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Κοινωνικός διάλογος

O κοινωνικός διάλογος αποτελεί θεμελιώδη συνιστώσα του ευρωπαϊκού κοινωνικού
μοντέλου που αναγνωρίσθηκε πλήρως στη Συνθήκη με τη μεταρρύθμιση του Άμστερνταμ.
Οι κοινωνικοί εταίροι (εκπρόσωποι της διοίκησης και των εργαζομένων) είναι επομένως σε
θέση να συμβάλλουν ενεργά στο σχεδιασμό της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής.

Νομική βάση

Άρθρα 151-156 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Στόχοι

Σύμφωνα με το άρθρο 151 της ΣΛΕΕ, η προώθηση του διαλόγου μεταξύ της διοίκησης και
των εργαζομένων αναγνωρίζεται ως κοινός στόχος της ΕΕ και των κρατών μελών. Σκοπός του
κοινωνικού διαλόγου είναι η βελτίωση της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης με τη συμμετοχή των
κοινωνικών εταίρων στη διαδικασία λήψης και εφαρμογής αποφάσεων.

Επιτεύγματα

Α. Διμερής κοινωνικός διάλογος
Σύμφωνα με την αρχική διατύπωση στη Συνθήκη της Ρώμης, ένα από τα καθήκοντα της
Επιτροπής στον κοινωνικό τομέα ήταν η προώθηση της στενής συνεργασίας μεταξύ κρατών
μελών σε σχέση με το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις
μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Μόνο πολλά χρόνια αργότερα, ωστόσο, άρχισε να
εφαρμόζεται η διάταξη αυτή.
H διαδικασία κοινωνικού διαλόγου Val Duchesse άρχισε το 1985 κατόπιν πρωτοβουλίας του
Προέδρου της Επιτροπής Jacques Delors, και είχε ως στόχο να συμμετάσχουν οι κοινωνικοί
εταίροι, οι οποίοι εκπροσωπούνται από τη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC),
την Ένωση Βιομηχανιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (UNICE) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο
Δημόσιων Επιχειρήσεων (CEEP) στη διαδικασία της εσωτερικής αγοράς. Από τις συναντήσεις
αυτών των κοινωνικών εταίρων προέκυψαν ορισμένες κοινές δηλώσεις για την απασχόληση,
την εκπαίδευση και την κατάρτιση και άλλα κοινωνικά θέματα.
Το 1992, συγκροτήθηκε η Επιτροπή Κοινωνικού Διαλόγου (SDC) ως το κύριο φόρουμ για τον
διμερή κοινωνικό διάλογο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. H SDC συνεδριάζει 3-4 φορές το χρόνο και
αποτελείται από 64 μέλη (32 μέλη εκπροσωπούν εργοδότες και 32 εργαζομένους) είτε από
ευρωπαϊκές γραμματείες είτε από εθνικές οργανώσεις. Εντωμεταξύ η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη
δημιούργησε νομική βάση για την ανάπτυξη ενός κοινωνικού διαλόγου σε όλη την Κοινότητα.
Τον Οκτώβριο του 1991, οι UNICE, ETUC και CEEP ενέκριναν κοινή συμφωνία με την οποία
ζητείτο η υποχρεωτική διαβούλευση των κοινωνικών εταίρων σχετικά με την προετοιμασία
νομοθεσίας στον τομέα των κοινωνικών υποθέσεων και η δυνατότητα για τους κοινωνικούς
εταίρους να διαπραγματεύονται συμφωνίες πλαίσιο σε κοινοτικό επίπεδο. Αυτό το αίτημα
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αναγνωρίστηκε στη Συμφωνία που προσαρτάται στο Πρωτόκολλο του Μάαστριχτ για την
κοινωνική πολιτική, η οποία υπεγράφη από όλα τα κράτη μέλη εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου.
Σε εθνικό επίπεδο, δόθηκε έτσι στους κοινωνικούς εταίρους η δυνατότητα να εφαρμόζουν
οδηγίες μέσω συλλογικής συμφωνίας.
Η ενσωμάτωση της συμφωνίας για την κοινωνική πολιτική στη Συνθήκη ΕΚ μετά τη θέση σε
ισχύ της Συνθήκης του Άμστερνταμ, επέτρεψε εντέλει τη δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου
για τον κοινωνικό διάλογο στο πλαίσιο της ΕΕ. Τα διακλαδικά αποτελέσματα αυτής της
διαδικασίας ήταν η έγκριση συμφωνιών πλαισίου για τη γονική άδεια (1995), την εργασία
μερικής απασχόλησης (1997) και την εργασία ορισμένου χρόνου (1999), οι οποίες τέθηκαν σε
εφαρμογή με οδηγίες του Συμβουλίου.
Σε επίπεδο ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 154 της ΣΛΕΕ, η Επιτροπή πρέπει να διαβουλεύεται με
τους κοινωνικούς εταίρους προτού προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια στον τομέα της κοινωνικής
πολιτικής. Οι κοινωνικοί εταίροι λοιπόν μπορούν να διαπραγματευτούν μεταξύ τους μια
συμφωνία επί του θέματος της διαβούλευσης και να σταματήσουν την πρωτοβουλία της
Επιτροπής. Η διαπραγματευτική διαδικασία μπορεί να διαρκέσει έως και εννέα μήνες και οι
κοινωνικοί εταίροι έχουν τις ακόλουθες δυνατότητες:
— μπορούν να συνάψουν μια συμφωνία και να καλέσουν από κοινού την Επιτροπή να

