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Το πράςινο όραμα για μια κοινωνικι Ευρϊπθ  

 

1. Οριοκετϊντασ το πλαίςιο 

Το πράςινο όραμα: μια περιεκτικι και ςυνεκτικι κοινωνία 

Οι Ευρωπαίοι Πράςινοι υποςτθρίηουν μια Ευρϊπθ που κα εγγυάται ςε όλουσ τουσ πολίτεσ 
τθ δυνατότθτα να χειραφετθκοφν, να διαμορφϊςουν τθ ηωι τουσ με ςεβαςμό ςτθν 
πολυμορφία και να ςυμμετζχουν ςτθν κοινωνία. Οι πολίτεσ πρζπει να ζχουν ίςεσ ευκαιρίεσ και 
ίςα δικαιϊματα και να επωφελοφνται από μια δυναμικι κοινωνικι πολιτικι και μια ιςχυρι 
κοινωνικι προςταςία. τθ δικι μασ προοπτικι, αυτοί οι ςτόχοι είναι το ίδιο ςθμαντικοί με τουσ 
οικολογικοφσ και τουσ οικονομικοφσ ςτόχουσ. Οι Πράςινοι απορρίπτουμε τθ νζο- φιλελεφκερθ 
παγκοςμιοποίθςθ που αυξάνει τθν αναςφάλεια και τον ανταγωνιςμό όλων εναντίον όλων. Θ 
αλλθλεγγφθ και θ υπευκυνότθτα πρζπει να γίνουν οι ακρογωνιαίοι λίκοι μιασ περιεκτικισ και 
ςυνεκτικισ κοινωνίασ.  

 

Είναι ευκφνθ τθσ κοινωνίασ να δθμιουργιςει για τουσ πολίτεσ τισ ςυνκικεσ που κα τουσ 
βοθκιςουν να αναπτφξουν δεξιότθτζσ τουσ, να πραγματοποιιςουν τισ φιλοδοξίεσ τουσ, να 

επιλζξουν τον τρόπο που κα ηουν και κα ςυμμετζχουν. Θ κοινωνία πρζπει να μεριμνιςει για τθν 
κοινωνικι δικαιοςφνθ και τθν κοινωνικι ζνταξθ όλων. Αυτό ςθμαίνει, για παράδειγμα, τθν 
πρόςβαςθ όλων των πολιτϊν ςτθν υγειονομικι περίκαλψθ, ςτθν εκπαίδευςθ, ςτθ ςτζγαςθ, ςε 

καλζσ ςυνκικεσ εργαςίασ, ςτισ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ, κ.λπ. .... Χρειαηόμαςτε ζνα ιςχυρό 
ςφςτθμα κοινωνικισ πρόνοιασ για να προςτατεφςει τουσ πολίτεσ από τουσ κοινωνικοφσ 
κινδφνουσ. Θ κοινωνία πρζπει να διαςφαλίςει ότι κανείσ δεν υφίςταται διακρίςεισ λόγω φφλου, 
εκνικισ ι κοινωνικισ καταγωγισ, θλικίασ, κρθςκείασ ι πεποικιςεων, ςεξουαλικοφ 
προςανατολιςμοφ, ι αναπθρίασ. Επίςθσ, εάν θ κοινωνικι πολιτικι αποςκοπεί ςτο να δϊςει 
δυνατότθτεσ ςτουσ ανκρϊπουσ, τότε κα πρζπει να επιλζξει επιμζρουσ προςεγγίςεισ, 
αποφεφγοντασ τθν παγίδα "ζνα μζτρο για όλουσ". Για να ανταποκρικεί θ κοινωνία ςε όλεσ τισ 
ευκφνεσ τθσ κα πρζπει να διακζςει ςθμαντικοφσ οικονομικοφσ και ανκρϊπινουσ πόρουσ ςτθν 
κοινωνικι πολιτικι. Για εμάσ τουσ Πράςινουσ αυτι είναι μια επζνδυςθ ςτον άνκρωπο, όχι 
απλϊσ ζνα βάροσ ςτον προχπολογιςμό τθσ κυβζρνθςθσ. Μια κοινωνικά βιϊςιμθ κοινωνία 

πρζπει να είναι ςτο επίκεντρο των ευκυνϊν τθσ κυβζρνθςθσ. Πρζπει να κακορίηει τουσ κανόνεσ 
και να τουσ επιβάλει. Πρζπει να οργανϊνει τθ χρθματοδότθςθ τθσ κοινωνικισ πολιτικισ και να 
εγγυάται τθν ίςθ πρόςβαςθ. Εμείσ οι Πράςινοι είμαςτε αντίκετοι ςτθν ιδιωτικοποίθςθ των 
ςυςτθμάτων κοινωνικισ αςφάλιςθσ.  

 

Μια κοινωνικά βιϊςιμθ κοινωνία διακατζχεται και από εταιρικι κοινωνικι ευκφνθ. Οι 
επιχειριςεισ, τα ιδρφματα και θ οργανωμζνθ κοινωνία των πολιτϊν διαδραματίηουν ςθμαντικό 
ρόλο ςτθν δθμιουργία μιασ κοινωνικά βιϊςιμθσ κοινωνίασ, κακϊσ οι οργανιςμοί / φορείσ αυτοί 
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είναι οι ςυνεργοί ςε ςθμαντικοφσ τομείσ τθσ ηωισ των πολιτϊν --ιδιαίτερα τθσ επαγγελματικισ 
τουσ ηωισ. Θζλουμε αυτοί οι φορείσ να προςφζρουν αξιοπρεπείσ κζςεισ εργαςίασ, να δίνουν τθ 

δυνατότθτα μιασ βιϊςιμθσ ιςορροπίασ ςτθν εργαςιακι και προςωπικι ηωι, τθν ευκαιρία για δια 
βίου μάκθςθ ... Επιπλζον, κα πρζπει να είναι οι κφριοι οικονομικοί ςυντελεςτζσ για τθ 
χρθματοδότθςθ τθσ κοινωνικισ πολιτικισ. 

