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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη μείωση των ανισοτήτων με ιδιαίτερη έμφαση στη φτώχεια των 
εργαζομένων
(2019/2188(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών,

– έχοντας υπόψη τις συμβάσεις και τις συστάσεις της ΔΟΕ,

– έχοντας υπόψη τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη,

– έχοντας υπόψη τον στόχο της συνοχής σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΣΕΕ, και ιδίως την 
ανοδική κοινωνική σύγκλιση,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των 
Θεμελιωδών Ελευθεριών, σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΣΛΕΕ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της ΣΕΕ,

– έχοντας υπόψη την οριζόντια κοινωνική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΣΛΕΕ,

– έχοντας υπόψη την κοινωνική πολιτική σύμφωνα με τα άρθρα 151 επ. της ΣΛΕΕ,

– έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων,

– έχοντας υπόψη την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού 
(στόχος της ΕΕ για το 2020),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας, συμπεριλαμβανομένης της 
παιδικής φτώχειας, στην ΕΕ1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τον ρόλο ενός 
ελάχιστου εισοδήματος για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση μιας 
ανεκτικής κοινωνίας στην Ευρώπη2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη μείωση των 
ανισοτήτων με ιδιαίτερη έμφαση στην παιδική φτώχεια3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2017 σχετικά με τις συνθήκες εργασίας 

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0467.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, Ρ7_ΤΑ(2010)0375.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0401.
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και την επισφαλή απασχόληση4,

– έχοντας υπόψη τον παγκόσμιο δείκτη δικαιωμάτων της Διεθνούς Συνδικαλιστικής 
Συνομοσπονδίας (ITUC)5,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
(A9-0000/2020),

Αύξηση των ανισοτήτων

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν μεγάλες ανισότητες τόσο εντός όσο και μεταξύ των 
κρατών μελών και ότι το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών διευρύνεται όλο και 
περισσότερο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καθαρός πλούτος ανά νοικοκυριό στις χώρες 
της Ευρωομάδας αυξήθηκε σχετικά έντονα για το πλουσιότερο 20 %, ενώ μειώθηκε για 
το φτωχότερο 20 %6, και ότι το φτωχότερο 20 % των νοικοκυριών είχε καθαρό χρέος 
ύψους 4 500 EUR κατά μέσο όρο, ενώ το πλουσιότερο 10 % είχε καθαρό πλούτο ύψους 
1 189 700 EUR κατά μέσο όρο7·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χαμηλοί μισθοί και το ολοένα και διευρυνόμενο μισθολογικό 
χάσμα οξύνουν τις ανισότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της παραγωγικότητας 
χωρίς αντίστοιχη αύξηση των μισθών επιτείνει επίσης τις οικονομικές ανισορροπίες 
εντός και μεταξύ των κρατών μελών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες στην ΕΕ των 27 κερδίζουν κατά μέσο όρο περίπου 
15 % λιγότερα από τους άνδρες8·

Φτώχεια

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ προφανώς δεν πέτυχε τον στόχο της για μείωση του 
αριθμού των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας κατά 20 εκατομμύρια έως 
το 20209·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό πλήττονται 95 
εκατομμύρια άνθρωποι (21,7 %), γεγονός που σημαίνει ότι απειλείται η κοινωνική 
επιβίωση του ενός τετάρτου των πολιτών της τρίτης μεγαλύτερης οικονομίας στον 

4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0290.
5 https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2019
6 The Household Finance and Consumption Survey: Results from the 2017 wave (Έρευνα σχετικά με τα οικονομικά 
και την κατανάλωση των νοικοκυριών: αποτελέσματα από το κύμα του 2017), ECB Statistics Paper Series αριθ. 36, Μάρτιος 
2020, σ. 25. https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbeb0a33928ce4c5ef2c5e872
7 The Household Finance and Consumption Survey Wave 2017 Statistical tables (Έρευνα σχετικά με τα οικονομικά 
και την κατανάλωση των νοικοκυριών - Κύμα του 2017: Στατιστικοί πίνακες, Μάρτιος 2020, σ. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/research/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e
9174eac
8 https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20200227STO73519/to-chasma-amoivon-metaxu-ton-
duo-fulon-stin-ee-stoicheia-kai-arithmoi-grafima
9 Francesca Pepé και Gaia Teresa Sartori Pallotta, Fostering access to services to support people to move out of 
poverty, Report on poverty and inequalities in Europe (Προώθηση της πρόσβασης σε υπηρεσίες με στόχο την υποστήριξη 
της εξόδου από τη φτώχεια: Έκθεση σχετικά με τη φτώχεια και τις ανισότητες στην Ευρώπη), Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2019, 
σ. 7 και σσ. 13 επ., και COM(2010)2020 final, 3.3.2010.

