετικά με τη συμφωνίαπλαίσιο για τη γονική άδεια που συνάφθηκε από
τις UNICE, CEEP, και ETUC. Όταν οι ευρωπαίοι
κοινωνικοί εταίροι υπέγραψαν τη συμφωνία τους
για τη γονική άδεια, η UEAPME αμφισβήτησε την
εγκυρότητά της ενώπιον του Πρωτοδικείου της
ΕΕ, τόσο σε σχέση με το διαδικαστικό κομμάτι της
διαβούλευσης/διαπραγμάτευσης, όσο και σε σχέση
με το πεδίο εφαρμογής της.
Ως προς το πρώτο σκέλος, η προσφυγή της
UEAPME αφορά κατά βάση στον αποκλεισμό και
στην, κατ’ αυτήν, δυσμενή διάκριση εις βάρος της
κατά τη διαδικασία των διαβουλεύσεων.
Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων που
προηγήθηκαν, οι τρεις μεγάλες συνομοσπονδίες
(ETUC, UNICE, CEEP) ακολούθησαν μια στρατηγική
«κλειστού club», που απέκλειε μια ευρύτερη
συμμετοχή. Και αυτό για δύο λόγους: για την
«οικονομία των διαπραγματεύσεων» (λιγότεροι
εμπλεκόμενοι
αυξάνουν
τις
πιθανότητες
συμβιβασμού) και λόγω της απροθυμίας να
αναγνωρίσουν ότι στην πραγματικότητα δεν
εκπροσωπούν συγκεκριμένα συμφέροντα (όπως
αυτά των μικρότερων επιχειρήσεων). Απέναντι σε
αυτήν τη «μονοπωλιακή στάση», οι διαμαρτυρίες
των μικρότερων ευρωπαϊκών συνομοσπονδιών
εντάθηκαν. Οι αντιδράσεις συνεχίσθηκαν και μετά
την υπογραφή της συμφωνίας για τη γονική άδεια.
Ενδεικτικό είναι ότι ο τότε Γενικός Γραμματέας της
EuroCommerce δήλωνε ότι η συμφωνία ήταν μηδημοκρατική και δεν αντιπροσώπευε το εμπόριο, το
οποίο και αποκλείστηκε από τις διαπραγματεύσεις.
Αλλά και οι οργανώσεις-μέλη της CEC είχαν εκφράσει
τις ανησυχίες τους για τον αποκλεισμό τους από τις
διαβουλεύσεις, ενώ η UEAPME είχε απειλήσει να
κινηθεί νομικά εναντίον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(Falkner, 1997), όπως τελικά και έπραξε.
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H δικαστική προσφυγή της UEAPME15 αφορούσε: (α) σε διαδικαστικά
ζητήματα σχετικά με τις διαπραγματεύσεις που προηγήθηκαν της ψήφισης της
Οδηγίας∙ (β) στην εφαρμογή της συμφωνίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Ως προς το πρώτο σκέλος, η UEAPME κατήγγειλε τον αυθαίρετο αποκλεισμό
της από τις διαπραγματεύσεις παρά το γεγονός ότι συνιστούσε αναγνωρισμένη
αντιπροσωπευτική οργάνωση (§ 54), θεωρώντας ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο
προσβάλλεται το δικαίωμα διαπραγματεύσεως που έχει ως αντιπροσωπευτικός
κοινωνικός εταίρος (§ 57). Ως προς το δεύτερο σκέλος, η UEAPME επεσήμανε ότι
οι οργανώσεις που διαπραγματεύθηκαν τη συμφωνία-πλαίσιο θα μπορούσαν
να περιοριστούν στη διαπραγμάτευση μιας απλής συμφωνίας που θα παρήγαγε
αποτελέσματα inter partes και θα δέσμευε μόνο τα υπογραφόμενα μέρη. Αντ’
αυτού αποφάσισαν να της προσδώσουν αποτέλεσμα erga omnes, καθιστώντας
την δεσμευτική μέσω Οδηγίας (§ 45). Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε στην
αναγκαιότητα συμμετοχής της στις διαπραγματεύσεις, λόγω των συνεπειών που
έχει η Οδηγία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και των σοβαρών ζημιών που
μπορεί να προκαλέσει η εφαρμογή της σε αυτές (§ 51).
Στην απόφασή του, της 17ης Ιουνίου 1998, το Ευρωπαϊκό Πρωτοδικείο
αποφάνθηκε σχετικά με το ζήτημα της αντιπροσωπευτικότητας, εξετάζοντας τα
διαδικαστικά βήματα που οδήγησαν στην έκδοση της Οδηγίας και αξιολογώντας
την πραγματική αντιπροσωπευτικότητα των συμβαλλόμενων μερών, βάσει
αριθμητικών στοιχείων που ετέθησαν στη διάθεσή του. Αφού διαπίστωσε ότι
η νομοθετική διαδικασία ήταν σωστή και ότι τα συμβαλλόμενα μέρη ήταν
επαρκώς αντιπροσωπευτικά σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας,
το Πρωτοδικείο απέρριψε το αίτημα της UEAPME. Ειδικότερα, η απόφαση
του Πρωτοδικείου: α) επικυρώνει κατά βάση το γενικό χαρακτήρα και την
αντιπροσωπευτικότητα της UNICE, ως εκπροσώπου της εργοδοτικής πλευράς,
συνολικά, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης (σε αντίθεση με τον πιο
ειδικό χαρακτήρα της UEAPME)·16 (β) και αναγνωρίζει ότι τα συμφέροντα των

15 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ (τέταρτο πενταμελές τμήμα) της 17ης Ιουνίου 1998, Υπόθεση
Τ-135/96: Union européenne de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises (UEAPME)
κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
16 Όπως επισημαίνεται στο κείμενο της δικαστικής απόφασης «…κατά τον χρόνο συνάψεως
της συμφωνίας-πλαισίου, η UNICE εκπροσωπούσε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα όλων
των μεγεθών, μπορούσε δηλαδή να εκπροσωπεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ότι
περιελάμβανε μεταξύ των μελών της ενώσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πολλές από τις
οποίες ήσαν επίσης μέλη της προσφεύγουσας» (§ 98). Επιπρόσθετα: «…η διάκριση που κάνει
η προσφεύγουσα μεταξύ της προστασίας των συμφερόντων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
την οποία μπορεί να εξασφαλίζει και της προστασίας που μπορεί να αναλαμβάνει η UNICE
αποτελεί μια επιπλέον ένδειξη του ειδικού χαρακτήρα της προσφεύγουσας που προασπίζει
ειδικά και αποκλειστικά τα συμφέροντα μιας κατηγορίας επιχειρήσεων, των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων και του γενικού χαρακτήρα της UNICE που προασπίζει τα συμφέροντα όλων των
επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, άρα και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» (§ 99).
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μικρομεσαίων επιχειρήσεων λαμβάνονται υπόψη στο κείμενο της Οδηγίας.17
Ταυτόχρονα, στην απόφασή του, το Ευρωπαϊκό Πρωτοδικείο επιχειρεί να
αποσαφηνίσει τα κριτήρια της αντιπροσωπευτικότητας (Pérez-Solórzano &
Smismans, 2012). Ειδικότερα, το Δικαστήριο τόνισε ότι η αντιπροσωπευτικότητα
των κοινωνικών εταίρων πρέπει να εκτιμηθεί σε σχέση με το περιεχόμενο
της συμφωνίας και ότι οι οργανώσεις δεν μπορούν να αποκτήσουν «μόνιμη»
αντιπροσωπευτικότητα για όλες τις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του κοινωνικού
διαλόγου. Με άλλα λόγια, μια οργάνωση που θεωρείται ως αντιπροσωπευτική
σε σχέση με το περιεχόμενο μιας συμφωνίας, πιθανώς να μην θεωρείται ως
αντιπροσωπευτική στο πλαίσιο άλλων συμφωνιών (§ 78). Επιπροσθέτως κάνει
λόγο για επαρκή συνολική αντιπροσωπευτικότητα (§ 90,102). Με άλλα λόγια,
αφενός, ο βαθμός αντιπροσωπευτικότητας δεν είναι απόλυτος (αλλά σχετίζεται
με το περιεχόμενο της συμφωνίας), αφετέρου, η αντιπροσωπευτικότητα δεν
αφορά στις μεμονωμένες οργανώσεις αλλά στις υπογράφουσες οργανώσεις
«από κοινού» (επαρκή συνολική αντιπροσωπευτικότητα).
H UEAPME άσκησε προσφυγή κατά της απόφασης αυτής, την οποία όμως
και απέσυρε αργότερα, αφότου υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με την UNICE
στις 4 Δεκεμβρίου 1998.18 Σε πνεύμα «αμοιβαίας αναγνώρισης, εμπιστοσύνης
και καλής πίστης» η συμφωνία εξέφραζε την επιθυμία για μέγιστη δυνατή
συναίνεση σχετικά με τα ζητήματα ή τις θέσεις που έπρεπε να προασπίζονταν
στον κοινωνικό διάλογο, σεβόμενη όμως ταυτόχρονα την αυτονομία των δύο
οργανώσεων. Επιπρόσθετα, επιβεβαιώνει τους κοινούς στόχους της UNICE και
της UEAPME, που είναι η υπεράσπιση των συμφερόντων των επιχειρήσεων και η
συμβολή στη δημιουργία ενός πλαισίου που θα ευνοεί την ανταγωνιστικότητα,
την ανάπτυξη και την απασχόληση. Σύμφωνα με τη συμφωνία: αφενός, η UEAPME
αναγνωρίζει την UNICE ως τη μοναδική ευρωπαϊκή οργάνωση που εκπροσωπεί
εταιρείες όλων των μεγεθών· αφετέρου, η UNICE αναγνωρίζει ότι η UEAPME
διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στον κοινωνικό διάλογο και δεσμεύεται να
τη συμβουλευθεί πριν υιοθετήσει οποιαδήποτε δεσμευτική δημόσια θέση για
τους εργοδότες. Σύμφωνα με τη συμφωνία αυτή, «οι εκπρόσωποι της UEAPME
θα διαδραματίσουν πλήρη ρόλο στις προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις της
ομάδας εργοδοτών, καθώς και στις συνεδριάσεις της ολομέλειας με την ETUC.
Η UNICE θα λαμβάνει όσο το δυνατόν πληρέστερα υπόψη τις απόψεις που
εξέφρασε η UEAPME κατά τις προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις της ομάδας
εργοδοτών».
Η υπογραφή αυτής της συμφωνίας μπορεί να ιδωθεί ως αποτέλεσμα
17 Η συμφωνία-πλαίσιο προβλέπει ότι «η παρούσα συμφωνία λαμβάνει υπόψη την ανάγκη να
βελτιωθούν οι απαιτήσεις της κοινωνικής πολιτικής, να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της
οικονομίας της Κοινότητας και να αποφευχθεί η επιβολή διοικητικών, οικονομικών και νομικών
δεσμεύσεων που παρεμποδίζουν τη δημιουργία και την ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων». Επιπρόσθετα, ορίζει ότι τα κράτη μέλη και/ή οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν
μεταξύ άλλων «να επιτρέπουν ειδικές ρυθμίσεις, ανταποκρινόμενες στις ανάγκες λειτουργίας
και οργάνωσης των μικρών επιχειρήσεων» (§ 105).
18 Businesseurope.eu, L’Unice et L’Ueapme Signent un accord de cooperation, Unice (Le 4
décembre 1998).
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μιας πληθώρας παραγόντων. Πρώτον, είναι απόρροια του νέου ρόλου που
αναγνωρίζει το Πρωτόκολλο για την Κοινωνική Πολιτική στους ευρωπαίους
κοινωνικούς εταίρους, και που καθιστά απαραίτητη την ενσωμάτωση ενός
ευρύτερου φάσματος συμφερόντων των εργοδοτών, και ιδίως των συμφερόντων
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τα οποία επισκιάζονται από τα συμφέροντα
των μεγαλύτερων εργοδοτών. Κατά την υπογραφή της συμφωνίας, οι πρόεδροι
των δύο οργανώσεων (George Jacobs της UNICE και Jan Kamminga, της UEAPME)
δήλωσαν ότι «η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει ισχυρό ρόλο για
τους κοινωνικούς εταίρους στην ανάπτυξη της κοινωνικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό
επίπεδο. Και οι δύο πιστεύουμε ότι είναι επιθυμητό να ενώσουμε τις δυνάμεις μας
υπερασπιζόμενοι τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στον κοινωνικό
διάλογο». Δεύτερον, σχετίζεται με διαχρονικές διεκδικήσεις και αιτήματα της
UEAPME, η οποία, αντιλαμβανόμενη την οργάνωσή της ως νόμιμο αντιπρόσωπο
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θεωρούσε ότι τα συμφέροντα αυτών των
επιχειρήσεων δεν εκπροσωπούνταν επαρκώς από την UNICE. Πιθανώς, τέλος, η
σύναψη της συμφωνίας να σχετίζεται με την αναγνώριση από πλευράς UNICE του
γεγονότος ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαδραματίζουν έναν ζωτικό ρόλο
στις ευρωπαϊκές οικονομίες και αγορές εργασίας. Ως εκ τούτου, η συμφωνία
συνεργασίας μπορεί να ιδωθεί ως αναγνώριση της σημασίας της ενσωμάτωσης
των συμφερόντων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις διαπραγματεύσεις στο
ευρωπαϊκό επίπεδο (Arcq, et al., 2003)19.

1.4.

Τα εργαλεία και τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Διαλόγου

Πέραν των ευρύτερα γνωστών εργαλείων του ΕΚΔ (συμφωνίες-πλαίσιο),
υπάρχουν και άλλα εργαλεία (τόσο σε διακλαδικό όσο και σε κλαδικό επίπεδο),
τα οποία σε γενικές γραμμές έχουν λιγότερο δεσμευτικό χαρακτήρα.
Σε μια προσπάθεια αποσαφήνισης των «προϊόντων» του ΕΚΔ, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή (2004), σε ανακοίνωσή της διέκρινε τις ακόλουθες κατηγορίες:
●

Συμφωνίες-πλαίσιο (agreements), που τίθενται σε εφαρμογή είτε μέσω
Οδηγίας είτε από τους ίδιους τους κοινωνικούς εταίρους [βλέπε παραπάνω]·
στην 1η κατηγορία εντάσσονται οι συμφωνίες για: τη γονική άδεια (1996,
αναθεωρήθηκε το 2009), τη μερική απασχόληση (1997), και τις συμβάσεις
ορισμένου χρόνου (1999). Στη 2η κατηγορία εντάσσονται οι συμφωνίες για:
την τηλεργασία (2002), το στρες στην εργασία (2004), την παρενόχληση
και τη βία στην εργασία (2007), τις αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς
(2010), και την ενεργό γήρανση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών
(2017)20.

19 Επίσης βλ. στο: Eurofound, European employers’ organisations forge closer links within
social dialogue, (Published on: 27 March 1999).
20 Βλ. ETUC, Social Dialogue Resource Center, Agreements.
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●

Διαδικαστικά προσανατολισμένα κείμενα (process-oriented texts). Η
κατηγορία αυτή περιλαμβάνει:
i.

τα πλαίσια δράσης (frameworks of action) που συνίστανται στον
προσδιορισμό ορισμένων προτεραιοτήτων πολιτικής, για τις οποίες οι
εθνικοί κοινωνικοί εταίροι δεσμεύονται να εργαστούν. Οι προτεραιότητες
αυτές χρησιμεύουν ως δείκτες αναφοράς και οι κοινωνικοί εταίροι
υποβάλλουν ετησίως έκθεση σχετικά με τη δράση που αναλαμβάνεται
για την εφαρμογή των πλαισίων δράσης. Η ανάπτυξη των πλαισίων
δράσης συμπίπτει χρονικά με την ενίσχυση της αυτόνομης δράσης των
ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων από τη δεκαετία του 2000 και μετά (η
επονομαζόμενη «νέα φάση» του ΕΚΔ) (βλέπε παρακάτω)21.

ii.

τις κατευθυντήριες γραμμές και τους κώδικες δεοντολογίας (Guidelines
and Codes of conduct). Οι μεν πρώτες προβαίνουν σε συστάσεις ή/και
παρέχουν κατευθυντήριες γραμμές στις εθνικού επιπέδου οργανώσεις
σχετικά με τον καθορισμό προτύπων ή αρχών (άλλοτε ελάχιστων και
άλλοτε υψηλότερων από αυτά που προβλέπονται στην ισχύουσα
νομοθεσία), ενώ οι κώδικες δεοντολογίας αποσκοπούν στην προώθηση
της εφαρμογής των ελάχιστων διεθνώς συμφωνημένων εργασιακών
προτύπων, κυρίως στις πολυεθνικές επιχειρήσεις.

iii. κατευθύνσεις πολιτικής (policy orientations): μέσω αυτών οι ευρωπαίοι
κοινωνικοί εταίροι υιοθετούν μια προ-ενεργητική προσέγγιση για την
προώθηση ορισμένων πολιτικών μεταξύ των μελών τους. Τα κείμενα
κυρίως αποσαφηνίζουν τις διαδικασίες προώθησης αυτών των πολιτικών
(λ.χ. συλλογή και ανταλλαγή ορθών πρακτικών, δραστηριότητες
ευαισθητοποίησης) και τους τρόπους παρακολούθησης του αντίκτυπού
τους.
●

Κοινές γνώμες (joint opinions) και εργαλεία ανταλλαγής πληροφοριών.
Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει κείμενα και εργαλεία των κοινωνικών
εταίρων που συμβάλλουν στην ανταλλαγή πληροφοριών, είτε προς τα
πάνω από τους κοινωνικούς εταίρους προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα
ή/και τις εθνικές δημόσιες αρχές, είτε προς τα κάτω, κυρίως εξηγώντας τις
επιπτώσεις πολιτικών της ΕΕ στις εθνικές οργανώσεις. Τα σχετικά κείμενα
δεν εμπεριέχουν διατάξεις εφαρμογής ή παρακολούθησης των πολιτικών.
Ειδικότερα περιλαμβάνονται:22

21 Τα πλαίσια δράσης που έχουν υιοθετηθεί αφορούν: στη διά βίου ανάπτυξη των δεξιοτήτων
και των προσόντων (2002), στην ισότητα ανδρών και γυναικών (2005), και στην απασχόληση
των νέων (2013). ETUC, Social Dialogue Resource Center, Frameworks of Actions.
22 ETUC, Social Dialogue Resource Center, Declarations· ETUC, Social Dialogue Resource
Center, Other Joint Initiatives.
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i.

κοινές γνώμες και δηλώσεις που απευθύνονται κυρίως στα κοινοτικά
όργανα ή σε εθνικές αρχές, όπως κείμενα-απάντησης σε κοινοτικής
πρωτοβουλίας διαβουλεύσεις, κοινές δηλώσεις όσον αφορά
συγκεκριμένες πολιτικές της ΕΕ·

ii.

δηλώσεις που απευθύνονται στους ίδιους τους κοινωνικούς εταίρους,
επισημαίνοντας μελλοντικές εργασίες και δραστηριότητες που
προτίθενται να πραγματοποιήσουν·

iii. εργαλεία, που αναπτύχθηκαν από τους κοινωνικούς εταίρους,
όπως οδηγοί και εγχειρίδια που παρέχουν πρακτικές συμβουλές σε
εργαζομένους και επιχειρήσεις.
●

Διαδικαστικά κείμενα (procedural texts), που αφορούν τους κανόνες
διεξαγωγής του διμερούς κοινωνικού διαλόγου.

Στα παραπάνω μπορούν να προστεθούν και τα από κοινού «Προγράμματα
Εργασίας» (work programmes), η ανάπτυξη των οποίων, επίσης, συμπίπτει
χρονικά με την ενίσχυση της αυτόνομης δράσης των ευρωπαίων κοινωνικών
εταίρων από τη δεκαετία του 2000 και μετά (βλέπε παρακάτω). Το πρώτο
πολυετές πρόγραμμα για την περίοδο 2003-2005 υιοθετήθηκε το 2002 και στο
πλαίσιο του, οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι συνήψαν τις πρώτες «αυτόνομες»
συμφωνίες πλαίσιο [για την τηλεργασία (2002) και για το άγχος στην εργασία
(2004)] και ενέκριναν τα πλαίσια δράσεων για την ανάπτυξη των διά βίου
δεξιοτήτων και προσόντων (2002) και την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών
(2005). Ακολούθησαν πέντε (5) ακόμα «προγράμματα εργασίας», με το τελευταίο
να αφορά την περίοδο 2019-2021 (Πίνακας 1).
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Πίνακας 1 : Προγράμματα εργασίας ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων
Προγράμματα
Εργασίας
2003-2005
Συμφωνίες-πλαίσιο
για την τηλεργασία
(2002) & το άγχος
στην εργασία (2004)

2006-2008
Συμφωνίαπλαίσιο για την
παρενόχληση και τη
βία στην εργασία
(2007)

2009-2010
Συμφωνία-πλαίσιο
για τις αγορές
εργασίας χωρίς
αποκλεισμούς
(2010)

Θεματικά πεδία
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2012-2014

•
•
•
•
•
•
•
•

Απασχόληση (κατευθυντήριες γραμμές για την
απασχόληση, δια βίου μάθηση, στρες, ισότητα
ανδρών-γυναικών, αναδιαρθρώσεις, αναπηρία,
νέοι, ξενοφοβία, τηλεργασία, παρενόχληση,
αδήλωτη εργασία, γηράσκον εργατικό δυναμικό)
Διεύρυνση
Κινητικότητα
Μακροοικονομικές πολιτικές και πολιτικές για την
αγορά εργασίας
Δημογραφική αλλαγή, ενεργός γήρανση, ένταξη
των νέων, κινητικότητα και μετανάστευση
Διά βίου μάθηση, ανταγωνιστικότητα, καινοτομία,
ένταξη ομάδων που βρίσκονται σε μειονεκτική
θέση στην αγορά εργασίας
Ευελιξία με ασφάλεια
Αδήλωτη εργασία
Αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς
Αναδιαρθρώσεις
Δράσεις για την απασχόληση
Κοινωνικός διάλογος
Συμφιλίωση προσωπικής και επαγγελματικής
ζωής
Ανάπτυξη ικανοτήτων για τον κοινωνικό διάλογο
στα κράτη μέλη της ΕΕ και στις υπο ένταξη χώρες
Η μετά το 2010 ατζέντα της Λισσαβόνας
Κοινωνικές και εργασιακές συνέπειες των
πολιτικών για την κλιματική αλλαγή
Ευελιξία με ασφάλεια
Κινητικότητα και οικονομική μετανάστευση
Απασχόληση των νέων
Εις βάθος ανάλυση της απασχόλησης
Ισότητα των φύλων
Εκπαίδευση και διά βίου μάθηση
Κινητικότητα και οικονομική μετανάστευση
Καλύτερη εφαρμογή και αντίκτυπος των μέσων
κοινωνικού διαλόγου
Ικανότητες των οργανώσεων κοινωνικών εταίρων
Οικονομική και κοινωνική διακυβέρνηση της ΕΕ
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•
•
2015-2017
(Παράρτημα 5)
Συμφωνία-πλαίσιο
για την ενεργό
γήρανση και
την αλληλεγγύη
μεταξύ των γενεών
(2017)

•
•
•
•
•
•

2019-2021
(Παράρτημα 5)

•
•
•
•
•
•

Στήριξη της ενεργού γήρανσης και της
προσέγγισης μεταξύ γενεών
Ενίσχυση της εξισορρόπησης μεταξύ του
επαγγελματικού, του ιδιωτικού και του
οικογενειακού βίου και της ισότητας των φύλων
για τη μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ
των δύο φύλων23
Κινητικότητα και μετανάστευση
Ενίσχυση των επενδύσεων και ενδυνάμωση της
βιομηχανικής βάσης στην Ευρώπη
Ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων στις
ψηφιακές οικονομίες
Ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας
Στήριξη θέσεων μαθητείας για την αύξηση της
απασχόλησης των νέων
Ανάπτυξη δεξιοτήτων των κοινωνικών εταίρων
Ψηφιακή μετάβαση
Βελτίωση της λειτουργίας των αγορών εργασίας
Δεξιότητες
Αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων
στους χώρους εργασίας
Ανάπτυξη δεξιοτήτων για έναν πιο ισχυρό
κοινωνικό διάλογο
Κυκλική οικονομία

Πηγή: Employers Resource Center & EU Social Dialogue Resource Centre
(επεξεργασία της συγγραφέως)

23 Ως προς αυτόν το στόχο, οι σχετικές διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις για την
υπογραφή συμφωνίας-πλαίσιο απέτυχαν (Degryse, 2017) (αναλυτικότερα για το θέμα αυτό βλ.
στα επόμενα κεφάλαια).
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2.

Ιστορική αναδρομή και κριτική αποτίμηση της εξέλιξης του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου: από τη διαδικασία “Val
Duchesse” τη δεκαετία του 1980 μέχρι τις αυτόνομες συμφωνίεςπλαίσιο «νέας γενιάς» τη δεκαετία του 2000

Η ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου (ΕΚΔ) πέρασε από διάφορα
στάδια μέχρι την ψήφιση της Συνθήκης του Μάαστριχτ τη δεκαετία του 1990, που
θεωρείται και ως ορόσημο διότι ενίσχυσε τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου
ως μηχανισμού λήψης αποφάσεων στο ευρωπαϊκό επίπεδο.

2.1.

Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Διάλογος κατά τις πρώτες δεκαετίες
της ΕΟΚ

Οι κοινωνικός διάλογος με τους κοινωνικούς συνομιλητές στο επίπεδο της
ΕΕ είναι μια ιδέα που προωθείται από τα πρώτα κιόλας στάδια ίδρυσης της
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) και κατέστη βασική συνιστώσα του
ευρωπαϊκού γίγνεσθαι (Σακελλαρόπουλος, 2001). Τόσο οι ιδρυτικές συνθήκες της
Κοινότητας, όσο και οι αναθεωρήσεις τους που επακολούθησαν περιλαμβάνουν
συγκεκριμένες διατάξεις που τονίζουν την ανάγκη προώθησης της διαβούλευσης
με τους κοινωνικούς συνομιλητές, καθώς και τον μεταξύ τους κοινωνικό διάλογο
σε επίπεδο κοινότητας (Μοσχονάς, 2003). Η ανάπτυξη και θεσμοθέτηση του
κοινωνικού διαλόγου μπορεί να νοηθεί ως απάντηση στην ασυμμετρία της
κοινωνικής και της οικονομικής διάστασης, η οποία ήταν προφανής από τις
απαρχές της ίδρυσης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Συνθήκη της Ρώμης), με την
κοινωνική πολιτική να συνιστά πάντα παρακολούθημα της οικονομικής. Με άλλα
λόγια οι κοινωνικές ρυθμίσεις χρησίμευαν περισσότερο ως μέσο στήριξης της
οικονομικής ολοκλήρωσης.
Τη δεκαετία του 1950, η πρόθεση να προωθηθεί ο κοινωνικός διάλογος
μαζί με και μεταξύ των κοινωνικών εταίρων αρχίζει να διαφαίνεται τόσο στο
κείμενο της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και
Χάλυβα (Συνθήκη ΕΚΑΧ - «Συνθήκη των Παρισίων», 1951), όσο και στο κείμενο
της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (συνθήκη
ΕΟΚ - «Συνθήκη της Ρώμης», 1957). Η μεν πρώτη προέβλεπε στο άρθρο 18 την
ίδρυση «Συμβουλευτικής Επιτροπής», ενός δηλαδή θεσμού που θα έπρεπε να
συμβουλεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα που κρίνονταν ως αναγκαία,
και στην οποία εκπροσωπούνταν οι εθνικές οργανώσεις. Και η Συνθήκη της
Ρώμης μαρτυρά την πρόθεση να ληφθεί υπόψη η γνώμη των εργοδοτών και
των εργαζομένων, μέσα από την εγκαθίδρυση της Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία καθιερώνεται ως επίσημο
όργανο διαβούλευσης των κοινοτικών οργάνων με εκπροσώπους διαφόρων
κοινωνικών ομάδων για τα κοινωνικά θέματα της Συνθήκης (άρθρα 193-198).
Τη δεκαετία του 1970 σηματοδοτεί η δημιουργία μιας Μόνιμης Επιτροπής
Απασχόλησης (απόφαση του Συμβουλίου 70/532/ΕΟΚ της 24ης Δεκεμβρίου
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1970), της οποίας το καθήκον ήταν να εξασφαλίσει τον μόνιμο διάλογο μεταξύ
του Συμβουλίου, της Επιτροπής και των κοινωνικών εταίρων με σκοπό να
διευκολυνθεί ο συντονισμός των πολιτικών απασχόλησης.
Γενικότερα τις τρεις πρώτες δεκαετίες της ευρωπαϊκής ενοποίησης, οι
κοινωνικές ρυθμίσεις δεν υιοθετούνταν παρά μονάχα διά της νομοθετικής οδού.
Η ανάπτυξη του ΕΚΔ αποδίδεται στον Jacques Delors και στην Ενιαία Ευρωπαϊκή
Πράξη του 1985 (Pochet, 2003).

2.2.

Δεκαετία του 1980: Η διαδικασία Val Duchesse

Η δεκαετία του 1980 θεωρείται ως εκείνη της οικοδόμησης του ΕΚΔ. Η έκφραση
«κοινωνικός διάλογος» εμφανίζεται για πρώτη φορά στο θεσμικό πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας το 1984, με την ευκαιρία της γαλλικής Προεδρίας του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Claude
Cheysson, κατά την παρουσίαση του προγράμματος της γαλλικής Προεδρίας
τον Ιανουάριο του 1984 ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανακοίνωνε τα
ακόλουθα: «[…] η γαλλική Προεδρία θα αναλάβει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες
για να επιδιώξει, με τους κοινωνικούς εταίρους, τα μέσα για την ενίσχυση του
κοινωνικού διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο». Ο τότε Πρόεδρος του Συμβουλίου
Κοινωνικών Υποθέσεων, Pierre Bérégovoy, εγκαινίασε μια άτυπη διαδικασία
«κοινωνικού διαλόγου»· έννοια που χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να καταστεί
δυνατή η διαμόρφωση μιας διαδικασίας διαλόγου και κοινών σχέσεων χωρίς
δεσμεύσεις (Dufresne & Gobin, 2018).
Ορόσημο για την ανάπτυξη του ΕΚΔ θεωρείται, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας
του 1980, η συνάντηση στο Val Duchesse στο Βέλγιο που πραγματοποιήθηκε
τον Ιανουάριο του 1985, με πρωτοβουλία του τότε Προέδρου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Jacques Delors, ο οποίος πίστευε ότι η δρομολόγηση της Ενιαίας
Ευρωπαϊκής Αγοράς θα πρέπει να συμβαδίζει με τη διοργάνωση ενός ευρωπαϊκού
κοινωνικού χώρου, με τον κοινωνικό διάλογο να κατέχει κεντρική θέση. Όλοι
γνώριζαν: «[…] ότι η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα απαιτούσε μια νέα ώθηση
και ότι όλες οι ενέργειες και οι δυνατότητές της έπρεπε να κινητοποιηθούν σε
μια στρατηγική για την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής προόδου»
(Lapeyre, 2015, 3). Για τον Delors, η διαδικασία του διαλόγου ήταν, κατ’ αρχάς,
μια άσκηση «οικοδόμησης εμπιστοσύνης» και δημιουργίας κοινών κανόνων
δεοντολογίας. Ο κοινωνικός διάλογος, η συνεργασία, η συνυπευθυνότητα, και η
αποκέντρωση αρμοδιοτήτων ήταν σε μεγάλο βαθμό σύμφωνα με την πίστη του σε
ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, βασισμένο στην ουσιαστική συμμετοχή και στη
διαπραγμάτευση μεταξύ συνδικάτων και εργοδοτών (Compston & Greenwood,
2001). Η ομιλία του Delors (1985) ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελεί
ένδειξη των προθέσεών του: «Η συμβατική πολιτική, η διαπραγμάτευση μεταξύ
των οργανώσεων των εργοδοτών και των εργαζομένων αποτελούν μια από τις
βάσεις της νέας κατασκευής, διότι πώς μπορεί κανείς να οργανώσει αυτόν τον
[ευρωπαϊκό κοινωνικό] χώρο χωρίς να λάβει υπόψη τη θέληση των εταίρων που
είναι παρόντες» (Lapeyre, 2015, 20).
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Βέβαια, οι προσκεκλημένες στη διαδικασία στο Val Duchesse οργανώσεις
ενεπλάκησαν έχοντας διαφορετικές και συχνά αντικρουόμενες απόψεις σχετικά
με το ρόλο του ΕΚΔ, ενώ ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Delors εκκινούμενες
από διαφορετικά κίνητρα. Οι εκπρόσωποι των εργοδοτών ανταποκρίθηκαν στο
κάλεσμα του Delors να συμμετάσχουν στη διαδικασία κοινωνικού διαλόγου ως μικρό
αντίτιμο που έπρεπε να καταβληθεί για τη στήριξη που τους παρείχε η Επιτροπή
στο στόχο που είχαν θέσει για απελευθέρωση της αγοράς και προκειμένου να
κατευνάσουν τις συνδικαλιστικές διαμαρτυρίες (Dølvik & Visser, 2001). Επιπλέον,
οι εργοδοτικές οργανώσεις, και ειδικότερα η UNICE, ήθελαν να διασφαλίσουν ότι
οι στόχοι της Ενιαίας Αγοράς και μετέπειτα της Οικονομικής και Νομισματικής
Ένωσης (ΟΝΕ) δεν θα παρέμεναν ανολοκλήρωτοι λόγω των αντιδράσεων των
συνδικαλιστικών οργανώσεων και ότι η Ευρώπη θα παρέμενε ένα φόρουμ, όπου
δεν θα λαμβάνονταν δεσμευτικές αποφάσεις σχετικά με θέματα που αφορούν στην
απασχόληση. Η UNICE ήθελε ο κοινωνικός διάλογος να παραμείνει ένα φόρουμ
συζητήσεων σχετικά με τα προβλήματα που ανέκυπταν από αυτές τις πολιτικές και
κατέστησε σαφές ότι δεν ήταν πρόθυμη να εμπλακεί σε ένα διάλογο που επιδίωκε
να θεσπίσει δεσμευτικές συμφωνίες. Ως εκ τούτου, ο διάλογος δεν θα έπρεπε
να συγχέεται με τη διαπραγμάτευση συλλογικών συμβάσεων, καθώς ήταν δύο
εντελώς διακριτές διαδικασίες, με διαφορετικούς στόχους (Branch & Greenwood,
2001). Έτσι, «υπό την επιρροή του [του Jacques Delors], η UNICE συμφώνησε τελικά
να καθίσει γύρω από ένα τραπέζι για να συζητήσει μια σειρά από προβλήματα,
τονίζοντας, εξαρχής, ότι δεν είχε εξουσιοδότηση να αναλάβει καμία απολύτως
δέσμευση, ούτε καν ηθική. Ορισμένες λέξεις (όπως «διαπραγματεύσεις» ή
«συμφωνία») ήταν ταμπού» (Dufresne & Gobin, 2018).
Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ETUC είδαν τον κοινωνικό διάλογο
ως προετοιμασία «του εδάφους» για μια αποτελεσματική (νομοθετική) δράση
σε επιλεγμένους τομείς κοινωνικής πολιτικής και ως «προκαταρκτικό στάδιο»
των διαπραγματεύσεων στο ευρωπαϊκό επίπεδο (Branch & Greenwood, 2001).
Επί της ουσίας, η ETUC «αγκάλιασε» τον κοινωνικό διάλογο ως ένα βήμα προς
μια ευρωπαϊκή συλλογική διαπραγμάτευση και νομοθεσία, αλλά και με σκοπό να
ενισχύσει τη θέση της.24 Δεδομένης της αδύναμης διαπραγματευτικής τους θέσης
σε εθνικό επίπεδο και τα αβέβαια αποτελέσματα της διεθνούς αλληλεγγύης:
«[…] τα συνδικάτα δεν είχαν καμία αξιόπιστη επιλογή «εξόδου». Ως εκ τούτου,
επέλεξαν να παραμείνουν «πιστά» σε μια διαδικασία διαλόγου ακόμη και όταν
αυτή τους έδινε μια πολύ μικρότερη «φωνή» σε σχέση με ό,τι ήλπιζαν. Η πεποίθησή
τους σχετικά με το τι θα ήταν καλύτερο για την υπεράσπιση των οικονομικών
και κοινωνικών συμφερόντων των εργαζομένων σε μια εποχή απελευθέρωσης
του διεθνούς εμπορίου και αποδυνάμωσης των συνδικάτων αναμειγνυόταν με
λόγους θεσμικής ιδιοτέλειας» (Dølvik & Visser, 2001, 23). H ETUC ήταν μια αδύναμη
24 Η ETUC βρισκόταν σε ρήξη με τις ευρωπαϊκές αρχές από το 1978 μέχρι περίπου το 1983
και είχε αποσυρθεί και από τις Τριμερείς ευρωπαϊκές διασκέψεις για την απασχόληση.
Ταυτόχρονα αναζητούσε, χωρίς επιτυχία, συμμάχους μεταξύ των κρατών-μελών. Εντελώς
απομονωμένη, στράφηκε προς τη γαλλική σοσιαλιστική κυβέρνηση όταν αυτή ανέλαβε την
Ευρωπαϊκή Προεδρία, αναζητώντας θεσμική και πολιτική στήριξη (Dufresne & Gobin, 2018).
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οργάνωση που εξαρτιόταν περισσότερο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρά από
τις εθνικές οργανώσεις-μέλη της, και οι διαπραγματεύσεις με τις Βρυξέλλες θα
μπορούσαν να την ενδυναμώσουν, και να της εξασφαλίσουν μια πιο ουσιαστική
στήριξη. Η συνδικαλιστική, συνεπώς, ηγεσία «ακολούθησε» τον Delors, ακόμα και
όταν εκείνος δεν μπόρεσε να εκπληρώσει τις υποσχέσεις του για μια ευρωπαϊκή
κοινωνική πολιτική, διότι γνώριζε ότι ήταν μάλλον απίθανο να επιτύχει μια
ευνοϊκότερη συμφωνία ή μια πιo φιλική, προς τα συνδικάτα, ηγεσία από εκείνη
του Delors (Ross, 1995).
Γενικότερα, η συμμετοχή των εργοδοτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων
στις διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύχθηκε, αλλά κατά
τρόπο ισχνό και ασταθή. Αν και οι ευρωπαϊκές εργοδοτικές και συνδικαλιστικές
οργανώσεις αναγνωρίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως κοινωνικοί εταίροι
που θα συμμετείχαν στον κοινωνικό διάλογο, οι επαφές σε αυτό το στάδιο
ήταν πολύ περιορισμένες, και κυρίως κατόπιν πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Σε αυτό το πρώιμο στάδιο, η σχέση μεταξύ των εργοδοτικών και των
συνδικαλιστικών οργανώσεων ήταν ως επί το πλείστον ανταγωνιστική (Wendler,
2017). Επιπρόσθετα, οι συμφωνίες που υπεγράφησαν ήταν ασαφείς ως προς το
περιεχόμενό τους, αγνοήθηκαν, σε μεγάλο βαθμό, στο εθνικό επίπεδο και δεν
είχαν δεσμευτικό χαρακτήρα για τις οργανώσεις που τις υπέγραφαν (Pochet,
2003). Όπως επισημαίνει ο Keller (2008, 205): «Τα αποτελέσματα του πρώτου
σταδίου αποτελούνταν εξ ολοκλήρου από αμιγώς εθελοντικές συμφωνίες (“κοινές
γνώμες”) μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Αυτός ο αυστηρά μη δεσμευτικός
χαρακτήρας των πάνω από 40 κοινών κειμένων υποτίθεται ότι θα ξεπερνιόταν από
τις νέες δυνατότητες που παρείχε το Πρωτόκολλο για την Κοινωνική Πολιτική».
Η δεκαετία του 1980 θεωρείται, γενικότερα, ως μια περίοδος εκμάθησης του
ΕΚΔ, πειραματισμού και διαμόρφωσης των συλλογικών φορέων διαπραγμάτευσης,
όπου οι οργανώσεις των εργοδοτών και των εργαζομένων έμαθαν να γνωρίζονται
μεταξύ τους και να διαπραγματεύονται αρκετά γενικά και μη δεσμευτικά κοινά
κείμενα (Pochet & Degryse, 2016: 5). Όπως επισημαίνει και ο Lapeyre (2015, 5): «Αυτή
η αρχική “διερευνητική” φάση στον ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο αποσκοπούσε
πρωτίστως στη δημιουργία μιας κοινής διαπραγματευτικής νοοτροπίας. Η
μετάβαση σε ένα υπερεθνικό επίπεδο διαπραγμάτευσης προϋπέθετε τη γνώση
και την κατανόηση των διαφόρων συστημάτων που διέπουν τις κοινωνικές
σχέσεις στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι
υπερεθνικές διαπραγματεύσεις θα αποτελούν παράγοντα προόδου και δεν θα
καταστούν παράγοντας διαταραχής ή υπονόμευσης των διαπραγματεύσεων σε
εθνικό, κλαδικό ή/και περιφερειακό επίπεδο».

2.3.

Δεκαετία του 1990: Το Πρωτόκολλο για την Κοινωνική Πολιτική και
η θεσμοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου

Η δεκαετία του 1990 είναι η πιο σημαντική, διαχρονικά, για την ανάπτυξη του
ΕΚΔ. Είναι εκείνη της διαπραγμάτευσης συμφωνιών που γίνανε υποχρεωτικές,
μέσω της επέκτασής τους erga omnes από το Συμβούλιο της ΕΕ (νέα διαδικασία
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που προβλεπόταν στο πλαίσιο της Συνθήκης του Μάαστριχτ). Αυτή η περίοδος:
«συνιστά μια περίοδο αναφοράς όσον αφορά την επιτυχία του συμβατικού
τρόπου («η χρυσή εποχή»), διότι χαρακτηρίζεται από έναν κοινωνικό διάλογο
που χρησιμοποιείται πλήρως ως εργαλείο για την κοινωνική ρύθμιση» (Pochet &
Degryse, 2016, 5).
Ορόσημο θεωρείται η Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992), που «[...] θεσμοθέτησε
για πρώτη φορά τον κοινωνικό διάλογο των κοινωνικών εταίρων σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο. Προσέδωσε δηλαδή στις συμφωνίες των εταίρων νομική ισχύ. Παράλληλα
ενίσχυσε το ρόλο τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων των κοινοτικών οργάνων»
(Σακελλαρόπουλος, 2001, 136). Οι αρμοδιότητες και τα πεδία παρέμβασης των
κοινωνικών εταίρων προσδιορίζονται στο Πρωτόκολλο για την Κοινωνική Πολιτική
που προσαρτήθηκε στη Συνθήκη του Μάαστριχτ (Πλαίσιο 3).