 

Για μασ τουσ Πράςινουσ, μια περιεκτικι και ςυνεκτικι κοινωνία δεν είναι ο μονόδρομοσ από 
το κράτοσ ςτουσ πολίτεσ. Πιςτεφουμε ότι όλοι ζχουμε ευκφνθ τόςο για τθ δικι μασ ηωι, όςο και 
ο ζνασ για τον άλλον, και για τθν κοινωνία. Θζλουμε κάκε πολίτθσ να ςυμμετζχει ςε μια 
πολλαπλά ενεργι κοινωνία, όπου θ αμειβόμενθ εργαςία είναι μια μορφι ςυμμετοχισ, αλλά 
αςφαλϊσ δεν είναι θ μοναδικι. Θ φροντίδα των ςυγγενϊν, θ εκελοντικι εργαςία, θ ςυμμετοχι 
ςε πρωτοβουλίεσ μζςα ςτθν κοινότθτα... είναι όλεσ μορφζσ ςυμμετοχισ, είναι ουςιαςτικισ 
ςθμαςίασ για μια βιϊςιμθ κοινωνία και, ςυνεπϊσ, πρζπει να αναγνωρίηονται από τθν κοινωνία. 
Οι υπεφκυνοι πολίτεσ είναι απαραίτθτοι για τθ δθμιουργία μιασ κοινωνικά βιϊςιμθσ κοινωνίασ. 
Γι’ αυτό το λόγο, πρζπει να τουσ δοκοφν κίνθτρα και θ δυνατότθτα για κάτι τζτοιο. 

 

Κάποιοι από τουσ μακροχρόνιουσ ςτόχουσ τθσ κοινωνικισ μασ πολιτικισ, όπωσ να 
γεφυρωκοφν οι διαφορζσ μεταξφ των φφλων ι να τεκεί τζλοσ ςτθ φτϊχεια ...παραμζνουν 
επίκαιροι. Επιπλζον, νζεσ προκλιςεισ ζχουν προκφψει, μεταξφ αυτϊν θ αφξθςθ του ποςοςτοφ 
εναλλαγισ ςτθν εργαςία, ο αυξανόμενοσ αρικμόσ των περιςταςιακά απαςχολοφμενων, ο 
ερχομόσ τθσ παγκοςμιοποίθςθσ, θ μετανάςτευςθ, θ γιρανςθ των κοινωνιϊν μασ. Αυτόσ είναι ο 
λόγοσ που χρειαηόμαςτε ζνα φιλόδοξο μεταςχθματιςμό των κοινωνικϊν μασ πολιτικϊν και τθσ 
χρθματοδότθςισ τουσ, που να κζτει τθν αλλθλεγγφθ ςτο επίκεντρο.  

 

Για μασ τουσ Πράςινουσ, θ οικοδόμθςθ μιασ κοινωνικισ Ευρϊπθσ, ςθμαίνει μια ιςχυρι 
κοινωνικι πολιτικι ςε όλα τα επίπεδα τθσ διακυβζρνθςθσ –-ςτο τοπικό, περιφερειακό, εκνικό 
και ςτο επίπεδο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Κοινωνικι Ζνωςθ ςθμαίνει ότι θ κοινωνικι ζνταξθ 

γίνεται ζνασ από τουσ κφριουσ ςτόχουσ των πολιτικϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Αντί για 
άκαμπτεσ ενιαίεσ λφςεισ υποςτθρίηουμε ζνα μοντζλο κοινωνικισ πρόνοιασ που να δίνει ςτουσ 
ανκρϊπουσ ίςεσ ευκαιρίεσ και να παρζχει τθ δυνατότθτα ςτουσ ανκρϊπουσ να επιλζγουν τθ ηωι 
τουσ που κα ηιςουν με διάφορουσ τρόπουσ. 

 

 

Γιατί δεν μποροφμε να ςυνεχίςουμε ςτθν ςθμερινι κατεφκυνςθ 
 
Θ πρόκλθςθ που αντιμετωπίηουν οι ευρωπαϊκζσ κοινωνίεσ είναι τεράςτια. Θ Ευρϊπθ μοιάηει 

πιο πλοφςια από ποτζ, ωςτόςο θ φτϊχεια και ο κοινωνικόσ αποκλειςμόσ αυξάνονται. Σα 
τελευταία 20 χρόνια, θ κατανομι  του πλοφτου ζχει γίνει πιο άνιςθ, ςε όλεσ ςχεδόν τισ 

ευρωπαϊκζσ χϊρεσ: το ςχετικό μερίδιο των μιςκϊν ςτον ΑΕΠ ζχει μειωκεί ςε ςχζςθ με αυτι του 
κεφαλαίου, ενϊ οι ειςοδθματικζσ ανιςότθτεσ ζχουν αυξθκεί κατακόρυφα. Παράλλθλα, οι 
πολιτικζσ με ςτόχο το αυςτθρό μθδενικό ζλλειμμα του προχπολογιςμοφ και ο ανταγωνιςμόσ για 
τθν επιβολι φόρων ζχουν μειϊςει τα περικϊρια ελιγμϊν για διορκωτικζσ και αναδιανεμθτικζσ 

κοινωνικζσ πολιτικζσ. Θ παγκοςμιοποίθςθ που ενκαρρφνει τθν εξίςωςθ προσ τα κάτω των 
κοινωνικϊν προτφπων, θ γιρανςθ του πλθκυςμοφ, οι μεγάλεσ τεχνολογικζσ αλλαγζσ, θ αφξθςθ 
των κοινωνικϊν ανιςοτιτων είναι μερικοί από τουσ παράγοντεσ που αποτελοφν πρόκλθςθ για 
το Ευρωπαϊκό μοντζλο αλλθλεγγφθσ. Σο γεγονόσ ότι θ ενεργειακι κρίςθ οδθγεί ςτα φψθ τισ 
τιμζσ του πετρελαίου, κακϊσ και θ αφξθςθ ςτισ τιμζσ των τροφίμων δθμιουργεί πρόςκετεσ 
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κοινωνικζσ αναταραχζσ. 