προτείνει την εκ μέρους του Συμβουλίου έγκριση εκτελεστικής απόφασης, ή

— έχοντας καταλήξει σε συμφωνία μεταξύ τους, μπορούν να προτιμήσουν να την
εφαρμόσουν σύμφωνα με τις δικές τους διαδικασίες και πρακτικές και με εκείνες των
κρατών μελών («εθελοντικές» ή, αργότερα, «αυτόνομες» συμφωνίες), ή

— μπορεί να μην καταφέρουν να συνάψουν συμφωνία, οπότε στην περίπτωση αυτή η
Επιτροπή θα επανεξετάσει την εν λόγω πρόταση.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των κοινωνικών εταίρων για την προσωρινή απασχόληση
ναυάγησαν τελικά τον Μάιο του 2001. Έτσι, τον Μάρτιο του 2002, η Επιτροπή ενέκρινε
πρόταση οδηγίας βάσει της συναίνεσης που ανέκυψε μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.
Μετά από τροποποίηση της πρότασης, τον Νοέμβριο του 2002, η διαδικασία κατέληξε
στην έκδοση της οδηγίας 2008/104/ΕΚ. Παρομοίως, αφότου οι κοινωνικοί εταίροι είχαν
εκφράσει την απροθυμία τους να συμμετάσχουν σε διαπραγματεύσεις, το 2004 η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή υπέβαλε μια πρόταση για την αναθεώρηση της οδηγίας 2003/88/ΕK σχετικά με
ορισμένες πτυχές της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, συμπεριλαμβανομένων και των
πρόσφατων εξελίξεων όπως η περιστασιακή εργασία και ο ευέλικτος εβδομαδιαίος χρόνος
εργασίας. Στη συνέχεια, το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και το Συμβούλιο δεν κατάφεραν
να συμφωνήσουν επί του θέματος, και οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι προσπάθησαν να
πετύχουν μια συμφωνία κατά τη διάρκεια μιας ετήσιας διαδικασίας διαπραγμάτευσης, η
οποία όμως και αυτή απέτυχε, τον Δεκέμβριο 2012, λόγω των σοβαρών διαφορών σχετικά
με την αντιμετώπιση του χρόνου εφημερίας ως χρόνου εργασίας. Το 2013, η Επιτροπή
επανέλαβε τη διαδικασία αναθεώρησης και εκτίμησης των επιπτώσεων, στο πλαίσιο της
οποίας διεξήγαγε, το 2015, μια ευρεία δημόσια διαβούλευση, ενώ ταυτόχρονα προετοίμαζε μια
έκθεση εφαρμογής, όπως απαιτούσε η οδηγία, ενέργειες που θα βοηθήσουν στον προσδιορισμό
του αποτελέσματος της αναθεώρησης. Tο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2017
προβλέπει τώρα μια μη νομοθετική πρωτοβουλία για την εφαρμογή της οδηγίας για τον
χρόνο εργασίας. Στο ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2017 σχετικά με τον «ευρωπαϊκό
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων»[1], το Κοινοβούλιο ζήτησε την ενημέρωση των ευρωπαϊκών
κοινωνικών προτύπων, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για το χρόνο εργασίας.