Πλαίσιο 3 : Πρωτόκολλο για την Κοινωνική Πολιτική
●

Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο για την Κοινωνική Πολιτική, η Επιτροπή
έχει καθήκον να προωθεί τη διαβούλευση με τους κοινωνικούς
εταίρους σε κοινοτικό επίπεδο και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα
μέτρα για να διευκολύνεται ο διάλογος μεταξύ τους.

●

Για το σκοπό αυτόν, η Επιτροπή, πριν υποβάλει προτάσεις στο
πεδίο της κοινωνικής πολιτικής, διαβουλεύεται με τους κοινωνικούς
εταίρους σχετικά με τους ενδεχόμενους προσανατολισμούς μιας
κοινοτικής δράσης.

●

Εάν η Επιτροπή, μετά από αυτές τις διαβουλεύσεις, κρίνει ότι η
συγκεκριμένη κοινοτική δράση πρέπει να αναληφθεί, διαβουλεύεται
με τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με το περιεχόμενο της
μελετώμενης πρότασης.

●

Οι κοινωνικοί εταίροι, με τη σειρά τους, διατυπώνουν γνώμη ή,
αναλόγως των περιπτώσεων, σύσταση, την οποία διαβιβάζουν
στην Επιτροπή (άρθρο 3).

●

Το Πρωτόκολλο δίνει παράλληλα και ώθηση στο διμερή κοινωνικό
διάλογο και στην υπογραφή ευρωπαϊκών συλλογικών συμφωνιών
(άρθρο 4), ορίζοντας ότι ο διάλογος μεταξύ κοινωνικών εταίρων
σε κοινοτικό επίπεδο μπορεί να οδηγήσει στη σύναψη συμβατικών
σχέσεων (και συμφωνιών).

●

Οι συμφωνίες αυτές υλοποιούνται και εφαρμόζονται, είτε σύμφωνα
με τις διαδικασίες και πρακτικές των ενδιαφερομένων κοινωνικών
εταίρων και κρατών μελών (όπου εδώ είναι οι κοινωνικοί εταίροι
που έχουν την ευθύνη για την εφαρμογή τους στα κράτη-μέλη),
είτε, με κοινοτική πρωτοβουλία (κάτι το οποίο θα οδηγήσει και
στην ψήφιση).
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Το συγκεκριμένο Πρωτόκολλο είναι ουσιαστικά η πρώτη πολιτική συμφωνία
για τον ΕΚΔ που υπογράφηκε μεταξύ των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων τον
Οκτώβριο του 1991 σε μια από τις προπαρασκευαστικές συναντήσεις πριν από
τη διακυβερνητική συνδιάσκεψη στο Μάαστριχτ, και με τη σύμφωνη γνώμη
σχεδόν όλων των κυβερνήσεων της τότε ΕΟΚ (εξαιρουμένης της κυβέρνησης
της Μ. Βρετανίας) προσαρτήθηκε στη Συνθήκη (Mias, 2004∙ Lapeyre, 2015). Η
συμφωνία αυτή σηματοδοτεί το πέρασμα σε μια «νομοθετική οπτική» (ιδέα την
οποία προωθούσε ο Delors), καθώς και τη μετάβαση από την απλή προσπάθεια
να δοθεί ώθηση στον κοινωνικό διάλογο στην ουσιαστική συμβολή του σε μια
νομοπαρασκευαστική διαδικασία ενός μέρους των κανόνων της Συνθήκης (Mias,
2004).
Μέσω του Πρωτοκόλλου για την Κοινωνική Πολιτική, ο ΕΚΔ έλαβε επίσημη
θεσμική αναγνώριση.25 Οι κοινωνικοί εταίροι απέκτησαν το επίσημο δικαίωμα
να διαβουλεύονται δύο φορές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με
πρωτοβουλίες της στο πεδίο της χάραξης μιας ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής,
τόσο όσον αφορά την πιθανή κατεύθυνση μιας πρωτοβουλίας όσο αναφορικά
και με το περιεχόμενο της πρότασης. Τους δόθηκε επίσης το προνόμιο να
διαπραγματεύονται και να συνάπτουν δεσμευτικές συμφωνίες-πλαίσιο που θα
υλοποιούνταν σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, αντικαθιστώντας τη νομοθετική
δραστηριότητα των ευρωπαϊκών αρχών με μια νομοθεσία που θα ήταν προϊόν
διαπραγμάτευσης (negotiated legislation -Keller, 2008).
Η ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου τη συγκεκριμένη περίοδο κατέστη
δυνατή, ιδίως από το 1991 και μετά, λόγω της σημαντικής αλλαγής των θέσεων,
κυρίως, της UNICE -η οποία μέχρι τότε ήταν σταθερά και αδιαπραγμάτευτα
αντίθετη με την ίδια την αρχή της διαπραγμάτευσης με τα συνδικάτα σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Ειδικότερα, οι ομοσπονδίες-μέλη της UNICE ήταν
πεπεισμένες ότι η ορθότερη στρατηγική θα ήταν η αποδοχή δεσμευτικών
διαπραγματεύσεων με την ETUC προς αποφυγή μιας ακόμα πιο δεσμευτικής
νομοθεσίας. Όπως επισημαίνεται σε εσωτερικό κείμενο της UNICE τον Απρίλιο
του 1992 (Pochet & Degryse, 2016, 7), στόχος της είναι: η πραγματική διασφάλιση
της αρχής της επικουρικότητας στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής· η αξιοποίηση
κατά τον πιο αποτελεσματικό τρόπο του δικαιώματός της για διαβούλευση και
(πιθανή) διαπραγμάτευση προκειμένου «[…] να αποφευχθεί, να καθυστερήσει
ή να αλλάξει τον υπερβολικό συγκεντρωτισμό της κοινωνικής πολιτικής ή μια
νομοθεσία πολύ κανονιστική και επιβλαβή για την ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεων». Εντούτοις, παρά το γεγονός ότι η στρατηγική της UNICE σε σχέση
με τις επιδιώξεις της μπορεί να άλλαξε ως απάντηση σε ένα μεταβαλλόμενο
θεσμικό περιβάλλον, ο θεμελιώδης στόχος της - δηλαδή το να ελαχιστοποιήσει
αυτό που αντιλαμβανόταν ως αρνητικό αντίκτυπο της ευρωπαϊκής κοινωνικής
25 Εντούτοις, η κωδικοποίηση των κοινωνικών ρυθμίσεων σ’ ένα ξεχωριστό κείμενό τους
στέρησε τη νομική δεσμευτική ισχύ που είχε η συνθήκη. Με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ
εξαλείφθηκε αυτή η “διπλή” νομική βάση και αποκαταστάθηκε η ενότητα και η συνοχή
της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής με την ενσωμάτωση στο κείμενο της συνθήκης του
Πρωτόκολλου για την Κοινωνική Πολιτική, κάτι που κατέστη δυνατό με την ανάδειξη των
Εργατικών στην κυβέρνηση της Μ. Βρετανίας και την υπογραφή, από πλευράς τους, κειμένων
με διατάξεις κοινωνικού χαρακτήρα (Σακελλαρόπουλος, 2001).
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νομοθεσίας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις - δεν είχε αλλάξει. Συνεπώς, η
αλλαγή στάσης της UNICE δεν αντικατόπτριζε μια νέα φιλοσοφία, αλλά υπήρξε
περισσότερο μια κίνηση «πολιτικού ρεαλισμού» (Realpolitik) και «περιορισμού
των ζημιών», και όχι μεταστροφής στις αρετές της διαπραγμάτευσης καθαυτής
(Branch & Greenwood, 2001).
Οι διαδικασίες που προέβλεπε το Πρωτόκολλο για την Κοινωνική Πολιτική
σήμαναν ταυτόχρονα πολύ πιο τακτικές και συνεχείς ανταλλαγές μεταξύ των
κοινωνικών εταίρων (Wendler, 2017). Επιπλέον, η εγκαθίδρυση διαδικασιών που θα
επέτρεπαν να καταστούν δεσμευτικά τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων
μεταξύ των κοινωνικών εταίρων μέσω Οδηγίας, οδήγησε αναμφισβήτητα στη
θεσμική τους ενίσχυση. Ζητούμενο, για τις ευρωπαϊκού επιπέδου οργανώσεις,
δεν ήταν πλέον τόσο να λειτουργούν σαν lobby το οποίο θα ασκεί πιέσεις στην
Επιτροπή προκειμένου να επιτύχει μια ευνοϊκή νομοθεσία. Ταυτόχρονα, όμως,
προέκυψε και η ανάγκη αλλαγής των κανόνων που διήγαγαν τις εσωτερικές τους
διαδικασίες, έτσι ώστε να μπορούν να εξουσιοδοτούνται να διαπραγματεύονται
σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να επικυρώνουν τις συμφωνίες (Pochet, 2003).
Από διαδικαστικής απόψεως, τη συγκεκριμένη δεκαετία το βασικό διακύβευμα
ήταν: αφενός, η εφαρμογή των νομοθετικών προβλέψεων του Πρωτοκόλλου
για την Κοινωνική Πολιτική και η διαμόρφωση μιας διαπραγματευόμενης
νομοθεσίας· αφετέρου, η διαμόρφωση των προϋποθέσεων για την επίτευξη
διαπραγματεύσεων χωρίς την παρέμβαση των ευρωπαϊκών αρχών (Pochet,
2003).
Εντούτοις, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι εθελοντικές
διαπραγματεύσεις είτε απέτυχαν είτε δεν εγκαινιάστηκαν καθόλου. Παράλληλα,
οι κοινωνικοί εταίροι έκαναν περιορισμένη χρήση των εκτεταμένων δυνατοτήτων
που τους δίνονταν για κοινή δράση και ουσιαστική «διαπραγματευόμενη
νομοθεσία» και δεν κατάφεραν να επωφεληθούν από το γεγονός ότι απέκτησαν
καθεστώς παρόμοιο με εκείνο των νομοθετικών οργάνων. Οι περισσότερες
εθελοντικές διαπραγματεύσεις, μάλλον, έλαβαν χώρα «στη σκιά του νόμου»
[ή «της ιεραρχίας» (shadow of hierarchy)], με άλλα λόγια σε ένα καθεστώς
«σιωπηρής απειλής» από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι θα
αναλάβει νομοθετική δράση σε περίπτωση αποτυχίας των κοινωνικών εταίρων
να συνάψουν εθελοντικές συμφωνίες-πλαίσιο (Keller, 2008∙ Smismans, 2008).
Συνεπώς, αν και τη δεκαετία του 1990, η UNICE και η ETUC είχαν κοινό
ενδιαφέρον να προωθήσουν τον ΕΚΔ προκειμένου να ενισχύσουν τη θέση
τους στο πλαίσιο του συστήματος ευρωπαϊκού συστήματος διαμεσολάβησης,
ταυτόχρονα, όμως, αντιλαμβάνονταν και πολύ διαφορετικά τη μορφή και το πεδίο
παρέμβασης του ΕΚΔ. Ενώ η ETUC εξέφραζε την προτίμησή της προς μια μορφή
συνεργασίας που θα περιελάβανε και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τη
διακυβέρνηση της αγοράς εργασίας, η UNICE προτιμούσε μια συνεργασία με τη
μορφή διαλόγου, που στο επίκεντρό της θα είχε την ανταλλαγή πληροφοριών. Η
ενεργός συμμετοχή της, συνεπώς, στον ΕΚΔ μπορεί να ιδωθεί ως απόρροια του
φόβου της «σκιάς του νόμου ή της ιεραρχίας», δηλαδή της απειλής της επιβολής
μονομερούς νομοθεσίας από την πλευρά της ΕΕ (Lindner, 2018).
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2.4.

Δεκαετία του 2000: Η «νέα φάση» στον ευρωπαϊκό κοινωνικό
διάλογο και η ενδυνάμωση της αυτόνομης δράσης των ευρωπαίων
κοινωνικών εταίρων

Η δεκαετία του 2000 εγκαινιάζει τη γνωστή ως «νέα φάση» στον ΕΚΔ, που
ξεκίνησε με τη Διακήρυξη του Laeken το 2001 (ETUC, UNICE, CEEP, 2001) και
σχετίζεται με τρεις βασικές αλλαγές (Prosser, 2006∙ Prosser & Perin, 2015):
●

την ανάπτυξη της «στρατηγικής της Λισαβώνας» 2000, στο πλαίσιο της
οποίας ο κοινωνικός διάλογος κατέστη βασικός μοχλός επίτευξης των
στόχων της·

●

την εγκαινίαση της Ανοιχτής Μεθόδου Συντονισμού [Open Method of
Coordination (OMC)], η οποία δίνει έμφαση στη λεγόμενη «ήπια νομοθεσία»
(soft regulation)·

●

και τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με δεδομένο ότι: «Εκτός από
τη μεγαλύτερη απόκλιση στα εργασιακά πρότυπα και στους κανόνες, η
διεύρυνση έκανε εμφανές το πρόβλημα των υπο-ανεπτυγμένων δομών και
θεσμών του κοινωνικού διαλόγου στα νέα κράτη μέλη. Απέναντι σε αυτό,
η επίτευξη συναίνεσης κατέστη δυσκολότερη, και η ρυθμιστική οδός των
νομικώς δεσμευτικών ελάχιστων προτύπων κινδυνεύει να παραμορφώσει
τόσο τα κράτη με εξαιρετικά εξελιγμένα συστήματα κοινωνικής προστασίας,
όσο και εκείνα με πολύ χαμηλά επίπεδα». Συνεπώς, στο πλαίσιο της
διεύρυνσης, οι ήπιες μορφές συντονισμού, εισαγωγής και εφαρμογής
των ευρωπαϊκών ρυθμίσεων στα νέα κράτη-μέλη φάνηκαν ελκυστικότερες
(Prosser, 2006, 12).

Η «νέα φάση» εκφράζει τις προθέσεις των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων
για έναν πιο αυτόνομο και ευέλικτο κοινωνικό διάλογο (Pochet, 2007). Όπως
επισημαίνεται και σε σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2004,
6): «Τα τελευταία χρόνια υπήρξε μια ποιοτική στροφή στο χαρακτήρα του
κοινωνικού διαλόγου προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης αυτονομίας. Αυτό
αντικατοπτρίζεται στην έγκριση εκ μέρους των κοινωνικών εταίρων όλο και
περισσότερων κειμένων “νέας γενιάς”, στα οποία αναλαμβάνουν ορισμένες
δεσμεύσεις ή απευθύνουν συστάσεις στα εθνικά τους μέλη και επιζητούν την
ενεργό παρακολούθηση του κειμένου σε εθνικό επίπεδο».
Η δεκαετία του 2000 συνιστά μια περίοδο δύσκολου πειραματισμού για
τις αυτόνομες συμφωνίες που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο από τους
κοινωνικούς εταίρους. Υπό την πίεση των εργοδοτών, αλλά και με τη συμφωνία
των συνδικαλιστικών οργανώσεων, είναι μια περίοδος διεκδίκησης της
αυτονομίας του ΕΚΔ, που συγκεκριμενοποιείται μέσα από την προώθηση κοινών
προγραμμάτων και πλαισίων δράσης των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων, τις
κοινές δηλώσεις και τις «αυτόνομες συμφωνίες-πλαίσιο» (Pochet & Degryse, 2016).
Χαρακτηρίζεται από: «[...] την αναζήτηση πιο ευέλικτων και εθελοντικών μορφών
διμερούς συνεργασίας και διαπραγμάτευσης μεταξύ οργανώσεων εργαζόμενων
και εργοδοτών, όπου τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ενήργησαν ως διευκολυντές της
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διμερούς συνεργασίας εργασίας και κεφαλαίου» (Wendler, 2017, 615).
Ταυτόχρονα, η ατζέντα περιλαμβάνει θέματα κοινού ενδιαφέροντος και
αποδοχής και για τις δύο πλευρές (εργαζόμενους, εργοδότες),26 ενώ προωθούνται
ήπιοι τρόποι εφαρμογής.
Ο, σε γενικές γραμμές, «εθελοντικός» χαρακτήρας της «νέας φάσης»
παραμερίζει την παραδοσιακή αντιπάθεια και την αντίθεση που εξέφραζαν οι
ευρωπαϊκές εργοδοτικές οργανώσεις προς τις νομικά δεσμευτικές ρυθμίσεις και
συνέβαλε στο να διασφαλιστεί η δέσμευσή τους στη διαδικασία του κοινωνικού
διαλόγου. Ενδεικτική αυτής της στάσης είναι, σύμφωνα με τον Lapeyre (2018,
224), η ανακοίνωση που έγινε στο πλαίσιο της συνάντησης του Συμβουλίου
Προέδρων της UNICE τον Ιούνιο του 2002, όπου επισημαίνεται: «Να θυμάστε ότι
κάθε δέσμευση που έχει γίνει στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου -ακόμη και αν
πρόκειται μόνο για ένα κείμενο που δεν θα εφαρμοστεί από τη νομοθεσία της ΕΕείναι δεσμευτική τόσο για τους εργοδότες όσο και για τα συνδικάτα, σύμφωνα
με τις εθνικές πρακτικές. Χωρίς αυτήν, τα εμπλεκόμενα μέρη θα χάσουν την
αξιοπιστία τους, και τα «ευέλικτα» εργαλεία που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του
κοινωνικού διαλόγου δεν θα θεωρηθούν αποδεκτές εναλλακτικές λύσεις στην
ευρωπαϊκή νομοθεσία».
Στο πλαίσιο αυτής της νέας προσέγγισης συνήχθησαν οι πρώτες πραγματικά
αυτόνομες συμφωνίες-πλαίσιο, εγκαινιάστηκαν πλαίσια από κοινού δράσης
(Frameworks of Action) και προέκυψαν προγράμματα εργασίας των κοινωνικών
εταίρων (Social Partner Work Programmes -Prosser, 2006), που ενσωματώθηκαν
βάσει διαδικασιών, σύμφωνων με τις, ιδιαίτερες σε κάθε-κράτος μέλος,
πρακτικές. Η νέα αυτή φάση συνέπεσε επίσης με την αυξανόμενη σημασία του
κλαδικού διαλόγου. Τόσο οι κλαδικές επιτροπές κοινωνικού διαλόγου, όσο και
τα «προϊόντα» του κοινωνικού διαλόγου σε αυτό το επίπεδο αυξήθηκαν (Prosser,
2016 -βλέπε παρακάτω).
Ένα ακόμα χαρακτηριστικό αυτής της «νέας φάσης» είναι η εξάρτησή της από
«ήπιους» τρόπους εφαρμογής, που δεν συνεπάγονται δεσμευτικές υποχρεώσεις
για τα εμπλεκόμενα μέρη (Prosser, 2006), αλλά μόνο ηθικές (binding in honour)
(Niforou, 2008).
Eντούτοις, είναι ακριβώς αυτός ο εθελοντικός τους χαρακτήρας που
κατέστησε και δύσκολη τη μεταφορά και εισαγωγή των σχετικών αυτόνομων
ρυθμίσεων στα κράτη-μέλη, η οποία εξαρτάται κατά βάση από τις στρατηγικές
και την προθυμία των εθνικών οργανώσεων και φορέων να στηρίξουν την
εφαρμογή στο δικό τους εθνικό πλαίσιο (Léonard, 2008). Επιπρόσθετα, η
πρόβλεψη της εφαρμογής των συμφωνιών-πλαίσιο σύμφωνα με τις κυρίαρχες
διαδικασίες και πρακτικές στα κράτη-μέλη (§ 154 της ΣΛΕΕ), είναι προβληματική
στην πράξη, διότι αφήνει περιθώρια σε ποικίλες μορφές εφαρμογής μεταξύ
των χωρών, αντανακλώντας την ποικιλομορφία των εθνικών ρυθμίσεων για
τις εργασιακές σχέσεις (Keune & Marginson, 2013). Κυρίως εξαρτάται από το
26 Εδώ εντάσσονται και τα κοινά προγράμματα δράσης της UEAPME και της ETUC πάνω σε
ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος (Voss, et al., 2009)
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βαθμό κατά τον οποίο το θέμα στο οποίο αφορά η συμφωνία καλύπτεται ήδη
από εθνικές νομοθετικές ή άλλες κανονιστικές ρυθμίσεις, την ποιότητα του
κοινωνικού διαλόγου σε κάθε χώρα, καθώς και το ρόλο του εργατικού δικαίου
και των συλλογικών διαπραγματεύσεων (Voss et al., 2011).
Γενικότερα, ο ουσιαστικός αντίκτυπος αυτών των συμφωνιών «νέας γενιάς»
κρίθηκε ως απογοητευτικός (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2004· Prosser, 2016), μιας
και στο 1/4, τουλάχιστον, των κρατών-μελών οι αυτόνομες συμφωνίες δεν
εφαρμόζονταν στο εθνικό επίπεδο (Pochet & Degryse, 2016). Διακρίνοντας,
μεταξύ νομοθετικού τύπου εφαρμογής των συμφωνιών (de jure implementation)
και ουσιαστικής εφαρμογής (de facto implementation), υπό την έννοια των
ουσιαστικών επιπτώσεών τους στα εθνικά συστήματα ρύθμισης της απασχόλησης,
ο Prosser (2011) υποστηρίζει ότι σε πολλές περιπτώσεις κρατών-μελών η πρώτη
μορφή εφαρμογής δεν εγγυόταν αυτονόητα και τη δεύτερη.
Μια δυσκολία έγκειται στο ότι πολλά κείμενα προβλέπουν με τρόπο γενικό και
αόριστο την παρακολούθησή τους, ενώ ως πρόσθετα προβλήματα αναφέρθηκαν
η έλλειψη διαφάνειας σχετικά με το χαρακτήρα των αποτελεσμάτων του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου, καθώς και η αποτυχία αποσαφήνισης
όλων των πτυχών της παρακολούθησης των κειμένων κατά τη διάρκεια των
διαπραγματεύσεων (European Commission, 2009).
Συνεπώς, φαίνεται, ότι η αποτελεσματική παρακολούθηση σε εθνικό επίπεδο
είναι δυνατή μόνο εάν τα κείμενα προβλέπουν λεπτομερείς και συγκεκριμένους
κανόνες εφαρμογής και μεταφοράς (Πίνακας 2).
Πίνακας 2 : Διαδικασίες παρακολούθησης των αποτελεσμάτων του ΕΚΔ σε
εθνικό επίπεδο
Κατηγορία
Συμφωνίες (βάσει
των άρθρων της
ΣΛΕΕ)
Διαδικαστικά
προσανατολισμένα
κείμενα

Κοινές γνώμες και
εργαλεία

Υπο-κατηγορίες
Εφαρμογή μέσω Οδηγίας
Εφαρμογή από τους κοινωνικούς
εταίρους

Παρακολούθηση
(Follow-up)
Εκθέσεις
εφαρμογής

Πλαίσια δράσης
Οδηγίες, κώδικες συμπεριφοράς

Εκθέσεις
παρακολούθησης

Κατευθύνσεις πολιτικής
Κοινές γνώμες και δηλώσεις
Οδηγοί, εγχειρίδια, ιστοσελίδες

Απουσία ρητρών
παρακολούθησης
Δραστηριότητες
προώθησης

Πηγή: European Commission (2009), Industrial Relations in Europe 2008, Luxembourg:
Office for Official Publications of the European Communities, p. 121.
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Γενικότερα, εκτιμάται ότι η εφαρμογή και ο αντίκτυπος των συμφωνιών και
κειμένων των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων, εξαρτάται, στην πράξη, από:
την πολιτική βούληση των επιμέρους εθνικών οργανώσεων-μελών τους να
εφαρμόσουν τα κείμενα, τις τεχνικές τους ικανότητες, την αντιπροσωπευτικότητά
τους (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2004).
Οι αξιολογήσεις έδειξαν μια πολύ άνιση μεταφορά των αυτόνομων
συμφωνιών, ενώ σε ορισμένες χώρες οι κοινωνικοί εταίροι τις αγνόησαν πλήρως,
υπονομεύοντας έτσι την αποτελεσματικότητα και τη νομιμοποίησή τους από
νομοθετικής απόψεως (Lapeyre, 2015). Ταυτόχρονα, οι κοινωνικοί εταίροι ήταν
συχνά επικριτικοί όσον αφορά την ισχύ της διατύπωσης των συμφωνιών, ενώ
άλλοι θεωρούσαν ότι τα θέματα των συμφωνιών ήταν μάλλον δευτερευούσης
σημασίας. Τέλος, υπήρξε αδύναμη συσχέτιση με τα παραδοσιακά θέματα στο
πεδίο των εργασιακών σχέσεων που απασχολούσαν τους κοινωνικούς εταίρους
σε εθνικό επίπεδο (Prosser, 2016· Voss, 2011).
Επιμέρους αναλύσεις σχετικά με την εφαρμογή των αυτόνομων συμφωνιώνπλαίσιο για την τηλεργασία (2002 -Πίνακας 3), το στρες στην εργασία (2004),
την παρενόχληση και τη βία στην εργασία (2007) έχουν αναδείξει τα παραπάνω
προβλήματα (Prosser, 2006, 2007∙ Weber, 2008).
Για παράδειγμα, η ανάλυση των εκθέσεων εφαρμογής των συμφωνιών για το
στρες, καθώς και για την παρενόχληση και τη βία στην εργασία δείχνει ότι η κύρια
δραστηριότητα μετά τη συμφωνία περιοριζόταν στη μετάφραση των συμφωνιών
στις εθνικές γλώσσες και στη χρήση τους ως εργαλείου ευαισθητοποίησης, ενώ
πρόσθετες δραστηριότητες έλαβαν χώρα κυρίως σε χώρες όπου υπήρχε ήδη
μεγάλη ευαισθητοποίηση σε σχέση με τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στην
εργασία (Ertel et al., 2010).
Σύμφωνα με τους Keune και Marginson (2013), η ανάγνωση των αποτελεσμάτων
των αυτόνομων συμφωνιών είναι διττή: την ίδια στιγμή που, εμφανώς, ενισχύουν
την αυτονομία των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων σε σχέση με τα ευρωπαϊκά
θεσμικά όργανα, συνεπάγονται και πολλαπλές σχέσεις εξάρτησης - ως προς
την εφαρμογή τους - από τους κοινωνικούς εταίρους και τις δημόσιες αρχές
στα κράτη μέλη, οι οποίες και περιορίζουν την αυτονομία τους. Ειδικότερα, η
ενεργός συμμετοχή πολλών δρώντων, καθώς και η ύπαρξη πολλαπλών επιπέδων
και σχέσεων αλληλεξάρτησης κατά τις διαπραγματεύσεις πιθανώς να εξηγεί και
το σχετικά μικρό αριθμό συμφωνιών-πλαίσιο που υπεγράφησαν μέχρι σήμερα.
Όπως επισημαίνουν, η σύναψη τέτοιων συμφωνιών απαιτεί ένα σύνολο σύνθετών
διεργασιών: την -έστω- και σχετική συμφιλίωση των διαφορετικών αντιλήψεων και
συμφερόντων των ευρωπαϊκών εργοδοτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων∙
την εξουσιοδότησή τους από τις εθνικές οργανώσεις-μέλη τους∙ τη συνεργασία
και τη δέσμευση από την πλευρά των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στην
περίπτωση των νομικώς δεσμευτικών συμφωνιών∙ τη συνεργασία με διάφορους
φορείς διαφορετικών επιπέδων στα κράτη-μέλη στην περίπτωση των αυτόνομων
συμφωνιών, κ.ο.κ..
Γενικότερα, στα τέλη της δεκαετίας του 2000, φάνηκε ότι ο ευρωπαϊκός
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κοινωνικός διάλογος είχε φτάσει σε αδιέξοδο. Παρά την αριθμητική αύξηση
των κλαδικών επιτροπών κοινωνικού διαλόγου και τη σύναψη αυτόνομων
συμφωνιών, ο διάλογος υπονομεύτηκε από τον ήπιο χαρακτήρα των ρυθμίσεων
που παρήγαγε και την αποσπασματική εφαρμογή στα κράτη-μέλη (Prosser, 2016).

2.5.

Η ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου στο κλαδικό
επίπεδο

Ο κλαδικός κοινωνικός διάλογος στο ευρωπαϊκό επίπεδο ανάγεται στη δεκαετία
του 1960 και μέχρι περίπου και τα τέλη της δεκαετίας του 1990 αναπτύχθηκε
σε ορισμένους μόνο επαγγελματικούς κλάδους. Οι δομές διαβούλευσης των
κοινωνικών εταίρων σε αυτό το επίπεδο ήταν δύο ειδών: οι κοινές επιτροπές
(Joint Committees) που συγκροτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή· και οι
άτυπες ομάδες εργασίας, που συγκροτήθηκαν με πρωτοβουλία των κοινωνικών
εταίρων (Dufresne, 2006). Οι περισσότερες κοινές επιτροπές δημιουργήθηκαν
τις δεκαετίες του 1950 και 1960 σε κλάδους που επηρεάστηκαν άμεσα από τις
επιπτώσεις της τότε αναπτυσσόμενης ΕΟΚ, όπως η χαλυβουργία, η γεωργία, οι
οδικές μεταφορές, oι εσωτερικές πλωτές μεταφορές και οι σιδηρόδρομοι· ενώ
μια δεύτερη γενιά κοινών επιτροπών συγκροτήθηκε κυρίως τις δεκαετίες του
1980 και 1990. Οι άτυπες ομάδες εργασίας δημιουργήθηκαν κυρίως τις δεκαετίες
του 1980 και 1990 σε κλάδους που επεδίωκαν να οργανωθούν στο πλαίσιο της
ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς και τις σχετιζόμενες με αυτήν πολιτικές
απελευθέρωσης/ιδιωτικοποίησης (εναέριες μεταφορές, τηλεπικοινωνίες,
τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες, κατασκευές, ηλεκτρισμός, εμπόριο) ή
στο πλαίσιο της απελευθέρωσης του διεθνούς εμπορίου και της αύξησης του
ανταγωνισμού στις αγορές προϊόντων (λ.χ. κλωστοϋφαντουργία) και στις
αγορές υπηρεσιών (λ.χ. ιδιωτική ασφάλεια, εστίαση) (Degryse, 2015 ∙ Pochet et
al., 2006).
Τα αποτελέσματα της λειτουργίας αυτών των δομών είχαν έναν αμιγώς
εθελοντικό χαρακτήρα, που δεν δέσμευε νομικά τις οργανώσεις που υπέγραφαν
τα σχετικά κείμενα. Οι απόψεις σχετικά με αυτές τις παλαιότερες δομές ΕΚΔ
διίστανται, με τις μεν εργοδοτικές οργανώσεις να είναι σχετικά ικανοποιημένες
με την παρούσα τότε μορφή κοινωνικού διαλόγου (που έδινε έμφαση στη
διαβούλευση και σε μια ήπιας μορφής ρύθμιση) και τις, δε, συνδικαλιστικές
οργανώσεις να επιθυμούν περισσότερο δεσμευτικές ρυθμίσεις (Keller & Weber,
2011∙ Pochet et al., 2006).
Η ριζική αλλαγή συντελέστηκε το 1998, όπου με απόφασή της η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή (1998α) θεσμοθέτησε τις επιτροπές κλαδικού κοινωνικού διαλόγου
κρίνοντας, σε ανακοίνωση της (1998β, 10), ότι οι τότε υπάρχουσες ισομερείς
επιτροπές και ανεπίσημες ομάδες εργασίας «συχνά εμποδίζουν τις θετικές
εξελίξεις… έχουν υπερθεσμοποιηθεί ή διατηρούν μορφές λειτουργίας, των
οποίων η χρησιμότητα είναι παρωχημένη». Εγκαινιάζοντας τις κλαδικές επιτροπές
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Πίνακας 3 : Εφαρμογή της συμφωνίας-πλαίσιο για την τηλεργασία στα
κράτη-μέλη

Πηγή: Larsen T. P. & Andersen S. K. (2007), “A new mode of European regulation?
The implementation of the autonomous framework agreement on telework in five
countries”, European Journal of Industrial Relations, 13(2), pp. 181-198, p. 185.
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κοινωνικού διαλόγου έβαλε ένα τέλος στην ετερογένεια που διέκρινε τον μέχρι
τότε τρόπο λειτουργίας τους, αντικαθιστώντας τις με μια ενιαία δομή27 (Keller
& Weber, 2011). Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή της: «Πρέπει να εφαρμοστεί
μια πιο εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τις δομές που στηρίζουν τον
κλαδικό διάλογο με στόχο την εξασφάλιση καλύτερης μεταχείρισης των διαφόρων
κλάδων δραστηριότητας και για να μπορέσουν όλοι οι κλάδοι να συμβάλλουν
με τον πιο αποδοτικό και ουσιαστικό τρόπο στην ανάπτυξη των αντίστοιχων
κοινοτικών πολιτικών» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1998β, 10). Ως εκ τούτου, θέτει ένα
νέο πλαίσιο που θα «[…] μπορεί να εφαρμοστεί με τους ίδιους όρους σε όλους
τους κλάδους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον κοινωνικό διάλογο και θα
μπορεί να επεκταθεί και σε νέους κλάδους» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1998β, 10).
Με την απόφασή της, οι επιτροπές κλαδικού κοινωνικού διαλόγου
συγκροτούνται σε εκείνους τους κλάδους όπου οι κοινωνικοί εταίροι υποβάλλουν
από κοινού αίτημα για να πάρουν μέρος σε διάλογο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Επιπρόσθετα, θα πρέπει οι οργανώσεις να ανταποκρίνονται στα ακόλουθα
κριτήρια: α) να αφορούν ειδικούς κλάδους ή κατηγορίες και να οργανώνονται σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, β) να αποτελούνται από οργανώσεις που αποτελούν οι ίδιες
αναπόσπαστο και αναγνωρισμένο μέρος των δομών των κοινωνικών εταίρων στα
κράτη μέλη και με την ικανότητα να διαπραγματεύονται συμφωνίες, καθώς και
εκείνες οι οποίες αντιπροσωπεύουν περισσότερα κράτη μέλη, γ) να διαθέτουν
κατάλληλες δομές για να εξασφαλίζουν την αποτελεσματική τους συμμετοχή
στο έργο των επιτροπών. Η κάθε επιτροπή, για τον κλάδο που εκπροσωπεί,
γνωμοδοτεί σχετικά με τις εξελίξεις σε κοινοτικό επίπεδο που έχουν κοινωνικές
συνέπειες και αναπτύσσει και προωθεί τον κοινωνικό διάλογο στο κλαδικό
επίπεδο (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1998α).
Από το 1999 μέχρι το 2010 όλες οι προγενέστερες κοινές επιτροπές και άτυπες
ομάδες εργασίας μετατρέπονται σε κλαδικές επιτροπές κοινωνικού διαλόγου,
ενώ ταυτόχρονα συγκροτούνται και 14 ακόμα σε νέους κλάδους (ερμηνευτικές
τέχνες/τέχνες του θεάματος, χημική βιομηχανία, νοσοκομεία, επιπλοποιία,
οπτικοακουστικά μέσα, εκπαίδευση, εταιρείες προσωρινής απασχόλησης,
φυσικού αερίου, ναυπηγίας, αγροδιατροφής, επαγγελματικού ποδοσφαίρου,
βιομηχανία γραφικών τεχνών, βιομηχανία χάρτου και λιμάνια) (Degryse, 2015).
Από το γράφημα που ακολουθεί είναι εμφανής η ώθηση που έδωσε
στον κλαδικό κοινωνικό διάλογο η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το
1998. Από το 2013 και μετά, ο αριθμός των κλαδικών επιτροπών κοινωνικού
διαλόγου παρέμεινε σταθερός (43).28 Το τελευταίο διάστημα λαμβάνουν χώρα
διαβουλεύσεις σχετικά με τη συγκρότηση μιας επιπλέον κλαδικής επιτροπής
στον κλάδο των κοινωνικών υπηρεσιών.

27 Οι επιτροπές κλαδικού διαλόγου αντικαθιστούν τις παλιές ισομερείς επιτροπές:
θαλάσσιων μεταφορών, πολιτικής αεροπορίας, εσωτερικών πλωτών μεταφορών,
οδικών μεταφορών, σιδηροδρόμων, τηλεπικοινωνιών, γεωργίας, θαλάσσιας αλιείας, και
ταχυδρομείων.
28 European Commission, Sectoral social dialogue, Employment, Social Affairs & Inclusion.
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Γράφημα 1 : Εξέλιξη του αριθμού των οργανωμένων κλάδων (1978-2015)

Πηγή : Degryse C. (2017), “The relaunch of European social dialogue: what has been
achieved up to now?”, in Vanhercke B., Sabato, S. & Bouget, D. (eds), Social policy in
the European Union: state of play , Brussels: ETUI/OSE, pp. 115 -132.

Γράφημα 2: Κείμενα που υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο του κλαδικού κοινωνικού
διαλόγου στο ευρωπαϊκό επίπεδο (1978-2016)

Πηγή : Degryse C. (2017), “The relaunch of European social dialogue: what has been
achieved up to now?”, in Vanhercke B., Sabato, S. & Bouget, D. (eds), Social policy in
the European Union: state of play , Brussels: ETUI/OSE, pp. 115 -132.
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Από πλευράς παραγωγής κειμένων στο πλαίσιο του κλαδικού ΕΚΔ, αυτή
αναπτύσσεται με αργούς ρυθμούς (και ίσως όχι αντίστοιχους της ώθησης
που έδωσε η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 1998 για τη δημιουργία
επιτροπών κλαδικού κοινωνικού διαλόγου). Ενδιαφέρον είναι βέβαια ότι η
παραγωγή κειμένων σε αυτό το επίπεδο φτάνει στην κορύφωσή της το 2007,
έναν χρόνο πριν από το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 2008,
εν συνεχεία γνωρίζει μια κάμψη, προκειμένου να επανέλθει σε αυξητικά επίπεδα
από το 2012 και μετά.
Ως προς το είδος των κειμένων που υιοθετήθηκαν, κυριαρχούν, εμφανώς,
οι «κοινές θέσεις». Πρόκειται για κείμενα: «[…] που απευθύνονται όχι στους
κοινωνικούς εταίρους, αλλά στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ή/και στα κράτη
μέλη. [...] και αντικατοπτρίζουν κυρίως έναν κοινωνικό διάλογο που θεωρείται ως
μέσο προάσπισης των συμφερόντων του κλάδου έναντι των θεσμικών οργάνων
της ΕΕ. Για τον λόγο αυτόν, αποδίδουμε στα κείμενα αυτά το ρόλο του από κοινού
lobbying»29 (Degryse, 2015, 11).
Τα περισσότερα κείμενα αφορούν τις οικονομικές και κλαδικές πολιτικές
της ΕΕ, ενώ ακολουθούν τα κείμενα που αφορούν την οργάνωση του κοινωνικού
διαλόγου, καθαυτού.
Κατά το χρονικό διάστημα 1993-2013 υπογράφηκαν 15 συμφωνίες-πλαίσιο, εκ
των οποίων οι 8 κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης (από το 2008 και μετά)
και αφορούν σε 12 κλάδους: σιδηρόδρομοι (4), θαλάσσιες μεταφορές (2), πολιτική
αεροπορία (1), επαγγελματικό ποδόσφαιρο (1), αλιεία (1), ιδιωτική ασφάλεια
(1), εσωτερικές πλωτές μεταφορές (1), προσωπικές υπηρεσίες (κομμωτική -2),
καθώς και μία (1) πολυκλαδική που αφορά σε τρεις κλάδους (χημική βιομηχανία,
μεταλλοβιομηχανία, και χαλυβουργία). Ως προς τη θεματολογία τους, οι πέντε
(5) αφορούν στον χρόνο εργασίας, οι τέσσερις (4) στις συνθήκες εργασίας, οι
τρεις (3) σε ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας και τρείς (3) ακόμα σε θέματα
κατάρτισης (Degryse, 2015). Σε αυτές προστίθενται ακόμα τρεις (3) συμφωνίες
την χρονική περίοδο 2015-2016: μία (1) στον κλάδο των θαλάσσιων μεταφορών
(σχετικά με τις συνθήκες εργασίας), μία (1) στον κλάδο της κομμωτικής (σχετικά
με την υγιεινή και ασφάλεια) και μία (1) που αφορά στην κεντρική διοίκηση
(σχετικά με τον κοινωνικό διάλογο)30 .

29 Διακρίνονται από τα εσωτερικά κείμενα που απευθύνονται στους ίδιους τους κοινωνικούς
εταίρους με σκοπό την οργάνωση του κοινωνικού διαλόγου, προκειμένου αυτοί να δεσμευτούν
-λιγότερο ή περισσότερο- για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Εδώ συμπεριλαμβάνονται
οι διαδικαστικοί κανόνες, οι συμφωνίες, οι συστάσεις, οι δηλώσεις, και τα εργαλεία (Degryse,
2015).
30 European Commission, Social Dialogue Textbase.
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Γράφημα 3: Είδος κειμένων που υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο του κλαδικού κοινωνικού
διαλόγου στο ευρωπαϊκό επίπεδο (1978-2016) (Σύνολο: 847)

Πηγή : Degryse C. (2017), “The relaunch of European social dialogue: what has been
achieved up to now?”, in Vanhercke B., Sabato, S. & Bouget, D. (eds), Social policy in
the European Union: state of play , Brussels: ETUI/OSE, pp. 115-132.

Γράφημα 4 : Πεδία που καλύπτονται ανάλογα με το είδος του κειμένου (1978-2013)

Πηγή : Degryse C. (2017), “The relaunch of European social dialogue: what has been
achieved up to now?”, in Vanhercke B., Sabato, S. & Bouget, D. (eds), Social policy in
the European Union: state of play , Brussels: ETUI/OSE, pp. 115-132.
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Γράφημα 5 : Συμφωνίες που υπογράφηκαν στο πλαίσιο του κλαδικού κοινωνικού
διαλόγου στο ευρωπαϊκό επίπεδο (1998-2013)

Πηγή : Degryse C. (2017), “The relaunch of European social dialogue: what has been
achieved up to now?”, in Vanhercke B., Sabato, S. & Bouget, D. (eds), Social policy in
the European Union: state of play , Brussels: ETUI/OSE, pp. 115-132.