 

Θ πραγματικότθτα είναι ότι θ Επιτροπι Μπαρόηο, κακϊσ και θ ςυντθρθτικι πλειοψθφία που 
κυριαρχεί ςτο υμβοφλιο τθσ ΕΕ και ςτο Κοινοβοφλιο δεν απαντά ςε αυτζσ τισ προκλιςεισ. 
Αντίκετα, οι πολιτικζσ τουσ υπονομεφουν όλο και περιςςότερο το κράτοσ πρόνοιασ ςτισ χϊρεσ 
τουσ. Ζνα πολφ πρόςφατο και ςθμαντικό παράδειγμα τθσ τάςθσ αυτισ ιταν θ πρόταςθ του 
υμβουλίου για τθν Οδθγία ςχετικά με τον χρόνο απαςχόλθςθσ που κα κάνει δυνατι τθ μζγιςτθ 
μζςθ εβδομαδιαία διάρκεια εργαςίασ από τισ 60 ςτισ 65 ϊρεσ ι και περιςςότερο. Επίςθσ, θ 
Οδθγία για τισ υπθρεςίεσ είναι ζνα καλό παράδειγμα για τθν κατεφκυνςθ ςτθν οποία βρίςκεται 
θ Επιτροπι. Ακόμθ και αν θ Οδθγία που εγκρίκθκε τελικά απζχει πολφ από τθν αρχικι πρόταςθ 
Μπολκεςτάιν, εξακολουκεί να περιλαμβάνει ζνα μεγάλο αρικμό παγίδων. 

 

θμαντικά μζτρα όπωσ θ Οδθγία για τισ υπθρεςίεσ κοινισ ωφζλειασ, προκειμζνου να 
διαςφαλιςτεί πρόςβαςθ ςε υψθλισ ποιότθτασ υπθρεςίεσ υγείασ και κοινωνικισ πρόνοιασ, δεν 

ζχουν λθφκεί. Τπάρχει μια αυξανόμενθ τάςθ τθσ Επιτροπισ, υπό τθν θγεςία του Χοςζ Μπαρόηο 
να παραγκωνίηει κζματα κοινωνικισ ζνταξθσ. Εξακολουκοφν να δίνουν προτεραιότθτα ςτουσ 
κανόνεσ για τθν εςωτερικι αγορά ςε βάροσ των κεμελιωδϊν κοινωνικϊν δικαιωμάτων. 

 

Πολφ ςυχνά, π.χ. ςτθν Οδθγία για τισ υπθρεςίεσ ι για τθ φορολόγθςθ τθσ οικονομικισ 
κερδοςκοπίασ, οι Πράςινοι είμαςτε οι μόνοι που προτείνουμε μια αξιόπιςτθ εναλλακτικι λφςθ 
ςτισ ςυντθρθτικζσ και νεοφιλελεφκερεσ πολιτικζσ που ζχουν κυριαρχιςει ςτθν ευρωπαϊκι 
πολιτικι ατηζντα. Εξάλλου, πολλοί που ιςχυρίηονται ότι πιςτεφουν ςε μια κοινωνικι Ευρϊπθ 
ςτθν πραγματικότθτα είναι αντίκετοι ςε κάκε ρόλο τθσ ΕΕ ςε αυτό το χϊρο.  

 

ιμερα, το κφριο μζςο τθσ ΕΕ ςτον κοινωνικό τομζα είναι θ Ανοικτι Μζκοδοσ υντονιςμοφ 
(ΑΜ). Μζχρι ςτιγμισ, ζχει αποτφχει να ενιςχφςει τθν κοινωνικι διάςταςθ τθσ Ευρϊπθσ, κακϊσ 

είναι εξαρτθμζνθ από τουσ μονόπλευρουσ οικονομικοφσ και δθμοςιονομικοφσ ςτόχουσ του 
υμφϊνου τακερότθτασ και Ανάπτυξθσ και τθν ατηζντα τθσ Λιςςαβόνασ για τθν ενιαία αγορά. 
Αυτι θ υποτζλεια πρζπει να ςπάςει εάν κζλουμε τθν ΑΜ να αποδϊςει καρποφσ.  

 

Οι Ευρωπαίοι Πράςινοι κάνουμε επίςθσ ζντονθ κριτικι ςτισ πρόςφατεσ αποφάςεισ του 
Ευρωπαϊκοφ Δικαςτθρίου για υποκζςεισ ςχετικζσ με τθν αγορά εργαςίασ (Λαβάλ, Βίκινγκ και 
Ρόφφερτ) οι οποίεσ υπονομεφουν τα κοινωνικά δικαιϊματα των εργαηομζνων και το δικαίωμα 
των ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων να οργανϊνονται και να αγωνίηονται για τα ςυμφζροντα των 
εργαηομζνων. 

 

Εμείσ δεν μποροφμε να ανεχκοφμε τθ ςθμερινι πορεία. Οι τρομερζσ κοινωνικζσ ςυνζπειεσ 
είναι περιςςότερο από προφανείσ. 