https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2019
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbeb0a33928ce4c5ef2c5e872
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/research/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e9174eac
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/research/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e9174eac
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20200227STO73519/to-chasma-amoivon-metaxu-ton-duo-fulon-stin-ee-stoicheia-kai-arithmoi-grafima
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20200227STO73519/to-chasma-amoivon-metaxu-ton-duo-fulon-stin-ee-stoicheia-kai-arithmoi-grafima
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κόσμο (ΕΕ των 27)10·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2018, το 6,1 % του πληθυσμού της ΕΕ των 28 αντιμετώπιζε 
σοβαρή υλική στέρηση11·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικογενειακή φτώχεια αυξάνεται: ένα στα τέσσερα παιδιά 
κάτω των 18 ετών αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πλήττονται ιδίως οι μόνοι γονείς (34,2 %) και οι πολύτεκνες 
οικογένειες12·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τιμές των ενοικίων αυξάνονται συνεχώς, με αποτέλεσμα τα 
άτομα που βρίσκονται στο όριο της φτώχειας ή κάτω από αυτό να πρέπει να δαπανούν 
το 38 % του διαθέσιμου εισοδήματός τους για στέγαση, και ότι σε ορισμένα κράτη 
μέλη το ποσοστό αυτό ανέρχεται περίπου σε 50 έως 90 %13·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη τα ποσοστά αστεγίας αυξάνονται παντού, εκτός από τη Φινλανδία, 
και ότι περίπου 700 000 άνθρωποι είναι άστεγοι14·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια των ηλικιωμένων αυξάνεται συνεχώς, μεταξύ άλλων 
στο πλαίσιο θεμελιωδών μεταρρυθμίσεων στον τομέα των συντάξεων: το ποσοστό των 
ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ανήλθε κατά 
μέσο όρο σε 16,1 % (ΕΕ-28)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί 
περαιτέρω λόγω της επισφαλούς και άτυπης εργασίας15·

Μείωση της κάλυψης από συλλογικές συμβάσεις 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό κάλυψης από συλλογικές συμβάσεις μειώνεται στις 
χώρες του ΟΟΣΑ και ότι σε τουλάχιστον 14 κράτη μέλη της ΕΕ ένας στους δύο 
μισθωτούς εργάζεται χωρίς συλλογική σύμβαση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό 
κάλυψης από συλλογικές συμβάσεις υπερβαίνει το 80 % μόνο σε επτά κράτη μέλη16·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε παγκόσμιο επίπεδο, ο αριθμός των χωρών στις οποίες 
εφαρμόζονται μέτρα καταστολής κατά συνδικαλιστικών οργανώσεων και εργαζομένων 
αυξήθηκε από 92 το 2018 σε 107 το 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεγαλύτερη 
αύξηση σημειώθηκε στην ΕΕ (40 %), με το 68 % των χωρών να παραβιάζουν το 

10 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163472/3-16102019-CP-DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-
9c2e85561795
11 Severe material deprivation: inability to afford less than 4 out of 11: mortgage or rent payments, utility bills, hire 
purchase instalments or other loan payments, one week annual holidays, meals involving meat/fish/protein every second day, 
unexpected financial expenses, a telephone (including mobile), a colour tv, a washing machine, a car, heating; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-
_material_living_conditions#General_overview)
12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-
_material_living_conditions#General_overview
13 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi163/default/table?lang=de
14 https://www.europarl.europa.eu/news/el/agenda/briefing/2020-01-13/7/enimerosi-tou-ek-gia-tin-ereuna-
sugkrousis-sumferonton-tou-tsechou-prothupourgou

15 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi012/default/table?lang=de
16 ΟΟΣΑ, Visser(2016), ICTWSS Database.
https://www.etuc.org/en/document/etuc-reply-first-phase-consultation-social-partners-under-article-154-tfeu-
possible-action, σ. 6, αριθ. 15.