Τα τελευταία χρόνια ένα θέμα που φαίνεται να απασχολεί έντονα τους
κοινωνικούς εταίρους στο κλαδικό επίπεδο είναι ο κοινωνικός αντίκτυπος της
ψηφιακής μετάβασης της οικονομίας. Ένα θέμα που απασχόλησε για πρώτη
φορά το 2014 τον κλάδο των μεταφορών (λόγω της εμφάνισης της Uber). Το
2015 ήταν η σειρά του τουριστικού τομέα, με την Airbnb, και της τοπικής και
περιφερειακής διοίκησης με την ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών. Το
2016, το ζήτημα αυτό απασχόλησε τρεις ακόμα κλάδους (ασφαλιστικός, χημικής
βιομηχανίας, μετάλλου) (Degryse, 2017).
Αποτιμώντας το έργο των επιτροπών κοινωνικού διαλόγου, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή (2010) επισημαίνει ότι η συνολική λειτουργία τους δεν μπορεί να
αξιολογηθεί με βάση τον αριθμό των κειμένων που παράγουν, δηλαδή με
ποσοτικούς όρους, με δεδομένο κιόλας ότι στην πλειονότητα τους είναι μη
δεσμευτικού χαρακτήρα. Συχνά στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση, στη διάδοση
καλών πρακτικών, στην οικοδόμηση συναίνεσης και εμπιστοσύνης, στην
υποστήριξη του κοινωνικού διαλόγου σε επίπεδο κρατών-μελών ή εταιρειών ή
στην επιρροή της χάραξης πολιτικής -με άλλα λόγια είναι ποιοτικής φύσεως.
Όπως επισημαίνουν οι Keller και Weber (2011), αναγκαία προϋπόθεση
επιτυχίας είναι να συνιστά ο κλαδικός κοινωνικός διάλογος ένα «παίγνιο» με
θετικό άθροισμα, εξίσου ωφέλιμο και για τις δύο πλευρές. Δεδομένου, λοιπόν,
ότι σε γενικές γραμμές, τα περισσότερα συνδικάτα επιθυμούν, κατά προτίμηση
(νομικά) δεσμευτικές συμφωνίες, ενώ οι περισσότερες εργοδοτικές οργανώσεις
αντιτίθεται σε νομικά δεσμευτικές κοινωνικές ρυθμίσεις, από τον κλαδικό
κοινωνικό διάλογο αποκλείονται -μάλλον- τα επίμαχα ή συγκρουσιακά θέματα,
και αυτός περιορίζεται σε συναινετικά («ηπιότερα») θέματα.
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Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2010) δίνει έμφαση στη διάχυση
και εφαρμογή των αποτελεσμάτων της δράσης των κλαδικών επιτροπών
κοινωνικού διαλόγου στο εθνικό επίπεδο.
Οι όποιοι προβληματισμοί έχουν διατυπωθεί σε σχέση με τη διάχυση
των αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού διακλαδικού κοινωνικού διαλόγου στα
κράτη-μέλη, εντείνονται στην περίπτωση του κλαδικού κοινωνικού διαλόγου,
δεδομένης της ενεργού συμμετοχής πολύ περισσοτέρων δρώντων: «Κατά την
οικοδόμηση συνασπισμών μεταξύ των δρώντων του ευρωπαϊκού κλαδικού
κοινωνικού διαλόγου, οι εργοδότες και τα συνδικάτα πρέπει να συμφωνήσουν
σε μια ατζέντα ή ένα κοινό κείμενο. Από την άλλη πλευρά, κάθε ευρωπαϊκή
ομοσπονδία πρέπει επίσης να εκπροσωπεί τα εθνικά μέλη της. Αυτή η “κάθετη
σχέση” συνιστά αποφασιστικό παράγοντα που διέπει την ικανότητα των φορέων
του ευρωπαϊκού επιπέδου να συμμετέχουν ενεργά στις κλαδικές επιτροπές και
να συνάπτουν συμφωνίες, ακόμη και “ήπιες”. Με άλλα λόγια, παράλληλα με τις
κανονικές σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, οι ενδοοργανωτικές
σχέσεις μεταξύ των κοινωνικών εταίρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και των δικών
τους οργανώσεων-μελών σε εθνικό επίπεδο διαδραματίζουν καίριο ρόλο» (Perin
& Leonard, 2011, 161).
Οι δυσκολίες αυτού του κάθετου συντονισμού αφορούν (Perin & Leonard, 2011):
●

στην αντιπροσωπευτικότητα, με δεδομένο ότι οι εθνικές οργανώσεις που
συνδέονται με τις ευρωπαϊκές ομοσπονδίες διακρίνονται από σημαντική
ανομοιογένεια (ως προς το μέγεθος, το ρόλο και τη δομή τους)·

●

στην εξουσιοδότηση που διαθέτουν οι ευρωπαϊκές ομοσπονδίες, με
άλλα λόγια σε ποιο βαθμό οι εθνικές εργοδοτικές και συνδικαλιστικές
ομοσπονδίες είναι πρόθυμες να υποστηρίξουν τη δράση των ευρωπαίων
ομολόγων τους και να τους δώσουν την εντολή να ενεργούν εξ ονόματός
τους στις επιτροπές· κάποιες οργανώσεις έχουν «[…] ορισμένες επιφυλάξεις
να παραχωρήσουν μέρος της αυτονομίας τους έτσι ώστε να νομιμοποιήσουν
τις υπερεθνικές οργανώσεις τους και να τους αναθέσουν ad hoc ή σε μόνιμη
βάση το δικαίωμα να διαπραγματεύονται και να συνάπτουν (νομικώς)
δεσμευτικές συμφωνίες-πλαίσιο για λογαριασμό τους» (Keller & Weber,
2010, 7)·

●

στο βαθμό ενεργού εμπλοκής και δέσμευσης των εθνικών οργανώσεων, στην
προθυμία, αλλά και στην ικανότητα τους να μεταφέρουν τα αποτελέσματα
του κοινωνικού διαλόγου στο εθνικό επίπεδο.

Ως προς το τρίτο σημείο, γενικότερα, η στάση και ο βαθμός ενεργού
συμμετοχής των εθνικών οργανώσεων μελών φαίνεται να διαδραματίζει μεγάλη
σημασία στη διάχυση των αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού κλαδικού κοινωνικού
διάλογου (Γράφημα 6).
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Γράφημα 6: Συνολική συμμετοχή εκπροσώπων των κρατών μελών στις
αντιπροσωπείες που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις ολομέλειας των Επιτροπών
(σε 8 κλάδους, 2005-2008)
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Πηγή: European Commission (2010), Commission staff working document on the
functioning and potential of European sectoral social dialogue.

Πέραν των ιδιαιτεροτήτων του κάθε κλάδου, υπάρχουν και άλλοι στρατηγικοί
καθώς και υλικοί παράγοντες που εξηγούν το διαφορετικό βαθμό ενεργού
συμμετοχής και δέσμευσης των εθνικών οργανώσεων μελών στον ευρωπαϊκό
κλαδικό κοινωνικό διάλογο.
Οι Pochet et al. (2006), διακρίνουν μεταξύ:
●

«δρώντων-κλειδιά», οι οποίοι διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στις
Επιτροπές, συμμετέχουν σε αυτές κατά τρόπο τακτικό και προενεργητικό
και γενικότερα επιδιώκουν την ανάπτυξη διεθνικών σχέσεων·

●

εθνικών οργανώσεων που συμμετέχουν σε “ad hoc” βάση, η συμμετοχή τους
δεν έχει τακτικό χαρακτήρα και λαμβάνει κυρίως τη μορφή της “παθητικής
αντίδρασης” (αντιδρούν σε ορισμένα ζητήματα ή πληροφορούνται σε
σχέση με αυτά, χωρίς να προτείνουν οποιοδήποτε νέο σχέδιο)·

●

απόντων, οι οποίοι δεν συμμετέχουν στις εργασίες των επιτροπών για
διάφορους λόγους.

Ο βαθμός ενεργού συμμετοχής και δέσμευσης μπορεί επίσης να εξηγηθεί,
μερικώς, από τους πόρους που έχουν στη διάθεσή τους οι εθνικές οργανώσεις,
αλλά και από την εμπειρία τους στον κοινωνικό διάλογο. Η συμμετοχή στις
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ευρωπαϊκές υποθέσεις απαιτεί πόρους, ανθρώπους και εμπειρογνωμοσύνη.
Προϋποθέτει, επίσης, εμπειρία στις συλλογικές διαπραγματεύσεις σε κλαδικό
επίπεδο, κάτι που ισχύει γενικά για τις προερχόμενες από τα «παλαιά» κράτημέλη οργανώσεις, αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό για εκείνες που προέρχονται
από «νεότερα» κράτη-μέλη (Perin & Leonard, 2011). Η αποτελεσματικότητα
της διάχυσης εξαρτάται, επίσης, και από τις δομές τους, που ενδέχεται να
εξακολουθούν να εξελίσσονται, ιδίως σε νεότερα κράτη μέλη και σε κλάδους
που υφίστανται διαρθρωτικές αλλαγές (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010).
Ενδέχεται, ακόμα, να υπάρχουν ασυμμετρίες ως προς το βαθμό διάχυσης και
αξιοποίησης των πληροφοριών. Σε εθνικό επίπεδο, συχνά ο βαθμός ατομικής
ευαισθητοποίησης και κινήτρων είναι περιορισμένος, η οργανωτική ικανότητα
λείπει, ενώ μπορεί να ποικίλουν και τα συμφέροντα, από χώρα σε χώρα, σε
σχέση με το περιεχόμενο των κειμένων «νέας γενιάς» (Weber, 2008).
Ταυτόχρονα, η εξουσία και ο βαθμός επιρροής των ευρωπαϊκών ομοσπονδιών
πάνω στις εθνικές οργανώσεις-μέλη τους είναι μάλλον περιορισμένοι, με
δεδομένο ότι δεν υπάρχει ιεραρχική σχέση μεταξύ των δύο επιπέδων (Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, 2010 ∙ Keller and Weber, 2010). Συνεπώς, «η αποδοτική συνέχεια σε
εθνικό επίπεδο συνδέεται σαφώς με την αντιπροσωπευτικότητα των κοινωνικών
εταίρων, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι σημαντικό οι επιτροπές
να περιλαμβάνουν όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη και να είναι σε θέση να
συγκεντρώνουν νέους παράγοντες, όταν χρειάζεται. Οι εθνικές οργανώσεις που
δεν συμμετέχουν στο έργο των επιτροπών σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενδέχεται να μην
επιθυμούν να εφαρμόζουν διατάξεις στην έκδοση των οποίων δεν συνέβαλαν»
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010, 20-21).
Επιπλέον, οι στρατηγικές των εθνικών οργανώσεων μπορούν να εξηγήσουν
το βαθμό δέσμευσής τους. Η ενεργός συμμετοχή και δέσμευση μπορεί να είναι
απόρροια της προσπάθειάς τους να επηρεάσουν τις ευρωπαϊκές πολιτικές και
να αναλάβουν κοινή δράση πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε μονομερούς
απόφασης από την Επιτροπή. Μπορεί επίσης να απορρέει από μια προσπάθεια
να αναδείξουν εθνικά ζητήματα και να τα καταστήσουν ευρωπαϊκά. Ένα τρίτο
μέλημα των εθνικών κοινωνικών εταίρων είναι να αποκτήσουν πληροφορίες
σχετικά με το τι κάνουν οι ομόλογοί τους σε άλλες χώρες και να μοιραστούν την
εμπειρία τους (Perin & Leonard, 2011).
Ως προς τις συμφωνίες-πλαίσιο (ειδικά τις αυτόνομες), θεωρείται ότι αυτές
θα μπορούσαν να αναπτυχθούν παραπάνω, ενώ οι κλαδικοί κοινωνικοί εταίροι
«[…] ενδέχεται να μην έχουν εκμεταλλευτεί ακόμη πλήρως το δυναμικό που
προσφέρει το πλαίσιο αυτό για κλαδική διαπραγμάτευση» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
2010, 16). Όπως επισημαίνεται, ειδικά σε κλάδους όπου κυριαρχούν μεγάλες
πολυεθνικές εταιρείες δίνεται λιγότερη έμφαση στο ευρωπαϊκό κλαδικό επίπεδο,
επειδή οι κοινωνικοί εταίροι προτιμούν να διαπραγματεύονται απευθείας
σε επιχειρησιακό επίπεδο (μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών
Συμβουλίων Εργασίας).
Η Επιτροπή φαίνεται να αποτιμά με θετικό τρόπο τις συνέργειες μεταξύ
επιμέρους κλάδων, καθώς και μεταξύ κλαδικού και διακλαδικού επιπέδου.
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Ενδεικτικές τέτοιων συνεργειών είναι: η πολυκλαδική συμφωνία που συνάφθηκε
σε δεκατέσσερις (14) κλάδους το 2006 σχετικά με την προστασία της υγείας των
εργαζομένων μέσω της ορθής διακίνησης και χρήσης του κρυσταλλικού πυριτίου
και των προϊόντων που το περιέχουν· η επέκταση των κατευθυντήριων γραμμών
σχετικά με την τηλεργασία που εγκρίθηκαν στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και
η κατόπιν σύναψη της πρώτης διακλαδικής αυτόνομης συμφωνίας το 2002· η
απόφαση επιμέρους κλάδων (εμπόριο, τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση,
νοσοκομεία και ιδιωτική ασφάλεια) το 2010 να επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής
της διακλαδικής αυτόνομης συμφωνίας σχετικά με τη βία κατά την εργασία
του 2006 και στη βία από τρίτα μέρη (δηλ. βία που ασκούν άτομα εκτός της
επιχείρησης).

Σύνοψη - Αποτίμηση
Στο πρώτο μέρος αναδείχθηκαν μια σειρά από ζητήματα που αφορούν: στους
όρους διαμόρφωσης και διεξαγωγής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου (ΕΚΔ),
στο περιεχόμενό του, στο θεσμικό πλαίσιο που τον διέπει και στις συμμετέχουσες
σε αυτόν αντιπροσωπευτικές εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις. Από
την εξέταση των παραπάνω ζητημάτων μπορούμε να καταλήξουμε σε ορισμένα
πρώτα συμπεράσματα και σκέψεις σχετικά με τον ΕΚΔ για τη χρονική περίοδο
μέχρι περίπου την έναρξη της οικονομικής κρίσης:
●

Ο ΕΚΔ καλύπτει ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα πρακτικών και θεσμών και δεν
φαίνεται να γίνεται με τον ίδιο τρόπο αντιληπτός από τους εμπλεκομένους,
είτε αναφερόμαστε στις συμμετέχουσες στον ΕΚΔ συνδικαλιστικές και
εργοδοτικές αντιπροσωπευτικές οργανώσεις, είτε στα ευρωπαϊκά θεσμικά
όργανα. Από τη μια, και όπως φάνηκε και από τη Διακήρυξη των ευρωπαίων
κοινωνικών εταίρων στο Laaken, για τους μεν πρώτους, η έννοια του
κοινωνικού διαλόγου αφορά κυρίως στις (μεταξύ τους) αυτόνομες και
διμερείς διαβουλεύσεις, διαπραγματεύσεις και δράσεις. Από την άλλη,
διαμορφώνοντας ένα θεσμικό πλαίσιο υποχρεωτικής διαβούλευσης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τους ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους και
δίνοντας τη δυνατότητα μια συμφωνία να γίνεται μέρος της κοινοτικής
νομοθεσίας, και να αποκτά, ως εκ τούτου, δεσμευτική ισχύ erga omnes,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθίσταται τρίτος εταίρος σε μια σχέση τριμερούς
συνεργασίας και διαβούλευσης και «παρεμβαίνει» στον ΕΚΔ.

●

Όπως προκύπτει κατά κύριο λόγο από την ιστορική αναδρομή, ο τρόπος
αντίληψης του ΕΚΔ, καθώς και των ορίων παρέμβασης των ευρωπαϊκών
θεσμικών οργάνων σε αυτόν, σχετίζεται στενά με την ισχύ, τις στρατηγικές
και τις προσδοκίες των εμπλεκομένων οργανώσεων, κάτι που καθιστά
ελαστικά και ευμετάβλητα τα όρια και τα «πεδία δράσης» του ΕΚΔ. Σε γενικές
γραμμές διαφάνηκε μια πιο θετική στάση των ευρωπαϊκών συνδικαλιστικών
οργανώσεων σε σχέση με τις νομοθετικές παρεμβάσεις της ΕΕ. Η θετική
αυτή στάση μπορεί να θεωρηθεί ως αποτέλεσμα μιας αδύναμης, με
όρους ισχύος, θέσεως στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συστήματος ρύθμισης
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των εργασιακών σχέσεων και άλλων κοινωνικών ζητημάτων ή/και μιας
προσπάθειας διαμόρφωσης των προϋποθέσεων προκειμένου να υπάρξει
μελλοντικά ένα ευρωπαϊκό σύστημα συλλογικής διαπραγμάτευσης. Οι
εργοδοτικές οργανώσεις (τουλάχιστον η UNICE), από την άλλη, αν και
δεν υπήρξαν, τουλάχιστον αρχικά, θετικές προς μια νομοθετικού τύπου
παρέμβαση από την πλευρά της ΕΕ, διαφοροποίησαν μεταγενέστερα την εν
γένει αρνητική στάση τους, θεωρώντας ότι η ορθότερη στρατηγική θα ήταν
η αποδοχή δεσμευτικών διαπραγματεύσεων με την ETUC προς αποφυγή μιας
ακόμα πιο δεσμευτικής νομοθεσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η κατανόηση,
συνεπώς, των όρων οικοδόμησης και της γενικότερης εξέλιξης του ΕΚΔ
προϋποθέτει και την επίγνωση τόσο των διαφορετικών κινήτρων, όσο και
του διαφορετικού βαθμού προσήλωσης των ενδιαφερόμενων οργανώσεων
σε αυτόν.
●

Αν και η δεκαετία του 1990 είναι εκείνη της θεσμοποίησης του ΕΚΔ, είναι
κυρίως η γνωστή ως «νέα φάση» τη δεκαετία του 2000 που μας επιτρέπει να
κατανοήσουμε τη δυναμική του, αλλά και τις αδυναμίες του. Εκκινώντας από
τη Διακήρυξη του Laeken το 2001, η «νέα φάση» είναι μια περίοδος διεκδίκησης
της αυτονομίας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου και αναζήτησης
πιο ευέλικτων, «ήπιων» και εθελοντικών μορφών διμερούς συνεργασίας
διαβούλευσης. Αυτό, όπως φάνηκε, λειτούργησε ως διευκολυντής και
διαμόρφωσε κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις συναίνεσης μεταξύ των
ευρωπαϊκών εργοδοτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων. Eντούτοις,
είναι ακριβώς αυτός ο εθελοντικός τους χαρακτήρας που κατέστησε και
δύσκολη τη μεταφορά και εισαγωγή των σχετικών αυτόνομων ρυθμίσεων
στα κράτη-μέλη. Συνεπώς, η ανάγνωση των αποτελεσμάτων της νέας φάσης
στον ΕΚΔ είναι διττή: την ίδια στιγμή που, εμφανώς, ενισχύθηκε η αυτόνομη
διμερής δράση των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων, αναδεικνύονται και οι
πολλαπλές σχέσεις εξάρτησης -ως προς την εφαρμογή- από τους κοινωνικούς
εταίρους και τις δημόσιες αρχές στα κράτη μέλη. Αυτό το πρόβλημα κατέστη
ακόμα πιο εμφανές στην περίπτωση του ευρωπαϊκού κλαδικού κοινωνικού
διαλόγου δεδομένης της ενεργού συμμετοχής πολύ περισσοτέρων δρώντων.

●

Γενικότερα, προκύπτει ότι ο «κάθετος συντονισμός» καθώς και η
«αποτελεσματικότητα» με όρους μεταφοράς και διάχυσης των αποτελεσμάτων
στα κράτη-μέλη είναι προϊόν σύνθετων διαδικασιών, που κατά κύριο
λόγο σχετίζονται με το βαθμό ενεργού συμμετοχής και προσήλωσης στην
υλοποίηση των «προϊόντων» του ΕΚΔ από πλευράς εθνικών οργανώσεων. Με
τη σειρά του, αυτός ο βαθμός ενεργού συμμετοχής εξαρτάται από μια σειρά
αλληλένδετους παράγοντες, όπως οι πόροι που έχει στη διάθεσή της η κάθε
εθνική οργάνωση, η οργανωτική ικανότητα, η ευαισθητοποίηση (σε ατομικό
επίπεδο ή σε επίπεδο συνολικά της οργάνωσης), καθώς και άλλα επιμέρους
κίνητρα και στρατηγικές. Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω αποδείχθηκε
καθοριστικός για την εξέλιξη του ΕΚΔ, εν γένει.
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ΜΕΡΟΣ Β
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ
ΚΡΊΣΗ, ΝΈΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ
ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ
ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
Ο ΡΌΛΟΣ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΛΟΓΟΥ

Οι σημαντικές αλλαγές που συντελέστηκαν στο
θεσμικό πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης
στο ευρωπαϊκό επίπεδο («νέα οικονομική
διακυβέρνηση της ΕΕ» -New EU Economic
Governance), ως «απάντηση» στις συνέπειες
της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής
κρίσης, σήμαναν ταυτόχρονα και αλλαγές
στις διαδικασίες και στους τρόπους άσκησης
πολιτικής και λήψης αποφάσεων, και σε πεδία
πέραν της οικονομίας. Στο πλαίσιο του νέου
μοντέλου διακυβέρνησης, δεν θα μπορούσε,
προφανώς, να μείνει ανεπηρέαστος και ο
θεσμός τόσο του κοινωνικού διαλόγου, εν γένει
(στα κράτη-μέλη της ΕΕ), όσο και, ειδικότερα,
του
Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού
Διαλόγου
(ΕΚΔ). Αμφότεροι, ειδικά τα πρώτα χρόνια
της κρίσης, φαίνεται να δέχτηκαν ισχυρές
πιέσεις και ως θεσμοί διαβούλευσης μάλλον
παραγκωνίστηκαν.
Στο δεύτερο μέρος θα επιχειρηθεί η
εξέταση των συνεπειών της νέας οικονομικής
διακυβέρνησης της ΕΕ (τόσο ως προς τις
διαδικασίες λήψης αποφάσεων, όσο και ως
προς το περιεχόμενο των αποφάσεων) για τον
ΕΚΔ και το ρόλο των ευρωπαίων κοινωνικών
εταίρων. Έμφαση θα δοθεί στη διαδικασία
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, καθώς και στις
δυνατότητες παρέμβασης των ευρωπαίων
κοινωνικών εταίρων στο πλαίσιό του.
Επιπρόσθετα θα εστιάσουμε στις προσπάθειες
επανεκκίνησης του κοινωνικού διαλόγου από
το 2015 και μετά.
Στο 3ο κεφάλαιο, θα εξετάσουμε το
περιεχόμενο και τις συνέπειες της νέας
οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, από το
2010 και μετά, καθώς και τις ανησυχίες που
εκφράστηκαν σχετικά με τα δημοκρατικά
ελλείμματα αυτής της διακυβέρνησης που
σήμαναν, μεταξύ άλλων, μια υποβάθμιση
του κοινωνικού διαλόγου στον ευρωπαϊκό
χώρο. Ακολούθως, στο 4ο κεφάλαιο θα
αναφερθούμε σε ορισμένα γενικά ζητήματα
που αφορούν στον ΕΚΔ κατά τα πρώτα χρόνια
της οικονομικής κρίσης. Στο 5ο κεφάλαιο

58

θα εστιάσουμε στην ενεργό συμμετοχή των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων
στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ως έναν από τους βασικούς
μηχανισμούς άσκησης οικονομικής πολιτικής στο πλαίσιο της νέας οικονομικής
διακυβέρνησης στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ειδικότερα, θα αναφερθούμε, αρχικά,
στο γενικότερο ρόλο των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων και του ΕΚΔ στο
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο (5.1.), προκειμένου να εξετάσουμε, εν συνεχεία, τους
μηχανισμούς και τις μορφές συμμετοχής των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων
στο πλαίσιό του (5.2.). Στο 6ο κεφάλαιο θα επικεντρωθούμε στις πρωτοβουλίες
σχετικά την ενίσχυση του ΕΚΔ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και των
λοιπών μηχανισμών λήψης αποφάσεων που εγκαινιάστηκαν ως απόρροια της
νέας οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ. Συγκεκριμένα, θα αναφερθούμε στις
προσπάθειες ενδυνάμωσης του ΕΚΔ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου
(5.1.), καθώς και στη λεγόμενη «πρωτοβουλία Juncker» για μια «νέα αρχή για
τον κοινωνικό διάλογο» το 2015 (5.2.). Τέλος, στο 7ο κεφάλαιο, θα εστιάσουμε
στις εξελίξεις στο πεδίο του ΕΚΔ, από το 2015 και μετά, δίνοντας έμφαση στη
συζήτηση σχετικά με τη θεσμική ενδυνάμωση των κοινωνικών εταίρων (capacity
building) μέσω των Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ-7.1.), καθώς και στις
θέσεις των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα
Κοινωνικών Δικαιωμάτων (7.2.).

3.

Η νέα οικονομική διακυβέρνηση της Ε.Ε. & τα δημοκρατικά της
ελλείμματα

Η οικονομική κρίση καθώς και η «διαχείριση» των συνεπειών της, πέρα από
την αμιγώς οικονομική τους διάσταση, οδήγησε σε ευρωπαϊκό επίπεδο στη
διαμόρφωση ενός θεσμικού πλαισίου, σαφώς πιο περιοριστικού, το οποίο έπρεπε
εφεξής να λαμβάνουν υπ’ όψιν τους οι εθνικές κυβερνήσεις. Το νέο αυτό θεσμικό
πλαίσιο που έχει επικρατήσει να ονομάζεται «νέα οικονομική διακυβέρνηση»
της ΕΕ (new EU economic governance) εγκαινιάζει, μεταξύ άλλων, σημαντικές
αλλαγές ως προς τους τρόπους άσκησης πολιτικής, διακυβέρνησης και λήψης
αποφάσεων, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
Σύμφωνα με τον Peters (2011), η κρίση έθεσε υπό αμφισβήτηση τις ιδεολογικές
βάσεις της διακυβέρνησης και της πολιτικής των προηγούμενων δεκαετιών,
τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Φαίνεται ότι από την τυπικά
«ευρωπαϊκή προσέγγιση», που βλέπαμε μέχρι το 2010, και η οποία βασιζόταν
σε ένα μοντέλο πολυεπίπεδης, ευέλικτης και «ήπιας» διακυβέρνησης [soft
governance approach (Hacker, 2013)], στηριζόμενης σε εργαλεία όπως η Ανοιχτή
Μέθοδος Συντονισμού, και με τα εθνικά κοινοβούλια και τους υπόλοιπους
εθνικούς δρώντες (λ.χ. κοινωνικοί εταίροι) να διαδραματίζουν ένα σημαντικό
ρόλο, περάσαμε σε ένα μοντέλο διακυβέρνησης που εν μέρει διαβρώνει την
εθνική οικονομική και πολιτική κυριαρχία.
Παρατηρήθηκε μια μετατόπιση του επιπέδου λήψης αποφάσεων και χάραξης
της πολιτικής προς τα πάνω, ενώ οι «μεταρρυθμίσεις» έλαβαν χώρα στο πλαίσιο
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μιας διαδικασίας «από τα πάνω προς τα κάτω» με δύο βασικούς «δρώντες»:
μη εκλεγμένους υπερεθνικούς οργανισμούς και θεσμούς [Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.), Δ.Ν.Τ, κ.ο.κ.] και την «κορυφή» των εθνικών
κυβερνήσεων. Όλοι οι υπόλοιποι δρώντες απώλεσαν σε μεγάλο βαθμό τον
παραδοσιακό τους ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων (Guillén & Pavolini,
2015). Σε κάθε περίπτωση, καταλυτικός υπήρξε ο ρόλος υπερεθνικών δομών και
φορέων.
Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια η ΕΕ δημιούργησε ένα πλέγμα νέων θεσμών
χάραξης και άσκησης οικονομικής πολιτικής (επίσημων και ανεπίσημων) και
διαχείρισης της κρίσης («EU’s crisis management tools» -όπως το «Six Pack», το
«Two Pack», το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο). Το σύστημα οικονομικής διακυβέρνησης
έγινε πολυπλοκότερο και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
●

την τροποποίηση του Συμφώνου Σταθερότητας ·

●

την ίδρυση νέων μηχανισμών στήριξης κρατών μελών (Ευρωπαϊκό Ταμείο
Χρηματοδοτικής Σταθερότητας, Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας) ·

●

την υιοθέτηση ενός «δημοσιονομικού συμφώνου» (Fiscal Compact)·

●

την ενδυνάμωση της οικονομικής συνεργασίας (και της αμοιβαίας
εποπτείας) σε ζητήματα γενικότερης οικονομικής πολιτικής (Euro-Plus-Pact,
διαδικασία εποπτείας μακροοικονομικών ανισορροπιών)·

●

την ενίσχυση της κεντρικής εποπτείας των εθνικών προϋπολογισμών (twopack)·

●

καθώς και την τροποποίηση των κανονισμών των διαρθρωτικών ταμείων
(Βουλή των Ελλήνων/ Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους, 2014).

Αν και οι αλλαγές στο περιεχόμενο της οικονομικής πολιτικής της ΕΕ έγιναν
άμεσα αντιληπτές, δεν διαφάνηκαν άμεσα οι ραγδαίες αλλαγές στο επίπεδο
των πολιτικών αποφάσεων και του τρόπου διακυβέρνησης (Bauer & Becker,
2014). Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν
ως απάντηση στην κρίση μετέβαλαν το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ σε μια
σειρά από πεδία (συμπεριλαμβανόμενου του πεδίου της αγοράς εργασίας, των
εργασιακών σχέσεων και της κοινωνικής πολιτικής -de la Porte & Heins, 2014).
Η νέα οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ μπορεί να θεωρηθεί ως ένα
νέο μοντέλο ευρωπαϊκής πολιτικής, με βασική έκφραση τον παρεμβατισμό
(intrusiveness). Αυτό που διακρίνει τον «νέου τύπου» παρεμβατισμό της ΕΕ, είναι
μια αυξανόμενη αυταρχική προσέγγιση, «από τα πάνω προς τα κάτω», με το
ευρωπαϊκό επίπεδο να παρεμβαίνει και να καθορίζει άμεσα εθνικές πολιτικές,
ακόμα και σε πεδία όπου η ΕΕ δεν έχει τυπικά καμία αρμοδιότητα.
Συγκεκριμένα από το 2010 και μετά, καταγράφονται πρακτικές παρέμβασης
των θεσμών της ΕΕ σε πρωτίστως εθνικά ζητήματα, με το βαθμό παρεμβατισμού
να διαφοροποιείται και να ποικίλει από τις «απλές» συστάσεις (χωρίς κυρώσεις)
για ορισμένες χώρες και φτάνοντας μέχρι τα μνημόνια, συνοδευόμενα από πολύ
αυστηρές κυρώσεις.
Μια ακόμη έκφανση αυτού του παρεμβατισμού συνιστά η ενίσχυση του
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ρόλου των εκτελεστικών οργάνων της ΕΕ έναντι εθνικών κοινοβουλίων (Schulten
& Müller, 2015). Κεντρικοί θεσμοί, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο, και η Ε.Κ.Τ. είδαν το ρόλο τους να ενδυναμώνεται. Απέκτησαν νέες
ουσιαστικές εξουσίες επίβλεψης και πιθανής επιβολής κυρώσεων πάνω στα
κράτη-μέλη.
Όλα δείχνουν ότι διαμορφώνεται ένα διαφορετικό είδος και πλαίσιο σχέσεων
μεταξύ του ευρωπαϊκού και του εθνικού επιπέδου διακυβέρνησης, ακόμα και
σε πεδία που υποτίθεται ότι θεωρούνται αποκλειστικά εθνικής αρμοδιότητας
(Ongaro, 2014). Στην πραγματικότητα, η νέα οικονομική διακυβέρνηση
συνεπάγεται μεγαλύτερη διείσδυση των ευρωπαϊκών θεσμών στις εθνικές
δημοσιονομικές αποφάσεις και την προσαρμογή των εθνικών νομικών πλαισίων,
έτσι ώστε να συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Οι νέοι θεσμοί
που δημιουργήθηκαν έχουν μακροπρόθεσμες συνέπειες και επηρεάζουν το όλο
οικοδόμημα της ΕΕ διότι εγκαινιάζουν τόσο μια μετατόπιση της ισορροπίας
μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών αρμοδιοτήτων και πεδίων παρέμβασης, όσο και
μια ενίσχυση των εξουσιών επιτήρησης της ΕΕ πάνω στα κράτη-μέλη της (Ladi &
Tsarouhas, 2014∙ Schulten & Müller, 2013).
Η εμπειρία των τελευταίων χρόνων δείχνει ότι ο παρεμβατισμός αυτός δεν
είναι σύμφωνος με τις «συνήθεις» πρακτικές της ΕΕ τόσο από πλευράς μεθόδων,
όσο και από πλευράς περιεχομένου.
Τα δημοκρατικά ελλείμματα της νέας οικονομικής διακυβέρνησης έχουν
επισημανθεί επανειλημμένα από πολλούς συγγραφείς. Σύμφωνα με τον Erne
(2012), αυτή η μορφή διακυβέρνησης δεν έχει τίποτα δημοκρατικό με την κλασική
έννοια του όρου. Ο συγγραφέας, αναφερόμενος στις συστάσεις των Mario
Draghi και Jean-Claude Trichet το 2011 προς την ιταλική κυβέρνηση, προκειμένου
αυτή να εφαρμόσει μια σειρά από φιλικά προς την επιχειρηματικότητα μέτρα
μέσα από μία και μοναδική πράξη νομοθετικού περιεχομένου, καταλήγει στο
ότι: «Η περιφρόνηση κορυφαίων αξιωματούχων της ΕΕ και της Ε.Κ.Τ. για τις
δημοκρατικές διαδικασίες είναι όντως εντυπωσιακή» (Erne, 2012: 353).
Ο Streeck (2011) επεσήμανε ότι η οικονομική κρίση και η συνακόλουθη
κρίση χρέους έφερε στο προσκήνιο μια νέα παραλλαγή της διαμάχης μεταξύ
καπιταλισμού και δημοκρατίας, και αυτό γιατί «οι αγορές» υπαγορεύουν με
πρωτοφανή πλέον τρόπο σε κυρίαρχα και δημοκρατικά εθνικά κράτη τι πρέπει
αυτά να κάνουν για τους πολίτες τους. Ειδικότερα σε χώρες, όπως η Ελλάδα:
«[...] οτιδήποτε μοιάζει με δημοκρατία θα καταργηθεί αποτελεσματικά για
πολλά χρόνια, καθώς οι εθνικές κυβερνήσεις ανεξαρτήτως πολιτικού χρώματος
εξαναγκάζονται να συμπεριφερθούν υπεύθυνα, έτσι όπως αυτό ορίζεται από
τις διεθνείς αγορές και τους οργανισμούς, θα πρέπει να επιβάλλουν αυστηρή
λιτότητα στις κοινωνίες τους, με τίμημα να γίνονται όλο και πιο αδιάφορες
απέναντι στους πολίτες τους» (Streeck, 2011, 20).
Θεωρητικά, στον ευρωπαϊκό χώρο οι πολιτικοί ηγέτες σε εθνικό επίπεδο
δρουν εντός ενός πολύπλοκου θεσμικού πλέγματος που διαμορφώνει τη
συμπεριφορά τους, όπου, αφενός, πρέπει να ικανοποιήσουν τα αιτήματα του
εγχώριου εκλογικού σώματος και, αφετέρου, να ικανοποιήσουν τα συμφέροντα
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των υπολοίπων πολιτικών ηγετών εντός ΕΕ, προκειμένου να διασφαλίσουν τη
συμμετοχή τους σε αυτή. Συχνά οι δύο κατηγορίες συμφερόντων δεν συμπίπτουν
και πιθανώς είναι και συγκρουόμενες. Τα τελευταία χρόνια, αυτή η ένταση
μεταξύ «εθνικού» και «ευρωπαϊκού» γίνεται ασύμμετρη (Regan, 2013).
Ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης που αφορά στο δημοκρατικό έλλειμμα της
νέας οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ σχετίζεται με το εάν και κατά πόσο οι
διάφοροι θεσμοί της ΕΕ (ξεκινώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ε.Κ.Τ.
και καταλήγοντας στις Συνόδους Κορυφής) νομιμοποιούνται να παρεμβαίνουν
κατ’ αυτόν τον τρόπο. Ειδικότερα, τίθεται το ερώτημα εάν η ΕΕ -ακόμα και
εάν αυτή δρα στο όνομα των κρατών-μελών της- νομιμοποιείται, μέσα από
την αμφισβητούμενη μορφή της Τρόικας που δεν υπόκειται σε καμία κοινοτική
ρύθμιση, να καθορίζει γενικότερες «μεταρρυθμίσεις» (Regan, 2013∙ Natali, 2015∙
Schömann, 2015).

4.

O Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Διάλογος κατά τα πρώτα χρόνια της
οικονομικής κρίσης: γενικές επισημάνσεις

Μια ακόμα ένδειξη του δημοκρατικού αυτού ελλείμματος έγκειται στο γεγονός
ότι, τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια κρίσης και στο πλαίσιο των πρώτων κύκλων
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η όποια συμμετοχή των ευρωπαίων κοινωνικών
εταίρων δεν παρέμενε παρά μονάχα τυπική, με δεδομένο ότι δεν τους δινόταν
η δυνατότητα να ασκήσουν πραγματικό έλεγχο. Κατά βάση η διαβούλευση
περιορίστηκε σε τυπικά ζητήματα, σε σχέση με τα οποία τους ζητήθηκε να
εκφέρουν την άποψή τους, χωρίς όμως να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν
στη χάραξη πολιτικής. Υπό αυτές τις συνθήκες, τουλάχιστον, τα συνδικάτα
δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα περισσότερο από το να αντιδράσουν και να
απορρίψουν, συνήθως ήδη προειλημμένες αποφάσεις (Bongelli, 2018 -βλέπε
ακολούθως).
Όσον αφορά τον διμερή ΕΚΔ, κατά πρώτον, η κρίση δημιούργησε ένα
νέο πλαίσιο επηρεάζοντας τα θέματα και τα αποτελέσματα των εν εξελίξει
διαβουλεύσεων και διαπραγματεύσεων (Guyet, Tarren & Triomphe, 2012). Κατά
δεύτερον, η: «Οικονομική κρίση βρισκόταν στην πρώτη γραμμή των συζητήσεων
μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, οδηγώντας σε μια σειρά από κοινές δράσεις, αλλά
και σε διαφωνίες» (European Commission, 2010, 173). Αφενός, οι διαπραγματεύσεις
κατέστησαν συχνά πιο επίπονες δεδομένων των πιο «ακανθωδών» ζητημάτων
που έπρεπε να διαχειριστούν οι κοινωνικοί εταίροι. Διαφωνίες για ουσιαστικά
ζητήματα, όπως η αξιολόγηση των αιτίων της κρίσης από τους διακλαδικούς
κοινωνικούς εταίρους, αλλά και η έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των κοινωνικών
εταίρων, λειτούργησαν ανασταλτικά για την ανάπτυξη κοινωνικού διαλόγου στην
περίπτωση ορισμένων επιτροπών (European Commission, 2010). Αφετέρου, όμως,
λόγω των επιτακτικών ζητημάτων που έπρεπε να αντιμετωπιστούν, ανέκυψαν
και ορισμένα πεδία κοινού ενδιαφέροντος, όπως λ.χ. η ανάγκη συντονισμένης
δράσης μεταξύ των κρατών μελών, η διαμόρφωση οικονομικών και φορολογικών
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κινήτρων για τη στήριξη της ανάκαμψης (Guyet, Tarren & Triomphe, 2012).
Σε γενικές γραμμές, οι δραστηριότητες των ευρωπαϊκών επιτροπών
κοινωνικού διαλόγου που σχετίζονται με την οικονομική κρίση μπορούν να
διακριθούν σε δύο κατηγορίες. Από τη μια, ορισμένοι κοινωνικοί εταίροι, λόγω
του κατεπείγοντος και σοβαρού χαρακτήρα της οικονομικής ύφεσης, ανέλαβαν
άμεσες κοινές δράσεις που αφορούσαν ειδικά στην αντιμετώπιση της κρίσης.
Από την άλλη, σε κάποιες επιτροπές πολλές εν εξελίξει δραστηριότητες και
κοινές δράσεις απέκτησαν ιδιαίτερη σημασία υπό το πρίσμα της κρίσης, όπως
λ.χ. οι κοινές δράσεις σε σχέση με ζητήματα επιχειρησιακών αναδιαρθρώσεων,
διαχείρισης της αλλαγής, αγοράς εργασίας, κατάρτισης, ανάπτυξης δεξιοτήτων,
και ευελιξίας με ασφάλεια (European Commission, 2010).
Παράδειγμα τέτοιας δράσης σε διακλαδικό επίπεδο την συγκεκριμένη
περίοδο είναι η κοινή δράση της ETUC και της UEAPME, που αφορά στη
συνεργασία μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των συνδικαλιστικών
οργανώσεων για κοινά οικονομικά και κοινωνικά θέματα το 2009, ως απάντηση
στην πρωτοβουλία Small Business Act της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2008. Όπως
επισημαίνεται στην κοινή ανακοίνωση: «Καθώς οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και
οι εργαζόμενοι πλήττονται σοβαρά από την τρέχουσα χρηματοπιστωτική και
οικονομική κρίση, η αναζήτηση του καλύτερου συνδυασμού πολιτικών για την
αντιμετώπιση των κρίσεων και της αναταραχής, καθώς και για τη στήριξη της
οικονομικής ανάκαμψης και της σταθεροποίησης της αγοράς εργασίας αποτελεί
κοινό πεδίο ενδιαφέροντος για τους ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους. Και
έχοντας κατά νου τον κυρίαρχο ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην
οικονομία της Ευρώπης και τη σημαντική συμβολή τους στην απασχόληση, είναι
προφανές ότι οι ΜΜΕ διαδραματίζουν καίριο ρόλο σε αυτήν την ανάκαμψη».31 Οι
δύο Συνομοσπονδίες εστίασαν σε μια σειρά από ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος
και για τις δύο πλευρές (Πλαίσιο 4).
Η σχετική πρωτοβουλία αποτελεί συνέχεια ανάλογων κοινών πρωτοβουλιών
των δύο οργανώσεων τα προηγούμενα χρόνια, όπως, λόγου χάρη, η Κοινή
δήλωση για την αναγνώριση του «κοινωνικού διαλόγου ως μέσου για την
αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν
οι μικρές επιχειρήσεις» το 2001.