 

Ακόμθ και αν θ ΕΕ είναι μία από τισ πλζον ευθμεροφςεσ οικονομικά περιοχζσ του κόςμου, οι 
ςτατιςτικζσ δείχνουν ότι θ Ευρϊπθ αντιμετωπίηει ςοβαρό πρόβλθμα φτϊχειασ. υνολικά, 76 
εκατομμφρια Ευρωπαίοι πολίτεσ ηουν κάτω από το όριο τθσ φτϊχειασ (το οικογενειακό τουσ 

ειςόδθμα είναι το 60% ι μικρότερο του μζςου οικογενειακοφ ειςοδιματοσ ςε εκνικό επίπεδο) 
και 36 εκατομμφρια πρζπει να κεωροφνται ςτα όρια τθσ.  

 

χεδόν το 20% ι 18 εκατομμφρια παιδιά και νζοι κάτω των 18 ετϊν βρίςκονται ςτο όριο τθσ 
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φτϊχειασ. Σισ τελευταίεσ τρεισ δεκαετίεσ παρατθρείται ςθμαντικι αφξθςθ των ποςοςτϊν 
παιδικισ φτϊχειασ που ςε όλα τα κράτθ μζλθ είναι υψθλότερα από ό, τι ςτο ςφνολο του 

πλθκυςμοφ. Σα παιδιά με τον υψθλότερο κίνδυνο φτϊχειασ ηουν ςε μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ 
και ςε οικογζνειεσ μεταναςτϊν. Ενϊ, ςε γενικζσ γραμμζσ, θ κατάςταςθ των ατόμων τρίτθσ 
θλικίασ ζχει βελτιωκεί κατά τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ ατόμων τρίτθσ 
θλικίασ εξακολουκοφν να ηουν ςε ςυνκικεσ φτϊχειασ. φμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι 
ζνασ ςτουσ ζξι θλικιωμζνουσ, κυρίωσ γυναίκεσ, ηουν ςε κατάςταςθ φτϊχειασ.  

 

Θ φτϊχεια ςυμβαδίηει με υψθλά ποςοςτά ανεργίασ. Θ ανεργία των νζων παραμζνει κοντά 
ςτο 20% ςε ολόκλθρθ τθν ΕΕ και είναι δφο φορζσ υψθλότερθ από το ςυνολικό ποςοςτό 
ανεργίασ. Επιπλζον, θ Ευρϊπθ παρουςιάηει αυξανόμενα ποςοςτά φτωχϊν εργαηόμενων. Για 
παράδειγμα, ακόμθ και αν το ποςοςτό απαςχόλθςθσ των γυναικϊν ζχει αυξθκεί τα τελευταία 
χρόνια, πολλζσ νζεσ κζςεισ εργαςίασ που δθμιουργοφνται για τισ γυναίκεσ ςτον τομζα των 
υπθρεςιϊν είναι επιςφαλείσ και κακοπλθρωμζνεσ. ε ςφγκριςθ με το 6,6% των ανδρϊν, το 
30,5% των εργαηομζνων γυναικϊν ςτθν ΕΕ είναι ςε κακεςτϊσ μερικισ απαςχόλθςθσ, μια 

επιλογι που ςυχνά τουσ επιβάλλεται λόγω ζλλειψθσ οικονομικά προςιτϊν υπθρεςιϊν 
φροντίδασ των παιδιϊν. Επιπλζον, ζνασ αυξανόμενοσ αρικμόσ ανκρϊπων αναγκάηεται να 
δεχκεί ςυμβάςεισ προςωρινισ απαςχόλθςθσ χωρίσ ιςότιμθ κοινωνικι προςταςία. υνολικά, ζωσ 

και το 8% των εργαηόμενων, κεωροφνται ότι είναι ςε κίνδυνο φτϊχειασ, λόγω τθσ επιςφαλοφσ 
κατάςταςθσ ι λόγω των χαμθλϊν αμοιβϊν. 

 

Θ μετάβαςθ ςε μια οικονομία τθσ γνϊςθσ αυξάνει ολοζνα τον κίνδυνο μιασ κοινωνίασ δφο 
ταχυτιτων κακϊσ ζνασ αυξανόμενοσ αρικμόσ ατόμων με χαμθλότερο μορφωτικό επίπεδο 
αντιμετωπίηει τθν απειλι τθσ διαρκρωτικισ ανεργίασ. Σαυτόχρονα, τα εκπαιδευτικά μασ 
ςυςτιματα δεν ζχουν ακόμθ τθ δυνατότθτα να αναπτφξουν τα ταλζντα όλων. ε πολλζσ χϊρεσ, 
θ ποιότθτα τθσ εκπαίδευςθσ πάςχει από τθν ζλλειψθ προςωπικοφ και κατάλλθλθσ υποδομισ. 
Επιπλζον, θ ςυνεχισ υποςτιριξθ ςε ατομικό επίπεδο και οι καινοτόμεσ μζκοδοι μάκθςθσ, δεν 

εφαρμόηονται ευρζωσ. ιμερα, το κοινωνικό υπόβακρο προςδιορίηει ςε μεγάλο βακμό το 
περιεχόμενο τθσ εκπαίδευςθσ των νζων. Πάρα πολλά παιδιά από οικογζνειεσ χαμθλοφ 
ειςοδιματοσ και από διαφορετικι εκνικι και πολιτιςμικι προζλευςθ εγκαταλείπουν το 
εκπαιδευτικό ςφςτθμα. 