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163472/3-16102019-CP-DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-9c2e85561795
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163472/3-16102019-CP-DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-9c2e85561795
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi163/default/table?lang=de
https://www.europarl.europa.eu/news/el/agenda/briefing/2020-01-13/7/enimerosi-tou-ek-gia-tin-ereuna-sugkrousis-sumferonton-tou-tsechou-prothupourgou
https://www.europarl.europa.eu/news/el/agenda/briefing/2020-01-13/7/enimerosi-tou-ek-gia-tin-ereuna-sugkrousis-sumferonton-tou-tsechou-prothupourgou
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi012/default/table?lang=de
https://www.etuc.org/en/document/etuc-reply-first-phase-consultation-social-partners-under-article-154-tfeu-possible-action
https://www.etuc.org/en/document/etuc-reply-first-phase-consultation-social-partners-under-article-154-tfeu-possible-action
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δικαίωμα στην οργάνωση και το 50 % να παραβιάζουν το δικαίωμα στις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις17·

Αύξηση της άτυπης και επισφαλούς απασχόλησης 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασιακή ασφάλεια μειώνεται λόγω των ιδιωτικοποιήσεων 
και των εξωτερικών αναθέσεων, γεγονός που μαρτυρεί επίσης την αύξηση της άτυπης 
και επισφαλούς απασχόλησης·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε διάστημα δέκα ετών, το ποσοστό των εργαζομένων που 
ζουν σε νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας αυξήθηκε από 8 % σε 9,4 %, 
ποσοστό που αντιστοιχεί σε 20.5 εκατομμύρια άτομα18·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα καθορισμού κατώτατου μισθού που ισχύουν στα 
κράτη μέλη διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους όσον αφορά το ύψος, την εμβέλεια και 
την κάλυψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατώτατος μισθός υπερβαίνει σταθερά το 
καθορισμένο ελάχιστο όριο διαβίωσης (60 % του μέσου ακαθάριστου μισθού) σε τρία 
μόνο κράτη μέλη και ότι σε άλλα κράτη μέλη δεν αποτελεί απαραίτητα εγγύηση κατά 
της φτώχειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι τομείς και ορισμένες ομάδες 
εργαζομένων και μορφές εργασίας ενίοτε δεν περιλαμβάνονται σε συστήματα 
καθορισμού κατώτατου μισθού ούτε καλύπτονται από αυτά·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε διάστημα δέκα ετών, η άτυπη απασχόληση σημείωσε πολύ 
μεγαλύτερη αύξηση από τη συνολική απασχόληση: περισσότερο αυξήθηκε η μερική 
απασχόληση, ακολουθούμενη από την εργασία ορισμένου χρόνου19· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι πάνω από το 1/3 των εργαζομένων μερικής απασχόλησης εργάζονται 
ακούσια με αυτό το καθεστώς, ενώ ένας στους δύο εργάζεται με σύμβαση ορισμένου 
χρόνου επειδή δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση20·

Κρίση

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία και η επισφαλής και άτυπη απασχόληση αυξήθηκαν 
απότομα κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 και ότι στο πλαίσιο 
της κρίσης της νόσου COVID-19 αναδείχθηκαν οι κοινωνικές επιπτώσεις που έχουν η 
απώλεια θέσεων εργασίας, η εφαρμογή μειωμένου ωραρίου εργασίας και οι 
οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, για παράδειγμα; οι μικρές βιοτεχνίες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της κρίσης της νόσου COVID-19, η μεσαία τάξη 
συρρικνώνονται, το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών διευρύνεται και οι 
ανισορροπίες εντός και μεταξύ των κρατών μελών εντείνονται·

Μέτρα κατά των ανισοτήτων 

1. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη ότι είναι απαραίτητο να επιτύχουν, 
μέσω ανοδικής σύγκλισης, τον στόχο για συγκρίσιμες συνθήκες διαβίωσης και να 
αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες ανισότητες και την έλλειψη συνοχής εντός και μεταξύ 
των κρατών μελών μέσω κατάλληλων μέτρων, όπως για παράδειγμα η ενίσχυση των 
συστημάτων συλλογικών διαπραγματεύσεων και η υιοθέτηση μιας συντονισμένης 

17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-06-ituc-global-rights-index-2019-report-en-2.pdf
18 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378
19 Labour market and Social Development (ETUI, 2019) Benchmarking Working Europe, 2019.
20 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378

https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-06-ituc-global-rights-index-2019-report-en-2.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378
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προσέγγισης όσον αφορά τη θέσπιση συστημάτων ελάχιστης προστασίας για όλες τις 
ηλικιακές ομάδες με βάση ένα ελάχιστο εισόδημα, έναν ελάχιστο μισθό και μια 
ελάχιστη σύνταξη·