[1]Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0010.
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Από το 1998, κατόπιν μιας απόφασης της Επιτροπής για την ίδρυση συγκεκριμένων
φορέων (απόφαση 98/500/ΕΚ της Επιτροπής της 20ής Μαΐου 1998), ο κλαδικός κοινωνικός
διάλογος αναπτύχθηκε επίσης έντονα. Συγκροτήθηκαν διάφορες επιτροπές για τους βασικούς
οικονομικούς τομείς και παρήγαγαν αξιόλογα αποτελέσματα. Ο κλαδικός κοινωνικός διάλογος
οδήγησε σε τρεις ευρωπαϊκές συμφωνίες για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ναυτικών
(1998), για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των διακινούμενων εργαζομένων στον τομέα
της πολιτικής αεροπορίας (2000) και σε σχέση με ορισμένες πτυχές των εργασιακών συνθηκών
των διακινούμενων εργαζόμενων που παρέχουν διασυνοριακές διαλειτουργικές υπηρεσίες στον
τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών (2005). Οι εν λόγω συμφωνίες τέθηκαν σε εφαρμογή με
απόφαση του Συμβουλίου. Η «Σύμβαση σχετικά με την προστασία της υγείας των εργαζομένων
μέσω της ορθής διαχείρισης και χρήσης του κρυσταλλικού πυριτίου και των προϊόντων που το
περιέχουν», που υπεγράφη τον Απρίλιο του 2006, ήταν το πρώτο πολυκλαδικό αποτέλεσμα των
διαπραγματεύσεων των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων. Το 2014, το Συμβούλιο εφάρμοσε,
μέσω οδηγίας, τομεακή συμφωνία που αφορούσε συγκεκριμένες πλευρές της οργάνωσης του
χρόνου εργασίας στον τομέα των εσωτερικών πλωτών μεταφορών από το 2012.
Τον Απρίλιο του 2012, οι κοινωνικοί εταίροι στον κλάδο της κομμωτικής σύναψαν συμφωνία
σχετικά με τη σαφή καθοδήγηση των κομμωτών με σκοπό την εργασία σε υγιή και ασφαλή
περιβάλλοντα καθ' όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, και ζήτησαν εκτελεστική απόφαση
εκ μέρους του Συμβουλίου. Λόγω της αντίθεσης ορισμένων κρατών μελών σε ορισμένα σημεία
της εν λόγω συμφωνίας, η υλοποίησή της μέσω απόφασης του Συμβουλίου δεν προχώρησε.
Αντί γι' αυτό, τον Ιούνιο 2016, οι κοινωνικοί εταίροι του κλάδου της κομμωτικής υπέγραψαν
μια νέα ευρωπαϊκή συμφωνία πλαίσιο για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στον
τόπο εργασίας και ζήτησαν να τεθεί σε εφαρμογή μέσω απόφασης του Συμβουλίου. Σύμφωνα
με το θεματολόγιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας, η Επιτροπή θα πραγματοποιήσει τώρα,
πριν υποβάλει στο Συμβούλιο πρόταση εκτελεστικής απόφασης, μια αναλογική εκτίμηση
επιπτώσεων, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην αντιπροσωπευτικότητα των υπογραφόντων, στη
νομιμότητα της συμφωνίας σε σχέση με το νομικό πλαίσιο της ΕΕ και στον σεβασμό των αρχών
της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Σε ανοιχτή επιστολή τους προς τον πρόεδρο
κ. Juncker, της 21 Νοεμβρίου 2016, οι ενδιαφερόμενοι κοινωνικοί εταίροι αντιτάχθηκαν στη
χρησιμοποίηση της διαδικασίας εκτίμησης των επιπτώσεων προκειμένου να δικαιολογηθεί
η μη παραπομπή της συμφωνίας στο Συμβούλιο για εκτελεστική απόφαση και ζητούν να
ενημερωθούν πλήρως για τα διάφορα στάδια της διαδικασίας εκτίμησης του αντικτύπου, καθώς
και για τα κριτήρια που θα χρησιμοποιήσει η Επιτροπή.
Η συμφωνία για την τηλεργασία που συνήφθη τον Μάιο του 2002 εφαρμόστηκε για πρώτη φορά
σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις πρακτικές που αφορούν ειδικά τους κοινωνικούς εταίρους
και τα κράτη μέλη. Επίσης συνάφθηκαν «αυτόνομες συμφωνίες» από τους κοινωνικούς
εταίρους σχετικά με το στρες που συνδέεται με την εργασία και την ευρωπαϊκή άδεια για
οδηγούς που εκτελούν διασυνοριακή υπηρεσία διαλειτουργικότητας το 2004, για την άσκηση
βίας και την παρενόχληση στην εργασία (Απρίλιος 2007), καθώς και για τις αγορές εργασίας
χωρίς αποκλεισμούς (Μάρτιος 2010).
Ύστερα από τις αλλαγές που εισήχθησαν από τη συνθήκη του Άμστερνταμ, η διαδικασία
διαβούλευσης έχει γίνει ακόμη πιο σημαντική, καθώς καλύπτει όλους τους τομείς που εμπίπτουν
τώρα στο άρθρο 151 της ΣΛΕΕ.
Με την έναρξη της ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, προστέθηκε ένα νέο άρθρο (άρθρο
152 ΣΛΕΕ) σύμφωνα με το οποίο «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». Το άρθρο 153 της ΣΛΕΕ



Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωση - 2017 4

δίνει επίσης στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να αναθέσουν στους κοινωνικούς εταίρους την
εφαρμογή μιας απόφασης του Συμβουλίου που εγκρίθηκε για την επικύρωση μιας συλλογικής
συμφωνίας που υπεγράφη σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ωστόσο, μετά την έναρξη της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, ο κοινωνικός
διάλογος ζημιώνεται ολοένα και περισσότερο όταν εφαρμόζονται μέτρα για την αντιμετώπισή
της, αποδυναμώνεται από την αποκέντρωσή της, τη μείωση του επιπέδου κάλυψης των
διαπραγματεύσεων και την κρατική παρέμβαση στο θέμα της πολιτικής σχετικά με τον
κατώτατο μισθό. Στο πλαίσιο αυτό, και λαμβάνοντας υπόψη τη διαπίστωση ότι τα κράτη
μέλη που έχουν σημειώσει τη μεγαλύτερη επιτυχία όσον αφορά την υπέρβαση της κρίσης
είναι αυτά στα οποία η κοινωνική σύμπραξη είναι ισχυρότερη, η νέα Επιτροπή ανέλαβε, τον
Νοέμβριο του 2014, να επανεκκινήσει και να ενδυναμώσει τον διάλογο με τους κοινωνικούς
εταίρους, ιδίως στο πλαίσιο της νέας δομής οικονομικής διακυβέρνησης, ως προϋπόθεση για
τη λειτουργία της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς της Ευρώπης. Τον Ιούνιο του 2016,
ο Αντιπρόεδρος Dombrovskis και ο Επίτροπος Thyssen υπέγραψαν μια κοινή δήλωση όσον
αφορά «ένα νέο ξεκίνημα για τον κοινωνικό διάλογο», όπου ανέφεραν ότι συμφωνούν με
τους κοινωνικούς εταίρους ότι αυτοί οι τελευταίοι θα πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο
στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και γενικά στη διαμόρφωση της πολιτικής και της νομοθεσίας της
ΕΕ, και έδιναν ιδιαίτερη έμφαση στην οικοδόμηση ικανοτήτων. Στη δήλωση υπογραμμιζόταν
ο θεμελιώδης ρόλος του ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου ως σημαντικού στοιχείου για την
απασχόληση και τη διαμόρφωση της κοινωνικής πολιτικής. Μετά από δημόσια διαβούλευση
για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων εντός του 2016, η Επιτροπή δημοσίευσε
στη διάρκεια του Απριλίου 2017, τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, που
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα των κοινωνικών εταίρων να συμμετέχουν στον
σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών, και
υποστηρίζει τη μεγαλύτερη συμμετοχή τους στον σχεδιασμό της πολιτικής και της νομοθεσίας,
λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία των εθνικών συστημάτων.
Β. Τριμερής κοινωνικός διάλογος
Από την έναρξη της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, εθεωρείτο σημαντικό να
συμμετέχουν οικονομικοί και κοινωνικοί φορείς στην εκπόνηση της κοινοτικής νομοθεσίας.
Η Συμβουλευτική Επιτροπή Άνθρακα και Χάλυβα και η Ευρωπαϊκή Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή μαρτυρούν το γεγονός αυτό. Από τη δεκαετία του 1960, υπήρξαν
πολλές συμβουλευτικές επιτροπές των οποίων ο ρόλος είναι η στήριξη της Επιτροπής
για τη χάραξη συγκεκριμένων πολιτικών. Σε γενικές γραμμές, οι επιτροπές αυτές, όπως η
Επιτροπή για την Κοινωνική Ασφάλιση των Διακινουμένων Εργαζομένων, αποτελούνται από
εκπροσώπους εθνικών οργανώσεων εργοδοτών και συνδικαλιστικών ενώσεων, καθώς και