 

Θ αφξθςθ τθσ κινθτικότθτασ των πολιτϊν για εξεφρεςθ εργαςίασ, διακοπζσ και ςπουδζσ 
απαιτεί καλφτερο ςυντονιςμό των πολιτικϊν για τθν υγεία, και των ςυςτθμάτων υγείασ ςτθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Θ ανάγκθ αυτι ενιςχφεται από τθν αφξθςθ τθσ μετακίνθςθσ αςκενϊν και 
επαγγελματιϊν υγείασ που αναηθτοφν και προςφζρουν υγειονομικι περίκαλψθ ζξω από 
ςφνορα. Αυτι θ ανάγκθ για καλφτερο ευρωπαϊκό ςυντονιςμό γίνεται επιτακτικι ςε μια εποχι, 
όπου τα ςυςτιματα υγειονομικισ περίκαλψθσ ςε ολόκλθρθ τθν ΕΕ δυςκολεφονται ολοζνα και 
περιςςότερο να ανταποκρικοφν ςτισ προςδοκίεσ των πολιτϊν, ςτθ γιρανςθ του πλθκυςμοφ, 
ςτθν ειςαγωγι νζων τεχνολογιϊν και τεχνικϊν υγείασ, με τουσ διακζςιμουσ πόρουσ. 

 

Χρειαηόμαςτε μια ιςχυρι ευρωπαϊκι κοινωνικι πολιτικι που να ςυμπλθρϊνει και να 

ςτθρίηει τα εκνικά ςυςτιματα κοινωνικισ πρόνοιασ για τθ διαςφάλιςθ των κοινωνικϊν 
δικαιωμάτων και τθν επίτευξθ του ςτόχου μιασ πραγματικά ςυμμετοχικισ κοινωνίασ. 

 

Μια πραγματικά δίκαιθ και βιϊςιμθ κοινωνικι Ευρϊπθ πρζπει να περιλαμβάνει μια 
παγκόςμια προοπτικι. Σο ςθμερινό άδικο και επικετικό εμπόριο και οι μεταναςτευτικζσ 
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πολιτικζσ απζναντι ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ είναι καταςτροφικά. Μακροπρόκεςμα, μια πιο 
ιςότιμθ κατανομι του ειςοδιματοσ και του πλοφτου είναι απαραίτθτθ –-όχι μόνο ςτθν Ευρϊπθ 

αλλά ςε όλο τον κόςμο. Για να επιτφχει αυτό τον ςτόχο θ ΕΕ κα πρζπει να υιοκετιςει ςαν κφριο 
ςτόχο και να προωκιςει μια ουςιαςτικι αλλαγι προςανατολιςμζνθ ς’ ζνα μοντζλο ιςόρροπθσ 
και δίκαιθσ παγκοςμιοποίθςθσ και ανάπτυξθσ. τισ ςχζςεισ με τισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ αυτό 
περιλαμβάνει εμπορικζσ ςχζςεισ  μθ αμοιβαιότθτασ και ειδικι βοικεια για τθν διαμόρφωςθ 
προτφπων ςχετικϊν με τα ανκρϊπινα δικαιϊματα, τθν περιβαλλοντικι, και τθν κοινωνικι 
βιωςιμότθτα. Επιπλζον είναι επιτακτικι ανάγκθ για πολιτικζσ που να επιδιϊκουν ςτακερζσ και 
ευνοϊκζσ για τθν ανάπτυξθ χρθματοπιςτωτικζσ αγορζσ, για περιςςότερθ αναπτυξιακι βοικεια, 
και μια ολοκλθρωμζνθ ςτρατθγικι για τθν αςφάλεια του ανκρϊπου  
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2. Τι είναι θ κοινωνικι Ευρϊπθ; Οι προτάςεισ μασ  

 
Οι άνκρωποι ςυμμετζχουν ςτθν κοινωνία με πολλοφσ διαφορετικοφσ ρόλουσ, ςε διάφορουσ 

τομείσ: ςτθν οικογζνεια, ςτθν εργαςία, ςτθν κοινότθτα, ςτα κοινωνικά δίκτυα, ςτθν εκπαίδευςθ, 
ςτθν αγορά, ςτθ δθμοκρατία ...Οι Ευρωπαίοι Πράςινοι αναγνωρίηουμε ότι θ ζλλειψθ τθσ 
δυνατότθτασ για αξιοπρεπι πρόςβαςθ ςε ζνα ι περιςςότερα από αυτά μπορεί να οδθγιςει ςε 
κοινωνικζσ διακρίςεισ και ςε αποκλειςμό. Μια κοινωνία που αποδζχεται τον αποκλειςμό είναι 
επιβλαβισ για τα μζλθ τθσ και για τθν ίδια. Θ κοινωνικι ζνταξθ όλων των μελϊν μιασ κοινωνίασ, 
ωσ εκ τοφτου, δεν είναι μόνο θκικι επιταγι, αλλά αναφαίρετο δικαίωμα κάκε πολίτθ κακϊσ και 
βαςικι προχπόκεςθ για μία ελεφκερθ, ςυμμετοχικι, ειρθνικι, αλλά και καινοτόμο, και 
δυναμικι κοινωνία. Θ κοινωνικι ζνταξθ είναι επίςθσ μια προχπόκεςθ για μια ιςόρροπθ και 
χωρίσ διακρίςεισ κοινωνία.  