31 ETUC, Cooperation between SMEs and trade unions europe common economic and social
concerns, (Brussels, 09/06/2009).
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Πλαίσιο 4 : Κοινή δράση της ETUC και της UEAPME για τη συνεργασία
μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των συνδικαλιστικών
οργανώσεων για κοινά οικονομικά και κοινωνικά θέματα (2009)
Η κοινή δράση των ETUC & UEAPME αφορούσε:
● στις προκλήσεις που εγείρει η οικονομική κρίση για τις ΜΜΕ σε σχέση
με τις επιχειρησιακές αναδιαρθρώσεις [«σιωπηρή αναδιάρθρωση»
(silent restructuring)]. Όπως επισημαίνεται στη σχετική έκθεση:
«Είναι κοινό χαρακτηριστικό των διαρθρωτικών αλλαγών στις ΜΜΕ
ότι στις περισσότερες περιπτώσεις διεξάγεται σιωπηλά χωρίς να
λαμβάνει μεγάλη δημόσια προσοχή. Ενώ οι αναδιαρθρώσεις, ιδίως
στην περίπτωση της offshore μετεγκατάστασης και του outsourcing
σε μεγάλες εταιρείες, αποτελεί στις περισσότερες χώρες της ΕΕ
αντικείμενο έντονου δημόσιου διάλογου […] οι επιπτώσεις τόσο των
μακρο- όσο και των μικροοικονομικών αναδιαρθρώσεων των ΜΜΕ
απουσιάζουν από τον δημόσιο διάλογο» (Voss, 2009, 11)·
● στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη και στις επιπτώσεις τους ως
προς τη στήριξη στις ΜΜΕ·
● στη διαχείριση των προκλήσεων που εγείρουν οι δημογραφικές
αλλαγές (γηράσκον εργατικό δυναμικό) και στο ρόλο της κατάρτισης
στις ΜΜΕ·
● στη διάχυση της καινοτομίας στις ΜΜΕ και στο ρόλο των κοινωνικών
εταίρων. Όπως επισημαίνεται στη σχετική έκθεση: «Είναι ανάγκη να
εφαρμοστεί καλύτερα η αρχή του «Σκέψου σε μικρή κλίμακα» (Think
Small) στη χρηματοδότηση της ΕΕ. Όπως επισημαίνουν εκπρόσωποι
των ΜΜΕ σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ, φαίνεται ότι υπάρχει ανάγκη
βελτίωσης της υποκείμενης έννοιας της καινοτομίας στα ευρωπαϊκά
χρηματοδοτικά προγράμματα, προκειμένου να καλυφθεί καλύτερα
και να συμπεριληφθεί η διάσταση των ΜΜΕ και να καταστεί πιο εύκολο
για τις ΜΜΕ να καταστούν επιλέξιμες για χρηματοδοτική στήριξη
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πολιτικής για την καινοτομία» (Voss,
2009, 46). Όσον αφορά τον κοινωνικό διάλογο και την κοινωνική
συνεργασία, διαπιστώνουν ότι υπάρχει ένα σαφές χάσμα μεταξύ του
ευρωπαϊκού, εθνικού, κλαδικού, ή περιφερειακού/τοπικού επιπέδου,
όπου τα συνδικάτα και οι οργανώσεις εργοδοτών συνεργάζονται
πολύ αποτελεσματικά, διαβουλεύονται και αναπτύσσουν από κοινού
(δράσεις για) την καινοτομία, τη βελτίωση της ποιότητας κ.λ.π.,
και του επιχειρησιακού επιπέδου, όπου ο κοινωνικός διάλογος, η
συμμετοχή των εργαζομένων και/ή των συνδικαλιστικών οργανώσεων
δεν λαμβάνει, παρά ελάχιστα, χώρα στις ΜΜΕ (Voss, 2009).
● Η αδήλωτη εργασία ως παράγοντας αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ
των ΜΜΕ και ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων.

64

5.

5.1.

Η συμμετοχή των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου
Ο κύκλος του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και ο ρόλος των ευρωπαίων
κοινωνικών εταίρων και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου

Στο επίκεντρο της νέας οικονομικής διακυβέρνησης βρίσκεται το Ευρωπαϊκό
εξάμηνο, ένας μηχανισμός συντονισμού της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής,
σε ετήσια βάση, που υιοθετήθηκε το 2011, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».32
Μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζουν τις προτεραιότητες
σχετικά με την Ετήσια Επισκόπηση Ανάπτυξης (ΕΕΑ -Annual Growth Survey),
επανεξετάζουν τα Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων, και εκδίδουν τις
Ειδικές Συστάσεις προς τα κράτη μέλη (Country Specific Recommendations
-CSRs), οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις συνοδεύονται και από τη δυνατότητα
επιβολής οικονομικών κυρώσεων.
Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συγκεντρώνει στο πλαίσιο ενός ενιαίου ετήσιου
κύκλου συντονισμού πολιτικής ένα ευρύ φάσμα μηχανισμών με διαφορετική
νομική βάση (Zeitlin & Vanhercke, 2014, 2015) και βασίζεται σε τρεις πυλώνες
(Sabato, 2018):
●

τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την ανάπτυξη που περιλαμβάνει πέντε
στόχους που θα πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το 2020 ·

●

το αναθεωρημένο Σύμφωνο για τη Σταθερότητα και την Ανάπτυξη (Stability
and Growth Pact - SGP) για το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών·

●

τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών (Macroeconomic Imbalances
procedure - MIP), που στοχεύει στον συντονισμό της μακροοικονομικής
πολιτικής.

Ο κύκλος του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ξεκινά κάθε χρόνο τον Νοέμβριο,
όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει την ΕΕΑ και την
Έκθεση
Μηχανισμού Επαγρύπνησης (ΕΜΕ -Alert Mechanism Report - AMR).33 Η ΕΜΕ
προσδιορίζει τις χώρες της ΕΕ που ενδεχομένως πλήττονται από ανισορροπίες,
απαιτώντας σε δεύτερο στάδιο μια εμπεριστατωμένη αξιολόγηση που θα
ερευνά διεξοδικότερα τους κινδύνους των ανισορροπιών και την προσαρμογή
32 Η «Ευρώπη 2020» είναι η αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ για μια έξυπνη, βιώσιμη και
χωρίς αποκλεισμούς οικονομία. Και οι στόχοι της αφορούσαν: στην απασχόληση, στην έρευνα
και ανάπτυξη (Ε&Α), στην κλιματική αλλαγή και ενέργεια, στην εκπαίδευση, και τέλος στη
φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισμό.
33 Η ΕΜΕ αποτελεί το σημείο εκκίνησης του ετήσιου κύκλου της διαδικασίας
μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΔΜΑ) που αποσκοπεί στον προληπτικό εντοπισμό
υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ο ρόλος της έκθεσης του μηχανισμού επαγρύπνησης (ΕΜΕ), Summaries
of EU Legislation, (Date of last review: 20/05/2015).
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σε αυτές. Στην ΕΕΑ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει τις βασικές οικονομικές
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ και προτείνει μέτρα πολιτικής για την
επόμενη χρονιά. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ενσωματώνουν τις προτεραιότητες
και τα μέτρα που προβλέπονται από την ΕΕΑ, όταν υποβάλουν τα Προγράμματα
Σταθερότητας και Σύγκλισης [Stability and Convergence Programmes (SCP)]
που αφορούν τις δημοσιονομικές πολιτικές και τα Εθνικά Προγράμματα
Μεταρρυθμίσεων [National Reform Programmes (NRPs)].34 Αυτές οι δύο Εκθέσεις
υποβάλλονται από τα κράτη-μέλη τον Απρίλιο, προκειμένου να διασφαλιστεί
η συμπληρωματικότητα οικονομικών και άλλων διαρθρωτικών πολιτικών. Τον
Μάιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφού αξιολογήσει τα SCP και τα NRPs, προβαίνει σε
ειδικές για κάθε κράτος-μέλος συστάσεις [Country-specific Recommendations
(CSRs)]. Τον Ιούνιο, οι Συστάσεις ψηφίζονται από το Συμβούλιο της ΕΕ και,
τέλος, τον Ιούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικυρώνει τις συστάσεις, κλείνοντας
με αυτόν τον τρόπο τον «ευρωπαϊκό» κύκλο του Εξαμήνου. Ακολούθως, ξεκινά
η φάση εφαρμογής στα κράτη μέλη [«εθνικός» κύκλος του Εξαμήνου (Sabato,
2018), Παράρτημα 6].
Από την έναρξή της το 2011, η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξάμηνου
υπόκειται σε αλλαγές που επηρεάζουν τόσο τη διακυβέρνησή του, όσο και
τις ουσιαστικές αποφάσεις πολιτικής. Στόχος αυτών των αλλαγών ήταν
κυρίως η βελτίωση της νομιμότητας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, με όρους
αποτελεσματικότητας, λογοδοσίας, διαφάνειας, ενσωμάτωσης και ανοικτού
χαρακτήρα των διαδικασιών, έτσι ώστε να παραχθούν συστάσεις πολιτικής, οι
οποίες θα νομιμοποιούνται στα μάτια των κρατών-μελών. Μετά από μια αρχική
φάση «κατάσβεσης» των συνεπειών της κρίσης δημοσίου χρέους, που ξεκίνησε
το 2010 και η οποία χαρακτηρίζεται από πολιτικές που επικεντρώνονται στην
αυστηρή λιτότητα και στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
με επικεφαλής τον Jean-Claude Juncker, από τον Νοέμβριο του 2014, επιδίωξε να
υπερβεί αυτήν την υπέρμετρη προσήλωση στις πολιτικές λιτότητας (Crespy and
Schmidt, 2017 -βλέπε παρακάτω).
Με βάση την αποτίμηση των μέχρι τώρα εξελίξεων, διακρίνονται τρείς
περίοδοι ως προς τη συμμετοχή των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων στα βασικά
στάδια της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.35

34 Οι κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ υποβάλλουν στην Επιτροπή:
το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων,
το πρόγραμμα σταθερότητας -ένα 3ετές δημοσιονομικό σχέδιο όσον αφορά τις χώρες της
ζώνης του ευρώ, ή,
το πρόγραμμα σύγκλισης -ένα 3ετές δημοσιονομικό σχέδιο όσον αφορά τις χώρες που δεν
ανήκουν στη ζώνη του ευρώ.
Τα προγράμματα περιγράφουν λεπτομερώς τις συγκεκριμένες πολιτικές που θα εφαρμόσει
κάθε χώρα για την τόνωση της απασχόλησης και της ανάπτυξης και για την πρόληψη/
διόρθωση των ανισορροπιών, καθώς και τα συγκεκριμένα σχέδιά τους για να συμμορφωθούν
με τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις της ΕΕ και τους γενικούς δημοσιονομικούς κανόνες (βλ.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων και προγράμματα σταθερότητας
και σύγκλισης»).
35 Η περιοδολόγηση βασίζεται στους: Zeitlin &Vanhercke, 2014, 2015.
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Η περίοδος 2011 - 2013 χαρακτηρίστηκε από την απουσία δομημένων
μηχανισμών για την έγκαιρη και επαρκή ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών
εταίρων, καθώς και από την ανεπάρκεια των διαθέσιμων πόρων που θα τους
επέτρεπαν να επηρεάσουν ουσιαστικά τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.
Αν και δεν υπάρχουν παρά μονάχα ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με τους
ακριβείς μηχανισμούς συμμετοχής των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων στο
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο εκείνη την περίοδο, αυτή κρίθηκε ως ανεπαρκής όχι μόνο
από τους ίδιους τους Ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους, αλλά και από όργανα
της ΕΕ. Συνήθως, η συμμετοχή αυτή περιορίστηκε στην ενημέρωση σχετικά με
τις εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, ενώ οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι και
αντέδρασαν σε αυτές, κυρίως μέσω δηλώσεων, θέσεων και ψηφισμάτων (Crespy
& Schmidt, 2017∙ Zeitlin & Vanhercke, 2014, 2015).
Πέραν του διαδικαστικού, διατυπώθηκαν και εκτεταμένες κριτικές σχετικά
με την κοινωνική διάσταση (ή μάλλον την απουσία αυτής) του Ευρωπαϊκού
Εξαμήνου, οι οποίες συνοψίζονται σε τρία σημεία (Zeitlin & Vanhercke, 2018):
●

η υπαγωγή των κοινωνικών στόχων στους οικονομικούς στόχους: «Οι αρχικές
εμπειρίες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου φαίνεται να επιβεβαιώνουν
τους χειρότερους φόβους των επικριτών ότι το νέο ολοκληρωμένο πλαίσιο
συντονισμού της πολιτικής της ΕΕ θα οδηγούσε στην υπαγωγή των στόχων
της κοινωνικής συνοχής στη δημοσιονομική εξυγίανση, στη δημοσιονομική
λιτότητα και στη συρρίκνωση των κοινωνικών παροχών που επιβάλλονται
από τους εμπλεκομένους στην οικονομική πολιτική (Zeitlin & Vanhercke,
2014, 27)·

●

η βαρύνουσα θέση των συντελεστών που σχετίζονται με την οικονομική
πολιτική, έναντι των ομολόγων τους στα πεδία της κοινωνικής πολιτικής
και της πολιτικής απασχόλησης στο πλαίσιο των διαδικασιών λήψης
αποφάσεων·

●

ο καταναγκαστικός και περιοριστικός χαρακτήρας του, μέσω της επιβολής
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων και σε πεδία
εθνικής αρμοδιότητας.

Σε ό,τι αφορά τον ΕΚΔ, η χρονική περίοδος μέχρι περίπου το 2014 (που συμπίπτει
με τη δεύτερη θητεία της «Επιτροπής Barroso») θεωρείται ως μια περίοδος
αποδυνάμωσης ή ακόμα και κατάρρευσης του, η οποία οφείλεται σε μια σειρά
από αλληλένδετους παράγοντες (Degryse, 2017∙ ETUI, 2017∙ Lindner, 2018):
●

την περιορισμένη στήριξη του κοινωνικού διαλόγου από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή -ιδίως κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας της Επιτροπής
Barroso- καθώς και το γεγονός ότι τα πρώτα χρόνια της κρίσης ύψιστη
προτεραιότητά της ήταν η αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, με
τον κοινωνικό διάλογο να γίνεται αντιληπτός συχνά ως πρόσκομμα: «Η
Επιτροπή, η οποία είχε προηγουμένως αποτελέσει την κύρια κινητήρια
δύναμη, αποσύρθηκε σταδιακά ως (προ) ενεργητικός παράγοντας στον
ΕΚΔ και στα δύο επίπεδα. Η απόδειξη αυτής της αποδέσμευσής της μπορεί
να ιδωθεί στον (σκόπιμα;) ξεχασμένο ρόλο του κοινωνικού διαλόγου
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στη στρατηγική της ΕΕ για το 2020, στην απορρυθμιστική προσέγγιση
της Επιτροπής (και του Συμβουλίου) προς τους φορείς και τις δομές του
κοινωνικού διαλόγου, όπως αυτή εκφράζεται στα μνημόνια και στις ειδικές
ανά χώρα συστάσεις που εκδίδονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου
και, τέλος, στην άρνησή της να υποβάλει προτάσεις προκειμένου ορισμένες
κλαδικές συμφωνίες-πλαίσιο […] να μετατραπούν σε οδηγίες, παρά το κοινό
αίτημα των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων να το πράξει» (ETUI, 2017, 50).
●

την αυξανόμενη εχθρότητα προς τον κοινωνικό διάλογο μεταξύ των
κυβερνήσεων ορισμένων κρατών μελών, όπως προκύπτει από τις ενέργειές
τους σε εθνικό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο ΕΕ·

●

την αποστασιοποίηση των ευρωπαίων εργοδοτών και την αυξανόμενη
προσήλωσή τους στο παγκόσμιο έναντι του ευρωπαϊκού επίπεδου.

Από το 2014 και μετά, και ειδικότερα μετά το 2015, έχουν αναληφθεί διάφορες
πρωτοβουλίες, ιδίως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την ενίσχυση του ρόλου
των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων. Οι πρωτοβουλίες αυτές περιλαμβάνουν
τη δημιουργία περισσότερων πεδίων συμμετοχής της και μια πιο τακτική και
έγκαιρη πρόσβαση σε μια σειρά διαδικασίες λήψης αποφάσεων (Crespy &
Schmidt, 2017∙ Zeitlin & Vanhercke, 2014, 2015). Μεταξύ άλλων, συγκροτήθηκαν
πιο δομημένοι μηχανισμοί προκειμένου να διασφαλιστεί πιο έγκαιρη και πιο
συστηματική διαβούλευση σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο [ειδικά μέσω της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Επιτροπής Απασχόλησης (Employment Committee
-EMCO)]. Ως στόχος τέθηκε η ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης (socialization)
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η οποία διαφαίνεται από: την αύξηση της έμφασης
στους κοινωνικούς στόχους στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων που θέτει η ΕΕ
και στις Ειδικές Συστάσεις προς τα κράτη μέλη (CSRs)· την εντατικοποίηση της
«κοινωνικής παρακολούθησης» (social monitoring), της πολυμερούς επιτήρησης
και της αξιολόγησης· και την ενδυνάμωση του ρόλου θεσμών, όπως είναι η EMCO
και η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας (Social Protection Committee -SPC). Η
ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης φαίνεται να προκύπτει από τη δηλωμένη
πρόθεση της Επιτροπής Juncker να ενισχύσει τους Ευρωπαίους κοινωνικούς
εταίρους (Zeitlin & Vanhercke, 2014, 2015, βλ. παρακάτω).
Από τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2016 η συμμετοχή ενισχύθηκε
με πρόσθετες -και θεσμοθετημένες- διαδικασίες (όπως η εκ των προτέρων
διαβούλευση σχετικά με τις Εθνικές Εκθέσεις (CSRs -βλέπε παρακάτω, Zeitlin
& Vanhercke, 2014, 2015). Ο κύκλος του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2016 ήταν
ο πρώτος που λειτούργησε σύμφωνα με τους στόχους που όρισε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του Ευρωπαϊκού Εξάμηνου τον Οκτώβριο
του 2015 (Crespy & Schmidt, 2017).

68

5.2.

Οι μορφές συμμετοχής των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων στο
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο

Ως προς το είδος της συμμετοχής των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων, αυτή
λαμβάνει τέσσερις μορφές (Zeitlin & Vanhercke, 2014, 2015):
●

πληροφόρηση (απλή ανταλλαγή γνώσεων)·

●

διαβούλευση (δυνατότητα να εκφράζονται απόψεις επί μιας πρότασης και
να επηρεάζουν την τελική απόφαση, χωρίς όμως να εμπλέκονται στη λήψη
της εν λόγω απόφασης)·

●

συμμετοχή (ικανότητα επιρροής της διαδικασίας και ενσωμάτωση των
απόψεών τους στα τελικά αποτελέσματα)·

●

συναπόφαση (συναινετικές αποφάσεις σχετικά με τις επιλογές και τις
προτεραιότητες της πολιτικής, συνυπευθυνότητα για το τελικό αποτέλεσμα).

Η συμμετοχή τους λαμβάνει χώρα μέσω των ακόλουθων μηχανισμών (Zeitlin &
Vanhercke, 2014, 2015):
Εκ των προτέρων διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την Ετήσια
Επισκόπηση Ανάπτυξης (ΕΕΑ), καθώς και άτυπες απογραφικές συναντήσεις καθ’
όλη τη διάρκεια του κύκλου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η άτυπη διαβούλευση
πριν από τη δημοσίευση της ΕΕΑ ξεκίνησε στα τέλη του 2012 με την εκπόνηση
της ΕΕΑ του 2013 (αν και ως επί το πλείστον περιοριζόταν σε εργασιακά θέματα).
Από το 2015, η διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με τις ΕΕΑ
έχει λάβει πιο τυπικό χαρακτήρα.
Άτυπες ανταλλαγές σχετικά με τις Εθνικές Εκθέσεις (CSRs): από το 2015, μετά
τη δημοσίευση της CSR τον Φεβρουάριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει
άτυπες συναντήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους προκειμένου αυτοί να
καταθέσουν τα σχόλιά τους. Από το 2016, προστέθηκε και μια εκ των προτέρων
(ex ante) διαβούλευση πριν από τη δημοσίευση των CSRs.
Ευρωπαϊκές δομές κοινωνικού διαλόγου: Τα σχετιζόμενα με το Ευρωπαϊκό
Εξάμηνο ζητήματα επηρέασαν και τις παραδοσιακές δομές κοινωνικού διαλόγου.
Για παράδειγμα στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Κοινωνικού Διαλόγου (ΕΕΚΔ) συζητήθηκαν και θέματα που σχετίζονται με το
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Κάτι ανάλογο συνέβη και στο πλαίσιο των Τριμερών
Κοινωνικών Συνόδων Κορυφής (Tripartite Social Summits) που με την πάροδο
του χρόνου έχουν επικεντρωθεί στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο36. Τέλος, και στις
Συναντήσεις Μακροοικονομικού Διαλόγου (Macro-Economic Dialogue meetings),
στις οποίες συμμετέχουν μεταξύ άλλων και εκπρόσωποι των Ευρωπαίων

36 Κάτι τέτοιο συνέβη, για παράδειγμα, στις Συνόδους Κορυφής που πραγματοποιήθηκαν
τον Μάρτιο 2014, τον Οκτώβριο του 2015 και τον Μάρτιο του 2016.
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κοινωνικών εταίρων37, και οι οποίες λαμβάνουν χώρα δύο φορές το χρόνο, το
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο αποτελεί ένα από τα θέματα ημερήσιας διάταξης.
Η Επιτροπή Απασχόλησης (Employment Committee -EMCO) συνεδριάζει τακτικά
με τις ευρωπαϊκές οργανώσεις κοινωνικών εταίρων, στη βάση του Πρωτόκολλου
συνεργασίας του 201538 . Αυτή η συνεχής διαβούλευση αφορά κάθε στάδιο της
διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου:
α) Οι ανταλλαγές μεταξύ της EMCO και των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων
ξεκινούν τον Δεκέμβριο - Ιανουάριο, προκειμένου να συζητηθεί το
περιεχόμενο της ΕΕΑ και της Κοινής έκθεσης για την απασχόληση (Joint
Employment Report - JER) έτσι ώστε να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα
στοιχεία για τη σύνταξη του προσχεδίου της ΕΕΑ και της JER ·
β) την Άνοιξη, η συντονιστική ομάδα της EMCO (EMCO Steering Group) και οι
Γραμματείες των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων συζητούν σχετικά με τη
διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· τον Μάιο, η EMCO οριστικοποιεί το
προσχέδιο γνώμης για τα Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων και την
εφαρμογή των CSRs προς το Συμβούλιο Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής,
Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO). Σε αυτό το πλαίσιο, οι κοινωνικοί εταίροι
συμμετέχουν στην αξιολόγηση των CSR του προηγούμενου έτους που
γίνονται από την EMCO, καταθέτοντας τις απόψεις τους σχετικά με την
καταλληλότητα και τη διαδικασία εφαρμογής·
γ) τον Ιούνιο, η συντονιστική ομάδα της EMCO συναντά τους Γραμματείς των
Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων προκειμένου να καταγραφούν οι πρώτες
τους αντιδράσεις στα προσχέδια των CSR.
Το Συμβούλιο Κοινωνικών Υποθέσεων (Social Affairs Council): Από το δεύτερο
εξάμηνο του 2014, οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι καλούνται να συμμετάσχουν
σε συζητήσεις κατά τις άτυπες συνεδριάσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και
Κοινωνικών Υποθέσεων.
Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (European Economic and
Social Committee): Ένα από τα κύρια καθήκοντα της «Συντονιστικής Επιτροπής
της ΕΟΚΕ για την «Ευρώπη 2020» είναι η ενεργός συμμετοχή των εθνικών
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών στην αξιολόγηση των μεταρρυθμίσεων
στο πλαίσιο της «Ευρώπης 2020». Η ΕΟΚΕ εκδίδει εκ των υστέρων (ex-post)
γνώμες πάνω σε έγγραφα που σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, αν και
η επιρροή της φαίνεται να είναι περιορισμένη. Επιπρόσθετα, η συντονιστική
επιτροπή της ΕΟΚΕ δημοσίευσε μια σειρά από συστάσεις και προτάσεις για
τη βελτίωση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων (συμπεριλαμβανομένης της
κοινωνίας των πολιτών) στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.
37 Καθώς και εκπρόσωποι της Προεδρίας της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της
Επιτροπής Απασχόλησης (EMCO), της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής (EPC).
38 European Commission, DG Employment, Social Affairs & Inclusion, Employment Committee,
βλ. ειδικά: “Social partner cooperation with EMCO: Working Methods”, (λοιπά σχετικά κείμενα
και έγγραφα βλ. αναλυτικά https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=115&langId=el&moreDo
cuments=yes).
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Η Συμμαχία για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο (EU Semester Alliance)39: Πρόκειται
για μια συνεργασία -που δημιουργήθηκε το 2014- μεταξύ των κοινωνικών
εταίρων (κυρίως συνδικάτων) και 16 οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών
που ενεργοποιούνται σε σχέση με κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Η
Συμμαχία κλήθηκε σε συναντήσεις, που αφορούσαν στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο,
με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των Γενικών Διευθύνσεων
Απασχόλησης (DG EMPL) και Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων
(ECFIN), του Γενικού Γραμματέα (SECGEN) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και
της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας (SPC).
Από την πλευρά τους, οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι έχουν επίσης
αναπτύξει εσωτερικούς μηχανισμούς για την παρακολούθηση των εξελίξεων
στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Από την
πλευρά των συνδικάτων (ETUC), έχουν δημιουργηθεί δύο επιτροπές συναφείς
με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο: η Επιτροπή Οικονομικών και Απασχόλησης και η
Επιτροπή Συλλογικών Διαπραγματεύσεων. Από την πλευρά των εργοδοτών,
η BusinessEurope δημοσιεύει ετήσιες αξιολογήσεις της διαδικασίας του
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

6.

6.1.

Οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής Juncker σχετικά με μια «νέα αρχή
για τον κοινωνικό διάλογο» & η ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής
των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο
Οι ενδείξεις ευαισθητοποίησης των ευρωπαϊκών θεσμικών
οργάνων

Σε επίπεδο ΕΕ, υπήρξε σταδιακή αναγνώριση της σημασίας της συμμετοχής των
κοινωνικών εταίρων στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.
Στις 28 Νοεμβρίου 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ένα σχέδιο
στρατηγικής για μια βαθιά και ουσιαστική Οικονομική και Νομισματική Ένωση
(ΟΝΕ) που θα προσφέρει ένα όραμα για μια εύρωστη και σταθερή αρχιτεκτονική
για την πολιτική, τη δημοσιονομική, και την οικονομική συνιστώσα της ΟΝΕ
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2012)40. Τον Δεκέμβριο του 2012 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
εξέφρασε τη στήριξή του στην ανάπτυξη της κοινωνικής διάστασης της ΟΝΕ,
όπως και στην ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου41.
Για το σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθύμισε στη σύνοδό του
τον Ιούνιο του 2013 ότι η κοινωνική διάσταση πρέπει να ενισχυθεί42. Τόνισε,
39 Eurofound, EU Semester Alliance, European Observatory of Working Life, (11 May 2015).
40 European Commission, A blueprint for a deep and genuine economic and monetary union,
Communication from the Commission (Brussels, 28.11.2012 COM(2012) 777 final).
41 European Council, Conclusions, (Brussels, 14 December 2012, EUCO 205/12 ).
42 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ανακοίνωση της επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συμβούλιο Ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της οικονομικής και νομισματικής ένωσης,
(COM/2013/0690.final).
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επίσης, ότι είναι σημαντικό να υπάρχει καλύτερος συντονισμός, και οι υπεύθυνοι
να λαμβάνουν υπόψη την κοινωνική κατάσταση και την κατάσταση της αγοράς
εργασίας στο πλαίσιο της ΟΝΕ, κυρίως χρησιμοποιώντας κατάλληλους
κοινωνικούς δείκτες και δείκτες απασχόλησης κατά τη διαδικασία συντονισμού της
οικονομικής πολιτικής του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Επιπροσθέτως, υπογράμμισε
την ανάγκη να εξασφαλιστεί καλύτερος συντονισμός της πολιτικής απασχόλησης
και της κοινωνικής πολιτικής, με πλήρη σεβασμό των εθνικών αρμοδιοτήτων,
καθώς και του ρόλου των κοινωνικών εταίρων και του κοινωνικού διαλόγου,
τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τη
σειρά του, εξέφρασε επίσης τις απόψεις του σχετικά με τις προτεραιότητες για
την επίτευξη μιας γνήσιας ΟΝΕ, συνιστώντας, ιδίως, τη σύναψη ενός κοινωνικού
συμφώνου για την Ευρώπη.
Σε ανακοίνωσή της, τον Οκτώβριο του 2013, που αφορούσε στην «Ενίσχυση
της κοινωνικής διάστασης της οικονομικής και νομισματικής ένωσης», η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2013) επεσήμανε, σε ό,τι αφορά τον κοινωνικό διάλογο,
ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης των μηχανισμών ώστε να συμμετέχουν
και οι κοινωνικοί εταίροι στο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών και των
πολιτικών για την απασχόληση σε επίπεδο ΕΕ. Ταυτόχρονα, τονίζεται η ανάγκη
βελτίωσης της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής
διακυβέρνησης, ιδίως στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, καθώς και
καλύτερης χρήσης των υφιστάμενων ευρωπαϊκών μηχανισμών κοινωνικού
διαλόγου για την έγκαιρη και αποτελεσματική διαβούλευση με τους κοινωνικούς
εταίρους στα βασικά στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό
επίπεδο: «Η Επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι είναι δυνατόν οι κοινωνικοί εταίροι
να συμμετάσχουν ακόμα περισσότερο στη διακυβέρνηση της ΕΕ και της ΟΝΕ
και παράλληλα να γίνει πλήρως σεβαστή η αυτονομία αυτών των δύο θεσμών.
Θα μπορούσαν να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για να αξιοποιηθεί
η συνέργεια και η συμπληρωματικότητα μεταξύ των διαφόρων φόρουμ, ιδίως
για να προωθηθεί η συνοχή και να αποφεύγονται οι παράλληλες διαδικασίες. Η
υποβολή εκθέσεων και η παρακολούθηση θα πρέπει να γίνεται πιο συστηματική
για να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη διαφάνεια και επικοινωνία, ενώ η σύνθεση των
φόρουμ είναι δυνατόν να απλουστευτεί. Το δυναμικό του διμερούς κοινωνικού
διαλόγου θα πρέπει να αξιοποιηθεί περαιτέρω, ενώ θα πρέπει να αναβαθμιστεί
το επίπεδο εκπροσώπησης των εθνικών κοινωνικών εταίρων σε όλα τα φόρουμ,
ιδίως στην επιτροπή κοινωνικού διαλόγου» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013, 16). Στο
πλαίσιο της σχετικής ανακοίνωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2013) πρότεινε να
βελτιωθεί η ισχύουσα διαδικασία διαβουλεύσεων ως ακολούθως:
●

συνεδρίαση της Επιτροπής με τους Ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους, πριν
από την έκδοση της Ετήσιας Επισκόπησης της Ανάπτυξης (ΕΕΑ), στο πλαίσιο
της Επιτροπής Κοινωνικού Διαλόγου·

●

τα αποτελέσματα της διαβούλευσης να κοινοποιούνται στο Συμβούλιο στο
πλαίσιο της Τριμερούς Κοινωνικής Συνόδου Κορυφής του Οκτωβρίου, ενώ οι
θέσεις των κοινωνικών εταίρων θα ενσωματώνονται στην Ετήσια Έκθεση της
Επιτροπής για τις εργασιακές σχέσεις·
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●

μετά την έγκριση της Έκθεσης, θα ακολουθεί συζήτηση σχετικά με την ΕΕΑ
και την κοινή έκθεση για την απασχόληση με τους κοινωνικούς εταίρους
στο πλαίσιο της Επιτροπής Κοινωνικού Διαλόγου. Η διαβούλευση αυτή θα
συμπληρώσει την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των επιτροπών (EMCO και SPC)
και των γραμματειών των κοινωνικών εταίρων της ΕΕ, και θα συμβάλει, στην
προετοιμασία της τριμερούς κοινωνικής συνόδου κορυφής του Μαρτίου·

●

το ισχύον σύστημα για τη διεξαγωγή θεματικών διαλόγων στο πλαίσιο των
επιτροπών EMCO και SPC θα πρέπει να εξελιχθεί και να εκσυγχρονιστεί.
Η διαδικασία διαβούλευσης θα μπορούσε να συμπληρωθεί με ad hoc
συναντήσεις προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων
σε συζητήσεις για θέματα που απασχολούν τους κοινωνικούς εταίρους (π.χ.
απασχόλησης των νέων, μισθοί, μεταρρυθμίσεις στις συντάξεις και στην
υγειονομική περίθαλψη).

Σε συνέχεια της παραπάνω ανακοίνωσης και στο πλαίσιο της Τριμερούς Κοινωνικής
Συνόδου Κορυφής, οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι (ETUC, BusinessEurope,
UEAPME, και CEEP) εξέδωσαν κοινή δήλωση (στις 24 Οκτωβρίου 2013) με θέμα
«Ενεργός συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην οικονομική διακυβέρνηση της
ΕΕ»43 (European Commission, 2015). Η συγκεκριμένη δήλωση είχε ως στόχο την
ενίσχυση της συμμετοχής τους σε όλα τα στάδια του Ευρωπαϊκού εξαμήνου: κατά
την προετοιμασία της ΕΕΑ και των εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθμισης, καθώς
και κατά την προετοιμασία των ειδικών ανά χώρα συστάσεων και των διαδικασιών
μακροοικονομικών ανισορροπιών.
Στη δήλωση αυτή επεσήμαναν δέκα αρχές που θα πρέπει να κατευθύνουν τη
συμμετοχή τους στην οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ:
●

επιβεβαιώνουν, τη στήριξη στους στόχους που θέτει η Συνθήκη για την
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς υψηλής
ανταγωνιστικότητας που να προωθεί «ένα υψηλό επίπεδο απασχόλησης,
την εξασφάλιση επαρκούς κοινωνικής προστασίας, την καταπολέμηση του
κοινωνικού αποκλεισμού, και ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης,
και προστασίας της ανθρώπινης υγείας.» (άρθρο 9)·

●

επισημαίνουν ότι ο κοινωνικός διάλογος και οι καλά ανεπτυγμένες
εργασιακές σχέσεις σε όλα τα επίπεδα αποτελούν βασικό συστατικό
στοιχείο του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και μιας δημοκρατικής
διακυβέρνησης. Συνεπώς, η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στη χάραξη
των οικονομικών πολιτικών και των πολιτικών απασχόλησης κρίνεται ως
αναγκαία·

●

υπενθυμίζουν ότι σύμφωνα με τα άρθρα 151-152 της ΣΛΕΕ, η ΕΕ θα πρέπει
να διευκολύνει τον κοινωνικό διάλογο, σεβόμενη την αυτονομία των
κοινωνικών εταίρων·

43 ETUC, Declaration by the European Social Partners, Social Partner Involement in European
Economic Governance (24 Οκτωβρίου 2013).

73

●

υπογραμμίζουν ότι οι μισθολογικές διαπραγματεύσεις αποτελούν εθνική
αρμοδιότητα, κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη από τα θεσμικά όργανα της
ΕΕ, τους Ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους, και τις εθνικές κυβερνήσεις·

●

τονίζουν ότι ο κοινωνικός διάλογος μπορεί να αποτελέσει κινητήρια
δύναμη για επιτυχείς οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις και
ότι οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να διαδραματίσουν έναν καίριο ρόλο
στο σχεδιασμό των συνθηκών που θα τονώσουν τη δημιουργία θέσεων
εργασίας, κυρίως διευκολύνοντας την ανάκαμψη της οικονομίας και της
αγοράς εργασίας, καθώς και την κοινωνική ένταξη·

●

προβάλλουν τη σημασία της κοινωνικής διάστασης της ΟΝΕ, που θα πρέπει
να συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο στην ΕΕ·

●

αναδεικνύουν την ουσιαστική σημασία της ενεργού συμμετοχής των
κοινωνικών εταίρων στην εκπόνηση και εφαρμογή πολιτικών που επηρεάζουν
άμεσα ή έμμεσα την απασχόληση και τις αγορές εργασίας κατά τα διάφορα
στάδια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, καθώς και την αναγκαιότητα των
έγκαιρων και ουσιαστικών διαβουλεύσεων με τους κοινωνικούς εταίρους·

●

δίνουν έμφαση στην ανάγκη διαμόρφωσης διαυγών μηχανισμών
παρακολούθησης των επιδόσεων στον τομέα της απασχόλησης και της
προόδου των στόχων που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη
2020», με τους Ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους να συμμετέχουν στον
καθορισμό των σχετικών δεικτών συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking
indicators)·

●

υποστηρίζουν ότι δεν κρίνεται αναγκαία η δημιουργία νέων δομών/
μηχανισμών για τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην ευρωπαϊκή
οικονομική διακυβέρνηση, αλλά η βελτίωση της λειτουργίας και η
προσαρμογή των υφιστάμενων δομών και μηχανισμών44 ·

●

τέλος, προκρίνουν την προώθηση μιας πιο συνεκτικής διαδικασίας
διαβούλευσης των κυβερνήσεων σε εθνικό επίπεδο, και της Επιτροπής/του
Συμβουλίου/του Κοινοβουλίου στο Ευρωπαϊκό επίπεδο με τους κοινωνικούς
εταίρους.

6.2.

Η πρωτοβουλία της Επιτροπής Juncker για μια «Νέα αρχή στον
Κοινωνικό Διάλογο» (2015)

Τουλάχιστον σε επίπεδο εκδήλωσης προθέσεων, η ανάγκη ενίσχυσης της
κοινωνικής διάστασης της ΕΕ και η εξισορρόπηση των κοινωνικών και οικονομικών
πολιτικών της αποτέλεσε προτεραιότητα της Επιτροπής Juncker από την ανάληψη
των καθηκόντων της τον Νοέμβριο του 2014.
Σε διάσκεψη υψηλού επιπέδου τον Μάρτιο του 2015 (για πρώτη φορά σε
44 Κυρίως γίνεται αναφορά στη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Απασχόλησης (EMCO),
στο Συμβούλιο Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO), στις
Τριμερείς Κοινωνικές Συνόδους Κορυφής και στις Συναντήσεις Μακροοικονομικού Διαλόγου.
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διάστημα μιας δεκαετίας), ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude
Juncker ανακοίνωσε την πρωτοβουλία για μια «νέα αρχή στον κοινωνικό διάλογο»
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016), προκειμένου να αναζητηθούν τρόποι ενίσχυσης του
κοινωνικού διαλόγου με τους Ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους σε διακλαδικό
και κλαδικό επίπεδο, καθώς και με τις εθνικές οργανώσεις-μέλη τους. Κοινωνικοί
εταίροι και Επιτροπή συμφώνησαν ότι υπάρχει ανάγκη για μια πιο ουσιαστική
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Έμφαση δόθηκε
στη θεσμική ενδυνάμωση (capacity building) των εθνικών κοινωνικών εταίρων
και στην ύπαρξη σαφέστερης σχέσης μεταξύ των αποφάσεων και συμφωνιών
των κοινωνικών εταίρων και του νομοθετικού σχεδιασμού (Zeitlin & Vanhercke,
2014, 2015).
Αμέσως μετά τη διάσκεψη έγιναν βήματα με σκοπό την εφαρμογή αυτών
των προτεραιοτήτων και την ανάληψη επιπλέον ειδικών δράσεων, οι οποίες
διατυπώθηκαν σε κοινή δήλωση που υπογράφηκε στις 27 Ιουνίου 2016 από τον
αρμόδιο Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ευρώ και τον Κοινωνικό
Διάλογο, Valdis Dombrovskis, την αρμόδια Επίτροπο για την Απασχόληση,
τις Κοινωνικές Υποθέσεις, τις Δεξιότητες και την Εργασιακή Κινητικότητα,
Marianne Thyssen, τους Ευρωπαίους διακλαδικούς κοινωνικούς εταίρους (ETUC,
BusinessEurope, UEAPME, CEEP) και την Ολλανδική προεδρία του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης45.
Η κοινή δήλωση υπογραμμίζει το βασικό ρόλο του ΕΚΔ ως σημαντικής
συνιστώσας για τη χάραξη της πολιτικής της απασχόλησης και της κοινωνικής
πολιτικής της ΕΕ. Αναφέρει επίσης τις δράσεις που πρόκειται να ληφθούν από
τους υπογράφοντες, με στόχο την περαιτέρω προαγωγή του κοινωνικού διαλόγου
σε επίπεδο ΕΕ, αλλά και σε εθνικό επίπεδο.
Προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος, θεωρήθηκε ότι θα πρέπει να
προωθηθούν τα ακόλουθα:
●

μεγαλύτερη αυτονομία: Με δεδομένο ότι εν μέσω οικονομικής κρίσης
διαφάνηκε μια τάση προς μονομερή λήψη αποφάσεων από τις κυβερνήσεις
εις βάρος της αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων, οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί
εταίροι επεσήμαιναν τη σημασία της αυτονομίας των συλλογικών
διαπραγματεύσεων, και εξέφρασαν την ανησυχία τους για την παρέμβαση
των οργάνων της ΕΕ σε ζητήματα καθορισμού των μισθών, μισθολογικής
πολιτικής στο εθνικό επίπεδο·

●

μεγαλύτερη επικουρικότητα: Δεδομένου ότι η κοινωνία λειτουργεί καλύτερα
εάν οι πολίτες έχουν την αίσθηση ότι οι αποφάσεις που τους αφορούν
λαμβάνονται στο καταλληλότερο επίπεδο. Ταυτόχρονα επισημαίνεται ότι
όταν οι κοινωνικοί εταίροι φθάνουν σε κοινές λύσεις, αυτές συχνά έχουν
περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας, τόσο επειδή έχουν μεγαλύτερη
υποστήριξη, όσο και επειδή είναι συνήθως πιο ρεαλιστικές·

45 European Commission, Vice-President Dombrovskis and Commissioner Thyssen sign joint
statement ‘new start for social dialogue’, Employment, Social Affairs & Inclusion, (27 Ιουνίου
2016).
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●

μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα και νομιμότητα· 46

●

βελτίωση της διασύνδεσης μεταξύ κοινωνικού διαλόγου σε ευρωπαϊκό
και εθνικό επίπεδο: Μια κρίσιμη διάσταση του κοινωνικού διαλόγου είναι
η σχέση μεταξύ των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων και των εθνικών
οργανώσεων-μελών τους, ενώ θεωρείται ότι το μέλλον του κοινωνικού
διαλόγου σε επίπεδο ΕΕ εξαρτάται πρωτίστως από την ικανότητα των
κοινωνικών εταίρων να ενισχύσουν την άρθρωση μεταξύ ευρωπαϊκού και
εθνικού επιπέδου·

●

μεγαλύτερη θεσμική στήριξη στον ΕΚΔ: Η επιτυχία της σχετικής
πρωτοβουλίας εξαρτάται επίσης από το εάν και κατά πόσον η Επιτροπή
εκλαμβάνει αυτές τις πρωτοβουλίες ως προτεραιότητα, καθώς και από το
βαθμό υποστήριξης των υπολοίπων θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των κρατών
μελών, και των κοινωνικών εταίρων·

●

ενίσχυση της διαδικασίας οικοδόμησης των ικανοτήτων των κοινωνικών
εταίρων, στο πνεύμα που είχε εγκαινιάσει 30 χρόνια νωρίτερα η πρωτοβουλία
του Val Duchesse·

●

βελτίωση της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στο Ευρωπαϊκό
Εξάμηνο: Η καλύτερη και πιο έγκαιρη συμμετοχή τους, θα τους επιτρέψει να
ενισχύσουν την κοινωνική διάσταση της ΕΕ·

●

αποτελεσματικότερη και δικαιότερη κοινωνική οικονομία της αγοράς:
Ο κοινωνικός διάλογος αποτελεί προϋπόθεση για την κοινωνική
οικονομία της αγοράς και η συμβολή του νοείται ως κρίσιμη τόσο για την
ανταγωνιστικότητα όσο και για τη δικαιοσύνη. Στόχος είναι να ενισχυθεί η
κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ, προκειμένου να ξεπερασθούν ορισμένες από
τις αρχικές αδυναμίες του σχεδιασμού της, και αυτή να καταστεί δικαιότερη,
ανταγωνιστικότερη και πιο ικανή να προωθήσει την ανάπτυξη.

