
Νίκη των εργαζοµένων - Οδυνηρή ήττα της ευρωπαϊκής δεξιάς στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην προσπάθεια της για την απορύθµιση 

του κοινωνικού κράτους 
 
Σηµαντική πολιτική επιτυχία για τη διατήρηση του ευρωπαϊκού κοινωνικού 
κεκτηµένου και των δικαιωµάτων των Ευρωπαίων εργαζοµένων, αποτελεί η 
σηµερινή απόρριψη από την Ολοµέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της έκθεσης 
του ευρωβουλευτή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος κ. Τόµας Μαν σχετικά µε τη 
στρατηγική της απασχόλησης και την κοινωνική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Η πολιτική αντιπαράθεση υπήρξε σκληρή και διήρκεσε δύο µήνες. Στην πρώτη φάση 
η Σοσιαλιστική Οµάδα σε συνεργασία µε τους Πράσινους και την Ηνωµένη Αριστερά 
πέτυχε τη µη υιοθέτηση των προτάσεων που οδηγούσαν στην πλήρη απορύθµιση του 
εργατικού δικαίου. Η ευρωπαϊκή δεξιά δεν συγχώρεσε την ήττα αυτή και επανήλθε 
στην Ολοµέλεια µε τις ίδιες τροπολογίες. 
 
Ειδικότερα ο εισηγητής της δεξιάς κ. Μαν, µεταξύ των διαφόρων τροπολογιών που 
επανέφερε, πρόσθεσε και µία που ζητούσε από τα κράτη µέλη να προσαρµόσουν το 
ισχύον δίκαιο εργασίας, έτσι ώστε να προσφέρονται στους αιτούντες εργασία 
διαφορετικά είδη συµβάσεων ή ρυθµίσεων σχετικά µε το χρόνο εργασίας. 
 
Τη γραµµή αυτή ακολούθησε µε συνέπεια η Οµάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού 
Κόµµατος συµπεριλαµβανοµένων και των ευρωβουλευτών τις Νέας ∆ηµοκρατίας. 
 
Οι σοσιαλιστές ευρωβουλευτές, µεταξύ των οποίων και οι ευρωβουλευτές του 
ΠΑΣΟΚ, είχαν καταστήσει σαφές ότι η τροπολογία αυτή είναι απαράδεκτη γιατί 
προτρέπει τα κράτη µέλη να απορυθµίσουν πλήρως τις σχέσεις εργασίας 
ενθαρρύνοντας διαφορετικά είδη συµβάσεων ή ρυθµίσεων σχετικά µε το χρόνο 
εργασίας και µάλιστα χωρίς περιορισµούς και µέριµνα για την προστασία των 
εργαζοµένων. 
 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι η έκθεση του κ. Μαν απορρίφθηκε µε 231 ψήφους κατά, 224 
υπέρ και 71 αποχές.  
 
Σχολιάζοντας το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας, το µέλος της Επιτροπής 
Απασχόλησης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Ιωάννης Κουκιάδης  
 
" Όταν πρωτοήλθε η έκθεση Μαν στην Επιτροπή Απασχόλησης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, ζήτησα από τον εισηγητή να αποσύρει τις προτάσεις εκείνες που 
ανατρέπουν το σύστηµα ισορροπίας ανάµεσα σε ευελιξία και προστασία του 
εργαζοµένου για το οποίο χρειάστηκε µεγάλη προσπάθεια προκειµένου να 
αποτελέσει µέρος του νέου ευρωπαϊκού κοινωνικού κεκτηµένου. Θεώρησα ότι οι 
προτάσεις του συναδέλφου ευρωβουλευτή του ΕΛΚ αποτελούν   µια επάνοδο στη 
Θατσερική εποχή για πλήρη απορύθµιση των εργασιακών σχέσεων, που 
αντιστρατεύεται στη µετά τη Λισσαβόνα πάγια γραµµή για το συµβιβασµό των αξιών 
του κοινωνικού κράτους µε τις απαιτήσεις της αγοράς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
µας υπενθυµίζει για µια ακόµη φορά ότι οι διαφορές συντηρητικών και 
δηµοκρατικών δυνάµεων εξακολουθούν να αποτελούν βασικό παράγοντα στις 
διαφορετικές πολιτικές επιλογές".           
 