 

Θ δικι μασ ιδζα τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ, κατανοεί τα βαςικά κοινωνικά δικαιϊματα, 
ςυμπεριλαμβανομζνου του δικαιϊματοσ ςτο ειςόδθμα, ςε οικονομικά προςιτι ςτζγαςθ, ςτθν 
περίκαλψθ, ςτθν εκπαίδευςθ, ςτθν εργαςία, ςε ζνα καλό περιβάλλον, ςτον πολιτιςμό, κ.λπ. 
κακϊσ και ςτθν εγγφθςθ για κοινωνικι αςφάλιςθ. Περιλαμβάνει επίςθσ δίκαιο ειςόδθμα από 
τθν εργαςία, επαρκείσ παροχζσ για όςουσ τισ ζχουν ανάγκθ, ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτισ δθμόςιεσ 
υπθρεςίεσ όπωσ είναι θ φροντίδα των παιδιϊν, αλλά και το δικαίωμα κάκε ατόμου ςε όλα τα 
βαςικά αγακά και τισ υπθρεςίεσ κοινισ ωφζλειασ: τθν ενζργεια, το νερό, τθν μετακίνθςθ μζςω 
ενόσ καλά αναπτυγμζνου ςυςτιματοσ δθμοςίων μεταφορϊν. Κοινόχρθςτουσ χϊρουσ για τα 
παιδιά και τουσ νζουσ για να υλοποιοφν τισ ιδζεσ τουσ, κρατικι ςτιριξθ για τθν διαμόρφωςθ 
κατοικιϊν και δθμόςιων χϊρων με οικολογικά πρότυπα, υγιεινι διατροφι και υψθλό επίπεδο 
χριςιμων και χωρίσ περιοριςμοφσ υπθρεςιϊν κοινωνικισ υποςτιριξθσ. Θ ηωι είναι κάτι 
περιςςότερο από φπνο, φαγθτό και εργαςία. 

 

Εντόσ τθσ Ευρϊπθσ, θ οργάνωςθ του κράτουσ πρόνοιασ αποτελεί μζχρι ςτιγμισ εκνικι 
αρμοδιότθτα. Ενϊ πιςτεφουμε ότι θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ δεν πρζπει να προςβλζπει ςτθν 
ανάπτυξθ ενόσ ςυςτιματοσ κοινωνικισ πρόνοιασ που να εφαρμόηει «ζνα μζτρο για όλουσ», που 
κα πρζπει να αντικαταςτιςει αυτά που ιςχφουν τϊρα ςε εκνικό επίπεδο, πιςτεφουμε ότι πρζπει 
να ζχει ολοζνα και πιο ςθμαντικό ρόλο ςτον τομζα αυτό. Οι Πράςινοι δεν αγωνιηόμαςτε για 
πλιρθ εναρμόνιςθ ς’ ζνα ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντζλο, αλλά κυρίωσ για τισ ελάχιςτεσ 
προδιαγραφζσ που κάκε κράτοσ πρόνοιασ πρζπει να εκπλθρϊςει. Πζρα απ’ αυτό, οι 
διαφορετικζσ κουλτοφρεσ και τα πρότυπα των κρατϊν μελϊν μποροφν να παραμείνουν όπωσ τα 
κζλουν οι πολίτεσ . 

 

Πρϊτον, επειδι κζλουμε να αυξθκεί θ κοινωνικι δικαιοςφνθ, τόςο εντόσ όςο και μεταξφ των 
κρατϊν μελϊν, πιςτεφουμε ότι θ ΕΕ πρζπει να δράςει για να διευκολφνει τθ ςφγκλιςθ των 

κοινωνικϊν προτφπων, μεταξφ των μελϊν τθσ. Δεν υπάρχουν πολίτεσ δεφτερθσ κατθγορίασ ςτθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Για παράδειγμα, εμείσ οι Πράςινοι πιςτεφουμε ότι το φμφωνο 
τακερότθτασ και Ανάπτυξθσ τθσ ΕΕ πρζπει να αντικαταςτακεί με κάποιο το οποίο κα παίρνει 
υπόψθ του τουσ ςτόχουσ για βιϊςιμθ ανάπτυξθ, που κζλουμε να κζςουμε ςτο επίκεντρο τθσ 
ςτρατθγικισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. υγκεκριμζνα, κα πρζπει, για παράδειγμα, να 
περιλαμβάνει δεςμευτικοφσ ςτόχουσ ςχετικά με τισ μειϊςεισ ςτισ εκπομπζσ των αερίων του 
κερμοκθπίου, τα ποςοςτά απαςχόλθςθσ, τα επίπεδα τθσ φτϊχειασ --ιδιαίτερα όςον αφορά ςτα 
παιδιά-- και το επίπεδο εξάντλθςθσ του φυςικοφ πλοφτου. Θ οικονομικι και κοινωνικι πολιτικι 
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πρζπει να ςυμπλθρϊνουν θ μία τθν άλλθ με ζναν βιϊςιμο και δίκαιο τρόπο. 

 

Δεφτερον, κακϊσ θ ελεφκερθ διακίνθςθ είναι ζνα δικαίωμα των πολιτϊν τθσ ΕΕ, πρζπει να 
γίνουν πολλά ακόμθ προκειμζνου να διαςφαλιςτεί ότι αυτοί που διαμζνουν νόμιμα ςτθν ΕΕ, 
απολαμβάνουν μια ςτακερι κοινωνικι κάλυψθ όταν ηουν, ςπουδάηουν, εργάηονται ι απλϊσ 
επιςκζπτονται ζνα άλλο κράτοσ μζλοσ. 

 

Επιπλζον, ςε πνεφμα ευρφτερθσ αλλθλεγγφθσ , οι Πράςινοι πιςτεφουν ότι θ ΕΕ πρζπει να 
ενκαρρφνει τθ ςυνεργαςία μεταξφ διαφόρων κρατϊν μελϊν με ςτόχο να αναπτφξουν κοινζσ 
πρωτοβουλίεσ ςτον τομζα τθσ κοινωνικισ πολιτικισ, ςε εκελοντικι βάςθ. 