Ειδικότερα, συμφωνήθηκε ότι οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι θα:
συνεχίσουν να συμβάλλουν στην Τριμερή Σύνοδο Κορυφής για τα κοινωνικά
θέματα και στο διάλογο για τη μακροοικονομία· εφαρμόσουν τις δράσεις που
συμφωνήθηκαν ήδη με το Πρόγραμμα Δράσης 2015-2017, βελτιώνοντας τις
δυνατότητες και την εφαρμογή των αποτελεσμάτων· σχεδιάσουν την εφαρμογή
ενός κοινού προγράμματος το 2016-2018 που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την
προετοιμασία αναλυτικής αναφοράς με στόχο την ενδυνάμωση της χρήσης του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ/ESF)47 από τους κοινωνικούς εταίρους σε
εθνικό επίπεδο και τη διοργάνωση σεμιναρίων· εξακολουθούν να συντονίζουνε
τις οργανώσεις σε εθνικό και κλαδικό επίπεδο· ενημερώνουν την Επιτροπή και το
Συμβούλιο, για τις συμφωνίες-πλαίσιο που ήδη υπάρχουν και έχουν ζητήσει να
εφαρμόζονται βάσει απόφασης του Συμβουλίου.
46 Σε προηγούμενη ενότητα είχαν επισημανθεί τα ζητήματα και οι διαμάχες σχετικά με την
αντιπροσωπευτικότητα των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων.
47 Ειδικά για το θέμα αυτό βλ. Γιακούλας Δ. (2017), «Η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων
στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου»,
Ενημερωτικό Σημείωμα, Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.
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Επιπρόσθετα, οι ομοσπονδίες και οι κλαδικές οργανώσεις συμφώνησαν ότι:
θα συνεχίσουν να συμμετέχουν με τα μέλη τους στον κοινωνικό διάλογο, από
κοινού ή και αυτόνομα με σκοπό την εφαρμογή των συμφωνιών βάσει του αρ.
155 (2) της ΣΛΕΕ· θα βελτιώσουν την ήδη υπάρχουσα συνεργασία με τη λήψη
νέων μέτρων δράσης για την καλύτερη αντιπροσώπευση ή/ και την ένταξη νέων
μελών.
Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε ότι: θα φροντίσει
να εντάξει στον κοινωνικό διάλογο και άλλα θέματα που άπτονται της
κοινωνικής συνοχής και απασχόλησης, και πέραν των όσων προβλέπει η ΣΛΕΕ∙
θα παρέχει τεχνική και νομική βοήθεια στις οργανώσεις, κατά το στάδιο των
διαπραγματεύσεων· θα εξετάσει τις δυνατότητες της χρήσης πόρων από τα
Ευρωπαϊκά Ταμεία Διάρθρωσης και Συνοχής [λ.χ. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
(ESF)], για την ενδυνάμωση των εθνικών κοινωνικών εταίρων.
Ταυτόχρονα τα κράτη-μέλη καλούνται: να συνεργαστούν με τους κοινωνικούς
εταίρους στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή των σχετικών μεταρρυθμίσεων
και πολιτικών· να στηρίξουν τον κοινωνικό διάλογο σε εθνικό επίπεδο· να
προωθήσουν τις ικανότητες των κοινωνικών εταίρων παρέχοντάς τους τεχνική
και νομική βοήθεια· να συνεργαστούν με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους
για την εφαρμογή των Ειδικών Εθνικών Συστάσεων· να παρέχουν τεχνική και
νομική βοήθεια στους κοινωνικούς εταίρους.
Η κοινή δήλωση σχετικά με μια «νέα αρχή στον κοινωνικό διάλογο», συνιστά,
σύμφωνα με τους κοινωνικούς εταίρους, έναν κοινό οδικό χάρτη για το σχεδιασμό
και την εφαρμογή πολιτικών για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.
Ταυτόχρονα, όμως, όπως επισημαίνουν, βασίζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και
στο Συμβούλιο να εκπληρώσει τη δέσμευσή του να την εφαρμόσει και να τους
στηρίξει μέσω προγραμμάτων ανάπτυξης ικανοτήτων48.
Έτσι, η «επανέναρξη» του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου κατέστη μία από
τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που ταυτόχρονα όρισε και έναν
Αντιπρόεδρο αρμόδιο για το Ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο (Valdis Dombrovskis).
Η σχετική πρωτοβουλία είναι σαφέστατα απόρροια της πρόθεσης του Juncker
να βάλει ψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων τα κοινωνικά ζητήματα και να
αναζωογονήσει τον κοινωνικό διάλογο (Lindner, 2018).
Αυτό διαφάνηκε και από τον εναρκτήριο λόγο του στην Ολομέλεια του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιούλιο του 2014, όπου μεταξύ άλλων ανέφερε:
«Η κοινωνική οικονομία της αγοράς λειτουργεί μόνο όταν υπάρχει κοινωνικός
διάλογος. Ο κοινωνικός διάλογος στα χρόνια της κρίσης υπέφερε. Πρέπει, τόσο
σε εθνικό όσο και, κυρίως, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να ξαναζωντανέψει. Θέλω να
είμαι πρόεδρος του κοινωνικού διαλόγου»49, καθώς και τη δεδηλωμένη συχνά
πρόθεσή του για επίτευξη βαθμολογίας «ΑΑΑ» (Triple A) όσον αφορά τις
κοινωνικές επιδόσεις της ΕΕ: «Υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση γύρω από την
48 ETUC, Statement of the European Social Partners, Tripertite Social Summit, (19 Οκτωβρίου
2016).
49 European Commission, Νέο ξεκίνημα για την Ευρώπη, (Ομιλία,15 Ιουλίου 2014).
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αξιολόγηση “ΑΑΑ”. Σε όλους αρέσει το “ΑΑΑ”. […] Θα ήθελα όμως η Ευρωπαϊκή
Ένωση να επανακτήσει ένα άλλο “ΑΑΑ”. Θα ήθελα η Ευρώπη να έχει ένα
κοινωνικό “ΑΑΑ”: Το κοινωνικό “ΑΑΑ” είναι εξίσου σημαντικό με το οικονομικό και
χρηματοπιστωτικό “ΑΑΑ”»50. Πρόθεση, η οποία αποτυπώνεται και στην ψήφιση
του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων (βλ. παρακάτω).
Σε συνέντευξή της, η Επίτροπος για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές
Υποθέσεις, τις Δεξιότητες και την Εργασιακή Κινητικότητα, Marianne Thyssen
(2014, 23) εκφράζει με σαφήνεια τις προθέσεις της Επιτροπής Juncker σε σχέση
με τον κοινωνικό διάλογο: «Θα ήταν θαυμάσιο αν, σε δέκα χρόνια, μπορούσαμε
ήδη να είμαστε στα βιβλία της ιστορίας επειδή καταφέραμε να δώσουμε ένα νέο
ξεκίνημα στον κοινωνικό διάλογο μετά την κρίση, όπως ακριβώς η διαδικασία
Val Duchesse είχε επανεκκινήσει τον κοινωνικό διάλογο το 1985!». Σε συμβολικό,
συνεπώς, επίπεδο, δεν είναι τυχαίο που η πρωτοβουλία για μια «νέα αρχή στον
κοινωνικό διάλογο» συνέπεσε με τον εορτασμό των 30 χρόνων από τη διαδικασία
του Val Duchesse.
Ο Juncker: «Ενώ αποφεύγει να κατηγορήσει τις προηγούμενες Επιτροπές για
την κατάσταση του κοινωνικού διαλόγου [...] κατέστησε σαφές ότι χρειαζόταν μια
νέα αρχή [...] Έβαλε τον κοινωνικό διάλογο στο επίκεντρο της ιδέας του για μια
ευρωπαϊκή κοινωνική οικονομία της αγοράς, η οποία πρέπει να προωθηθεί ώστε
να προσφέρει ευημερία για όλους για άλλη μια φορά. Όταν ήρθε στο αξίωμα,
ο Γιούνκερ αντιμετώπισε ένα πρόβλημα που ήταν πολύ πέρα από τα οικονομικά.
Η εμπιστοσύνη στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ήταν σε χαμηλά επίπεδα και οι
αντιευρωπαϊκές δυνάμεις ήταν σε άνοδο» (Lindner, 2018, 12).
Η ανανεωμένη προσοχή των ευρωπαϊκών θεσμών στον κοινωνικό διάλογο
εκφράζεται σε πληθώρα κειμένων και δηλώσεων, συμπεριλαμβανομένης και
της γνωστής ως « Έκθεσης των πέντε (5) προέδρων» (Jean-Claude Juncker,
Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi και Martin Schulz) με θέμα «Η
ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης»51, όπου
επισημαίνεται μεταξύ άλλων: «[...] ήταν μια προσπάθεια να δοθεί μια πολιτική
απάντηση στη μετά-την-κρίση διαχείριση των αδυναμιών της Ευρωζώνης,
ζητώντας την ολοκλήρωση μιας «πραγματικής Νομισματικής Ένωσης», η οποία
θα επέτρεπε μεγαλύτερη «σύγκλιση, ευημερία και κοινωνική συνοχή»» (Juncker
et al. 2015). Ταυτόχρονα, μεταβλήθηκαν ορισμένες διαδικαστικές και πολιτικές
πτυχές του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν η έλλειψη
αποτελεσματικότητάς του σε σχέση με την επανεκκίνηση των ευρωπαϊκών
οικονομιών και τα δημοκρατικά του ελλείμματα (Crespy & Schmidt, 2017, 99).
Η πρωτοβουλία Juncker ερμηνεύεται, επίσης, τόσο ως απάντηση της Επιτροπής
και άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ στην αυξανόμενη κοινωνική και πολιτική
50 European Commission, Ώρα για δράση - Δήλωση ενώπιον της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου ενόψει της ψηφοφορίας για το Σώμα των επιτρόπων, (Ομιλία, 22 Οκτωβρίου
2014).
51 Βλ. αναλυτικά, Jean-Claude Juncker, Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi & Martin
Schulz, Η ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης, European
Commission.
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δυσαρέσκεια των Ευρωπαίων πολιτών απέναντι στις πολιτικές λιτότητας, όσο και ως
αποτέλεσμα μιας διαδικασίας μάθησης από την πλευρά των εμπλεκόμενων εταίρων,
οι οποίοι κατανόησαν καλύτερα τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και
ανέπτυξαν αποτελεσματικότερες στρατηγικές, εργαλεία πολιτικής και διαδικασίες
άσκησης επιρροής στη λήψη αποφάσεων (Zeitlin & Vanhercke, 2014, 2015).
Σε γενικές γραμμές, οι μέχρι τώρα πρωτοβουλίες της Επιτροπής Γιούνκερ, από
το 2015 και μετά, σχετικά με «Μια νέα αρχή στον κοινωνικό διάλογο», προκειμένου
να υπάρξει μια πιο ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στο Ευρωπαϊκό
Εξάμηνο, ναι μεν, αποτιμώνται θετικά από τους εμπλεκόμενους κοινωνικούς
εταίρους, αν και θεωρείται ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης ως προς την ποιότητα
του βαθμού συμμετοχής. Όπως επισημαίνεται και σε κοινό κείμενο των Ευρωπαϊκών
εργοδοτικών οργανώσεων τον Οκτώβριο του 2015: «Αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
έχει καταστήσει ως μία από τις κορυφαίες προτεραιότητές της την επανεκκίνηση του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου. Στο πλαίσιο αυτό, ο κοινωνικός διάλογος πρέπει
να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της νέας διαδικασίας οικονομικής διακυβέρνησης.
Διαπιστώσαμε βελτιώσεις στη συμμετοχή των Ευρωπαίων και εθνικών κοινωνικών
εταίρων στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού εξαμήνου κατά το τελευταίο έτος [...]»52.

7.

Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Διάλογος από το 2015 και μετά

Παρά τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής Juncker για μια νέα αρχή στον κοινωνικό
διάλογο, οι μέχρι τώρα αποτιμήσεις, τουλάχιστον σε σχέση με τις εξελίξεις στο
πεδίο του ευρωπαϊκού διακλαδικού κοινωνικού διαλόγου, είναι αμφίσημες. Αν και
ο νέος οδικός χάρτης για τον ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο κατάφερε να φέρει
όλους τους κύριους ενδιαφερόμενους πίσω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων,
όλα εξαρτώνται από την εφαρμογή στην πράξη των δεσμεύσεων που εκφράστηκαν
(ETUI, 2017). Ενώ διαμορφώθηκαν οι προϋποθέσεις για ενίσχυση του τριμερούς
ΕΚΔ στο πλαίσιο ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η εξέλιξη του διμερούς
ΕΚΔ δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται στις αρχικές δηλώσεις προθέσεων.
Κατά το χρονικό διάστημα που ακολούθησε την πρωτοβουλία Juncker, πέραν
των δύο κοινών προγραμμάτων εργασίας (2015-2017 και 2019-2021) (βλέπε
Μέρος Α’, ενότητα 1.4.), οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι υιοθέτησαν μια σειρά
από κοινές δηλώσεις (Πίνακας 4) και προχώρησαν σε διαβουλεύσεις σε σχέση με
την ενεργό γήρανση, που οδήγησαν στην υπογραφή της συμφωνίας πλαίσιο για
την ενεργό γήρανση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών το 2017.

52 Businesseurope - CEEP - UEAPME, Annual Growth Survey 2016 , (7 Οκτωβρίου 2015).
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Πίνακας 4 : Κοινές δηλώσεις/επιστολές Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων
(2016-2018)

Κοινές συστάσεις για την προώθηση της κοινωνικής συνεργασίας σε
σχέση με την κατάρτιση των εργαζομένων

19/06/2018

Δήλωση των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων σχετικά με το πολυετές
δημοσιονομικό πλαίσιο

21/03/2018

Ευρωπαϊκή συνεργασία για την ένταξη, προσφέροντας ευκαιρίες
στους πρόσφυγες προκειμένου να ενσωματωθούν στην Ευρωπαϊκή
αγορά εργασίας

20/12/2017

Ένα κοινό όραμα για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα
μαθητείας και μάθηση στην εργασία

02/12/2016

Κοινή δήλωση των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων στην τριμερή
κοινωνική σύνοδο κορυφής

19/102016

Κοινή επιστολή της ETUC και της BUSINESS EUROPE για τη
βιομηχανική πολιτική

19/10/2016

Τετραμερής δήλωση υπογεγραμμένη από τους Ευρωπαίους
κοινωνικούς εταίρους, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο
σχετικά με την νέα αρχή για τον κοινωνικό διάλογο

27/06/2016

Προς ένα κοινό όραμα σε σχέση με την μαθητεία : Κοινή δήλωση των
Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων

30/05/2016

Κοινή επιστολή της ETUC και της BUSINESS EUROPE για τη
βιομηχανική πολιτική

16/3/2016

Κοινή δήλωση των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων σχετικά με την
ψηφιοποίηση

16/03/2016

Κοινή δήλωση των Ευρωπαίων οικονομικών και κοινωνικών εταίρων
της ΕΕ σχετικά με την προσφυγική κρίση

16/3/2016

Πηγή: ETUC, EU Social Dialogue, Social Dialogue Resource Center.
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7.1.

Η θεσμική ενδυνάμωση των κοινωνικών εταίρων (capacity
building) μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Το 2016 ως απάντηση στην πρωτοβουλία Juncker για μια «νέα αρχή στον κοινωνικό
διάλογο», οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι, σε κοινή τους δήλωση, εστίασαν
στην ανάγκη ενδυνάμωσης του ρόλου των κοινωνικών εταίρων στα κράτημέλη, δίνοντας, εν συνεχεία, και ορισμένες κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με
τα μέσα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η
ενδυνάμωση53. Όπως επισημαίνεται στο κείμενο με τις κατευθυντήριες οδηγίες: «Σε
κάθε περίπτωση, ο κοινωνικός διάλογος απαιτεί κοινωνικούς εταίρους οι οποίοι θα
είναι ισχυροί, αντιπροσωπευτικοί, αυτόνομοι, εξουσιοδοτούμενοι και εξοπλισμένοι
με τις απαιτούμενες ικανότητες. Οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει επίσης να διαθέτουν
εκείνες τις θεσμικές ρυθμίσεις που θα επιτρέπουν ο μεταξύ τους διάλογος να
λαμβάνει χώρα και να είναι αποτελεσματικός» (§ 4). Οι ικανότητες των κοινωνικών
εταίρων στα κράτη-μέλη μπορούν να οικοδομηθούν μέσω «οικονομικής, νομικής,
αναλυτικής, θεσμικής, και πολιτικής στήριξης», ενώ ειδικότερα όσον αφορά τη
χρηματοδοτική στήριξη, επισημαίνουν ότι «ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός,
ιδίως μέσω των ΕΔΕΤ54, θα πρέπει να επιτρέπει τη συγχρηματοδότηση έργων
που στοχεύουν στη θεσμική ενδυνάμωση των κοινωνικών εταίρων. Αυτό απαιτεί
στενό συντονισμό των αρμόδιων δημόσιων αρχών και των κοινωνικών εταίρων
κατά τη φάση εφαρμογής, καθώς και παρακολούθηση και αξιολόγηση, ώστε να
διασφαλιστεί η αποτελεσματική έκβαση» (§ 28, 29). Στη μετέπειτα κοινή δήλωση του
Ιουνίου 2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων, και
της Ολλανδικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης55 δεσμεύονται
να εξετάσουν κατά πόσο οι πόροι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ)
μπορούν να αξιοποιηθούν για την θεσμική ενδυνάμωση των κοινωνικών εταίρων
(Aumayr-Pintar & Blaziene, 2017).
Τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο της δραστηριοποίησης του ΕΚΤ και των
χρηματοδοτήσεων που αυτό παρέχει, έχει δοθεί έμφαση στην εφαρμογή της
αρχής της εταιρικότητας (εταιρικής σχέσης) και στη θεσμική ενδυνάμωση των

53 Businesseurope, Declaration on a new start for a strong Social Dialogue, (16 Μαρτίου 2016)
54 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Επενδυτικά Ταμεία.
55 European Commission, Vice-President Dombrovskis and Commissioner Thyssen sign joint
statement ‘new start for social dialogue’, Employment, Social Affairs & Inclusion, (27 Ιουνίου
2016).

81

κοινωνικών εταίρων στην υλοποίηση και παρακολούθηση των δράσεων του ΕΚΤ56.
Στο πλαίσιο αυτό έχουν δοθεί κατευθυντήριες οδηγίες προς τα κράτη μέλη και
τα ΕΔΕΤ, σύμφωνα με τις οποίες -μεταξύ άλλων- θα πρέπει τα κράτη-μέλη να
διασφαλίζουν: «[…] την απρόσκοπτη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στη
διαμόρφωση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΚΤ», καθώς και «[…] ένα
“κατάλληλο ποσό” από τους πόρους του ΕΚΤ για τη θεσμική ενδυνάμωση των
κοινωνικών εταίρων» (Γιακούλας, 2017, 1).
Ως πρωτοβουλίες θεσμικής ενδυνάμωσης των κοινωνικών εταίρων μπορούν
να νοηθούν εκείνες που βοηθούν τους κοινωνικούς εταίρους να αυξήσουν ή/
και να βελτιώσουν τις οικονομικές, νομικές, αναλυτικές, θεσμικές, και πολιτικές
ικανότητές τους να κάνουν την καθημερινή τους εργασία σε όλα τα επίπεδα
(ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό, κλαδικό, επιχειρησιακό). Οι πρωτοβουλίες
αυτές διευκολύνουν τους κοινωνικούς εταίρους: να βελτιώσουν τη βάση των
μελών τους και τις ανθρώπινες και διοικητικές δυνατότητές τους· να ενισχύσουν
τις διαδικαστικές ικανότητές τους (process-oriented capacities)· να στηρίξουν την
οργανωτική τους ανάπτυξη (Πίνακας 5 -Aumayr-Pintar & Blaziene, 2017).
Εντούτοις, η μέχρι τώρα εφαρμογή της ενδυνάμωσης των κοινωνικών εταίρων
και της εταιρικής σχέσης στο πλαίσιο της λειτουργίας των παραπάνω ταμείων
αναδεικνύει προβλήματα περιορισμένης ενεργού συμμετοχής των κοινωνικών
εταίρων στις σχετικές διαδικασίες. Η εφαρμογή τους είναι μόνο μερική στην
πράξη, ενώ δεν εμπλέκονται όλοι οι σχετικοί κοινωνικοί εταίροι στις επιτροπές
παρακολούθησης, όπως απαιτείται από τους κανονισμούς των ΕΔΕΤ και του ΕΚΤ
και τον Κώδικα Δεοντολογίας της Εταιρικής Σχέσης. Εντούτοις, ακόμα και σε
περίπτωση τακτικής συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων, οι απόψεις τους δεν
λαμβάνονται πάντοτε υπόψη και συχνά αντισταθμίζονται από άλλα συμφέροντα.
Επιπρόσθετα, ο ειδικός ρόλος των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων (σε
σχέση με οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών και περιφερειακών αρχών που
εκπροσωπούνται στις επιτροπές παρακολούθησης) συχνά δεν αναγνωρίζεται και
η «φωνή» τους αποσιωπάται. Ως εκ τούτου, σε πολλές περιπτώσεις, οι κοινωνικοί
εταίροι δεν δύνανται να διαδραματίσουν έναν ενεργό ρόλο στο σχεδιασμό και στην
εφαρμογή των προγραμμάτων του ΕΚΤ στην πράξη (Weber & Pavlovaite, 2018).
56 Η εταιρική σχέση συνιστά μία από τις βασικές αρχές για την εφαρμογή των δράσεων
του ΕΚΤ και προϋποθέτει τη στενή συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
των δημόσιων αρχών σε όλα τα επίπεδα (εθνικό, περιφερειακό, τοπικό), των κοινωνικών
εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στα κράτη-μέλη. Μέσω αυτής:
«…επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των πολιτικών
των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ESI), βελτιώνεται η συλλογική
δέσμευση, η αφομοίωση συγκεκριμένων πολιτικών, αναπτύσσεται γνώση και τεχνογνωσία,
ενσωματώνονται απόψεις και οπτικές ενώ διασφαλίζεται μεγαλύτερη διαφάνεια στη λήψη
αποφάσεων» (Βαλάση, 2018, 2). Το 2014 δημοσιεύτηκε ο Ευρωπαϊκός κώδικας δεοντολογίας
για την εταιρική σχέση στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμετοχή
των κοινωνικών εταίρων σε όλα τα στάδια (σχεδιασμός και προετοιμασία, εφαρμογή,
παρακολούθηση, αξιολόγηση) των έργων που χρηματοδοτούνται από τα ευρωπαϊκά
διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία. Η αποτελεσματική λειτουργία της εταιρικής σχέσης θα
πρέπει να διασφαλίζεται μέσα από δράσεις θεσμικής ενδυνάμωσης των κοινωνικών εταίρων
(Γιακούλας, 2017).
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Πίνακας 5: Κυριότεροι στόχοι των πρωτοβουλιών θεσμικής ενδυνάμωσης των
κοινωνικών εταίρων
Ρύθμιση, διατήρηση ή επέκταση της βάσης μελών

Βελτίωση βάσης
μελών & ανθρωπίνων
και διοικητικών
δυνατοτήτων

Ενημέρωση, οργάνωση και προστασία των υφιστάμενων
και των εν δυνάμει μελών
Παροχή εξειδικευμένης εκπαίδευσης, συμβουλευτικής
και πληροφόρησης στα μέλη τους, τους συνεργάτες και
το διοικητικό προσωπικό
Παροχή και διαφοροποίηση υπηρεσιών για τα μέλη
Συμμετοχή σε διεθνείς συνεργασίες και διασυνοριακές
δραστηριότητες
Ρύθμιση δομών κοινωνικού διαλόγου

Ενίσχυση
διαδικαστικών
ικανοτήτων

Αποτελεσματική
διαπραγματεύσεις,
διαφορών

συμμετοχή
σε
κοινωνικό διάλογο

συλλογικές
ή επίλυση

Για τα συνδικάτα – να είναι σε θέση να κινητοποιήσουν τα
μέλη τους σε συλλογικές δράσεις
Συμμετοχή στη χάραξη πολιτικής σε διαφορετικά επίπεδα
Απόκτηση ή διατήρηση του κατάλληλου εξοπλισμού
Στήριξη οργανωτικής
ανάπτυξης

Προσαρμογή των οργανώσεων ανάλογα με τη
μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας και τους κινδύνους της
παγκοσμιοποίησης

Πηγή : Aumayr-Pintar C. and Blaziene I. (2017), “National capacity-building initiatives
for social partners: Experiences in five EU Member States” (χ.σ.).

Ως επιπλέον πρόβλημα, οι κοινωνικοί εταίροι επεσήμαναν τα εμπόδια (αυξημένη
γραφειοκρατία κατά τη φάση διαμόρφωσης των προτάσεων, πολύπλοκες
διαδικασίες διοίκησης και παρακολούθησης των έργων) που αντιμετωπίζουν
κατά την πρόσβαση σε πόρους του ΕΚΤ που αφορούν στη θεσμική ενδυνάμωσή
τους (Γιακούλας, 2017).
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7.2.

Οι θέσεις των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων σε σχέση με τον
Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων

Σε αντίθεση με τη συμφωνία-πλαίσιο για την ενεργό γήρανση και την αλληλεγγύη
μεταξύ των γενεών που είναι προϊόν αυτόνομου διμερούς κοινωνικού διαλόγου
και μέρος του κοινού προγράμματος δράσης των Ευρωπαίων κοινωνικών
εταίρων, λοιπές διαβουλεύσεις που ξεκίνησαν κυρίως με πρωτοβουλία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είχαν μια ανάλογη θετική έκβαση. Πολλές από αυτές
τις πρωτοβουλίες αφορούν στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών
Δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ -Πλαίσιο 5). Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μέχρι
στιγμής δρομολογήσει δύο «δέσμες» πρωτοβουλιών υλοποίησης του ΕΠΚΔ: τη
«Δέσμη μέτρων για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα» (European Pillar Package, 26 Απριλίου
2017) και τη «Δέσμη μέτρων για την Κοινωνική Δικαιοσύνη» (Social Fairness
Package, 13 Μαρτίου 2018). Η πρωτοβουλία για τη συμφιλίωση εντάσσεται στην
πρώτη δέσμη μέτρων, μαζί με αυτήν που αφορά στην αναθεώρηση της Οδηγίας
91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Οκτωβρίου 1991 σχετικά με την υποχρέωση
του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη
σύμβαση ή τη σχέση εργασίας. Η δεύτερη δέσμη πρωτοβουλιών περιλαμβάνει
μια πρόταση κανονισμού για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας
(European Labour Authority -ELA) και μια πρόταση σύστασης του Συμβουλίου
σχετικά με την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία των εργαζομένων σε μη
τυπικά καθεστώτα εργασίας και των αυτοαπασχολούμενων (Clauwaert, 2018).
Ως προς τη συμφιλίωση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ξεκίνησε διαβουλεύσεις με τους Ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους σε
δύο στάδια (τον Νοέμβριο του 2015, και τον Ιούλιο του 2016) σχετικά με πιθανές
βελτιώσεις του ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου στον τομέα εξισορρόπησης
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, με σκοπό την τροποποίηση της συμφωνίαςπλαίσιο για τη γονική άδεια. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των
Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων απέβησαν άκαρπες. Ενώ η ETUC επιδοκίμασε
γενικά τις διάφορες (νέες) νομοθετικές πρωτοβουλίες, υποστήριξε σθεναρά τη
λήψη νέων νομοθετικών μέτρων και εξέφρασε την προθυμία της να συμμετάσχει
σε διαπραγματεύσεις, η πλευρά των εργοδοτών δεν είδε καμία ανάγκη ούτε για
τροποποίηση της ισχύουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ούτε και για την εισαγωγή
νέων νομοθετικών μέσων και μορφών άδειας σε επίπεδο ΕΕ, θεωρώντας ότι κάτι
τέτοιο θα συνεπαγόταν πρόσθετα κόστη για τις επιχειρήσεις και θα υπονόμευε
την ανταγωνιστικότητά τους. Αντιθέτως, ανέδειξαν τη σημασία της ανταλλαγής
καλών πρακτικών και της ανάληψης δράσεων για τη διασφάλιση της πλήρους
και ολοκληρωμένης εφαρμογής των υφιστάμενων κανονισμών στο εθνικό
επίπεδο (Bouget, Saraceno & Spasova, 2017∙ Clauwaert, 2018). Ειδικότερα, η
BusinessEurope θεωρεί ότι: «[…] η διαδικασία διαβούλευσης σε δύο στάδια ήταν
προβληματική. Κατά την πρώτη φάση της διαβούλευσης με τους Ευρωπαίους
κοινωνικούς εταίρους, η Επιτροπή εντόπισε διαφορετικές νομοθετικές
πιθανότητες [...]. Η δεύτερη διαβούλευση δεν ήταν σαφής σχετικά με το κόστος
και τα οφέλη των διαφόρων επιλογών της δράσης της ΕΕ. Αυτό δίνει την εντύπωση
ότι, αντί να συμμετάσχει σε μια ουσιαστική διαβούλευση με τους κοινωνικούς
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Πλαίσιο 5: Ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων

Ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ) υπογράφηκε από
κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, και την Επιτροπή στις
17 Νοεμβρίου 2017, κατά την κοινωνική διάσκεψη κορυφής για τη δίκαιη
απασχόληση και την ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στο Γκέτεμποργκ
της Σουηδίας. Ως έννοια συναντάται για πρώτη φορά σε ομιλία του JeanClaude Juncker (2015) ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Σεπτέμβριο
του 2015 («Κατάσταση της Ένωσης 2015 - Καιρός για εντιμότητα,
ενότητα και αλληλεγγύη»), όπου μεταξύ άλλων επισημαίνει τα εξής : «[…]
πρέπει να επισπεύσουμε τις εργασίες για τη δημιουργία μιας δίκαιης και
αληθινά πανευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. […] Στο πλαίσιο αυτών των
προσπαθειών, θα ήθελα να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός πυλώνας
κοινωνικών δικαιωμάτων, ο οποίος να λαμβάνει υπόψη τις μεταβαλλόμενες
πραγματικότητες στις κοινωνίες της Ευρώπης και στον κόσμο της εργασίας.
Και ο οποίος μπορεί να χρησιμεύσει ως πυξίδα για την ανανεωμένη σύγκλιση
εντός της ευρωζώνης. Αυτός ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων
θα πρέπει να συμπληρώνει όσα έχουμε ήδη πετύχει από κοινού όσον αφορά
την προστασία των εργαζομένων στην ΕΕ. Ευελπιστώ να διαδραματίσουν
οι κοινωνικοί εταίροι κεντρικό ρόλο στη διαδικασία αυτή». Η πρώτη φάση
διαβούλευσης σχετικά με το περιεχόμενο και το πεδίο εφαρμογής του
πυλώνα ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2016 .
Ο ΕΠΚΔ βασίζεται σε 20 κύριες αρχές διαρθρωμένες σε τρεις κατηγορίες:
●

ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στην αγορά εργασίας: εκπαίδευση,
κατάρτιση και διά βίου μάθηση, ισότητα των φύλων, ίσες ευκαιρίες,
ενεργός στήριξη της απασχόλησης·

●

δίκαιοι όροι εργασίας: ασφαλής και ευπροσάρμοστη απασχόληση,
δίκαιες και επαρκείς ελάχιστες αποδοχές, ενημέρωση για τους
όρους απασχόλησης και την προστασία σε περίπτωση απόλυσης,
κοινωνικός διάλογος και συμμετοχή των εργαζομένων, εξισορρόπηση
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, υγιεινό, ασφαλές και κατάλληλα
προσαρμοσμένο εργασιακό περιβάλλον, και προστασία δεδομένων·

●

Κοινωνική προστασία και ένταξη: φροντίδα και στήριξη των παιδιών,
κοινωνική προστασία, παροχές ανεργίας, ελάχιστο εισόδημα, εισόδημα
ηλικιωμένων και συντάξεις, υγειονομική περίθαλψη, ένταξη ατόμων
με αναπηρία, μακροχρόνια φροντίδα, στέγαση και βοήθεια για τους
αστέγους, πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.

Για την εφαρμογή του θα κινητοποιηθούν όλοι οι διαθέσιμοι μηχανισμοί: «[…]
η νομοθεσία της ΕΕ, με έμφαση στην επιβολή του σημαντικού κεκτημένου
που έχει ήδη αναπτυχθεί, η οποία πρόκειται να επικαιροποιηθεί και να
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συμπληρωθεί όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο· ο κοινωνικός διάλογος, ώστε
να συμμετάσχουν και να στηριχθούν στο έργο τους οι κοινωνικοί εταίροι
της ΕΕ· η χάραξη και σύσταση πολιτικών κατευθυντήριων γραμμών μέσω
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών·
και η χρηματοδοτική στήριξη, μέσω μιας σειράς ταμείων της ΕΕ. Επιπλέον,
η εφαρμογή του πυλώνα θα στηριχτεί από έναν νέο κοινωνικό πίνακα
αποτελεσμάτων που θα επιτρέπει την παρακολούθηση της προόδου όσον
αφορά τις επιδόσεις» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2017, 9).
Ένας βασικός μηχανισμός για την εφαρμογή του ΕΠΚΔ, σύμφωνα με
την Επιτροπή, θα είναι το Ευρωπαϊκό εξάμηνο, όπου οι αρχές του ΕΠΚΔ
θα ενσωματωθούν (mainstreaming). Οι ειδικές για κάθε κράτος-μέλος
συστάσεις [Country-specific Recommendations (CSRs)] θα αντανακλούν και
θα προωθούν τις αρχές του ΕΠΚΔ, ενώ η πρόοδος που θα σημειώνεται σε
σχέση με την εφαρμογή τους θα παρακολουθείται μέσω του Ευρωπαϊκού
Εξαμήνου. Σε σχέση με τα παραπάνω, ο πίνακας κοινωνικών αποτελεσμάτων
θα χρησιμεύσει ως πρόσθετο και νέο εργαλείο παρακολούθησης (Rasnača,
2017).