2. είναι πεπεισμένο ότι η αρχή σύμφωνα με την οποία «η εργασία αποτελεί το καλύτερο 
μέσο για την καταπολέμηση της φτώχειας» δεν ισχύει πλέον σήμερα, δεδομένων των 
τομέων χαμηλών απολαβών, των άτυπων και επισφαλών συνθηκών εργασίας και της 
διάλυσης των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, και ότι η φτώχεια μπορεί να 
εξαλειφθεί μόνο μέσω αποτελεσματικών συστημάτων συλλογικής διαπραγμάτευσης και 
καθορισμού κατώτατου μισθού·

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, με βάση τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει 
των συμβάσεων της ΔΟΕ, του αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, να προωθήσουν τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις, καθώς και το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι, της συλλογικής 
διαπραγμάτευσης και της σύναψης συλλογικών συμβάσεων, και να σεβαστούν και να 
επιβάλουν το δικαίωμα σε δίκαιους κατώτατους μισθούς·

4. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και τα κράτη μελών ότι είναι αναγκαίο να θεσπιστεί ένα 
πρωτόκολλο για την κοινωνική πρόοδο στις ευρωπαϊκές συνθήκες, το οποίο θα δίνει 
προτεραιότητα στα θεμελιώδη συλλογικά κοινωνικά δικαιώματα σε περίπτωση 
σύγκρουσής τους με θεμελιώδεις οικονομικές ελευθερίες·

Ελάχιστη προστασία των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης

5. επιδοκιμάζει την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει εγκαίρως πρόταση για τη 
θέσπιση νομικού μέσου που θα διασφαλίζει ότι κάθε εργαζόμενος στην Ένωση 
λαμβάνει έναν δίκαιο ελάχιστο μισθό21· ζητεί, επιπλέον, να διασφαλιστεί, μέσω 
νομοθεσίας ή συλλογικών συμβάσεων, ότι κανείς δεν διατρέχει κίνδυνο φτώχειας και 
ότι όλοι μπορούν να κερδίζουν τα προς το ζην από την εργασία τους και να 
συμμετέχουν στην κοινωνία· τονίζει ότι το κατώτατο όριο θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον το 60 % του εθνικού ακαθάριστου μέσου μισθού· τονίζει ότι, εάν αυτό το 
όριο είναι πολύ χαμηλό συγκριτικά με τα πρότυπα διαβίωσης που ισχύουν σε μια 
δεδομένη χώρα, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας πρόσθετος μηχανισμός για τον 
υπολογισμό, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, ενός συμπληρώματος που θα 
εξασφαλίζει μια αξιοπρεπή ζωή·

6. ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ελάχιστες νόμιμες συνθήκες εργασίας για όλους 
τους εργαζομένους, ιδίως για τους εργαζομένους σε άτυπες και επισφαλείς θέσεις 
απασχόλησης και για τους ψευδο-αυτοαπασχολούμενους, είτε βελτιώνοντας τις 
υφιστάμενες οδηγίες είτε θεσπίζοντας νέα νομοθεσία, καθώς και να απαγορεύσει τις 
συμβάσεις μηδενικών ωρών εργασίας·

7. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να εγκρίνει την οδηγία για την εργασία σε 
πλατφόρμες, η οποία θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμες 
καλύπτονται από το εφαρμοστέο εργατικό δίκαιο και από συστήματα κοινωνικής 
προστασίας και μπορούν να συγκροτούν συνδικαλιστικές οργανώσεις για τη σύναψη 

21 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_el.pdf
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συλλογικών συμβάσεων·

8. ζητεί από τα κράτη μέλη, κατά την εφαρμογή της οδηγίας για την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής (work-life-balance)22, να διασφαλίσουν την 
πρόσβαση σε υπηρεσίες παιδικής φροντίδας γενικά και για τους μόνους γονείς 
ειδικότερα, ώστε αυτοί να μην καταφεύγουν σε επισφαλείς και χαμηλόμισθες θέσεις 
εργασίας· 

9. ζητεί να διασφαλιστεί η τήρηση των κανόνων για την ισότητα και την καταπολέμηση 
των διακρίσεων, ιδίως όσον αφορά τους μισθούς·

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε αξιοπρεπή 
και οικονομικά προσιτή στέγαση για όλους και να προωθήσουν περαιτέρω την 
κατασκευή οικονομικά προσιτών δημόσιων κατοικιών·