 

 

Η διαςφάλιςθ ενόσ αξιοπρεποφσ ειςοδιματοσ  

 

Θ ζλλειψθ οικονομικισ ικανότθτασ είναι ζνασ από τουσ κφριουσ παράγοντεσ του κοινωνικοφ 
αποκλειςμοφ. Θ απαςχόλθςθ δεν μπορεί να είναι μόνο ζνασ τρόποσ για να ςυμμετζχει το άτομο 
ςτθν κοινωνία, αλλά πρζπει να δίνει το ειςόδθμα, να διευκολφνει τθν κοινωνικι επαφι, να 
επιτρζπει τθν πολιτικι και κοινωνικι οργάνωςθ, να δίνει ςε πολλζσ περιπτϊςεισ τθ δυνατότθτα 
για πρόςβαςθ ςτισ παροχζσ τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Σο να ζχει κανείσ ζνα αξιοπρεπζσ 
ειςόδθμα είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν κοινωνικι ζνταξθ, ςαν αποτζλεςμα, εμείσ οι Πράςινοι 
κζλουμε να μεγιςτοποιιςουμε τθν πρόςβαςθ όλων ςε αξιοπρεπι εργαςία, και να 
διαςφαλίςουμε ζςοδα (επιδόματα ανεργίασ, γονικι άδεια, ςυντάξεισ, κοινωνικά επιδόματα, 
οικονομικι ενίςχυςθ ςπουδαςτϊν...) κατά τισ περιόδουσ τθσ ηωισ που κάποιοσ δεν ζχει πλιρθ 
αμειβόμενθ εργαςία.  

 

Θ περιςταςιακι απαςχόλθςθ ζχει μπει για τα καλά ςτθ ηωι μασ ωσ εργαηομζνων και ο 

οριςμόσ τθσ εργαςίασ ζχει αλλάξει. Θα πρζπει να προςαρμόςουμε τθ νομοκεςία μασ, ςφμφωνα 
με αυτό. Θ κοινωνικι αςφάλιςθ για τουσ προςωρινά απαςχολοφμενουσ, τουσ κακ’ ζργον 
εργαηόμενουσ και τουσ επιχειρθματίεσ είναι αδφναμθ. Ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ του ενιλικου 
πλθκυςμοφ βρίςκεται ςε μια κατάςταςθ περικωριοποίθςθσ ςτθν αγορά εργαςίασ: δεν υπάρχει 
αξιόλογθ απαςχόλθςθ και οι όροι και οι προχποκζςεισ τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ εμποδίηουν 
τθν ικανότθτά τουσ να αναλάβουν κάποια δουλειά ι να πάρουν μια κζςθ εργαςίασ. Πρζπει να 
δθμιουργιςουμε ζνα μοντζλο κοινωνικισ πρόνοιασ που να εγγυάται το ίδιο επίπεδο 
αςφάλειασ, π.χ. από τουσ προςωρινοφσ εργαηόμενουσ, και τουσ ανκρϊπουσ που ςυνδυάηουν το 
ελεφκερο επάγγελμα με τθν επιχειρθματικότθτα και τθν επιςτθμοςφνθ για να εξαςφαλίςουν το 
κανονικό ειςόδθμα τουσ, μζχρι τουσ «κανονικοφσ εργαηόμενουσ». Χρειαηόμαςτε μια κοινωνικι 
αςφάλιςθ και φορολογικι μεταρρφκμιςθ που κα ενιςχφςει τθ βαςικι αςφάλιςθ και κα 
ενκαρρφνει τθ δραςτθριότθτα. 

 

Σαν αποτζλεςμα, εμείσ οι Πράςινοι προτείνουμε: 

 

• Δίκαιθ αμοιβι για δίκαιθ εργαςία: βλζπε το κεφάλαιο για "καλι δουλειά"  

 

• Ελάχιςτο ειςόδθμα, που κα διαςφαλίηεται από τθν κοινωνικι αςφάλιςθ, πάνω από το όριο 
τθσ φτϊχειασ για όλουσ, για όςουσ το ζχουν ανάγκθ. Αυτό το ειςόδθμα μπορεί να περιλαμβάνει 
ειςφορζσ ςε είδοσ. Επιπλζον, προκειμζνου να βελτιωκεί θ κοινωνικι αςφάλιςθ, εμείσ οι 
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Πράςινοι προτείνουμε να μελετθκεί θ δυνατότθτα και οι επιπτϊςεισ των βαςικϊν μοντζλων 
ειςοδιματοσ, διερευνϊντασ τουσ όρουσ και τθν κακολικότθτα τουσ. 

 

• Όλα τα επιδόματα κοινωνικισ αςφάλιςθσ να αναπροςαρμόηονται με τθν αφξθςθ του 
κατά κεφαλιν εκνικοφ ειςοδιματοσ, ϊςτε να εξαςφαλιςτεί τουλάχιςτον ζνα ςτακερό ποςοςτό 
αναπλιρωςθσ μεταξφ των κοινωνικϊν παροχϊν και άλλων ειςοδθμάτων. 

 

• Δίκαιθ και προοδευτικι φορολογία ειςοδιματοσ: Για τουσ Πράςινουσ, προκειμζνου να 
διαςφαλιςτεί θ ιςοτιμία, θ φορολογία ειςοδιματοσ κα πρζπει να παίρνει υπόψθ όλεσ τισ πθγζσ 
εςόδων. Θ φορολογία των ειςοδθμάτων πάνω από ζνα ελάχιςτο όριο, πρζπει να είναι ςταδιακι, 
ϊςτε οι πολίτεσ να ςυμβάλλουν ανάλογα με τθν δυνατότθτά τουσ. Οι φορολογικζσ ελαφρφνςεισ 
πρζπει να είναι κοινωνικά και περιβαλλοντικά δίκαιεσ και να ενκαρρφνουν βιϊςιμεσ 
επενδφςεισ. 