από εκπροσώπους των κρατών μελών. Από το 1970, το βασικό τριμερές φόρουμ κοινωνικού
διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήταν η Μόνιμη Επιτροπή Απασχόλησης, αποτελούμενη από
20 εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, μοιρασμένων εξίσου μεταξύ των συνδικαλιστικών
οργανώσεων και των οργανώσεων των εργοδοτών. Με τη μεταρρύθμιση του 1999, η επιτροπή
αυτή ενσωματώθηκε πλήρως στη συντονισμένη ευρωπαϊκή στρατηγική απασχόλησης. Βάσει
μιας κοινής συμβολής των κοινωνικών εταίρων στη Διάσκεψη κορυφής στο Λάκεν τον
Δεκέμβριο του 2001, το Συμβούλιο δρομολόγησε μια Τριμερή Κοινωνική Σύνοδο Κορυφής
για τη μεγέθυνση και την απασχόληση τον Μάρτιο του 2003 (Απόφαση του Συμβουλίου
2003/174/ΕΚ). επιτρέπει τη συνεχή διαβούλευση μεταξύ του Συμβουλίου, της Επιτροπής και
των κοινωνικών εταίρων για οικονομικά, κοινωνικά και εργασιακά ζητήματα και συνεδριάζει
τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, ενώ μια από τις συνεδριάσεις της πρέπει να πραγματοποιείται
πριν από το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
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Επισημοποιώντας μια διαδικασία που εξελισσόταν από το 1997, η Σύνοδος Κορυφής
συγκροτείται πλέον επισήμως από την τρέχουσα Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και τις δύο
επόμενες Προεδρίες, την Επιτροπή και τους κοινωνικούς εταίρους. Οι τρεις Προεδρίες του
Συμβουλίου εκπροσωπούνται κανονικά από τους αρχηγούς των κρατών ή των κυβερνήσεων
και τους υπουργούς που είναι αρμόδιοι για θέματα απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων· η
Επιτροπή έχει επίσης δύο εκπροσώπους, οι οποίοι είναι συνήθως ο Πρόεδρός της και ο αρμόδιος
για θέματα απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων Επίτροπος. Τα μέλη από την πλευρά των
κοινωνικών εταίρων διαιρούνται σε δύο ισομεγέθεις αντιπροσωπείες, αποτελούμενες από 10
εκπροσώπους των εργαζομένων και 10 εκπροσώπους των εργοδοτών, και δίδεται ιδιαίτερη
προσοχή στη διασφάλιση ισόρροπης συμμετοχής μεταξύ γυναικών και ανδρών. Κάθε ομάδα
αποτελείται από αντιπροσώπους ευρωπαϊκών διατομεακών οργανώσεων που είτε εκπροσωπούν
γενικά συμφέροντα είτε πιο ειδικά συμφέροντα προσωπικού εποπτείας ή διοίκησης και μικρών
και μεσαίων επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην αντιπροσωπεία των εργαζομένων
τεχνικό συντονισμό παρέχει η ETUC, ενώ στην αντιπροσωπεία των εργοδοτών η UNICE. Μετά
την επικύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας, ο ρόλος της Τριμερούς Κοινωνικής Συνόδου
Κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση αναγνωρίζεται πλέον με το άρθρο 152 της
ΣΛΕΕ.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Κοινοβούλιο εκτιμά ότι ο κοινωνικός διάλογος αποτελεί βασικό στοιχείο των παραδόσεων
των κρατών μελών και έχει ζητήσει την ενίσχυση του ρόλου του «τριμερούς διαλόγου»
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων έχει συχνά
καλέσει τους κοινωνικούς εταίρους σε επίπεδο ΕΕ να παρουσιάσουν τις απόψεις τους πριν
από την υποβολή έκθεσης ή τη διατύπωση γνώμης για οποιοδήποτε σχετικό θέμα. Το ΕΚ