εταίρους, η Επιτροπή ήθελε ήδη να προχωρήσει σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο
για την εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής». Επιπρόσθετα: «Τα
αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης […] δείχνουν σαφώς ότι η βελτίωση
της νομοθεσίας σε επίπεδο ΕΕ δεν αποτελεί προτεραιότητα. Οι οργανισμοί
και τα άτομα επέλεξαν μάλλον περισσότερες ανταλλαγές ορθών πρακτικών,
σαφέστερη καθοδήγηση, ενισχυμένη χρηματοδοτική στήριξη, και περαιτέρω
δραστηριότητες ευαισθητοποίησης» (BusinessEurope, 2017α, 6, 8). Ανάλογα
είναι τα επιχειρήματα της UEAPME, σύμφωνα με την οποία η κατάργηση της
συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων για τη γονική άδεια δίνει ένα «λάθος
πολιτικό μήνυμα για τον κοινωνικό διάλογο»57. Σύμφωνα με την Συνομοσπονδία:
«Η UEAPME δεν βλέπει την ανάγκη βελτίωσης της νομοθεσίας της ΕΕ για την
εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Το ισχύον νομικό πλαίσιο
της ΕΕ είναι αρκετά ευρύ και ευέλικτο και επαρκές για την κάλυψη των κύριων
ζητημάτων που έχουν αντίκτυπο στην εξισορρόπηση επαγγελματικής και
προσωπικής ζωής και στην ισότητα των φύλων και τα οποία είναι αρμοδιότητα
της ΕΕ». Και συνεχίζει: «Πιο σημαντικό θα ήταν να οργανώσει η Επιτροπή και
να ενθαρρύνει την αμοιβαία μάθηση μέσω της ανταλλαγής ορθών πρακτικών
μεταξύ των κρατών μελών» (UEAPME, 2016, 3,5).
Αντιμέτωπη με την αποτυχία των διαπραγματεύσεων μεταξύ των Ευρωπαίων
κοινωνικών εταίρων, η Επιτροπή προέβη σε νομοθετικής φύσεως πρωτοβουλία,
57 UEAPME, The Social Pillar should better respect SME needs Work-Life Balance directive will
create high burdens and costs for SMEs, PRESS STATEMENT (26 Απριλίου2017).
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υποβάλλοντας πρόταση τον Απρίλιο
του 2017 για μια νέα οδηγία σχετικά με
την εξισορρόπηση επαγγελματικής και
ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους
φροντιστές -με στόχο να αντικαταστήσει
την παλαιότερη Οδηγία για τη γονική
άδεια (2010/18/ΕΕ)- καθώς και διάφορα
μη νομοθετικά μέτρα στο πλαίσιο του
ΕΠΚΔ (Bouget, et al., 2017)
Η αρνητική στάση των Ευρωπαίων
εργοδοτών μπορεί να εκληφθεί και
ως «απάντηση» σε μια σειρά από
πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
να θέσει σε εφαρμογή τον ΕΠΚΔ διά της
νομοθετικής οδού (Bouget, Saraceno και
Spasova, 2017· Clauwaert, 2018). Με άλλα
λόγια, εάν και διαφαίνεται μια κατ’ αρχήν
συναίνεση ως προς τους περιεχομενικούς
στόχους
του
ΕΠΚΔ,
υπάρχει
μια
διαφωνία ως προς τις διαδικασίες και
τους μηχανισμούς μέσω των οποίων η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να θέσει σε
εφαρμογή τους στόχους του πυλώνα.
Με έναυσμα, λοιπόν, τις πρωτοβουλίες
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα
της συμφιλίωσης επαγγελματικής και
προσωπικής ζωής και την πρόθεσή της να
αντικαταστήσει την υπάρχουσα Οδηγία
για τη γονική άδεια, οι ευρωπαϊκές
διακλαδικές οργανώσεις των εργοδοτών
εξέφρασαν γενικότερα τις αντιρρήσεις
τους ως προς τη διαδικασία εφαρμογής
του ΕΠΚΔ, η οποία θεωρούν ότι υπονομεύει
τις αυτόνομες διαδικασίες κοινωνικού
διαλόγου. Όπως επισημαίνει σε σχετικό
κείμενο θέσεών της, η BusinessEurope:
«Η κοινωνική διάσταση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης μπορεί να λειτουργήσει ομαλά
μόνο εάν υποστηριχθεί και από τους
δύο κοινωνικούς εταίρους (εργοδότες
και συνδικαλιστικές οργανώσεις). Η
εμπιστοσύνη
μεταξύ
των
θεσμικών
οργάνων της ΕΕ και των κοινωνικών
εταίρων είναι καίριας σημασίας. Η δέσμη
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μέτρων που πρόκειται να δημοσιευθεί περιλαμβάνει πρόταση για την κατάργηση
της συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων για τη γονική άδεια την οποία η Business
Europe διαπραγματεύτηκε με την ETUC το 1995 και η οποία αναθεωρήθηκε το
2010. Η κατάργηση αυτής της συμφωνίας είναι απαράδεκτη και σε αντίθεση με
το πνεύμα της Συνθήκης της ΕΕ που εγγυάται ότι οι συμφωνίες των κοινωνικών
εταίρων μπορούν να τροποποιηθούν μόνο από τους ίδιους τους υπογράφοντες.
Μια τέτοια κίνηση θα βλάψει σοβαρά την εμπιστοσύνη των εργοδοτών στην αξία
της διαπραγμάτευσης νομικά δεσμευτικών συμφωνιών στο μέλλον. [...] Τώρα
βρισκόμαστε σε μια παράδοξη κατάσταση. Η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία
θέλησε να αναζωογονήσει τον κοινωνικό διάλογο, είναι και εκείνη που θα θέσει
πραγματικά σε σοβαρό κίνδυνο το βασικό εργαλείο που επιτρέπει τις αυτόνομες
διαπραγματεύσεις μεταξύ των κοινωνικών εταίρων σε επίπεδο ΕΕ» (Business
Europe, 2017β). Σε ανάλογο ύφος κυμαίνεται και επιστολή προς τον J.C. Juncker,
όπου μεταξύ άλλων επισημαίνεται ότι η αποτυχία των διαπραγματεύσεων «[…]
δεν σημαίνει ότι η Επιτροπή έχει την πολιτική νομιμοποίηση να αναθεωρήσει μια
συμφωνία των κοινωνικών εταίρων» (Business Europe, 2017γ).
Αντίστοιχα είναι τα επιχειρήματα της UEAPME (2017, 3): «Σημαντικό είναι ο
Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων με τις νέες αρχές να σέβεται
πλήρως τον καταμερισμό των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων μεταξύ του
ευρωπαϊκού, εθνικού, περιφερειακού, και τοπικού επιπέδου καθώς και την πλήρη
αυτονομία των κοινωνικών εταίρων».
Αντιθέτως, η ETUC προτάσσει νομοθετικού και πιο δεσμευτικού χαρακτήρα
ρυθμίσεις: «Σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με τα κοινωνικά δικαιώματα
απαιτούνται νομοθετικές διαδικασίες, τόσο όσον αφορά τη βελτίωση των
υφιστάμενων νομικών πλαισίων όσο και σε σχέση με την εισαγωγή νέων
νομικών εργαλείων. Τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται από το νόμο πρέπει να
εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ΕΕ και όχι μόνο στις χώρες της ΟΝΕ. [...] Άλλα
νομικά εργαλεία, όπως οι αποφάσεις και οι γνώμες της Επιτροπής, οι συστάσεις
και οι ανακοινώσεις του Συμβουλίου, ή οι ετήσιες κατευθυντήριες γραμμές για
την απασχόληση θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις όπου μπορούν
να συμβάλουν στην επίτευξη συμφωνηθέντων στόχων, λαμβάνοντας υπόψη το
δεσμευτικό ή μη δεσμευτικό χαρακτήρα του νόμου» (CES, 2016, 14, 15).
Από τις μέχρι τώρα πρωτοβουλίες της ΕΕ για την εφαρμογή του ΕΠΚΔ γίνεται
σαφής η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να περάσει από τη «ρητορική στη
δράση» και να δώσει σάρκα και οστά στις κοινωνικές της δεσμεύσεις. Εντούτοις,
αρκετές από αυτές τις πρωτοβουλίες φαίνεται να «προκάλεσαν σοβαρές
παράπλευρες απώλειες στον τομέα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου
-δεδομένης και της έκβασης των διαβουλεύσεων και διαπραγματεύσεων σε
σχέση με τις υπόλοιπες προτάσεις στο πλαίσιο των «δεσμών πρωτοβουλιών»επηρεάζοντας τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των Ευρωπαίων κοινωνικών
εταίρων (Clauwaert, 2018).
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Σύνοψη – Αποτίμηση
Οι σημαντικές αλλαγές που συντελέστηκαν στο θεσμικό πλαίσιο οικονομικής
διακυβέρνησης στο ευρωπαϊκό επίπεδο ως «απάντηση» στις συνέπειες της
χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης δεν άφησαν ανεπηρέαστο και το
θεσμό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου (ΕΚΔ). Με μια πρώτη αποτίμηση
μπορούμε να καταλήξουμε στα εξής:
●

Τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια της κρίσης, ο ΕΚΔ δέχτηκε ισχυρές πιέσεις, ενώ
οι διαδικασίες διαβούλευσης με τους Ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους
αποδυναμώθηκαν, κάτι που έγινε πιο εμφανές στην περίπτωση των πρώτων
κύκλων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Έχοντας ως ύψιστη προτεραιότητα τη
διαχείριση της οικονομικής κρίσης, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα (και
ειδικά η Επιτροπή) δεν παρείχαν την απαραίτητη θεσμική και ουσιαστική
στήριξη στον ΕΚΔ, ο οποίος -μάλλον- έγινε περισσότερο αντιληπτός ως
εμπόδιο που έπρεπε να παραγκωνιστεί. Σε αυτό ήρθε να προστεθεί και το
γενικότερο αρνητικό κλίμα που είχε διαμορφωθεί εις βάρος του κοινωνικού
διαλόγου σε εθνικό επίπεδο.

●

Σε ό,τι αφορά τον διμερή ΕΚΔ, η κρίση δημιούργησε ένα νέο πλαίσιο
επηρεάζοντας τα θέματα και τα αποτελέσματα των εν εξελίξει
διαβουλεύσεων και διαπραγματεύσεων.
Αφενός, οι διαπραγματεύσεις κατέστησαν συχνά πιο επίπονες δεδομένων
των πιο «ακανθωδών» ζητημάτων που έπρεπε να διαχειριστούν οι κοινωνικοί
εταίροι. Αφετέρου, όμως, λόγω των επιτακτικών ζητημάτων που έπρεπε να
αντιμετωπιστούν, ανέκυψαν και ορισμένα πεδία κοινού ενδιαφέροντος.

●

Οι μέχρι τώρα πρωτοβουλίες της Επιτροπής Juncker σχετικά με μια «νέα αρχή
στον κοινωνικό διάλογο» το 2015, ως απάντηση στις «φωνές δυσαρέσκειας»
σχετικά με την υποβάθμιση της «κοινωνικής διάστασης» στο πλαίσιο της
νέας οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ και τον «παραγκωνισμό» των
Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων στο πλαίσιο του ΕΚΔ, κρίθηκαν κατ’ αρχήν
ως θετικές. Σαφώς, η σχετική πρωτοβουλία μπορεί να ιδωθεί ως απόρροια
της πρόθεσης του Juncker να βάλει ψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων
τα κοινωνικά ζητήματα και να αναζωογονήσει τον κοινωνικό διάλογο. Η
δεδηλωμένη συχνά πρόθεσή του για επίτευξη βαθμολογίας «ΑΑΑ» όσον
αφορά τις κοινωνικές επιδόσεις της ΕΕ αποτυπώνεται και στην ψήφιση του
Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων (ΕΚΠΔ). Εντούτοις, οι μέχρι
τώρα πρωτοβουλίες της ΕΕ να δώσει σάρκα και οστά στις κοινωνικές της
δεσμεύσεις μέσω της εφαρμογής του ΕΠΚΔ μάλλον φαίνεται να προκάλεσαν
παράπλευρες απώλειες στον τομέα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου,
φέρνοντας εκ νέου στο προσκήνιο τις διαφορετικές απόψεις των Ευρωπαίων
κοινωνικών εταίρων σε σχέση με τα όρια και το βαθμό παρέμβασης των
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: με την μεν ETUC να επιδοκιμάζει, γενικά,
τις διάφορες νομοθετικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής·
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τις,
δε,
εργοδοτικές
οργανώσεις να εκφράζουν
τις
αντιρρήσεις
τους
σχετικά με την εισαγωγή
νέων νομοθετικών μέτρων,
και να αναφέρονται στην
ανάγκη διασφάλισης της
αυτόνομης δράσης των
Ευρωπαίων
κοινωνικών
εταίρων.
●
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Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για την επανεκκίνηση
του κοινωνικού διαλόγου,
αναδεικνύεται η σημασία
της θεσμικής ενδυνάμωσης
των κοινωνικών εταίρων,
έτσι ώστε αυτοί να έχουν
μια πιο ενεργή συμβολή
σε σειρά από διαδικασίες λήψης αποφάσεων που
αφορούν, για παράδειγμα,
στην κατανομή και στην
αξιοποίηση των πόρων των
διαρθρωτικών ταμείων. Τα
προβλήματα
εφαρμογής
που εντοπίστηκαν σχετίζονται αφενός με τις προϋποθέσεις που επιτρέπουν μια
τέτοια συμμετοχή, αλλά και
-πιθανώς- με το γενικότερο
ρόλο που διαδραματίζουν
οι κοινωνικοί εταίροι στο
εθνικό επίπεδο, κυρίως με
γνώμονα το βαθμό συμμετοχής τους στις διαδικασίες
λήψης αποφάσεων, καθώς
και την εν γένει σημασία
που δίδεται στον κοινωνικό
διάλογο στα κράτη-μέλη.

ΜΕΡΟΣ Γ
Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΣΕΒΕΕ

Παράγοντες που επηρεάζουν τις
δυνατότητες παρέμβασης της ΓΣΕΒΕΕ
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Διαλόγου
Ο ρόλος και η δραστηριοποίηση της ΓΣΕΒΕΕ
στο ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της συμμετοχής
της και της αλληλεπίδρασης με τους θεσμούς
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου (ΕΚΔ)
μπορεί να γίνει κατανοητός εάν λάβουμε
υπόψη ορισμένους, κατά την άποψη μας,
αλληλένδετους παράγοντες, που αφορούν
τόσο στην ίδια την ΓΣΕΒΕΕ, όσο και το
γενικότερο πλαίσιο (εθνικό, ευρωπαϊκό) εντός
του οποίου δρα και παρεμβαίνει. Τέτοιοι
παράγοντες είναι:
●

ο γενικότερος «ευρωπαϊκός προσανατολισμός» της Συνομοσπονδίας, ο βαθμός
ενεργού συμμετοχής και προσήλωσης στη
δράση της στο ευρωπαϊκό επίπεδο·

●

οι πόροι (οικονομικοί, οργανωτικοί, ανθρώπινοι, κ.λπ.) που έχει στη διάθεσή της
η ΓΣΕΒΕΕ·

●

η θέση των ελληνικών ζητημάτων (ειδικά
των ελληνικών ΜΜΕ) στην «ευρωπαϊκή
ατζέντα»·

●

τα προβλήματα και εμπόδια που αντιμετωπίζει ο κοινωνικός διάλογος τόσο στο
ευρωπαϊκό, όσο και στο εθνικό επίπεδο·

●

τα γενικότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη διάχυση και εφαρμογή των
αποτελεσμάτων του ΕΚΔ στα κράτη-μέλη·

●

η συμπερίληψη των ζητημάτων που αφορούν τις ΜΜΕ στην «ευρωπαϊκή ατζέντα»·

●

η θέση ισχύος και η αποτελεσματικότητα
της δράσης της SMEunited και η συμπερίληψη των ζητημάτων που αφορούν τις
ΜΜΕ στην «ευρωπαϊκή ατζέντα».
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Οι παραπάνω παράγοντες συνδιαμορφώνουν (όχι κατά τρόπο ισότιμο ή/και εξίσου
καθοριστικό), κατά την άποψη μας, το πλαίσιο της ευρωπαϊκής δράσης της ΓΣΕΒΕΕ,
με γνώμονα τη θέση της στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου, και
πιθανώς μας επιτρέπουν να δούμε και τα περιθώρια δυνατοτήτων ενδυνάμωσης
του ρόλου της στο ευρωπαϊκό επίπεδο, πάντοτε μέσα από τη συμμετοχή της στους
θεσμούς του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου, έτσι ώστε η συμμετοχή αυτή να
μην είναι απλά θεσμική ή/και τυπική αλλά να καθιστά την ΓΣΕΒΕΕ δυναμικό μέτοχο
(stakeholder).

●

Ο γενικότερος «ευρωπαϊκός προσανατολισμός» της ΓΣΕΒΕΕ, ο βαθμός
εμπλοκής και προσήλωσης στη δράση της στο ευρωπαϊκό επίπεδο και τα
οφέλη

Η ΓΣΕΒΕΕ υπήρξε μια από τις ιδρυτικές οργανώσεις της Διεθνούς Ένωσης
Βιοτεχνών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (UIAPME) που ιδρύθηκε το 1946
και η οποία μετεξελίχθηκε μεταγενέστερα σε UEAPME (1980 -η οποία το 2018
μετονομάστηκε σε SMEunited).
Είναι πλήρες μέλος της SMEunited, συμμετέχοντας στο σύνολο των θεσμικών
οργάνων της: στην Γενική Συνέλευση, στο Διοικητικό Συμβούλιο, και στο
Προεδρείο της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας. Σε αυτό το πλαίσιο παρακολουθεί
και ενημερώνεται για το σύνολο των εργασιών (διαβουλεύσεις, συναντήσεις)
τόσο των θεσμικών οργάνων της SMEunited, όσο και των Επιτροπών, Ομάδων
Εργασίας, φόρουμ, ειδικών ομάδων εργασίας, και συμμετέχει αντίστοιχα στις
συνεδριάσεις και συναντήσεις τους, τόσο σε τακτική βάση (θεσμικά όργανα)
όσο και κατά περίπτωση (επιμέρους Επιτροπές, Ομάδες εργασίας) όταν
κρίνεται σκόπιμο και υπάρχει δυνατότητα. Από το 2012, ο πρώην Πρόεδρος
της ΓΣΕΒΕΕ, Δημήτρης Ασημακόπουλος, κατέχει τη θέση Αντιπροέδρου της
UEAPME/ SMEunited. Την ίδια χρονιά, επίσης, ενδυναμώθηκε η ελληνική
εκπροσώπηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με την εγγραφή της
Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) ως μέλους
της UEAPME/ SMEunited και την εκλογή του Προέδρου της Βασίλη Κορκίδη στη
θέση Αντιπροέδρου της UEAPME/ SMEunited. Με βάση την καταγραφή που έχει
γίνει για την χρονική περίοδο 2005-2019 (Απρίλιος)58 διαφαίνεται μια ενεργή και
συστηματική συμβολή της ΓΣΕΒΕΕ στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Διάλογο, υπό την
μορφή δράσεων - παρεμβάσεων που έχουν τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Διάλογο
ως θεματική ή σε βασικά θέματα κοινωνικού διαλόγου (Παράρτημα 7).
Ως προς τη συμμετοχή της στην ΕΟΚΕ, η ΓΣΕΒΕΕ τα τελευταία χρόνια,
εξαιρουμένης της περιόδου 1998 – 2002 (όπου συμμετείχε στην Ομάδα Ι),
58 Την εν λόγω καταγραφή πραγματοποίησε και μας παραχώρησε ευγενικά για τις ανάγκες
της συγγραφής της παρούσας μελέτης, η κα Άννα Χαριλόγη, Επιστημονικό Στέλεχος, Τμήμα
Διεθνών Σχέσεων της ΓΣΕΒΕΕ.
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συμμετέχει στην Ομάδα ΙΙΙ της ΕΟΚΕ, αντί της Ομάδας Ι των Εργοδοτών. Αν και η
Ομάδα ΙΙΙ αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες (τους οποίους και εκπροσωπεί
η ΓΣΕΒΕΕ), η Ομάδα Ι είναι η κατεξοχήν ομάδα των εργοδοτών (συνεπώς
συμπεριλαμβάνονται και οι έμποροι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις). Με βάση
αυτό, και δεδομένου και του γεγονότος ότι η ΓΣΕΒΕΕ αναμφισβήτητα αποτελεί
έναν από τους «συνήθεις κοινωνικούς εταίρους», κρίνεται σκόπιμη η συμμετοχή
της στην Ομάδα Ι (Χαριλόγη, 2014). Στην ΕΟΚΕ, την ΓΣΕΒΕΕ εκπροσωπεί από το
2006 ο κ. Παναγιώτης Γκόφας59.
Παρά το αίτημα εκπροσώπησης της ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο της Ομάδας Ι, η
συμμετοχή στην Ομάδα ΙΙΙ σχετίζεται στενά με το μεγάλο αριθμό επαγγελμάτων που
εκπροσωπεί η Συνομοσπονδία και τη μεγάλη γκάμα επιχειρήσεων, όσον αφορά το
μέγεθος τους. Όπως επισημαίνεται σε κείμενο παρουσίασης των δραστηριοτήτων
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (2018, 11): «Μέσω της ΓΣΕΒΕΕ εκπροσωπούνται μερικά από τα
πιο σημαντικά και πολυπληθή επαγγέλματα της ελληνικής αγοράς εργασίας
σε βασικούς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, όπως ο κατασκευαστικός
τομέας (ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυκτικοί, αλουμινοσιδηροκατασκευαστές,
υαλοθέτες, κ.ο.κ.), η επισκευή αυτοκινήτου (μηχανικοί και ηλεκτρολόγοι
αυτοκινήτων, φανοποιοί-βαφείς, κ.ο.κ), ο επισιτισμός (ζαχαροπλάστες,
αρτοποιοί, εστιάτορες, κρεοπώλες, υπεύθυνοι κυλικείων κ.ο.κ.) και άλλα
επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών (φοροτεχνικοί, κτηματομεσίτες, αισθητικοί,
καθαριστήρια, φροντιστήρια, κομμωτές, αργυροχρυσοχόοι, φωτογράφοι,
εκπαιδευτές οδήγησης, βενζινοπώλες, κλειθροποιοί, επιπλοξυλουργοί κ.ά.)».
Σε σχέση με αυτό, ο κ. Παναγιώτης Γκόφας, εκπρόσωπος της ΓΣΕΒΕΕ στην
ΕΟΚΕ, μας ανέφερε σε συνέντευξη που μας παραχώρησε (15/4/2019) ότι κανονικά
η ΓΣΕΒΕΕ θα έπρεπε να εκπροσωπείται στην ομάδα των εργοδοτών, αλλά:
«Δυστυχώς και από παράδοση η ΓΣΕΒΕΕ πάει στην τρίτη ομάδα. Ίσως αυτό έγινε
και για λόγους ισορροπίας. Είναι τρεις ομάδες, είμαστε 12 οι εκπρόσωποι, άρα
είμαστε τέσσερις ανά ομάδα. Για την Ομάδα ΙΙ δα δεν τίθεται θέμα. Πάει η
ΓΣΕΕ, η ΑΔΕΔΥ, είναι η ομάδα των εργαζομένων. Είναι τέσσερις, λοιπόν, αυτοί.
Υπάρχουν 8 εκπρόσωποι, οι οποίοι πρέπει να πάνε στην ομάδα Ι και στην ΙΙΙ. Αν
σκεφτείτε ότι έχουμε έναν εκπρόσωπο από τη ΓΣΕΒΕΕ, έναν από τον ΣΕΤΕ, έναν
από τον ΣΕΒ, έναν εκπρόσωπο από τους εμπόρους, έναν εκπρόσωπο από τους
εφοπλιστές. Εάν πήγαινε, η ΓΣΕΒΕΕ στην Ομάδα Ι, αναγκαστικά η Ομάδα Ι θα
είχε πέντε και η Oμάδα III θα είχε τρεις. Και για λόγους ισορροπίας, ίσως, την
ΓΣΕΒΕΕ […] επειδή εκπροσωπεί εκτός των εργοδοτών και άλλες επαγγελματικές
ομάδες όπως αυτοαπασχολούμενοι επιχειρηματίες μας βάλανε στην ομάδα III.
Νομίζω ότι κανονικά θα έπρεπε να ήμασταν Ομάδα Ι. Είναι, δηλαδή, λάθος το
ότι είμαστε στην Ομάδα ΙII».
59 Ο κ. Γκόφας έχει συμμετάσχει και συμμετέχει σε διάφορα Τμήματα της ΕΟΚΕ (Οικονομικών,
Εξωτερικών Σχέσεων, Εσωτερικής Αγοράς, Αγροτικής Ανάπτυξης, βιομηχανικών Μεταλλαγών,
κ.ο.κ.).
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Σε ερώτημά μας σχετικά με το εάν η τοποθέτηση της ΓΣΕΒΕΕ στην ομάδα Ι
(των εργοδοτών) θα ενδυνάμωνε το ρόλο της, ο κ. Γκόφας εκφράζει ορισμένες
αμφιβολίες:
«Αυτό εξαρτάται πολύ από τον εκπρόσωπο της κάθε οργάνωσης, αφενός, και
από τον Πρόεδρο της ομάδας, αφετέρου. […] Κάποιες φορές οι Πρόεδροι θέλουν
να «παίξουν» πιο πολύ με οργανώσεις που εκπροσωπούν αυτούς. Ο Πρόεδρος
στην Ομάδα Ι είναι Πολωνός. Εάν ήμασταν στην Ομάδα Ι σαν ΓΣΕΒΕΕ, δεν ξέρω
αν θα είχαμε πολύ καλύτερη μεταχείριση. Αν ήταν ο Πρόεδρος, ας πούμε, στην
Ομάδα Ι Ιταλός, ενδεχομένως να είχαμε πολύ καλύτερη μεταχείριση, απ’ ό, τι
έχουμε τώρα στην Ομάδα ΙΙΙ. Άρα εξαρτάται και λίγο από τον Πρόεδρο».

Η συμμετοχή της ΓΣΕΒΕΕ τόσο στην SMEunited, όσο και στην ΕΟΚΕ κρίνεται
σημαντική για πολλούς λόγους.
Όπως μας επεσήμανε ο κ. Δ. Ασημακόπουλος, πρώην Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ
και νυν Αντιπρόεδρος της SMEunited, σε συνέντευξη που μας παραχώρησε
(15/4/2019):
«Με την SMEunited η σχέση είναι διαχρονικά θετική γιατί, κυρίως, παίρνεις
διάφορες πληροφορίες για το πώς λειτουργούνε στην Ευρώπη οι επιχειρήσεις,
ποιες είναι οι ανάγκες τους και κάποια από αυτά τα μεταφέρεις εδώ. Ή κάποιες
παρεμβάσεις για ορισμένες αποφάσεις του Ευρωκοινοβουλίου που αφορούν
διάφορους κλάδους, όπως είναι τα τρόφιμα, και τα λοιπά. Παίρνεις κάποια
στοιχεία και κάνεις παρεμβάσεις στους Ευρωβουλευτές. Αυτή είναι γενικά η
σχέση».

Ως προς τα οφέλη που αποκομίζει η ΓΣΕΒΕΕ από την συμμετοχή της στο
ευρωπαϊκό επίπεδο, ο κ. Ασημακόπουλος επεσήμανε:
«Αποκομίζεις οφέλη διότι οι παρεμβάσεις που κάνεις, έστω και λίγες, σε
επίπεδο ευρωπαϊκό, όλοι ξέρουν ότι από πίσω έχεις την SMEunited, μπορεί να
έχεις και την Πρόεδρο ή την Γραμματέα. Είναι σημαντικό, ακόμα και σε σχέση
με τη μεταφορά ορισμένων πραγμάτων, που ακούς και βλέπεις εκεί, στην
οργάνωσή σου εδώ. Είναι σημαντικό. Δεν μπορείς να είσαι απομονωμένος,
έτσι κι αλλιώς. Πρέπει να συμμετέχεις, έστω και εάν δεν έχεις κάτι το πολύ
χειροπιαστό να επιδείξεις και να λες ότι “συμμετέχουμε εκεί, έχουμε αυτήν την
ωφελιμότητα“. Δεν την έχεις πάντα, αλλά η συμμετοχή έχει μια ωφελιμότητα.
Μπορεί να την έχεις κάποια στιγμή».

Ο ίδιος αξιολογεί ότι η θέση του ως Αντιπροέδρου στην SMEunited ενδυναμώνει
την ΓΣΕΒΕΕ:
«Είναι ο σεβασμός που παίρνεις».

Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή της ΓΣΕΒΕΕ στην SMEunited, ο κ. Γκόφας θεωρεί ότι
αυτή είναι πολύ ενεργή:
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«Η πρόταση -για να καταλάβετε τι εννοώ με ενεργή συμμετοχή- να μπούμε ως
expert στο DG Sante για το Food waste και Food loss ήταν από την SMEunited.
Αυτοί με προτείνανε για να είμαι expert. Αυτό σημαίνει, δηλαδή, αφενός
αναγνώριση ικανοτήτων, συμμετοχής… Αφετέρου, ότι πλέον μας ξέρουνε.
Συμμετέχουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Έχουμε μια μόνιμη, ενεργή και συνεχή
παρουσία. […] Υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία και στήριξη, χωρίς αυτό να
σημαίνει ότι και στην SMEunited δεν κοιτούν και οργανώσεις που είναι πιο
ισχυρές. Πλέον αυτό ισχύει και με εμάς. Δεν είμαστε απόντες».

Ο κ. Γκόφας θεωρεί ότι ένδειξη αναγνώρισης του ρόλου και της συμβολής της
ΓΣΕΒΕΕ συνιστά και η ανάθεση (από την SMEunited) της Προεδρίας της Ακαδημίας
της Avignon στη ΓΣΕΒΕΕ, καθώς και η τοποθέτησή του στη θέση του Προέδρου
της Ακαδημίας (Πλαίσιο 6).
Πλαίσιο 6: Η Ακαδημία Avignon

Η Ακαδημία Avignon είναι το ευρωπαϊκό ερευνητικό ινστιτούτο για τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μπορεί να θεωρηθεί ως ένα θεσμικό
εργαλείο για την επεξεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο μελετών και
δράσεων που αφορούν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. To 2015, η ΓΣΕΒΕΕ
σε συνεργασία με την Ιταλική Συνομοσπονδία για τις Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις (CNA) κατέθεσαν πρόταση στην τότε ακόμα UEAPME για την
επανασύσταση της Ακαδημίας Avignon. Η ΓΣΕΒΕΕ και η CNA αποτελούν
ιδρυτικά μέλη της Ακαδημίας (η οποία λειτουργεί υπό την ομπρέλα της
UEAPME/ SΜEunited) από τη σύστασή της. Η πρόταση για την εκ νέου
σύσταση της Ακαδημίας στηρίζεται τόσο στην προηγούμενη θετική
πορεία της, ενώ καθοριστική υπήρξε και η συμβολή και εμπειρία του ΙΜΕ
ΓΣΕΒΕΕ (που ιδρύθηκε το 2006). Στη συνεδρίαση ο Αντιπρόεδρος της
UEAPME, κ. Δ. Ασημακόπουλος, εκπρόσωπος της ΓΣΕΒΕΕ στην ΕΟΚΕ, κ.
Π. Γκόφας και επιστημονικά στελέχη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είχαν τονίσει ότι
η επανασύσταση της Ακαδημίας Avignon θα βοηθήσει αποφασιστικά το
έργο της UEAPME καθώς θα την τροφοδοτεί με επιστημονικά στοιχεία
για τη θέση και το ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο. Ταυτόχρονα, επεσήμαναν ότι η αναβάθμιση των
ερευνητικών εργαλείων θα ήταν προς όφελος της UEAPME, των εθνικών
Συνομοσπονδιών και των μελών τους. Η πρόταση για την ανασύσταση
της Ακαδημίας Avignon έτυχε της γενικής αποδοχής των μελών.
Ταυτόχρονα, η ΓΣΕΒΕΕ και η CNA κάλεσαν το Προεδρείο της UEAPME
να υιοθετήσει μια πιο ενεργή συμμετοχή στα ερευνητικά πράγματα
της ΕΕ, και συζήτησαν το ενδεχόμενο κοινών δράσεων των ινστιτούτων
των εθνικών συνομοσπονδιών (σε ευρωπαϊκά/εθνικά προγράμματα
εργασίας, κ.ο.κ.).60

60 Πηγή : Facebook, Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Ινστιτούτο, (12 Ιουνίου 2015).
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Ως προς την ελληνική συμμετοχή στην ΕΟΚΕ, σύμφωνα με τον κ. Γκόφα:
«Γενικότερα τα τελευταία χρόνια, είναι βελτιωμένη, πιο καλή η συμμετοχή μας.
Θα έλεγα επίσης, […] ότι είναι και πιο ποιοτική η συμμετοχή πλέον. Νομίζω ότι
γίνεται μια αρκετά καλή δουλειά από πλευράς ελληνικής αντιπροσωπείας».
Παρά ταύτα θεωρεί ότι υπάρχουν περιθώρια ενδυνάμωσης της ελληνικής συμμετοχής
και αντιπροσωπείας στην ΕΟΚΕ, συνολικά. Όπως επισημαίνει:
«Κάποια στιγμή ήρθαν οι Ιταλοί και μου λένε: “Γι’ αυτά τα 3-4 θέματα πότε
κάνετε εσείς τη συνάντηση του delegation;” Η απάντηση ήταν “πoτέ”. Δηλαδή
το ελληνικό delegation δεν συναντιέται ποτέ και καμία φορά. Εγώ από τότε
που πήγα προσπάθησα πολλές φορές, […] αλλά τίποτα. Δηλαδή, δεν υπάρχει!
Οι Ιταλοί, ας πούμε, μία φορά το μήνα, όλο το ιταλικό delegation συναντιέται.
Οι Ισπανοί το ίδιο, οι Γερμανοί το ίδιο, οι Αυστριακοί το ίδιο, οι Πολωνοί το ίδιο.
Σε μας δεν υπάρχει αυτό. Συνδυαστικά, λοιπόν, εάν είχαμε ένα πολύ δεμένο
delegation, το οποίο κάθε μήνα συναντιέται, […] θα υπάρχει μια συνεχής και
άρρηκτη σχέση και επικοινωνία με το Κοινοβούλιο. Δεν υπάρχει! Όλα αυτά
μετράνε. Γιατί μετράνε; Διότι εάν στείλει μια επιστολή, για παράδειγμα, ένας
Έλληνας Ευρωβουλευτής στον Πρόεδρο του Τμήματος ή της Επιτροπής και πει
“κοιτάξτε, υπάρχουν αυτά τα θέματα. Θα θέλαμε να υπάρξει μια συνάντηση
με τα άτομα του ελληνικού delegation”. Αυτά τα κάνουν όλοι οι άλλοι, δεν τα
κάνουμε εμείς. Όλο αυτό δημιουργεί κάποιες δεσμεύσεις, τόσο στον Πρόεδρο
της Ομάδας, όσο και στον Πρόεδρο της Επιτροπής. Δεσμεύσεις, σε εισαγωγικά,
όπου θέλουν δε θέλουν, θα χρησιμοποιήσουν και το ελληνικό delegation και
τους εκπροσώπους του. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται τώρα».

●

Οι πόροι (οικονομικοί, οργανωτικοί, ανθρώπινοι, κ.λπ.) που έχει στη διάθεσή
της η ΓΣΕΒΕΕ

Η μέχρι τώρα αποτίμηση των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Διαλόγου έχει δείξει ότι η αποτελεσματικότητα της διάχυσης και μεταφοράς των
προϊόντων του σε εθνικό επίπεδο, καθώς και ο βαθμός ενεργού συμμετοχής και
δέσμευσης μπορεί, επίσης, να εξηγηθεί μερικώς από τους πόρους που έχουν
στη διάθεσή τους οι εθνικές οργανώσεις, δεδομένου ότι η συμμετοχή στις
ευρωπαϊκές υποθέσεις απαιτεί πόρους, ανθρώπους και εμπειρογνωμοσύνη.
Το ζήτημα και η κρισιμότητα των διαθέσιμων οικονομικών, κυρίως, πόρων
αναδεικνύεται και στην περίπτωση του πρόσφατου αιτήματος (15 Μαρτίου
2018) της ΓΣΕΒΕΕ προς το Προεδρείο της UEAPME για μείωση της οικονομικής
συνδρομής των μελών. Στην επιστολή της, η ΓΣΕΒΕΕ επισημαίνει τα προβλήματα
που προκάλεσε η οικονομική κρίση στις ελληνικές επιχειρήσεις (κλείσιμο
επιχειρήσεων), κάτι που είχε ως φυσικό επακόλουθο τον περιορισμό του
αριθμού των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων-μελών των τοπικών
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ενώσεων και συλλόγων, και τη σημαντική υποχώρηση των εσόδων των τοπικών
και κλαδικών ομοσπονδιών. Όλα αυτά επέδρασαν αρνητικά στη ροή των
εσόδων της ΓΣΕΒΕΕ, ενώ ταυτόχρονα νομοθετικές ρυθμίσεις περιόρισαν κατά
45% τους συνδικαλιστικούς πόρους. Βάσει των παραπάνω, η ΓΣΕΒΕΕ αιτήθηκε
για διάστημα 3 χρόνων (2018 έως και 2020) τη μείωση κατά 30% της ετήσιας
συνδρομής που καταβάλει στην UEAPME (στο ποσό των 11.000 €), αφήνοντας
ανοικτή την προοπτική αναθεώρησης μετά τη λήξη του συγκεκριμένου
διαστήματος. Το αίτημα αυτό «[…] συνάδει με τις παραπάνω εξελίξεις και συνέχει
με τον σκοπό της απρόσκοπτής συμμετοχής της ΓΣΕΒΕΕ στα ευρωπαϊκά όργανα
και της αποτελεσματικής λειτουργίας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε θεσμικό, ερευνητικό,
επιχειρησιακό επίπεδο». Ταυτόχρονα, η πρόταση κρίνεται ως «[…] βάσιμα
αιτιολογημένη και δημιουργεί τις προϋποθέσεις ομαλής οικονομικής μετάβασης
της ΓΣΕΒΕΕ σε ένα περισσότερο βιώσιμο μοντέλο λειτουργίας και ανάπτυξης των
δραστηριοτήτων της».
Συμπληρωματικά, ο κ. Ασημακόπουλος στην τοποθέτηση του επί του
συγκεκριμένου ζητήματος κατά τη συνεδρίαση του Προεδρείου της UEAPME στις
14 Ιουνίου του 201861 επεσήμανε τα εξής:
« Όλες αυτές τις δεκαετίες η ΓΣΕΒΕΕ δεν ήγειρε ζήτημα εισφορών και ήταν
πάντα συνεπής στην καταβολή τους. Οι σημερινές, όμως, πολύ δύσκολες οικονομικές
συνθήκες της Συνομοσπονδίας μάς αναγκάζουνε να ζητήσουμε μια ανάσα, μια
διευκόλυνση, ελπίζοντας για ένα καλύτερο αύριο. […] Υπήρξαν προτάσεις μελών
του Προεδρείου της ΓΣΕΒΕΕ να αποχωρήσουμε από την UEAPME για 2-3 χρόνια
προκειμένου να περιοριστούν τα κόστη. Αυτό δεν έγινε δεκτό από τον Πρόεδρο της
ΓΣΕΒΕΕ και εμένα, γι’ αυτό παρακαλούμε να εγκρίνετε την πρόταση της Επιτροπής
Προϋπολογισμού της UEAPME. Για να αντεπεξέλθουμε στην κατάσταση, το προσωπικό
της ΓΣΕΒΕΕ και των φορέων της (το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης - ΚΕΚ και το
Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων - ΙΜΕ) μειώθηκε τα τελευταία χρόνια κατά 40%, δηλ.
από 100 άτομα περίπου το 2009, σε 60 περίπου που είναι σήμερα».

Και οι δύο εκπρόσωποι, τόσο στο πλαίσιο των συνεντεύξεων, όσο και στο
πλαίσιο των προκαταρκτικών συζητήσεων που είχαμε μαζί τους εξήραν το ρόλο
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ως προς την επιστημονική τεκμηρίωση των θέσεων της ΓΣΕΒΕΕ,
όχι μόνο στο εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και την καθοριστική
συμβολή του στη δυνατότητα συμμετοχής και διεκδίκησης πόρων από ευρωπαϊκά
προγράμματα.
Σε γενικές γραμμές, ο κ. Ασημακόπουλος θεωρεί, ότι:
«[…] οι εδώ συνδικαλιστικές οργανώσεις συγκριτικά με τις άλλες ευρωπαϊκές,
είναι, μπορώ να πω έστω και καθ’ υπερβολήν, καλύτερα οργανωμένες και πιο
παρεμβατικές σε τοπικό επίπεδο. Δηλαδή οι οργανώσεις εδώ είναι πολύ καλά
61 Το κείμενο με τις τοποθετήσεις του κ. Ασημακόπουλου μας παραχωρήθηκε από τον ίδιο
στις 15/4/2019.
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οργανωμένες. […] η ΓΣΕΒΕΕ είναι πολύ καλά οργανωμένη σε σχέση με πολλές
άλλες ευρωπαϊκές οργανώσεις».

Εντούτοις, ο ρόλος της ΓΣΕΒΕΕ στο ευρωπαϊκό επίπεδο, θα μπορούσε να
ενδυναμωθεί περαιτέρω:
«Καλό θα ήταν να υπάρχει ένα γραφείο στις Βρυξέλλες. Μια μόνιμη
εκπροσώπηση. Δηλαδή να δημιουργήσεις ένα lobby και να παρεμβαίνεις
απευθείας στους Ευρωβουλευτές. Αυτό είναι, όμως πολυέξοδο. Το έχει ο
ΣΕΒ. Το έχει η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων. Ο ΣΕΒ το έχει πιο οργανωμένα
και κάνει παρεμβάσεις. Δηλαδή να έχεις ένα lobby στις Βρυξέλλες γιατί εκεί
παίρνονται σημαντικές αποφάσεις και είναι καλύτερα να είσαι σε τετ-α τετ
επαφή με αυτούς οι οποίοι προωθούν πράγματα, παρά να το κάνεις μέσω
UEAPME, μέσω του ενός, μέσω του άλλου. Αυτό είναι μια έλλειψη που καλό θα
ήταν κάποια στιγμή να λυθεί. Αλλά πιο πολύ είναι οικονομικό το θέμα».

Ανάλογη είναι η άποψη που εκφράζει και ο κ. Γκόφας :
«Για μένα θα έπρεπε να υπάρχει ένα οργανωμένο Γραφείο στις Βρυξέλλες. Ένα
οργανωμένο Γραφείο δεν χρειάζεται να έχει 20 άτομα, ένα άτομο, δύο άτομα.
Όχι παραπάνω. Δεν χρειαζόμαστε παραπάνω. Αλλά ξέρετε είναι διαφορετικά,
όταν τους δίνεις μια κάρτα και τους λες “είναι και το γραφείο, το οποίο είναι
based στις Βρυξέλλες”. Ας έχει μια καρέκλα, ένα γραφείο, ένα φαξ και ένα
κομπιούτερ, ας πούμε».

Ελλείψει τέτοιων πόρων, καθοριστικό ρόλο φαίνεται να διαδραματίζει ο βαθμός
(προσωπικής) δραστηριοποίησης και δικτύωσης του/των ατόμου (-ων) που
διαμεσολαβούν μεταξύ ευρωπαϊκού και εθνικού επιπέδου, είτε μεταξύ εθνικής
οργάνωσης και Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, είτε σε σχέση με άλλους θεσμούς
στο ευρωπαϊκό επίπεδο.
Όπως επισημαίνει ο κ. Ασημακόπουλος :
«…[είναι] περισσότερο θέμα ικανότητας προσώπων. Αυτό δεν συζητιέται. Γιατί
εκεί είσαι και απομονωμένος και δεν έχεις την υποστήριξη την επιστημονική
ή τη συνδικαλιστική που έχεις εδώ στην Ελλάδα. Εκεί είσαι μόνος σου. Οπότε
εκεί πρέπει να σχεδιάσεις και να κάνεις ορισμένα πράγματα μόνος σου. Δεν
υπάρχει το Γραφείο, που να έχεις 2-3 στελέχη, όπως έχουν οι Ιταλοί, οι Γάλλοι,
οι Ισπανοί –νομίζω. Οι Γερμανοί έχουν μεγάλο γραφείο. Και οπωσδήποτε έχει
να κάνει με το πρόσωπο.. […] Και έτσι περιορίζεσαι σε κάποιο ταξίδι που
κάνεις, σε ορισμένα πράγματα που λένε ή σε κάτι που έχει ενδιαφέρον να το
μεταφέρεις εδώ».
Όλα τα παραπάνω φαίνεται να επηρεάζουν και το είδος των σχέσεων που
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διαμορφώνονται με την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία. Όπως επισημαίνει ο κ.
Ασημακόπουλος:
«Είναι χαλαρή η σχέση μας με την UEAPME. Δεν είναι εύκολο να γίνει πιο ισχυρή
για τους λόγους που ανέφερα».

Τη σημασία της προσωπικής ενεργοποίησης, καθώς και των προσωπικών επαφών
και της γενικότερης δικτύωσης αναδεικνύει και ο κ. Γκόφας στην συνέντευξή του:
«[…] ό,τι γίνεται τώρα και όπου συμμετέχουμε και όσο συμμετέχουμε, γίνεται
επειδή εμείς είμαστε δραστήριοι, λιγότερο ή περισσότερο. Δηλαδή με
προσωπική επαφή. Εγώ όπως σας είπα, όταν πήγα η ΓΣΕΒΕΕ ήταν ανύπαρκτη.
Έχω σκάψει κανάλια για να φέρω τη ΓΣΕΒΕΕ σε αυτό το σημείο που είναι. Να
έχουμε την Προεδρία στην Ακαδημία Avignon, να έχουμε πάρει μια θέση expert
στο DG Sante στο θέμα του Food waste και Food loss, να συμμετέχουμε ενεργά
σε γνωμοδοτήσεις που είναι σημαντικότατες για την Ελλάδα, τουρισμός,
οικονομικά, ΦΠΑ, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν υπήρχαμε καν. Η ΓΣΕΒΕΕ πριν
πάω εγώ, πήγαινε, τέλος πάντων, κάποιος, έβαζε μια υπογραφή και έφευγε.
Δεν υπήρχαμε καν. Δεν υπήρχε γνωμοδότηση, δεν υπήρχε παρουσία, δεν
υπήρχε συμμετοχή στα standing groups, δεν υπήρχε τίποτα. […] Το ελληνικό
delegation ό,τι έχει πάρει το έχει πάρει με την προσωπική επικοινωνία και
επαφή όσων είναι εκεί».

