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ΚΑΘΩΣ πλησιάζουν οι εκλογές ανάδειξης των μελών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, φαίνεται ότι η συζήτηση στη χώρα μας για το μέλλον της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης εξελίσσεται υποτονικά και μάλλον εγκλωβίζεται σε παραδοσιακά πεδία 

υψηλής φαινομενικά δημοφιλίας στην κοινή γνώμη, όπως η ασφάλεια των πολιτών, η 

διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και η αειφόρος ανάπτυξη. Υποβαθμίζεται, 

έτσι, ένα κρίσιμο πεδίο για την ευημερία των ευρωπαίων πολιτών, που στα 

περισσότερα άλλα Κράτη Μέλη αποτελεί βασικό άξονα του κοινωνικοπολιτικού 

διαλόγου εν όψει των Ευρωεκλογών. 

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ της 

Ένωσης, τις παρεμβάσεις δηλαδή σε κύριους τομείς του πολιτικού κεκτημένου των 

Κρατών Μελών, όπως η απασχόληση, οι εργασιακές σχέσεις, οι συντάξεις, η 

κοινωνική οικονομία, η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού. Εάν και τα Κράτη Μέλη παραμένουν σύμφωνα με την θεμελιώδη αρχή 

της επικουρικότητας πλήρως υπεύθυνα για τον σχεδιασμό και την άσκηση των 

κοινωνικών τους πολιτικών, τα όργανα της Ένωσης προωθούν σημαντικές θεσμικές 

και επιχειρησιακές πρωτοβουλίες, επιχειρώντας να αμβλύνουν εκτός των άλλων τις 

επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο. 

ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 

της Ένωσης δεν είναι γνωστές στην Ελληνική κοινή γνώμη, με αποτέλεσμα να 

δημιουργείται αναπόφευκτα ένα σημαντικό έλλειμμα ως προς το Κοινωνικό 

Διακύβευμα των Ευρωεκλογών. Ανάμεσα τους περιλαμβάνονται με χρονολογική 

σειρά: 

α) Το Πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία», που προτρέπει τα Κράτη Μέλη να 

εξασφαλίζουν ότι όλοι οι νέοι κάτω των 25 ετών λαμβάνουν προσφορά εργασίας 

καλής ποιότητας, συνέχισης της εκπαίδευσης, μαθητείας ή άσκησης εντός τεσσάρων 

μηνών από τη στιγμή που εξέρχονται από την εκπαίδευση ή που καθίστανται άνεργοι 

(Απρίλιος 2013) 

β) Η εισήγηση της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός «Συστήματος Ευρωπαϊκής 

Ασφάλισης των Ανέργων» (Δεκέμβριος 2015) 

γ) Η Σύσταση του Συμβουλίου «Ένταξη των μακροχρονίως ανέργων στην αγορά 

εργασίας» (Φεβρουάριος 2016) 

δ) Η δεσμευτική πλέον από τις 14 Ιανουαρίου 2019 Οδηγία 2016/2341 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «Για τις δραστηριότητες και την 



εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών» (Δεκέμβριος 

2016) 

ε) Η Πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 

ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές μέσω μίας δεσμευτικής Οδηγίας 

(Απρίλιος 2017) 

στ) Η Πρόταση της Επιτροπής για την εισαγωγή προαιρετικών πανευρωπαϊκών 

ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων μέσω ενός δεσμευτικού Κανονισμού (Ιούνιος 

2017) 

ζ) Η Σύσταση του Συμβουλίου «Παρακολούθηση των αποφοίτων που αποχωρούν από 

την εκπαίδευση και την κατάρτιση» (Νοέμβριος 2017) 

η) Η Πρόταση της Επιτροπής για προβλέψιμους και διαφανείς όρους εργασίας μέσω 

μίας δεσμευτικής Οδηγίας (Δεκέμβριος 2017) 

θ) Η Πρόταση της Επιτροπής για την πρόσβαση των μισθωτών και των 

αυτοαπασχολούμενων στην κοινωνική προστασία μέσω μίας μη δεσμευτικής 

Σύστασης (Μάρτιος 2018) 

ι) Η Πρόταση της Επιτροπής για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Απασχόλησης 

μέσω ενός δεσμευτικού Κανονισμού (Μάρτιος 2018) 

ια) Η Ανακοίνωση της Επιτροπής για μία νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική της Νεολαίας 

(Μάϊος 2018) 

ιβ) Η Γνωμοδότηση Πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 

Επιτροπής για την υιοθέτηση μίας Οδηγίας Πλαισίου σχετικά με τη θέσπιση ελάχιστου 

εγγυημένου εισοδήματος (Φεβρουάριος 2019). 

ΑΣ ΕΛΠΙΣΟΥΜΕ ότι η άγνοια ή ακόμα και η αδιαφορία ως προς τις κοινωνικές 

στρατηγικές της Ένωσης δεν θα οδηγήσουν σε υποβάθμιση της συμβολής της 

Ελλάδας ως προς τη διαφύλαξη του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως κύριου 

θεσμικού μηχανισμού προώθησης μίας αναπτυξιακά προσανατολισμένης Κοινωνικής 

Ευρώπης. 

Δημοσιεύθηκε στις 19 Μαΐου 2019 στην Ημερησία (Ένθετο στην Εφημερίδα Έθνος της 

Κυριακής)  

 

 

 

 

 

 

 