υπενθυμίζει επίσης συχνά στην Επιτροπή την ανάγκη για μια συνεκτική βιομηχανική πολιτική
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην οποία οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να διαδραματίζουν βασικό
ρόλο. Η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει θεσπίσει ένα σαφές δικαίωμα ενημέρωσης του ΕΚ
σχετικά με την εφαρμογή των συλλογικών συμφωνιών που συνάπτονται σε επίπεδο Ένωσης
(άρθρο 155 ΣΛΕΕ) και σχετικά με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται από την Επιτροπή
για την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών βάσει του άρθρου 156 ΣΛΕΕ,
περιλαμβανομένων θεμάτων που σχετίζονται με το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και τις
συλλογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων.
Εν μέσω οικονομικής κρίσης, το Κοινοβούλιο επανέλαβε ότι ο κοινωνικός διάλογος είναι
υψίστης σημασίας για την επίτευξη των στόχων απασχόλησης της Στρατηγικής ΕΕ 2020
(2009/2220(INI)). Τον Ιανουάριο του 2012, το ΕΚ τόνισε ότι με την επικέντρωση των
συστάσεων της Ετήσιας Επισκόπηση της Ανάπτυξης στη δημοσιονομική εξυγίανση θα
παρεμποδίζονταν όχι μόνο η δημιουργία θέσεων εργασίας και η κοινωνική πρόνοια, αλλά και ο
ίδιος ο κοινωνικός διάλογος. Επιπλέον, στο ψήφισμά του σχετικά με τον κύκλο του Ευρωπαϊκού
Εξαμήνου του 2017[2], το Κοινοβούλιο τόνισε για άλλη μια φορά την σπουδαιότητα του
κοινωνικού διαλόγου και ζήτησε να ενισχυθεί ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων στη νέα
διαδικασία οικονομικής διακυβέρνησης. Από το 2014, η συμμετοχή τους σε επίπεδο ΕΕ
αυξήθηκε ελαφρώς, αν και η εικόνα εξακολουθεί να είναι άνιση σε εθνικό επίπεδο, ενώ και στα
δύο επίπεδα οι κοινωνικοί εταίροι, θεωρούν ότι η συμμετοχή τους είναι μάλλον ενημερωτική
παρά διαβούλευσης. Όσον αφορά τα προγράμματα οικονομικής προσαρμογής στις χώρες που
επλήγησαν περισσότερο από την κρίση, το Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου
2014 σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές πτυχές του ρόλου και των δράσεων της

[2]Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0039.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2009/2220(INI)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2017)0039
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Τρόικας (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Επιτροπή και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) όσον
αφορά τις χώρες της ευρωζώνης που υπάγονται σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής,
τόνισε πως κατά την αρχική κατάρτιση των προγραμμάτων θα έπρεπε να είχε ζητηθεί η γνώμη
ή συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε εθνικό επίπεδο.
Το Κοινοβούλιο επανέλαβε τη θέση του στο ψήφισμά του της 19 Ιανουαρίου 2017 σχετικά
με έναν ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων[3], καλώντας την Επιτροπή να προβεί σε
συγκεκριμένη υποστήριξη για την ενίσχυση και την τήρηση του κοινωνικού διαλόγου σε όλα
τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς.
Marion Schmid-Drüner
06/2017

[3]Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0010.
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