Και συνεχίζει:
«Με μένα άρχισε ο δρόμος να γίνεται πιο ισχυρός με τη μαμά [από πίσω],
η οποία είναι η ΓΣΕΒΕΕ. Δηλαδή πριν από εμένα η ΓΣΕΒΕΕ με τις Βρυξέλλες
ήταν άλλος κόσμος. Τώρα έχει αρχίσει να υπάρχει μια επικοινωνία με τον
Πρόεδρο, με το ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ, για προγράμματα που ενδιαφέρουνε τη
ΓΣΕΒΕΕ, για προγράμματα που ενδιαφέρουνε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
για εκπαίδευση των εργοδοτών… Πρώτα δεν υπήρχε αυτό. Δηλαδή, αυτό
γίνεται τα τελευταία πέντε χρόνια με πολλή προσπάθεια. Πρώτα δεν υπήρχε
καν επαφή. Δηλαδή, πριν πήγαινε κάποιος στις Βρυξέλλες, κανείς δεν ήξερε για
τί πράγματα πήγαινε, η ΓΣΕΒΕΕ πίσω δεν ήξερε τι έκανε αυτός εκεί. Ήτανε το
πράγμα ό,τι να’ ναι, ας πούμε. Όλα αυτά δημιουργούνε ένα κλίμα τόσο εκεί και
ένα κλίμα το οποίο είναι αμφίδρομο. Έχει να κάνει και με τους εκπροσώπους
των άλλων κρατών-μελών, και με μας προς τους άλλους. Δηλαδή, εάν υπάρχει
ένα κράτος-μέλος το οποίο έχει μια πολύ καλή παρουσία τόσο στο Κοινοβούλιο,
τόσο στις Επιτροπές, όσο και στα standing groups, τόσο [σε ό,τι αφορά] πίσω
με την μαμά του, η οποία μπορεί να είναι πίσω στη Γερμανία αυτομάτως βλέπει
έτσι και στους αντίστοιχους εκπροσώπους και τις μαμάδες-οργανώσεις στο
αντίστοιχο κράτος-μέλος. Αν δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει καμία επικοινωνία
σε τίποτα και πουθενά. Όλο αυτά δεν υπήρχε πριν το 2006, 2004. Ειδικά για τη
ΓΣΕΒΕΕ, κακά τα ψέματα, ήμασταν ανύπαρκτοι. Εγώ πήγαινα εκεί τους έλεγα
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“ΓΣΕΒΕΕ” και μου έλεγαν “τι είναι η ΓΣΕΒΕΕ;”[…]. Το να μην ξέρεις τη ΓΣΕΒΕΕ, η
οποία είναι τριτοβάθμιο όργανο, μια γενική συνομοσπονδία είναι πολύ χοντρό.
[…] Έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια, και με την στήριξη της Αθήνας, και του
Ασημακόπουλου, πριν, και του Καββαθά τώρα, για να μπορέσουμε να έχουμε
αυτό το πρόσωπο το οποίο έχουμε. Δηλαδή ο Καββαθάς ήταν προχτές σε
ένα φόρουμ που έκανε ο Juncker. Άμα ρωτήσετε τον Καββαθά εάν η ΓΣΕΒΕΕ
ήταν το 2010 σε κανένα τέτοιο φόρουμ, θα σας πει ότι ποτέ. Δεν την ήξερε
κανένας. Ξαφνικά από το να είμαστε παντού […], γιατί έτσι λειτουργεί και αυτό
το μαγαζί, μπήκε μέσα στο communication data όλων των επιτροπών, και τα
λοιπά, και αρχίσανε να στέλνουν προσκλήσεις στη ΓΣΕΒΕΕ. Αλλιώς δεν την
ήξερε κανένας. […] Ξέραν την ΓΣΕΕ γιατί είχε μια πολύ καλύτερη παρουσία
ανά τα χρόνια. Είναι λίγο ως αρκετά πιο οργανωμένα σε αυτά τα πράγματα τα
συνδικάτα, αλλά η ΓΣΕΒΕΕ ως εκπροσώπηση των εργοδοτών δεν ήτανε»

Επιπρόσθετα, όπως αναφέρει στην συνέντευξη του:
«Υπήρχε γραμμένη σαν ΓΣΕΒΕΕ αλλά δεν ήξερε κανείς ούτε τι σημαίνει ΓΣΕΒΕΕ.
Δηλαδή, ακόμα και τώρα κάθομαι και εξηγώ τι σημαίνει ΓΣΕΒΕΕ. Mια general
confederation, δηλαδή. Ακούγανε ΓΣΕΒΕΕ και λέγανε “μια οργάνωση θα’
ναι. Εντάξει!”. Έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια. Και δεν ξέρω αν εγώ ήμουνα η
φοβερή επιλογή του Ασημακόπουλου, για να με στείλει, αλλά, τέλος πάντων,
πιστεύω ότι έχω φανεί αντάξιος αυτής της προσδοκίας της ΓΣΕΒΕΕ να είμαστε
υπαρκτοί. Και αυτήν τη στιγμή είμαστε. Δεν συνεργαζόμασταν ποτέ με καμία
αντίστοιχη οργάνωση σε όλη την Ευρώπη. Είναι η πρώτη φορά που η ΓΣΕΒΕΕ
έχει συμπράξεις, συνεργασίες με την CNA, η οποία είναι η Γενική Συνομοσπονδία
των μικρομεσαίων της Ιταλίας, με τους Ισπανούς, τους Πορτογάλους, τους
Καταλανούς, με τους Γάλλους, τους Γερμανούς, τους Αυστριακούς… Δεν υπήρχαν
αυτά ποτέ. Ούτε τους ξέραμε, ούτε μας ξέρανε. Πόσο μάλλον να μας βάλουνε σε
πρόγραμμα. Είναι η πρώτη φορά που η ΓΣΕΒΕΕ έχει άμεση επικοινωνία, σχέση με
τα συνδικάτα, με την ETUC. […] Είναι η πρώτη φορά που η ETUC τηλεφωνεί στην
ΓΣΕΕ στην Αθήνα και λέει “ξέρετε, για την Ελλάδα, από οργανώσεις εργοδοτών,
θέλουμε τη ΓΣΕΒΕΕ”. Δηλαδή, πέρσι μπήκαμε σε ένα πρόγραμμα που ήταν για
εργοδότες, επειδή η Liina Carr62 πήρε ένα τηλέφωνο στην Αθήνα και τους είπε
“κοιτάξτε να δείτε, εμείς, σαν ETUC, ξέρουμε τη ΓΣΕΒΕΕ στην Αθήνα”. Αυτά δεν
υπήρχαν πριν 5 χρόνια. […] Αυτά έγιναν τα τελευταία χρόνια, που ανέβηκα πάνω
και μπορέσαμε να χτίσουμε όλη αυτή την επικοινωνία»

Αυτές οι προσωπικές επαφές, η δικτύωση και ενεργή συμμετοχή συνέβαλαν στην
αναγνωρισιμότητα της ΓΣΕΒΕΕ στο ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως επισημαίνει και ο κ.
Γκόφας:
«Η αναγνώριση είναι απόρροια μιας ενεργής παρουσίας και συμμετοχής που
62 Γραμματέας της ETUC.
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καθιστά την ΓΣΕΒΕΕ πολύ visible ως κοινωνικό εταίρο. […] Η ΓΣΕΒΕΕ ήταν πολύ
δυνατή στην Ελλάδα. Οι Ευρωπαίοι δεν το ξέραν αυτό».

Ο κ. Ασημακόπουλος αναδεικνύει ως σημαντικό το θέμα της επικοινωνίας, το
οποίο αντιλαμβάνεται με όρους τακτικότητας των επαφών και ικανότητας να
μιλάς ξένες γλώσσες.
Το θέμα της δυνατότητας επικοινωνίας (υπό την έννοια της γνώσης ξένων
γλωσσών) αναδεικνύει και ο κ. Γκόφας:
«[…] οι εκπρόσωποι που πηγαίνανε δεν μιλούσανε καν αγγλικά. Δηλαδή,
ξέρετε, αυτές οι συζητήσεις είναι κάτι πάρε-δώσε οι οποίες γίνονται στο
διάδρομο. Εάν ας πούμε στο διάδρομο με πετύχετε εσείς και δεν μπορούμε
να συνεννοηθούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το πάρε-δώσε μέσα
στην αίθουσα με τη διερμηνεία. […] Η κοινή γλώσσα είναι τα αγγλικά και τα
γαλλικά, και τα γερμανικά. Αλλά βασικά αγγλικά μιλάνε όλοι. Αν δεν μπορούμε
να συνεννοηθούμε και υπάρχει ένας εκπρόσωπος, ο οποίος δεν μιλάει τίποτα
από τα δύο, αγγλικά ή γαλλικά, θα πούμε bonjour ή γεια σας. Λοιπόν, τι πάρεδώσε να έχουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να κάνουμε συνεργασίες για
το οποιοδήποτε πρόγραμμα, την οποιοδήποτε γνωμοδότηση; Δεν υπάρχει
επικοινωνία. Άρα, ή εσείς θα με βάλετε στην άκρη και θα μιλήσετε με κάποιον
με τον οποίο μπορείτε να έχετε μια επικοινωνία».

●

Η θέση των ελληνικών ζητημάτων (ειδικά των ελληνικών ΜΜΕ) στην
«ευρωπαϊκή ατζέντα»

Ως προς τη θέση των ελληνικών διεκδικήσεων και προβλημάτων στην ατζέντα
της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, πρέπει να λάβουμε υπόψη, τόσο το γεγονός
ότι η SMEunited καλείται να εκπροσωπήσει πολλαπλά και όχι πάντοτε συμβατά
εθνικά συμφέροντα, όσο και τη θέση ισχύος της κάθε εθνικής οργάνωσης στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας.
Ο κ. Ασημακόπουλος επεσήμανε τα εξής:
«Και βέβαια και την UEAPME δεν την πολυενδιέφερε. Εκεί είναι δεκάδες
οργανώσεις από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν ασχολούνται συνέχεια
με την Ελλάδα. Και κακά τα ψέματα, εάν και εμείς δίναμε λεφτά σε κάποια
άλλη ευρωπαϊκή χώρα η οποία είχε πέσει έξω, κάποια στιγμή έρχονται και σε
δυσφορία. Σου λέει “Τι τους δίνουμε λεφτά;”. Οπότε αυτό δεν μπορείς να το
πιέζεις το πράγμα. Μην κοιτάς που εμείς λέμε ότι θα μας δανείζεις και θα σου
δίνουμε και χαστούκια. Αυτοί δεν το δέχονται αυτό. Υπάρχει μια σιγή»

Και ο κ. Γκόφας, από την πλευρά του, θεωρεί ότι δεν δίνεται επαρκής έμφαση
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στα προβλήματα των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες λόγω
πολύ μικρού μεγέθους διαφέρουν από το γενικό μέσο όρο των ευρωπαϊκών
μικρομεσαίων επιχειρήσεων:
«Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πολύ διαφορετικές στο μεγαλύτερο μέρος
της Ευρώπης απ’ ό,τι στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει τις πολύ μικρές ή μικρές
επιχειρήσεις. Εκεί δεν υπήρχε τίποτα. Δηλαδή, μια πολύ μικρή επιχείρηση δεν
μπορεί να ξεπεράσει το rate A, δεν μπορεί να συμμετέχει σε προγράμματα.
Δεν έχει το προσωπικό, δεν έχει το εργατικό δυναμικό να συμμετέχει σε
προγράμματα της ΕΕ. Αυτό το έχουν αυτές οι επιχειρήσεις που έχουν σίγουρα
παραπάνω από 50 εργαζόμενους και μπορούν να αφιερώσουν και κεφάλαια
και πόρους ανθρώπινους, οι οποίοι να είναι και πιο εξειδικευμένοι, η ελληνική
μικρομεσαία επιχείρηση δεν μπορεί να σταθεί δίπλα σ’ αυτό».

Ζωτικής σημασίας για την προβολή των ελληνικών ζητημάτων και αιτημάτων
(κυρίως όσον αφορά τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις) είναι ο
συντονισμός όλων των εμπλεκομένων (φορέων, θεσμών, ατόμων). Ταυτόχρονα,
είναι αναγκαία η επαρκής θεσμική στήριξη προς τους κοινωνικούς εταίρους
σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να προβληθούν και να διεκδικηθούν με πιο
αποτελεσματικό τρόπο τα εθνικά ζητήματα στο ευρωπαϊκό επίπεδο.
Σύμφωνα με τον κ. Γκόφα:
«Εδώ, τώρα, βέβαια παίζει μεγάλο ρόλο και η πίεση που ασκείται από το
εθνικό επίπεδο, η οποία είναι ανύπαρκτη. Δηλαδή δεν υπάρχει πίεση για τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ούτε σε επίπεδο Συμβουλίου, ούτε σε επίπεδο
Κοινοβουλίου. […] Από τους Έλληνες Ευρωβουλευτές, ποιος είναι για τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις; Κανένας. […] Είναι δυνατόν να μην είναι κανείς για
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις; Μια Ελλάδα που το 99% είναι μόνο μικρομεσαίες
επιχειρήσεις. Όλοι οι Ευρωβουλευτές θα έπρεπε να είναι στην ομάδα των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αφού το 99% είναι μικρομεσαίες. Δηλαδή ποιους
εκπροσωπείτε; Τους βιομηχάνους; Υπάρχει βιομηχανία στην Ελλάδα; […] Αν
δεν ασκείται πίεση από εκεί, αν δεν υπάρχει συνεργασία με τη ΓΣΕΒΕΕ στις
Βρυξέλλες ή με τη ΓΣΕΒΕΕ στην Ελλάδα που εκπροσωπεί τις μικρομεσαίες,
τότε πώς ο Juncker θα λάβει αυτήν την πίεση; […] Όταν οι Ιταλοί, ας πούμε,
τον βομβαρδίζουν. Θα ακούσει τώρα την Ελλάδα; Θα μου πείτε, αν υπήρχε
[πίεση] θα την άκουγε; Δεν το ξέρω. Ξέρω όμως ότι δεν υπάρχει [πίεση]. Άρα
όταν δεν υπάρχει, καλός ο κοινωνικός διάλογος που προτείνει ο Juncker, καλός
πολιτικός και καλό μυαλό, από πλευράς πολιτικής και από πλευράς εφαρμογής,
αλλά αν δεν υπάρχει και από την άλλη πλευρά μια εθνική πίεση και ένας
εθνικός σχεδιασμός, ποιος θα τον περάσει παραπάνω; Ο Juncker θα πάει στον
Πρωθυπουργό και θα του πει πες μου κάτι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις; Ή
θα πάει να βρει τον Καββαθά; Ούτε το ένα, ούτε το άλλο! Και φυσικά στην ΕΚΤ,
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ποιος θα πάει να μιλήσει για να υπάρξουν προγράμματα, και για την στήριξη
των επιτοκίων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις; Ο κανένας; Εδώ χρειάζεται
μια εθνική πολιτική από ΓΣΕΒΕΕ, κυβέρνηση κ.λπ. […] Θα βάλουμε τη ΓΣΕΒΕΕ
στην πρώτη γραμμή; Θα πάρουμε τις έρευνες του ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ και θα τις
χρησιμοποιήσουμε; Δεν άκουσα [κάτι τέτοιο]».

Και συνεχίζει:
«Νομίζω ότι το καζάνι γεμίζει από τις συνιστώσες, από όλες τις κατευθύνσεις
από τα κράτη-μέλη. Κάποια κράτη-μέλη είτε γιατί δεν μπορούν, είτε γιατί
δεν θέλουν, είτε θέλουν και δεν έχουν την ικανότητα ή τους πόρους ή δεν
έχουν τη γνώση, ή δεν συνεργάζονται με όλο αυτό το δίκτυο, το οποίο λέγεται
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Κομισιόν, Συμβούλιο, κ.λπ.. Το οποίο [δίκτυο] δεν
υπάρχει και ούτε και τώρα άκουσα πρόταση για να υπάρξει. Ένα οργανωμένο
στρατηγικό σχέδιο το πώς θα ενεργοποιήσουμε όλες αυτές τις συνιστώσες σαν
Ελλάδα, καλύτερα, το οποίο είναι: κάθε μήνα μία συνάντηση θεσμική με τους
κοινωνικούς εταίρους στην Ελλάδα, στις Βρυξέλλες με τους Ευρωβουλευτές, με
την μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία, με τους κοινωνικούς εταίρους σε επίπεδο
εκεί, σε επίπεδο εδώ, με προτάσεις συγκεκριμένες κάθε μήνα, ενδεχομένως
με μια Γενική Γραμματεία, η οποία θα παίρνει αυτές τις προτάσεις και θα τις
συντονίζει, με παρεμβάσεις και επικοινωνία με τους αντίστοιχους έξω»

●

Τα προβλήματα και εμπόδια που αντιμετωπίζει ο κοινωνικός διάλογος τόσο
σε ευρωπαϊκό, όσο και στο εθνικό επίπεδο

Τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια της κρίσης, ο ΕΚΔ δέχτηκε ισχυρές πιέσεις,
ενώ οι διαδικασίες διαβούλευσης με τους Ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους
αποδυναμώθηκαν, κάτι που έγινε πιο εμφανές στην περίπτωση των πρώτων
κύκλων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Συχνά, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα
δεν παρείχαν την απαραίτητη θεσμική και ουσιαστική στήριξη στον ΕΚΔ, ο
οποίος -μάλλον- έγινε περισσότερο αντιληπτός ως εμπόδιο που έπρεπε να
παραγκωνιστεί. Οι μέχρι τώρα πρωτοβουλίες της Επιτροπής Juncker σχετικά
με μια «νέα αρχή στον κοινωνικό διάλογο» το 2015, ως απάντηση στις «φωνές
δυσαρέσκειας» σχετικά με την υποβάθμιση της «κοινωνικής διάστασης» στο
πλαίσιο της νέας οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ και τον «παραγκωνισμό»
των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων στο πλαίσιο του ΕΚΔ, κρίθηκαν κατ’ αρχήν
ως θετικές. Εντούτοις, οι επιχειρούμενες προσπάθειες νομοθετικής παρέμβασης
για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ)
από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν ήταν πάντα ευπρόσδεκτες,
με τις εργοδοτικές οργανώσεις να επισημαίνουν την ανάγκη διασφάλισης της
αυτόνομης δράσης των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων.
Ο κ. Γκόφας θεωρεί γενικότερα ότι οι θέσεις των κοινωνικών εταίρων δεν
λαμβάνονται επαρκώς υπόψη και στο ευρωπαϊκό επίπεδο:
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«Θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να μην πηγαίνουνε οι προτάσεις των
κοινωνικών εταίρων στα σκουπίδια αλλά να πιάνουν τόπο. Και για να πιάσουν
τόπο, θα πρέπει κάποιος να τα μαζεύει και να τα αξιοποιήσει ανάλογα.
Γίνονται, δεν τα μαζεύει κανένας, δεν τα αξιοποιεί κανένας, δεν υπάρχει
κοινός στρατηγικός σχεδιασμός γι’ αυτό το πράγμα και φυσικά δεν υπάρχει
αποτέλεσμα. Γιατί μεν υπάρχουμε, αλλά δεν τα βλέπει, δεν τα ακούει κανείς.
Άρα θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια για την επόμενη 20ετία».

Σε ερώτημα σχετικά με το εάν και κατά πόσο τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα
(Κομισιόν, Κοινοβούλιο) λαμβάνουν υπόψη τις γνωμοδοτήσεις ή απόψεις της
ΕΟΚΕ, η απάντηση είναι αρνητική, αν και ο κ. Γκόφας εκτιμά, ότι παίζει όμως
μεγάλο ρόλο η προσωπική επαφή:
«Αν το μέλος του Κοινοβουλίου, όσο και ο Επίτροπος γνωρίζει ότι υπάρχει
ένα μέλος από μια οργάνωση το οποίο είναι πολύ ζωντανό, ισχυρό, και τα
λοιπά, ή μπορεί να δώσει μια άποψη, ναι, θα τον φωνάξει, θα τον καλέσει
να μιλήσουνε. Θα ζητήσει τη γνώμη του, θα τον καλέσει σε φόρουμ. Αν δεν
υπάρχει, η γνωμοδότηση θα πάει στα σκουπίδια. Δεν θα την δει κανείς».

Στα παραπάνω ήρθε να προστεθεί και το γενικότερο αρνητικό κλίμα που
είχε διαμορφωθεί εις βάρος του κοινωνικού διαλόγου σε εθνικό επίπεδο εν
μέσω οικονομικής κρίσης. Αυτό έγινε ακόμα πιο έκδηλο στην Ελλάδα, όπου ο
κοινωνικός διάλογος δέχθηκε ισχυρές πιέσεις εν μέσω πολιτικών λιτότητας.
Όπως επισημαίνει ο κ. Ασημακόπουλος, η πρωτοβουλία Juncker για την
ενδυνάμωση του κοινωνικού διαλόγου είναι «οπωσδήποτε πολύ θετική» αλλά σε
ό,τι αφορά την Ελλάδα:
«[…] μέχρι το 2011 υπήρχε μια έτσι σοβαρή παρεμβατικότητα των εθνικών
οργανώσεων. Από το 2011 και μετά αυξήθηκε τόσο πολύ η πίεση από την Τρόικα,
που και οι κυβερνήσεις άρχισαν να αποφεύγουν διαλόγους και συνεργασίες
με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις γιατί βρισκόντουσαν και σε δύσκολη
θέση. Διότι ό,τι και να λέγανε οι οργανώσεις έπρεπε να γίνει αυτό που έλεγε
η Τρόικα. […] Είναι η δύσκολη θέση που βρίσκονται και προφασίζονται άλλα
πράγματα για να μην δούνε τις οργανώσεις. Γιατί στην ουσία, ο κοινωνικός
διάλογος έπαψε να υφίσταται τα τελευταία δέκα χρόνια στην Ελλάδα. Δεν είχε
και πολύ έννοια διότι έφερνε σε δύσκολη θέση τις κυβερνήσεις […] Για να μην
αισθάνονται δύσκολα οι κυβερνήσεις αποφεύγαν και να συνδιαλέγονται».
Εντούτοις, η πρόθεση των κοινωνικών εταίρων σε εθνικό επίπεδο να «κρατήσουν
ζωντανό» τον κοινωνικό διάλογο (διμερή και τριμερή) τα τελευταία χρόνια έχει
εκφραστεί ποικιλοτρόπως μέσα από: την υπογραφή των ΕΓΣΣΕ, κοινές πρωτοβουλίες
και προγράμματα εργασίας.
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Ενδεικτικά είναι τα άρθρα 4 και 5 της ΕΓΣΕΕ του 201863, όπου επισημαίνεται ότι
τα συμβαλλόμενα μέρη:
«[…] συμφωνούν να υποβάλουν από κοινού στην Κυβέρνηση το αίτημα για
ενεργοποίηση του Συμβουλίου Τριμερούς Διαβούλευσης που προβλέπει η ΔΣΕ
144 “περί των τριμερών διαβουλεύσεων για την προώθηση της εφαρμογής των
διεθνών κανόνων εργασίας” με σκοπό την ενίσχυση της διαρκούς τριμερούς
διαβούλευσης και του συστηματικού τριμερούς κοινωνικού διαλόγου»·
«[…] αναλαμβάνουν πρωτοβουλία να αναζωογονήσουν τον κοινωνικό διάλογο,
διμερή και τριμερή, αντιμετωπίζοντας παράλληλα σημαντικά υπαρκτά
προβλήματα του κόσμου της παραγωγής και της εργασίας».

Τις προθέσεις των κοινωνικών εταίρων σχετικά με τον κοινωνικό διάλογο
αποτυπώνει και κείμενο πολιτικής με θέμα την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας
του τριμερούς κοινωνικού διαλόγου του 201564, το οποίο συνυπογράφηκε από τις
εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις, και στο οποίο επισημαίνονται τα
ακόλουθα:
«Οι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι, οι οποίοι υπογράφουν την Εθνική Γενική
ΣΣΕ, με προσήλωση και σεβασμό στο θεσμό του κοινωνικού διαλόγου και
στις υφιστάμενες δομές του, κατέβαλλαν διαχρονικά προσπάθειες για την
αποτελεσματική του λειτουργία. Οι προσπάθειες αυτές εντατικοποιηθήκαν
ιδιαίτερα κατά την κρίσιμη τελευταία πενταετία, όπου διαμορφώθηκε ένα
εξαιρετικά δυσχερές τοπίο για τους θεσμούς διαβούλευσης και γενικότερα
για τις εργασιακές σχέσεις. Κατά την ίδια περίοδο, οι πολλαπλές παρεμβάσεις
του κράτους στο σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως είναι, μεταξύ
άλλων, η παρέμβαση στο περιεχόμενο και στον καθολικό χαρακτήρα της
Εθνικής Γενικής ΣΣΕ, η αποδυνάμωση του κλαδικού επιπέδου διαπραγμάτευσης
και των θεσμών επέκτασης των αποτελεσμάτων του (επέκταση), αποτελούν
απτά παραδείγματα των δραματικών αλλαγών που υπέστη το περιβάλλον του
κοινωνικού διαλόγου στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, η αποκατάσταση του κλίματος
εμπιστοσύνης που έχει πληγεί σοβαρά αλλά και του κύρους του κοινωνικού
διαλόγου αποτελεί προτεραιότητα» (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ, 2015α, 3).

Οι δεδηλωμένες προθέσεις των κοινωνικών εταίρων βρίσκουν και αντίκτυπο
σε από κοινού πρωτοβουλίες και προγράμματα εργασίας. Ενδεικτικά και μόνο
μπορούμε να αναφέρουμε: την τριμερή επικύρωση του Οδικού Χάρτη για την

63 Η νέα Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2018, (uploads/2016/05).
64 Το οποίο και αποτελεί μέρος κοινής δράσης των εθνικών κοινωνικών. Αναλυτικά
βλ. «Σχέδιο κοινών δράσεων εθνικών κοινωνικών εταίρων για την αποκατάσταση της
εμπιστοσύνης και την ενδυνάμωση της αποτελεσματικής συμμετοχής τους στον κοινωνικό
διάλογο» (MIS 466074) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ΕΣΠΑ 20072013.
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αδήλωτη εργασία το 201665 για την οποία ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος
Καββαθάς, επεσήμανε ότι η ΓΣΕΒΕΕ επικυρώνει τον οδικό χάρτη «ως πεδίο
ενίσχυσης του κοινωνικού διαλόγου»66, καθώς και το κείμενο πολιτικής σχετικά
με το ρόλο του κοινωνικού διάλογου για την επαγγελματική εκπαίδευση και
κατάρτιση στην Ελλάδα, το οποίο επίσης συνιστά μέρος του σχεδίου κοινών
δράσεων εθνικών κοινωνικών εταίρων για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης
και την ενδυνάμωση της αποτελεσματικής συμμετοχής τους στον κοινωνικό
διάλογο67 (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ, 2015∙ Ζαρίφης, κ.α., 2017).
●

Τα γενικότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη διάχυση και εφαρμογή
των αποτελεσμάτων του ΕΚΔ στα κράτη-μέλη

Από την αποτίμηση του αντίκτυπου του ΕΚΔ, ειδικά τη δεκαετία του 2000,
διαφάνηκε ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα (αλλά ταυτόχρονα και
μια μεγάλη πρόκληση) είναι η διάχυση και μεταφορά των αποτελεσμάτων
του στα κράτη-μέλη. Ως προς αυτό, ποικίλοι παράγοντες (που αφορούν τόσο
τις ευρωπαϊκές όσο και τις εθνικές οργανώσεις) φαίνεται να διαδραμάτισαν
καθοριστικό ρόλο: ο βαθμός ενεργού συμμετοχής και προσήλωσης στον
ΕΚΔ από πλευράς εθνικών οργανώσεων και η πολιτική τους βούληση να
δραστηριοποιηθούν γύρω από την εφαρμογή των αποτελεσμάτων του ΕΚΔ·
οι διαθέσιμοι πόροι, η οργανωτική ικανότητα, η ευαισθητοποίηση (σε ατομικό
επίπεδο ή σε επίπεδο συνολικά της οργάνωσης), καθώς και άλλα επιμέρους
κίνητρα και στρατηγικές των εθνικών οργανώσεων· προβλήματα που σχετίζονται
με την παρακολούθηση της εφαρμογής στο εθνικό επίπεδο· οι ενέργειες
προώθησης και ευαισθητοποίησης από πλευράς Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων,
κ.ο.κ.. Με άλλα λόγια, η μεταφορά των προϊόντων του ΕΚΔ σε εθνικό επίπεδο
είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων και σύνθετων σχέσεων αλληλεξάρτησης
μεταξύ εθνικού και ευρωπαϊκού επιπέδου. Εξαρτάται τόσο από τις πρωτοβουλίες
και τους μηχανισμούς διάχυσης των ευρωπαϊκών οργανώσεων, όσο και από την
πολιτική βούληση και τους πόρους των εθνικών οργανώσεων, καθώς και τις
κυρίαρχες πρακτικές κοινωνικού διαλόγου σε εθνικό επίπεδο.
Σε ερώτημά μας σχετικά με τη διάχυση των αποτελεσμάτων του ΕΚΔ στα
κράτη-μέλη μέσω των εθνικών οργανώσεων, ο κ. Ασημακόπουλος θεώρησε ότι
αυτή είναι «χαλαρή» και «όχι πολύ σημαντική». Όπως επεσήμανε, ο ΕΚΔ δεν
μπορεί να βρει εφαρμογή παρά:
«[…] σε ελάχιστα πράγματα. Κάποια πράγματα τεχνικού χαρακτήρα, φερ’
ειπείν κάποιοι κανονισμοί για τα τρόφιμα. Τέτοια πράγματα, δηλαδή. Όχι
άλλου είδους».
65 ΔΟΕ, Οδικός χάρτης καταπολέμησης αδήλωτης Εργασίας. Ένα 3ετές σχέδιο για την
καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας (26/10/2016).
66 ΓΣΕΒΕΕ, Η εισήγηση του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ (26.10.2016).
67 Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κοινής δράσης δημοσιεύθηκε και σχετική μελέτη από το ΙΜΕ
ΓΣΕΒΕΕ (Ζαρίφης, κ.ά., 2017).
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●

Η θέση ισχύος και η αποτελεσματικότητα της δράσης της SMEunited και
η συμπερίληψη των ζητημάτων που αφορούν τις ΜΜΕ στην «ευρωπαϊκή
ατζέντα»

Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας που αφορά στις ευρωπαϊκές εργοδοτικές
συνομοσπονδίες (αν και μερική, διότι ως επί το πλείστον αφορά στο ρόλο της
BusinessEurope) δίνει την εικόνα ότι οι δύο μεγάλες οργανώσεις (BusinessEurope
και SMEunited) διαφέρουν σημαντικά ως προς τη θέση ισχύος την οποία κατέχουν
και ως προς τη δυνατότητά τους να ασκήσουν πίεση, με την, μεν, BusinessEurope
να κατέχει «ηγετικό ρόλο» και την, δε, SMEunited να διεκδικεί διαχρονικά έναν
πιο ενισχυμένο ρόλο, τόσο λόγω του μεγαλύτερου αριθμού επιχειρήσεων που
εκπροσωπεί, όσο και λόγω της βαρύτητας των ΜΜΕ για τις οικονομίες και τις
αγορές εργασίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Σε γενικές γραμμές, η δυνατότητα άσκησης πίεσης και παρέμβασης της
Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας κρίνεται ως περιορισμένη σε σχέση με αυτήν των
εθνικών οργανώσεων. Σύμφωνα με τον κ. Ασημακόπουλο, η SMEunited είναι
«συνήθως χαμηλόφωνη», ενώ όσον αφορά τη θέση ισχύος της επισημαίνει:
«[…] σε εθνικό επίπεδο έχουν μεγαλύτερη ισχύ και παρεμβατικότητα στις
εθνικές κυβερνήσεις […] Μόνο όταν παίρνονται κάποιες αποφάσεις στο
Ευρωκοινοβούλιο […] και βγαίνουν μετά οι Οδηγίες και προωθούνται προς
τα κράτη-μέλη, εκεί μπορεί να κάνει κάποιες παρεμβάσεις η Ευρωπαϊκή
Συνομοσπονδία για να βελτιώσει ορισμένα πράγματα ή να αλλάξει ορισμένα
πράγματα. Αυτή είναι γενικά η παρέμβαση. Και φυσικά, είναι τα συνέδρια
που γίνονται και συμμετέχουμε εμείς ή τα συνέδρια που κάνουμε εμείς
που συμμετέχει η Συνομοσπονδία. Αλλά δεν θα μπορούσε να πει κανείς ότι
παρεμβαίνει και λαμβάνεται υπόψη σοβαρά από εθνικές κυβερνήσεις γιατί
έχει τις αντίστοιχες ΓΣΕΒΕΕ που παρεμβαίνουν».

Ταυτόχρονα, όσον αφορά τη συμπερίληψη των ζητημάτων που αφορούν
στις ΜΜΕ στην «ευρωπαϊκή ατζέντα», οι πρωτοβουλίες που λαμβάνονται σε
ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με τις ΜΜΕ κρίνονται ως ανεπαρκείς.
Σύμφωνα με τον κ. Ασημακόπουλο:
«Την προηγούμενη δεκαετία υπήρχαν έτσι κινήσεις για τις επενδύσεις,
φορολογικές απαλλαγές εάν έκανες επενδύσεις. Υπήρχαν τέτοια. Τώρα
αυτά έχουν πάει λίγο στην μπάντα. Γιατί όλη η Ευρώπη έχει ένα πρόβλημα
οικονομικό, γιατί έχει χάσει το βηματισμό της λόγω της παγκοσμιοποίησης και
της μεταφοράς πολλών μεγάλων επιχειρήσεων σε χώρες όπως είναι η Ινδία, το
Πακιστάν, η Κίνα. Οπότε έχασε και έσοδα η Ευρώπη, γενικά, από επιχειρήσεις
οι οποίες φύγανε και θέσεις εργασίας. Οπότε χάνοντας έσοδα αναγκάστηκε
να συμπιέσει το συνταξιοδοτικό. Όλα αυτά τα κινήματα που υπάρχουν στην
Ευρώπη είναι γιατί το κοινωνικό Κράτος έχει υποχωρήσει. Και όχι μόνο το
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κοινωνικό Κράτος έχει υποχωρήσει αλλά γενικά η λειτουργία των μεσαίων
τάξεων. Η παγκοσμιοποίηση ωφέλησε πιο πολύ τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις.
Και βέβαια τα κράτη βρεθήκαν σε δυσκολία, λόγω έλλειψης πόρων για να
στηρίξουν όλα αυτά τα πράγματα. Και εκεί μπαίνει και το θέμα της μικρής
επιχείρησης. Δεν μπορούν εύκολα να στηρίξουν πρωτοβουλίες και μέτρα όπως
το κάνανε πριν από 20 χρόνια διότι έχουν χάσει έσοδα».

Και ο κ. Γκόφας, από την πλευρά του, κρίνει ως ανεπαρκείς τις πρωτοβουλίες
και δράσεις για ΜΜΕ:
«Ο Juncker ίσως δεν έδωσε πολύ βάση και σημασία στις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις. Δεν τις στήριξε όπως θα έπρεπε. Βεβαίως υπάρχει και ο
αντίλογος ότι υπάρχει το πρόγραμμα Horizon, υπάρχει το COSME. Εντάξει
το πρόγραμμα Horizon ή και το COSME είναι για επιχειρήσεις οι οποίες είναι
ιδιαίτερης τεχνολογίας, startup με τεχνολογία, με κείνο με τ’ άλλο. Στην
ουσία το 99,9% των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι απ’ έξω. Ποια
μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση μπορεί να μπει στο COSME και στο Horizon;
Από τις 200-300.000 επιχειρήσεις που έχουμε, 2-3 θα μπορούσανε να μπούνε.
Δηλαδή το μεμπτό το σημείο ήταν αυτό. Θα έπρεπε να στηρίξει πιο πολύ τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη χρηματοδότηση, στην προσπελασιμότητα
της χρηματοδότησης, στην προσπελασιμότητα προγραμμάτων, στη μείωση
της ανεργίας αλλά με βάση τις ΜΜΕ, στην ανανέωση των εξοπλισμών, στην
εκπαίδευση του προσωπικού».