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντοπίσουν, στις αγορές εργασίας, τις ομάδες 
εργαζομένων σε καθεστώς άτυπης και επισφαλούς απασχόλησης και να λάβουν μέτρα 
για να αντιμετωπίσουν αυτές τις μορφές απασχόλησης·

12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν πιο εντατικά τη 
συμμόρφωση με την ισχύουσα εργατική και κοινωνική νομοθεσία και να 
συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (ΕΑΕ) σε διασυνοριακές 
καταστάσεις·

Συλλογικές συμβάσεις 

13. επισημαίνει ότι αυτονομία των κοινωνικών εταίρων έχει εξέχουσα σημασία· επικροτεί 
την πρόθεση της Επιτροπής να εγκρίνει πρόγραμμα δράσης για την προστασία και την 
ενίσχυση των συστημάτων συλλογικών διαπραγματεύσεων σε εθνικό, και ιδίως 
τομεακό, επίπεδο, συνιστά δε να ληφθούν μέτρα σύμφωνα με τα άρθρα 151 και 153 της 
ΣΛΕΕ· τονίζει ότι οι συλλογικές συμβάσεις δεν πρέπει να αποτελούν αντικείμενο 
κανονισμών και ερμηνειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

14. καλεί την Επιτροπή να κατοχυρώσει τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες συλλογικές 
συμβάσεις ως προϋπόθεση για τη χορήγηση ενίσχυσης από ταμεία και προγράμματα 
της Ένωσης·

15. συνιστά στα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την προώθηση των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, όταν το ποσοστό κάλυψης ανέρχεται σε λιγότερο από 70 %·

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιβάλουν αποτελεσματικά και μέσω 
κυρώσεων το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι των εργαζομένων, καθώς και το δικαίωμά 
τους συλλογικής διαπραγμάτευσης και σύναψης συλλογικών συμβάσεων, και να 
διασφαλίσουν ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις μπορούν να εισέρχονται στις 
επιχειρήσεις, να συζητούν με τους εργαζομένους στον τόπο εργασίας και να τους 
οργανώνουν·

22 Οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019 σχετικά με 
την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και την κατάργηση 
της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου.
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17. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εργαστούν για την τροποποίηση των 
ευρωπαϊκών κανόνων ανταγωνισμού, έτσι ώστε οι δημόσιες υπηρεσίες, όπως για 
παράδειγμα τα νοσοκομεία και οι υποδομές φροντίδας, να παραμείνουν στα χέρια του 
Δημοσίου ή να επιστραφούν σε αυτό·

18. προτρέπει την Επιτροπή, προκειμένου να αποφευχθεί ο ανταγωνισμός σε βάρος των 
μισθών, να βελτιώσει τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις κατά τρόπο ώστε να 
μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτές με επιτυχία μόνο όσοι δεν υπονομεύουν τις 
ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις· καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τη 
συμμόρφωση, την παρακολούθηση και την επιβολή·

19. προτείνει στην Επιτροπή να τροποποιήσει τους ευρωπαϊκούς κανόνες κατά τέτοιον 
τρόπο ώστε οι αυτοαπασχολούμενοι και οι εργαζόμενοι με καθεστώς άτυπης 
απασχόληση να μπορούν να συσπειρώνονται και να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις·

Κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19

20. υπενθυμίζει ότι οι ανισορροπίες δεν πρέπει να οξυνθούν και ότι τις συνέπειες της 
κρίσης λόγω της νόσου COVID-9 δεν πρέπει να τις επωμιστούν οι εργαζόμενοι και οι 
φτωχοί μέσω μέτρων λιτότητας ή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· εμμένει 
στην άποψη ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για να αντιμετωπιστεί ιδίως η φτώχεια, 
μεταξύ άλλων των εργαζομένων·

21. προτρέπει την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στον οικονομικό και κοινωνικό 
αντίκτυπο που έχουν το μειωμένο ωράριο εργασίας και οι απολύσεις στα άτομα που 
βρίσκονται σε επισφαλή κατάσταση·

22. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αμβλύνουν τις σοβαρότερες επιπτώσεις της 
νόσου COVID-19 μέσω ευρωπαϊκής και εθνικής στήριξης, ενώ η διάθεση δημόσιων 
κονδυλίων, όπως για παράδειγμα στο πλαίσιο του προγράμματος SURE, θα 
συνοδεύεται από την απαγόρευση της κατάργησης υφιστάμενων θέσεων εργασίας·

23. προτείνει να αντιμετωπιστεί ενεργά η ενδεχόμενη αύξηση της ανεργίας μέσω 
ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων απασχόλησης και να πραγματοποιηθούν 
επενδύσεις σε νέες θέσεις εργασίας, σε μελλοντοστραφείς υποδομές, στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό και στην πράσινη μετάβαση.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο στόχος της Επιτροπής για μείωση του αριθμού των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο 
φτώχειας κατά 20 εκατομμύρια μέχρι το 2020 δεν έχει επιτευχθεί.