Γενική Σύνοψη – Προτάσεις για τη θεσμική ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου
Η εξέταση των ζητημάτων που αφορούν στην εξέλιξη και στην αποτελεσματικότητα
των πρακτικών και θεσμών Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου (ΕΚΔ) στα δύο πρώτα
μέρη του κειμένου, καθώς και οι πληροφορίες και οι προβληματισμοί που προέκυψαν
μέσα από τις συνεντεύξεις, και οι οποίες αποτυπώνονται παραπάνω, ανέδειξαν ότι,
παρά την προεξέχουσα θέση που κατέχει ο ΕΚΔ σε επίπεδο παρεμβάσεων, διακηρύξεων
και εκδήλωσης προθέσεων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, η θεσμική του
αναγνώριση και ρύθμιση δεν εγγυώνται αυτονόητα και την αποτελεσματικότητά του
(με όρους ωφελιμότητας) ή/και την ισότιμη διάχυσή του στα κράτη-μέλη. Ειδικότερα
ο ΕΚΔ αναδεικνύεται σε ένα πεδίο διαπλοκής σύνθετων σχέσεων οριζόντιας και
κάθετης αλληλεξάρτησης, έκφρασης σχέσεων και θέσεων ισχύος και εκδήλωσης όχι
πάντα συμβατών ή ακόμα και αντικρουόμενων συμφερόντων (είτε μεταξύ εργοδοτικών
και συνδικαλιστικών οργανώσεων, είτε μεταξύ οργανώσεων προερχόμενων από
διαφορετικά κράτη-μέλη). Στο πλαίσιο αυτό, το lobbying φαίνεται να διαδραματίζει
καθοριστικό ρόλο.
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Ως προς τη διάχυση και μεταφορά των αποτελεσμάτων του ΕΚΔ στα κράτη-μέλη,
και εκεί βλέπουμε να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο: οι διαθέσιμοι πόροι
(οικονομικοί, ανθρώπινοι, εμπειρογνωμοσύνης) και η οργανωτική ικανότητα
που διαθέτει η κάθε εθνική οργάνωση, η θέση ισχύος που κατέχει και ο τρόπος
με τον οποίο διεκδικεί «εθνικά» συμφέροντα, καθώς και ο βαθμός προσωπικής
ευαισθητοποίησης και δραστηριοποίησης εκείνων που διαμεσολαβούν από
διάφορες θέσεις μεταξύ του εθνικού και του ευρωπαϊκού επιπέδου.
Ως εκ τούτου, οι δυνατότητες ενδυνάμωσης της παρέμβασης της ΓΣΕΒΕΕ στο
πλαίσιο του ΕΚΔ, θα έπρεπε, κατά την άποψη μας, να διερευνηθούν λαμβάνοντας
υπόψη τα παραπάνω, και κυρίως τους παράγοντες που αποτυπώθηκαν στην
προηγούμενη ενότητα.
Πέραν, όμως, αυτής της, γενικού χαρακτήρα, παρατήρησης, ο ρόλος της θα
μπορούσε να ενδυναμωθεί, ειδικότερα, με δύο τρόπους:
Α. Την «επένδυση» περισσότερων πόρων (οικονομικών, ανθρώπινων,
εμπειρογνωμοσύνης, κ.ο.κ.) στο ευρωπαϊκό σκέλος της δράσης της
Βάσει των όσων προέκυψαν από τις συνεντεύξεις, η δραστηριοποίηση της
ΓΣΕΒΕΕ στο ευρωπαϊκό επίπεδο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που
εξετάσαμε, στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στο σημαντικό βαθμό προσωπικής
δραστηριοποίησης, προσήλωσης και διαμόρφωσης δικτύου επαφών των
ατόμων που διαμεσολαβούν μεταξύ ΓΣΕΒΕΕ και ευρωπαϊκού επιπέδου. Πέραν
της ουσιαστικής στήριξης που παρέχει η μητέρα-οργάνωση (όπως την αποκαλεί
και ο κ. Γκόφας) σε όλη αυτήν την προσπάθεια, αυτή θα μπορούσε να λάβει και
έναν πιο μόνιμο και καλύτερα οργανωμένο χαρακτήρα.
Η δημιουργία και ύπαρξη γραφείου στις Βρυξέλλες (έστω και με έναν
μικρό αριθμό διοικητικών και επιστημονικών στελεχών), που επισημάνθηκε
ως αναγκαιότητα από τους εκπροσώπους της στην SMEunited και στην ΕΟΚΕ,
φαίνεται να είναι σημαντική για πολλούς λόγους (συμβολικούς, πρακτικούς,
κ.λπ.) και θα βοηθούσε πολλαπλά τους εκεί εκπροσώπους της στην άσκηση
των καθηκόντων της. Ταυτόχρονα, όμως, θα συνέβαλε και σε μια καλύτερη και
έγκαιρη (just-in-time) παρακολούθηση των εξελίξεων στο ευρωπαϊκό επίπεδο και
αποτελεσματικότερη και πιο ταχεία διάχυσή τους στο εθνικό επίπεδο (με όρους
πληροφόρησης, κ.ο.κ.).
Εξίσου αναγκαία θα ήταν η ενίσχυση του διοικητικού και του επιστημονικού
προσωπικού τόσο της ΓΣΕΒΕΕ, όσο και του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, το οποίο θα ασχολείται
με αυτού τους είδους τα «ευρωπαϊκά» ζητήματα. Η ΕΕ συνιστά μια «βιομηχανία»
μαζικής παραγωγής κειμένων, προτάσεων, πολιτικών, κ.ο.κ., των οποίων η
παρακολούθηση απαιτεί ένα εξειδικευμένο και καταρτισμένο σε αυτά τα
ζητήματα εργατικό δυναμικό. Ταυτόχρονα, αυτό θα επέτρεπε και μια καλύτερη
τεκμηρίωση και προβολή των θέσεων της ΓΣΕΒΕΕ σε μια σειρά από ευρωπαϊκά
ζητήματα που την αφορούν και συνδέονται με τον ΕΚΔ (άμεσα ή έμμεσα).
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Χωρίς, βεβαίως, να έχουμε πλήρη εικόνα του τί γίνεται σε επίπεδο
κλαδικών ομοσπονδιών, θετική θα ήταν, επίσης, και η θεσμική ενδυνάμωση
(capacity building) των μελών των ομοσπονδιών, προκειμένου να μπορούν να
παρακολουθούν τις εξελίξεις των ζητημάτων που άμεσα ή έμμεσα σχετίζονται
με τον ΕΚΔ στο κλαδικό και διακλαδικό επίπεδο, κάτι το οποίο θα συνέβαλλε και
στην περαιτέρω ευαισθητοποίησή τους και θα βελτίωνε τις δυνατότητές τους να
συμβάλλουν πιο ενεργά με σαφώς τεκμηριωμένες θέσεις/προτάσεις σε αυτόν. Η
διοργάνωση σεμιναρίων/κύκλων κατάρτισης σχετικά με «ευρωπαϊκά ζητήματα»
(ευρωπαϊκές πολιτικές, παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες των εργοδοτικών
οργανώσεων και των κοινωνικών εταίρων στο ευρωπαϊκό επίπεδο, κ.ο.κ.), καθώς
και για την απόκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων θα μπορούσαν να συμβάλουν προς
αυτήν την κατεύθυνση.
Επιπρόσθετα, η βελτίωση της διάχυσης της πληροφόρησης «από τα πάνω
προς τα κάτω» σχετικά με τον κλαδικό και διακλαδικό κοινωνικό διάλογο
θα συνέβαλλε ταυτόχρονα στην καλύτερη δυνατότητα τεκμηρίωσης των
θέσεων των κλαδικών ομοσπονδιών-μελών της ΓΣΕΒΕΕ. Αυτό θα μπορούσε να
επιτευχθεί, λόγου χάριν, μέσω της αναβάθμισης, καθώς και της καλύτερης και
πιο ολοκληρωμένης ενημέρωσης/τροφοδότησης των σχετικών σελίδων στους
ιστότοπους της ΓΣΕΒΕΕ και του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.
Β. Οι συνεργασίες με τους λοιπούς κοινωνικούς εταίρους και άλλους θεσμικούς
φορείς με σκοπό την ανάδειξη των «ελληνικών ζητημάτων» στην «ευρωπαϊκή
ατζέντα»
Σε αυτό το σημείο θα ήταν σκόπιμο να επισημανθούν δύο πράγματα: αφενός,
εν μέσω κρίσης, οι πρωτοβουλίες των κοινωνικών εταίρων να κρατήσουν
«ζωντανό» τον κοινωνικό διάλογο μπορούν να θεωρηθούν ως «παράδειγμα
καλής πρακτικής», τόσο εν γένει, όσο και σε σχέση με τα όσα έλαβαν χώρα σε
άλλα εθνικά πλαίσια εν μέσω κρίσης και αφετέρου, από τα όσα προκύπτουν,
κυρίως μέσα από τη συνέντευξη με τον κ. Γκόφα, φαίνεται να απουσιάζει ο
οργανωμένος συντονισμός των ατόμων που από διαφορετικές θέσεις και με
διαφορετικούς τρόπους εκπροσωπούν την Ελλάδα σε θεσμούς που -άμεσα ή
έμμεσα- σχετίζονται ή/και επηρεάζουν τον ΕΚΔ (ΕΟΚΕ, Επιτροπή, Συμβούλιο,
κ.ο.κ.). Ένας τέτοιος συντονισμός θα ενίσχυε τις δυνατότητες άσκησης πιέσεων
και θα επέτρεπε, προφανώς, και μια πιο αποτελεσματική προβολή και διεκδίκηση
των «ελληνικών ζητημάτων» στην «ευρωπαϊκή ατζέντα». Η ΓΣΕΒΕΕ θα μπορούσε,
πιθανώς, να αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες, έτσι ώστε η «καλή πρακτική»
σε εθνικό επίπεδο να έχει και ένα θετικό και απτό αντίκτυπο για τις «ελληνικές
θέσεις» στο ευρωπαϊκό επίπεδο.
Γ. Η ανάδειξη των ζητημάτων που αφορούν στις πολύ μικρές επιχειρήσεις
Μέσα από τις συνεντεύξεις, διαφάνηκε ότι δεν δίδεται επαρκής έμφαση σε ζητήματα και ιδιαιτερότητες των πολύ μικρών επιχειρήσεων (τόσο στο πλαίσιο του
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ΕΚΔ, όσο και σε επίπεδο πολιτικών).
Ενδεχόμενα, μια συντονισμένη
δράση των εθνικών εργοδοτικών
οργανώσεων των μικρομεσαίων
σε κράτη-μέλη [χώρες του «Ευρωπαϊκού Νότου» (;)] όπου κυριαρχούν επιχειρήσεις μικρού και πολύ
μικρού μεγέθους θα ενίσχυε τη
«φωνή» τους, τόσο στο πλαίσιο
της SMEunited, όσο και σε σχέση
με θεσμούς, διαδικασίες λήψης
αποφάσεων και πολιτικές της ΕΕ.
Και σε αυτό το επίπεδο, η ΓΣΕΒΕΕ
θα μπορούσε να διαδραματίσει
πρωταγωνιστικό ρόλο, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες, παρέχοντας
εμπειρογνωμοσύνη και σχεδιάζοντας δράσεις (λ.χ. διαμορφώνοντας εξειδικευμένες ομάδες και
δράσεις ευαισθητοποίησης κάτω
από την «ομπρέλα» της SMEunited
ή στο πλαίσιο αυτής, αξιοποιώντας
τις δυνατότητες που της παρέχει η
ενεργός συμμετοχή της στην Ακαδημία Avignon).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Συμμετοχή εθνικών οργανώσεων σε ευρωπαϊκές συνδικαλιστικές και εργοδοτικές
οργανώσεις (2013)
ETUC E C CEC
AT
BE
BG
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
EL
HR
HU
IE
IT
LT
LU****
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SE
SI
SK
UK
Total
Countries

1
3
2
2
1
1
3
2
4
3
5
2
2
6
1
3
3
2
1
3
3
3
2
4
3
2
1
2
70*
28

1
3
2
0
1
1
2
0
2
2
5
1
0
1
1
3
0
2
0
1
3
2
2
2
2
0
0
1
40*
21

1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
13
11

O None NA B. E. UEAPME CEEP O
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
8**
7

0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1
1
12
7

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
4
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
2
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
5 29***
2
28

1
2
1
1
0
1
1
1
4
1
3
1
2
1
2
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
36***
25

1
2
1
0
0
3
3
0
0
3
1
1
0
1
0
2
0
0
0
1
1
1
1
2
4
0
0
1
29
17

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
4
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
12**
8

None

NA

0
0
1
0
3
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
1
0
10
0
1
1
1
23
11

0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
2

Notes:
E C = EUROCADRES; B.E. = BUSINESSEUROPE; O = Other
* All members of EUROCADRES included in this study are members of ETUC.
** Organisations affiliated exclusively to other EU-level associations.
*** BUSINESSEUROPE and UEAPME have two common members.
**** UEL is not included in this table, because it is a joint organisation of a number of
employers’ associations covering the private sector including clc, Fedil, FDA and CDM,
which are individually covered by this study and have different or no EU affiliations.
For more details on UEL, see Annex Table C3 note, and the national report.
Πηγή : Pedersini R. & Welz C. (2014), Representativeness of the social partners in
the European cross-industry social dialogue, Dublin : European Foundation for the
Improvement of Living and Working Conditions.
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Συμμετοχή και βασικά χαρακτηριστικά των εθνικών συνδικαλιστικών οργανώσεων
σε ευρωπαϊκές οργανώσεις εκπροσώπησης εργαζομένων EΕ28 (2013)

Total
ETUC

EconomySect.
wide*

MS CB CI CB

Cons. Tri.

Bi.

%
Memb.

N

70**

48

22

70

38

68

54

9

89.5

59

EURO
CADRES

40

31

9

40

23

39

30

9

73.1

33

CEC

13

0

13

10

3

8

3

1

1.6

9

Other

8

4

4

8

5

6

3

1

4.9

4

None

12

7

5

12

9

11

9

1

3.8

10

Not
available

5

2

3

5

4

4

1

3

0.2

1

108

61

47

105

59

97

70

15

100.0

83

Total

Notes: Sect. = Sectional; MS CB = multi-sector collective bargaining, the union takes
part directly or through its affiliates in collective bargaining in at least two different
sectors; CI CB = cross-industry collective bargaining, the union participates directly
in cross-industry collective bargaining; Cons. = Consultation; Tri. = Tripartite; Bi =
Bipartite; % Memb. = % of total members as for data collected for this study; N =
number of cases included in the calculation of membership
*All-encompassing, that is including both the private sector and the public sector
** Including two indirect members: PERGAM in Slovenia, through UNI Europa and
IndustriALL, and NIC ICTU in Northern Ireland, through ICTU

Πηγή : Pedersini & Welz, 2014, 20. Πηγή : Pedersini R. & Welz C. (2014),
Representativeness of the social partners in the European cross-industry social
dialogue, Dublin : European Foundation for the Improvement of Living and Working
Conditions.
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Συμμετοχή και βασικά χαρακτηριστικά των εθνικών συνδικαλιστικών οργανώσεων
σε ευρωπαϊκές οργανώσεις εκπροσώπησης εργοδοτών EΕ28 (2013)

Tripartite

Bipartite

% Firms

N.F

% Emp.

N.E

BUSINESS
EUROPE

23

3

31.8

26

55.8

22

UEAPME

18

6

51.7

27

14.8

16

CEEP

12

3

1.6

27

18.3

24

Other
(exclusive)

7

2

10.4

11

6.3

8

None

16

0

4.6

15

5.2

13

Not available *

1

1

0.0

1

0.0

0

76

15

100.0

106

100.0

82

Total

Notes:
Mand. = Mandatory membership; Encom. = Encompassing membership, that is
including the whole private sector or public sector; Sect. = Sectional; MS CB = multisector collective bargaining, the employers’ association takes part directly or through
its affiliates in collective bargaining in at least two different sectors; CI CB = crossindustry collective bargaining, the employers’ associations participates directly in
cross-industry collective bargaining; Cons. = Consultation; % Firms = % of total firms as
for data collected for this study; % Emp. = % of total employees as for data collected
for this study; N.F = number of cases included in the calculation of membership in
terms of firms; N.E = number of cases included in the calculation of membership in
terms of employees
* Includes UEL of Luxembourg
Πηγή : Pedersini R. & Welz C. (2014), Representativeness of the social partners in
the European cross-industry social dialogue, Dublin : European Foundation for the
Improvement of Living and Working Conditions.
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Προγράμματα εργασίας
Το 5ο Πρόγραμμα Εργασίας 2015-2017 των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων
«Σύμπραξη για ανάπτυξη και απασχόληση χωρίς αποκλεισμούς»68 , εκφράζει τη
βούληση παρέμβασης των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων σε σχέση με τα σοβαρά
προβλήματα -κυρίως αποκλεισμού- που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές αγορές
εργασίας εν μέσω οικονομικής κρίσης, καθώς και τις προσπάθειες ενδυνάμωσης
του κοινωνικού διαλόγου. Ειδικότερα, το 5ο πρόγραμμα επικεντρώνει στα
ακόλουθα ζητήματα :
●

Στήριξη της ενεργού γήρανσης και της προσέγγισης μεταξύ των γενεών:
Σε απάντηση στις δημογραφικές προκλήσεις και στις προκλήσεις της
ενεργού γήρανσης, κρίνουν απαραίτητη την εφαρμογή μέτρων σε όλα
τα επίπεδα ώστε να διευκολύνεται η ενεργός συμμετοχή και η παραμονή
των γηραιότερων εργαζομένων στην αγορά εργασίας, και παράλληλα να
διασφαλίζεται η λήψη μέτρων για την ευκολότερη μετάβαση μεταξύ γενεών,
δεδομένων των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων. Οι Ευρωπαίοι
κοινωνικοί εταίροι θα διαπραγματευτούν μια αυτόνομη συμφωνία-πλαίσιο.

●

Ενίσχυση της εξισορρόπησης μεταξύ του επαγγελματικού, του ιδιωτικού και
του οικογενειακού βίου και της ισότητας μεταξύ φύλων για τη μείωση του
μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων: Αν και η διαθεσιμότητα,
η ποιότητα και η προσβασιμότητα σε επαρκείς υπηρεσίες κοινωνικής
φροντίδας και υποδομές παραμένει καίριας σημασίας, είναι απαραίτητη μια
ολοκληρωμένη και φιλόδοξη προσέγγιση στις πολιτικές περί συνδυασμού
επαγγελματικού και ιδιωτικού βίου με στόχο την αύξηση της συμμετοχής των
γυναικών στην αγορά εργασίας και τη μείωση του μισθολογικού χάσματος
μεταξύ των δύο φύλων, την παροχή στήριξης προς τις οικογένειες ώστε
να συνδυάσουν καλύτερα τον επαγγελματικό, ιδιωτικό και οικογενειακό
βίο. Οι εταίροι θα βασιστούν στην εμπειρία προηγούμενων πρωτοβουλιών
(κοινή συμφωνία για τη γονική άδεια, πλαίσιο δράσης τους για την ισότητα
μεταξύ φύλων, κοινή επιστολή για την παιδική μέριμνα).

●

Κινητικότητα και μετανάστευση: Στόχος είναι η διευκόλυνση της
κινητικότητας των εργαζομένων μέσα από τη βελτίωση του σχετικού
νομοθετικού πλαισίου.

●

Ενίσχυση των επενδύσεων και ενδυνάμωση της βιομηχανικής βάσης
στην Ευρώπη, δίνοντας έμφαση: στις επενδύσεις· στη διαμόρφωση ενός
καλύτερου επενδυτικού κλίματος που θα διαμορφώνει τις απαραίτητες
συνθήκες για τη δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και ποιοτικά αγαθά
και υπηρεσίες· στην άρση των φραγμών για επενδύσεις μέσα από τη
διασφάλιση κανονισμών που παρέχουν νομική βεβαιότητα, στήριξη της

68 http://erc-online.eu/wp-content/uploads/2015/11/Work-Programme-2015-17_FINAL-DRAFT05-05-2015-EL.pdf.
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ανάπτυξης και της απασχόλησης, μείωση της περιττής γραφειοκρατίας και
παροχή καλύτερης πρόσβασης για τη χρηματοδότηση και την ολοκλήρωση
της Ενιαίας Αγοράς σε τομείς όπως η ψηφιακή οικονομία και η ενεργειακή
ένωση· σε επενδύσεις στις κοινωνικές υποδομές, στις υγειονομικές και
κοινωνικές υπηρεσίες.
●

Ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων στις ψηφιακές οικονομίες:
Στόχος είναι η επίτευξη ενός καλύτερα εκπαιδευμένου, καταρτισμένου
και ειδικευμένου εργατικού δυναμικού, μέσα από την εξομάλυνση των
αναντιστοιχιών δεξιοτήτων, τη διάθεση των απαραίτητων πόρων για τη
διά βίου μάθηση, την αναγνώριση της ανεπίσημης και της άτυπης μάθησης
και την κατάλληλη καθοδήγηση των νέων ως προς την εκπαίδευση και την
κατάρτιση με στόχο την ομαλή μετάβαση τους προς την αγορά εργασίας.
Έμφαση δίνεται, επίσης, στην απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων.

●

Ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας (ΕΠΑΕ): Για τη διασφάλιση
αποτελεσματικών ΕΠΑΕ, είναι απαραίτητο να διατίθενται καλά στοχευμένοι
πόροι. Αυτά είναι μέτρα καίριας σημασίας για τη διευκόλυνση της ενεργού
αναζήτησης εργασίας με σκοπό την καλύτερη αντιστοιχία μεταξύ της
προσφοράς και της ζήτησης εργασίας, ιδιαίτερα για τους μακροχρόνια
άνεργους και για τους νέους, επίσης στα πλαίσια της συνεχούς υλοποίησης
των συστημάτων εγγύησης για τους νέους.

●

Στήριξη θέσεων μαθητείας για την αύξηση της απασχόλησης των νέων, ως
συνέχεια των μέχρι τώρα κοινών πρωτοβουλιών (Πλαίσιο δράσεων για την
απασχόληση των νέων το 2013 , δράσεις για τις θέσεις μαθητείας ως μέρος
των ολοκληρωμένων προγραμμάτων για την περίοδο 2014-2016).

●

Δέσμευση για την ενίσχυση της ανάπτυξης δεξιοτήτων των κοινωνικών
εταίρων και την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων όσον αφορά την
υλοποίηση: Στόχος είναι ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου. Η ύπαρξη
ισχυρών, ανεξάρτητων και αντιπροσωπευτικών κοινωνικών εταίρων είναι
καίριας σημασίας για αυτή τη διαδικασία. Επίσης, οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί
εταίροι συμφώνησαν να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου
να βελτιώσουν την υλοποίηση των αυτόνομων συμφωνιών τους στα κράτημέλη.

Πρόγραμμα Εργασίας 2019-2021
Το 6o αυτόνομο πρόγραμμα εργασίας των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων
στηρίζει τους στόχους της κοινής δήλωσης του 2016 σχετικά με τη «νέα αρχή για
τον κοινωνικό διάλογο» για την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου σε ευρωπαϊκό
και εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα αφορά τα ακόλουθα θεματικά πεδία:
●
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Ψηφιοποίηση: Έμφαση δίδεται στις προκλήσεις και στις ευκαιρίες
εγείρει η ψηφιοποίηση. Στο πλαίσιο αυτό θα διερευνηθούν ζητήματα
αφορούν στην απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων και στην οργάνωση
εργασίας. Οι κοινωνικοί εταίροι προβλέπουν να διαπραγματευτούν
αυτόνομη συμφωνία πλαίσιο για την ψηφιοποίηση.

που
που
της
μια

●

Βελτίωση της απόδοσης των αγορών εργασίας και των κοινωνικών
συστημάτων: Έμφαση θα δοθεί στη μείωση του αριθμού των NEETs (Νέοι
εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης), στην εμπλοκή των
κοινωνικών εταίρων και στον ορισμό στόχων για αποτελεσματικές ενεργές
αγορές εργασίας, στις δημογραφικές αλλαγές και στην φροντίδα των
παιδιών.

●

Δεξιότητες: Έμφαση θα δοθεί στη βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης
και κατάρτισης κατά τρόπο που να προάγει την καινοτομία και να βελτιώνει
την κατάρτιση των εργαζομένων και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων.

●

Αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στους χώρους εργασίας:
Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία των δύο προηγούμενων σχετικών
αυτόνομων συμφωνιών-πλαίσιο –η πρώτη για το άγχος στον χώρο εργασίας
το 2004 και η δεύτερη σχετικά με τη βία και την παρενόχληση στην εργασία
το 2007- θα δοθεί έμφαση στη διαμόρφωση μιας κοινής αντίληψης των
σχετικών κινδύνων για τη στήριξη των κοινωνικών εταίρων σε επιχειρήσεις
και κλάδους, καθώς και στην καταγραφή πρόσφατων εξελίξεων και κύριων
ζητημάτων σε σχέση με τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στην εργασία.

●

Ανάπτυξη δεξιοτήτων για έναν πιο ισχυρό κοινωνικό διάλογο: Οι Ευρωπαίοι
κοινωνικοί εταίροι αναγνωρίζουν ότι, προκειμένου ο ευρωπαϊκός
κοινωνικός διάλογος να έχει θετικό αντίκτυπο, πρέπει να γίνουν πολλά για
την ενίσχυση και τη στήριξη του κοινωνικού διαλόγου σε όλα τα επίπεδα.
Έμφαση θα δοθεί στην καλύτερη αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταμείου για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των κοινωνικών εταίρων, και
στην υποστήριξη των οργανώσεων-μελών τους προκειμένου να επιτευχθεί
η βέλτιστη υλοποίηση των αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού κοινωνικού
διαλόγου.

●

Κυκλική οικονομία: Έμφαση θα δοθεί στις επιπτώσεις της προωθούμενης
από την ΕΕ μετάβασης προς μια κυκλική οικονομία για τις θέσεις εργασίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7

Ενδεικτική αναφορά δράσεων - παρεμβάσεων με τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Διάλογο ως θεματική ή σε βασικά θέματα κοινωνικού διαλόγου (περίοδος
αναφοράς: 2005 - 2019). Συντάκτρια : Άννα Χαριλόγη, Επιστημονικό Στέλεχος
ΓΣΕΒΕΕ, Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, ΓΣΕΒΕΕ.

Απρίλιος 2019:

Συμμετοχή Προέδρου ΓΣΕΒΕΕ διά της SMEunited σε συνέδριο
υψηλού επιπέδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες
για το Μέλλον της Εργασίας·

Απρίλιος 2019:

Απάντηση σε ερωτηματολόγιο της SMEunited για το
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, τις Εθνικές Εκθέσεις Χωρών, και το
Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων·

Μάρτιος 2019:

Συμμετοχή στελέχους ΙΜΕ σε συνάντηση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Αθήνα με τους εθνικούς κοινωνικούς
εταίρους για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

Μάρτιος 2019:

Μετάφραση Προγράμματος Εργασίας Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Διαλόγου 2019 - 2021 για την (ανα)δημοσίευση
του·

Συμμετοχή στην πρώτη συνάντηση του έργου LabourINT2
Φεβρουάριος 2019: « Ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Αγορά Εργασίας:
μια Πλειονομερής προσέγγιση» με συντονίστρια την ETUC·
Συμμετοχή στο συνέδριο των Ευρωπαίων Κοινωνικών
Εταίρων στις Βρυξέλλες «Προώθηση και Ενδυνάμωση του
Φεβρουάριος 2019: Κοινωνικού Διαλόγου στην ΕΕ» για την παρουσίαση του
Προγράμματος Εργασίας Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου
2019 - 2021·
Φεβρουάριος 2019:

Απάντηση σε ερωτηματολόγιο της SMEunited σχετικά με
τους αυτοαπασχολούμενους εν όψει συζήτησης με την ETUC·

Ιανουάριος 2019:

Συμμετοχή σε συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην
Αθήνα για την έκθεση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και την
Ενισχυμένη Εποπτεία·

Ιανουάριος 2019:

Έναρξη έργου LabourINT2 με τη συμμετοχή του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ
και συντονίστρια την ETUC·
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Δεκέμβριος 2018:

Συμμετοχή διά της SMEunited σε συνέδριο της ETUC στις
Βρυξέλλες παρουσίασης αποτελεσμάτων έργου LabourINT
για την « Ένταξη των Μεταναστών στην Αγορά Εργασίας: Μια
πλειονομερής Προσέγγιση» με συντονίστρια της ETUC·

Νοέμβριος 2018:

Συμμετοχή σε έρευνα της SMEunited σχετικά με τον βαθμό
ικανοποίησης των μελών της·

Νοέμβριος 2018:

Συμμετοχή διά της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Αθήνα σε συνάντηση την Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες
με εκπροσώπους φορέων ΜΜΕ ως προς την οικονομική
ατζέντα·

Νοέμβριος 2018:

Συμμετοχή σε συνέδριο των ΟΚΕ - ΕΟΚΕ στην Αθήνα
(Ζάππειο) για την κοινωνία των πολιτών και τις ευρωπαϊκές
αξίες·

Σεπτέμβριος 2018:

Συμμετοχή σε συνάντηση υπό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο
πλαίσιο της πρώτης μεταπρογραμματικής αποστολής στην
Αθήνα·

Σεπτέμβριος 2018:
·

Συμμετοχή διά της SMEunited σε σεμινάριο της ETUC στη
Σόφια έργου LabourINT για την « Ένταξη των Μεταναστών
στην Αγορά Εργασίας: Μια πλειονομερής Προσέγγιση»

Σεπτέμβριος 2018:

Συμμετοχή Γενικού Γραμματέα ΓΣΕΒΕΕ με ομιλία στο 15ο
στρατηγικό σεμινάριο του ETUI (Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό
Ινστιτούτο) στην Αθήνα «Μαζί για Υγεία & Ασφάλεια»·

Ιούνιος 2018:

Συμμετοχή σε συνάντηση στο πλαίσιο διερευνητικής
αποστολής της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής
Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα·

Μάρτιος 2018:

Συμμετοχή στο καταληκτικό συνέδριο των Ευρωπαίων
Κοινωνικών Εταίρων στις Βρυξέλλες «Ο ρόλος του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στη Θεσμική Ενδυνάμωση
των Κοινωνικών Εταίρων»·

Νοέμβριος 2017:

Ομιλία Αντιπροέδρου στο διεθνές συνέδριο του Διεθνούς
Γραφείου Εργασίας και της ΟΚΕ στην Αθήνα με θέμα τον
κοινωνικό διάλογο και το μέλλον της εργασίας·

Σεπτέμβριος 2017:

Συμμετοχή στελέχους ΙΜΕ σε κοινό σεμινάριο των
Ευρωπαίων Κοινωνικών Εταίρων στην Πράγα για τον ρόλο
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) στη θεσμική
ενδυνάμωση των κοινωνικών εταίρων·
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Ιούνιος 2017:

Συμμετοχή Προέδρου σε συνάντηση στο πλαίσιο
διερευνητικής αποστολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για
τα προγράμματα δημοσιονομικής στήριξης·

Συμμετοχή στελέχους ΙΜΕ στις εργασίες των Ευρωπαίων
Κοινωνικών Εταίρων στο Βερολίνο για την εξέταση του
Φεβρουάριος 2017:
θέματος της μετάβασης στην ψηφιακή εποχή και του
αντικτύπου στην αγορά εργασίας·
Οκτώβριος 2016:

Επικύρωση του οδικού χάρτη ILO για την αδήλωτη εργασία
και ως πεδίου ενίσχυσης του κοινωνικού διαλόγου·

Μάιος 2016:

Συμβολή σε έργο εμπειρογνωμόνων ως προς την εφαρμογή
των αυτόνομων συμφωνιών πλαίσιο των Ευρωπαίων
κοινωνικών εταίρων, με προώθηση των θέσεων της ΓΣΕΒΕΕ
στο πεδίο του κοινωνικού διαλόγου και των εργασιακών·

Απρίλιος 2016:

Συμμετοχή σε συζήτηση με την Ευρωπαία Επίτροπο Thyssen
στην Αθήνα για την κοινωνική Ευρώπη, το μεταβαλλόμενο
κόσμο της εργασίας, και τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών
Δικαιωμάτων·

Μάρτιος 2016:

Συμμετοχή σε συνάντηση με την Επιτροπή Οικονομικών
Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο
επίσκεψής της στην Αθήνα και ελέγχου για τα προγράμματα
οικονομικής στήριξης·

Δεκέμβριος 2015:

Συνάντηση με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στην Αθήνα
για την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα·

Οκτώβριος 2015:

Απάντηση σε ερωτηματολόγιο της UEAPME για τη θεσμική
ενδυνάμωση των μελών της μέσω πόρων του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου·

Ιούνιος 2015:

Επαφές με τους κοινωνικούς εταίρους της Δανίας, στο
περιθώριο της συμμετοχής στη Διεθνή Διάσκεψη Εργασίας
στη Γενεύη, για συνάντηση στελεχών ΙΜΕ και των άλλων
κοινωνικών εταίρων της Ελλάδας στο πλαίσιο επίσκεψης
μελέτης σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης·

Μάιος 2015:

Συμμετοχή στελεχών ΙΜΕ σε σεμινάριο των Ευρωπαίων
Κοινωνικών Εταίρων στην Αθήνα για τον Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Διάλογο με έμφαση σε τέσσερις χώρες περιλ. της
Ελλάδας·
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Απρίλιος 2015:

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στα έργα
της TURKONFED «Διάλογος κοινωνίας των πολιτών ΕΕ Τουρκίας» (ισότητα, εκπαίδευση), κατόπιν ενημέρωσης και
από την UEAPME·

Ιανουάριος 2015:

Αποστολή παρατηρήσεων επί του σχεδίου έκθεσης για
την εφαρμογή της αυτόνομης Συμφωνίας Πλαίσιο των
Ευρωπαίων Κοινωνικών Εταίρων για την Παρενόχληση και τη
Βία στην Εργασία·

Νοέμβριος 2014:

Συμμετοχή σε έρευνα για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής με την παροχή θέσεων και στοιχείων για
την εφαρμογή της αυτόνομης συμφωνίας-πλαίσιο των
Ευρωπαίων Κοινωνικών Εταίρων για τη βία και την
παρενόχληση στην εργασία·

Σεπτέμβριος 2014:

Συμμετοχή Προέδρου ΓΣΕΒΕΕ και στελέχους ΙΜΕ σε
συνάντηση στη Γενεύη με τον Γενικό Διευθυντή της ILO
για την αγορά εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις στην
Ελλάδα·

Ιούλιος Αύγουστος 2014:

Επικοινωνία με οργανώσεις (και CNA) για την πιθανή
συμμετοχή του ΙΜΕ σε έργο για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Διάλογο (και για την ισότητα των φύλων)·

Ιούνιος 2014:

Ομιλία Προέδρου, Διευθυντή, και συμμετοχή στελέχους ΙΜΕ
σε συνέδριο του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση
των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) και
της Ελληνικής Προεδρίας στην Αθήνα για τον «Κοινωνικό
διάλογο ως κινητήριο μοχλό στη διαμόρφωση και τη
βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης και εργασίας στην
ΕΕ»·

Ιούνιος 2014:

Απάντηση σε έρευνα της UEAPME για τη συμμετοχή των
εργοδοτικών οργανώσεων - μελών στο Ευρωπαϊκό εξάμηνο·

Μάιος 2014: ·

Απάντηση σε έρευνα της UEAPME για τη συμμετοχή
στα σύμφωνα εταιρικής σχέσης και τα επιχειρησιακά
προγράμματα των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και
Επενδυτικών Ταμείων

Μάιος 2014:

Συμμετοχή στελεχών ΙΜΕ στo συνέδριο των Ευρωπαίων
Κοινωνικών Εταίρων στη Μαδρίτη για τη «Δέσμη Εργαλείων
Ισότητας των Φύλων στην Πράξη», με παρουσίαση του
Γραφείου Ισότητας ως καλή πρακτική·
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Μάρτιος 2014:

Ομιλία Προέδρου και συμμετοχή Αντιπροέδρου UEAPME
και στελεχών ΙΜΕ στη Διάσκεψη της Ομάδας ΙΙΙ της ΕΟΚΕ
στην Αθήνα (Ζάππειο) «Από τη λιτότητα στην ανάπτυξη και
την ανάκαμψη: αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών
συνεπειών της κρίσης στην Ελλάδα»·

Μάρτιος 2014:

Συμμετοχή στελέχους ΙΜΕ σε συνάντηση της ΕΟΚΕ με φορείς
στην Αθήνα (και ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ) για την απασχόληση των νέων
και μελέτη·

Μάρτιος 2014:

Συμμετοχή σε συνάντηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα
και φορέων Ελληνικών ΜΜΕ·

Ιανουάριος 2014:

Συμμετοχή σε συνάντηση κοινωνικών εταίρων με Ειδική
Αντιπροσωπεία Οικονομικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στην Αθήνα στο πλαίσιο επίσκεψής της·

Δεκέμβριος 2013:

Συμμετοχή σε συνάντηση με Ομάδα της Προοδευτικής
Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο (S&D) στο πλαίσιο επίσκεψής τους στην Αθήνα
(βιομηχανική ανασυγκρότηση, αποκατάσταση θέσεων
εργασίας και ανάπτυξης για έξοδο από την κρίση)·

Δεκέμβριος 2013:

Συνάντηση ILO - ΓΣΕΒΕΕ (και ΕΣΕΕ) για τη μαθητεία·

Σεπτέμβριος 2013:

Συνάντηση ΓΣΕΒΕΕ με ILO στο πλαίσιο επίσκεψης
εκπροσώπων του στην Αθήνα με έμφαση σε θέματα
κοινωνικού διαλόγου και μαθητείας·

Ιούνιος 2013:

Συμμετοχή Προέδρου ΓΣΕΒΕΕ και στελεχών ΙΜΕ σε σεμινάριο
υψηλού επιπέδου στην Αθήνα για την κρίση εργασίας στην
Ελλάδα και εργαστήριο για τις εργασιακές σχέσεις και τον
κοινωνικό διάλογο του ILO·

Ιούνιος 2013:

Συμμετοχή επιστημονικού στελέχους ΙΜΕ σε συνέδριο
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες για το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο και τη στήριξη συστημάτων μαθητείας και
πρακτικής·

Μάιος 2013:

Συνδρομή της ΓΣΕΒΕΕ σε έρευνα οργάνωσης μέλους της
UEAPME από τη Φινλανδία, Υrittäjät, σε θέματα κοινωνικού
διαλόγου·

Απρίλιος 2013:

Συμμετοχή στην ημερίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού
και Παρακολούθησης Δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταμείου (ΕΚΤ) στην Αθήνα «Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων
στην υλοποίηση έργων του ΕΚΤ: παρόν και μέλλον»·
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Εργασίες για ανταπόκριση σε αίτημα της UEAPME/
Ευρωπαίων Κοινωνικών Εταίρων στο πλαίσιο του
Ιανουάριος Ολοκληρωμένου Προγράμματος Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Φεβρουάριος 2013:
Διαλόγου 2013-2014 για τη συλλογή καλών πρακτικών σε
επίπεδο επιχείρησης σε θέματα ισότητας των φύλων·
Συμμετοχή σε Συνάντηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
Φεβρουάριος 2013: Αθήνα, από κοινού με ΕΣΕΕ για θέματα ΜΜΕ/αξιολόγησης
της Πράξης·

Οκτώβριος 2012:

Συμμετοχή Πρόεδρου ΓΣΕΒΕΕ, εκπροσώπου ΓΣΕΒΕΕ στην
ΕΟΚΕ, και επιστημονικού στελέχους ΙΜΕ στο 2ο Συνέδριο
ΜΜΕ της UEAPME, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, και επίκεντρο τις προτάσεις της προγραμματικής
περιόδου 2014 - 2020 για την πολιτική συνοχής, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, τα προγράμματα «Ορίζοντας
2020» και «COSME»·

Μάιος 2012:

Μετάφραση και διάδοση παρεμβάσεων ΓΣΕΒΕΕ για την
απαίτηση ενός νέου εργασιακού πλαισίου·

Μάρτιος 2012:

Μετάφραση και διάδοση προτάσεων και παρατηρήσεων
ΓΣΕΒΕΕ για ένα κοινωνικό και αναπτυξιακό ισοδύναμο·

Φεβρουάριος 2012:

Μετάφραση και διάδοση υπομνήματος ΓΣΕΒΕΕ που
κατατέθηκε στον κοινωνικό διάλογο·

Ιανουάριος 2012:

Μετάφραση και διάδοση πρώτων αποτελεσμάτων έρευνας
για το μισθολογικό - μη μισθολογικό κόστος·

Ιανουάριος 2012:

Μετάφραση και διάδοση δελτίου Τύπου-υπομνήματος
ΓΣΕΒΕΕ, τις βασικές προτάσεις της για την
ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ, που κατατέθηκαν στο διάλογο
των κοινωνικών εταίρων, Ιανουάριος 2012·

Ιανουάριος 2012:

Συμμετοχή σε Συνάντηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα
για θέματα ΜΜΕ/αξιολόγησης της Πράξης·

Μάρτιος 2011:

Συμμετοχή σε Συνάντηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα
για θέματα ΜΜΕ/αξιολόγησης της Πράξης·

Νοέμβριος 2010:

Συμμετοχή επιστημονικού στελέχους του ΙΜΕ στο πρώτο
συνέδριο των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων στη Βαρσοβία
στο πλαίσιο της κοινής τους μελέτης για την εφαρμογή
της ευελιξίας και ασφάλειας και το ρόλο των κοινωνικών
εταίρων, το οποίο αφορούσε 8 χώρες, περιλ. της Ελλάδας·
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Προβολή θέσεων UEAPME στον Μακροοικονομικό Διάλογο
του Συμβουλίου, της Επιτροπής, της ΕΚΤ και των Ευρωπαίων
Κοινωνικών Εταίρων, όπου ζητήθηκε ο αναπροσανατολισμός
Φεβρουάριος 2010:
των προγραμμάτων ανάκαμψης και η έμφαση στην ανάπτυξη
και τις επενδύσεις, με την ενίσχυση του ρόλου των μικρών
και πολύ μικρών επιχειρήσεων·

Νοέμβριος 2009:

Προβολή από ΓΣΕΒΕΕ θέσεων UEAPME για τα αποτελέσματα
Τριμερούς Κοινωνικής Συνόδου Κορυφής (για τα
προγράμματα ανάκαμψης, την κρίση κ.λπ.) και παρέμβαση
στο Υπουργείο Οικονομικών·

Ιανουάριος 2008:

Συμμετοχή σε συνέδριο στις Βρυξέλλες με θέμα τη
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στον Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Διάλογο·

2006:

Συμμετοχή σε σεμινάριο κατάρτισης των κοινωνικών
εταίρων με θέμα την καταπολέμηση των διακρίσεων·

Νοέμβριος 2006:

Συνάντηση στα γραφεία της ΓΣΕΒΕΕ στην Αθήνα με
εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου·

Σεπτέμβριος 2006:

Συμμετοχή σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Διαλόγου στις Βρυξέλλες για την
πραγματοποίηση ανάλυσης με θέμα τις βασικές προκλήσεις
που αντιμετωπίζουν οι αγορές εργασίας της Ευρώπης,
με παρουσίαση σημειώματος ΓΣΕΒΕΕ με τα βασικά
συμπεράσματα των μελετών που είχαν πραγματοποιηθεί
έως τότε και τις θέσεις της ΓΣΕΒΕΕ σε ζητήματα αγοράς
εργασίας·

Σεπτέμβριος 2006:

Συμμετοχή σε συνέδριο στις Βρυξέλλες για κινητικότητα των
εργαζομένων και το ρόλο των κοινωνικών εταίρων·

Ιούνιος 2006:

Συμμετοχή σε συνέδριο των Ευρωπαίων Κοινωνικών Εταίρων
στην Αθήνα που είχε ως θέμα την Αναδιάρθρωση στην
Ελλάδα, με παρουσίαση δύο περιπτώσεων αναδιάρθρωσης
εταιρειών·

Ιούνιος 2006:

Συμμετοχή σε συνάντηση Ευρωπαίων Κοινωνικών Εταίρων
στις Βρυξέλλες για την αναδιάρθρωση στα νέα Κράτη Μέλη·

Μάιος 2006:

Συμμετοχή σε συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
ισότητα, τη διαφορετικότητα·

141

Απρίλιος 2006:

Συμμετοχή στην 5η Σύνοδο Κορυφής για το Εμπόριο, τις
Βιοτεχνίες και τις ΜΜΕ, ετήσιας συνόδου των UEAPME και
Ακαδημίας Αβινιόν, στο Γκρατζ, με επίκεντρο το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Μοντέλο και τις ευρωπαϊκές πολιτικές για τις
ΜΜΕ·

2005 - 2006:

Αποστολή θέσεων στην UEAPME για το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Μοντέλο και την Ευρωπαϊκή Ατζέντα Οικονομικών
Μεταρρυθμίσεων, καθώς και τις απόψεις της για τη
Στρατηγική της Λισσαβώνας. Συμμετοχή σε διαβούλευση για
την αξιολόγηση της διαδικασίας και του περιεχομένου του
Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων·

Αύγουστος 2005:

Προγραμματισμός συμμετοχής στο πρόγραμμα των ECIPA/
CNA με τίτλο «Εργασιακές σχέσεις και κοινωνικός διάλογος»
και στο πρόγραμμα «SPRINTER - ο ρόλος των κοινωνικών
εταίρων για την ανάδειξη των αναγκών εκπαίδευσης των
ευρωπαϊκών ΜΜΕ» (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ).
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Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Διάλογος:
θεσμοί εκπροσώπησης και κατηγορίες
παρεμβάσεων. Προτάσεις για την
αναβάθμιση του ρόλου της ΓΣΕΒΕΕ
Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην αποτύπωση και ανάλυση των πρακτικών
και των θεσμών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου (ΕΚΔ). Ταυτόχρονα
αναλύονται οι παράγοντες που επιδρούν στην εμπλοκή και συμμετοχή της
ΓΣΕΒΕΕ σε αυτόν, και κατατίθενται προτάσεις για την αναβάθμιση του ρόλου
της ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο του ΕΚΔ. Η μελέτη περιλαμβάνει τρία μέρη. Στο πρώτο
μέρος, εξετάζονται ζητήματα σχετικά με τον θεσμό και τις πρακτικές του ΕΚΔ
τόσο στο διακλαδικό και όσο και στο κλαδικό επίπεδο, και αναλύεται ο ρόλος
των Ευρωπαίων Κοινωνικών Εταίρων. Επιπροσθέτως, μελετάται η εξέλιξη
του από τα πρώτα στάδια ίδρυσης της ΕΟΚ και μέχρι περίπου τα τέλη της
δεκαετίας του 2000, προκειμένου να γίνουν αντιληπτές οι αλλαγές στο πλαίσιο
διεξαγωγής και ρύθμισης του. Εν συνεχεία, στο δεύτερο μέρος, διερευνώνται
οι εξελίξεις στο πεδίο του ΕΚΔ από την έναρξη της οικονομικής κρίσης και
μετά. Έμφαση δίνεται στις συνέπειες της νέας οικονομικής διακυβέρνησης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ως εργαλείου διαχείρισης της κρίσης) για τον ΕΚΔ και το
ρόλο των Ευρωπαίων Κοινωνικών Εταίρων. Ειδικότερα, εξετάζονται, αρχικά,
οι δυνατότητες παρέμβασης των Ευρωπαίων Κοινωνικών Εταίρων στο πλαίσιο
της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ενώ, εν συνεχεία, αναλύονται οι
προσπάθειες για την επανεκκίνηση του κοινωνικού διαλόγου από το 2015 και
μετά. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος, δίνεται έμφαση στο ρόλο της ΓΣΕΒΕΕ στο
πλαίσιο του ΕΚΔ. Οι σχετικοί προβληματισμοί προκύπτουν κατά κύριο λόγο από
τα βασικά σημεία-συμπεράσματα των δύο πρώτων μερών του κειμένου, καθώς
και από συνεντεύξεις με τους εκπροσώπους της ΓΣΕΒΕΕ σε θεσμούς του ΕΚΔ. Το
τρίτο μέρος, κλείνει με προτάσεις που αφορούν στην αναβάθμιση του ρόλου της
ΓΣΕΒΕΕ, οι οποίες βασίζονται στους προβληματισμούς και τα συμπεράσματα
που έχουν αντληθεί και από τα τρία μέρη του κειμένου.
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