Αντίθετα, οι ανισότητες έχουν αυξηθεί στην ΕΕ, τόσο εντός όσο και μεταξύ των κρατών 
μελών. Οι επικείμενες οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της πανδημίας COVID-19 
εντείνουν τον φόβο ότι οι ανισότητες αυτές θα οξυνθούν περαιτέρω.

Ο Πρόεδρος της ΔΟΕ δήλωσε πριν από λίγα χρόνια ότι η εργασία αποτελεί το καλύτερο μέσο 
για την καταπολέμηση της φτώχειας, ωστόσο σήμερα αυτό δεν ισχύει πλέον για όλους.

Ο ανταγωνισμός για χαμηλότερους μισθούς ενισχύεται από την άτυπη και επισφαλή 
απασχόληση, την περιστασιακή απασχόληση, την απασχόληση σε πλατφόρμες και την 
πληθεργασία, καθώς και την ψευδο-αυτοαπασχόληση και την αυτοτελή αυτοαπασχόληση, 
μέσω των εξωτερικών αναθέσεων, των αλυσίδων υπεργολάβων, των ιδιωτικοποιήσεων και 
της απελευθέρωσης. Με τον τρόπο αυτό διαβρώνονται επίσης τα συστήματα συλλογικών 
διαπραγματεύσεων. Η κάλυψη από συλλογικές συμβάσεις εξασθενεί, γεγονός που οδηγεί σε 
συμπίεση των μισθών.

Αυτό συνεπάγεται τα εξής: Ο ανταγωνισμός στην εσωτερική αγορά διεξάγεται, σε μεγάλο 
βαθμό, σε βάρος των εργαζομένων. Για να μειωθούν οι μισθοί στον τομέα των κατασκευών, 
προτιμούνται οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι έναντι των ντόπιων. Επίσης, εποχιακοί 
εργαζόμενοι έρχονται ως εργάτες συγκομιδής από χώρες χαμηλού εισοδήματος σε χώρες 
υψηλού εισοδήματος. Οι χαμηλοί μισθοί συμπληρώνονται εν μέρει από το κράτος και έτσι οι 
εταιρείες επιδοτούνται έμμεσα. Ταυτόχρονα, η αγοραστική δύναμη και η εγχώρια ζήτηση 
μειώνονται. Το εργατικό δυναμικό στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης μειώνεται 
ολοένα και περισσότερο. Ωστόσο, η εμβέλεια των εργατικών κανόνων και της κοινωνικής 
προστασίας δεν πρέπει να φθάνει μέχρι τα εθνικά σύνορα. Όλα τα νομικά πλαίσια που 
ενθαρρύνουν το ντάμπινγκ μισθών πρέπει να καταργηθούν.

Ταυτόχρονα, παρατηρείται τεράστια αύξηση πλούτου και μισθών στο ανώτερο τμήμα της 
αγοράς. Ο πλούτος δημιουργείται μεν, αλλά διανέμεται άνισα. Μια τεράστια εσωτερική 
αγορά χωρίς δεσμευτικό πλαίσιο για τα κοινωνικά πρότυπα παράγει οφέλη μόνο για λίγους, 
ενώ πολλοί μένουν πίσω.

Στους τομείς των αρμοδιοτήτων τους, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να 
αντιμετωπίζουν με συνέπεια την τάση αυτή. Επίσης, το βάρος της κρίσης δεν πρέπει επίσης 
να μετακυλιστεί στους εργαζομένους. Χρειάζεται να θεσπιστούν ισχυρά και λειτουργικά 
συστήματα συλλογικών διαπραγματεύσεων χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και να υιοθετηθεί 
μια συντονισμένη προσέγγιση η οποία θα καλύπτει όλα τα στάδια της ζωής, θα παρέχει ένα 
πλαίσιο ανθεκτικό στη φτώχεια και θα βασίζεται σε ένα ελάχιστο εισόδημα, έναν ελάχιστο 
μισθό και μια ελάχιστη σύνταξη.
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