 

 

Οι υπθρεςίεσ κοινισ ωφζλειασ: ζνασ βαςικόσ καταλφτθσ τθσ ζνταξθσ  

 

Προκειμζνου να επιτευχκεί μια ςυνεκτικι κοινωνία για όλουσ, είναι ευκφνθ των 
κυβερνιςεων να διαςφαλίςουν τθν παροχι μιασ ςειράσ υπθρεςιϊν κοινισ ωφζλειασ, υψθλισ 
ποιότθτασ, ςτισ οποίεσ κα ζχουν πρόςβαςθ  όλοι οι πολίτεσ. Αυτζσ οι υπθρεςίεσ πρζπει να 
καλφπτουν τθν υγειονομικι περίκαλψθ, τθν εκπαίδευςθ, τθν κοινωνικι αςφάλεια, τθν ενζργεια 
και το νερό, τα δθμόςια μζςα μεταφοράσ, τθν παιδικι φροντίδα, τθ διαχείριςθ των αποβλιτων, 
τθν πρόςβαςθ ςτθν πλθροφόρθςθ και ςτα επικοινωνιακά δίκτυα, ςτισ ταχυδρομικζσ 
υπθρεςίεσ.... Ο δθμόςιοσ τομζασ είναι προφανϊσ ο καλφτεροσ τρόποσ για να παραχκοφν 
δθμόςια αγακά, όπωσ είναι το ςφςτθμα απονομισ δικαιοςφνθσ, θ εςωτερικι και εξωτερικι 
αςφάλεια, θ διοίκθςθ, οι υποδομζσ ... Αλλά οριςμζνεσ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ μποροφν 

επίςθσ να τισ αναλάβουν δθμόςιεσ επιχειριςεισ, εάν θ κοινότθτα κεωρεί ότι αυτό είναι το 
καλφτερο για όλουσ. 

 

Οι Πράςινοι δεν ζχουμε μια ιδεολογικι κζςθ για τθν κυριότθτα των υπθρεςιϊν και τθσ 
βιομθχανίασ, πιςτεφουμε ότι διαφορετικζσ λφςεισ κα είναι κατάλλθλεσ για διαφορετικζσ 
ςυνκικεσ, ςε διαφορετικζσ χϊρεσ. Αυτό που κζλουμε είναι ίςθ και οικονομικά προςιτι 
πρόςβαςθ, υψθλι ποιότθτα υπθρεςιϊν, και να ςυμπεριλθφκεί το παγκόςμιο περιβαλλοντικό 
και κοινωνικό κόςτοσ. Επιςθμαίνουμε ότι ςτον τομζα τθσ κοινισ ωφζλειασ, δεν υπάρχουν ςαφι 
εμπειρικά ςτοιχεία που να αποδεικνφουν ότι ο ιδιωτικόσ τομζασ είναι περιςςότερο 
ικανοποιθτικόσ από τον δθμόςιο τομζα, με πιο ικανό ι αποτελεςματικό τρόπο. Επιπλζον, εμείσ 
πιςτεφουμε ότι οι δθμόςιεσ υπθρεςίεσ πρζπει να ζχουν ζναν ιδιαίτερο ρόλο ςτθν διαςφάλιςθ 
τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ. ε τομείσ όπωσ θ εκπαίδευςθ, θ υγειονομικι περίκαλψθ, το νερό και 

τα δθμόςια μζςα μεταφοράσ, ο δθμόςιοσ τομζασ πρζπει να παραμείνει ο βαςικόσ 
πρωταγωνιςτισ επειδι θ ψυχρι λογικι τθσ αγοράσ ζχει τθν τάςθ να αποκλείει τουσ 
φτωχότερουσ και να δθμιουργεί περαιτζρω ανιςότθτεσ. 

 

Σο άνοιγμα τθσ αγοράσ δεν αποτελεί αυτοςκοπό, αλλά τελικά μζςο για να διευκολυνκεί θ 
επίτευξθ μιασ κακολικισ υπθρεςίασ υψθλισ ποιότθτασ. ε περίπτωςθ που υπάρχει αντίφαςθ 
μεταξφ του ςτόχου τθσ κακολικισ υπθρεςίασ και τθσ απελευκζρωςθσ, πρζπει να βρεκοφν ι να 
διατθρθκοφν άλλα μζςα για τθ διαςφάλιςθ τθσ κακολικισ υπθρεςίασ. Είναι ηωτικισ ςθμαςίασ 
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να εξαςφαλίςουμε ότι το γενικό ςυμφζρον κα υπερζχει ζναντι των κανόνων ανταγωνιςμοφ ςε 
όλεσ τισ περιπτϊςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των οικονομικϊν υπθρεςιϊν. Πράγματι, θ 

επίτευξθ αειφόρου ανάπτυξθσ προχποκζτει ότι το δθμόςιο ςυμφζρον λαμβάνεται υπόψθ ςε 
όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ, τόςο τισ οικονομικζσ όςο και τισ μθ οικονομικζσ. 

 

Θ περαιτζρω απελευκζρωςθ και ιδιωτικοποίθςθ των δθμόςιων υπθρεςιϊν π.χ. των 
ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν ι των δθμόςιων μζςων μεταφοράσ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ιταν 
επιβλαβισ για τθν απαςχόλθςθ. Σα γενικά χαρακτθριςτικά τθσ απαςχόλθςθσ ςτον δθμόςιο 
τομζα, όπωσ τα υψθλά επίπεδα ςυμμετοχισ ςτα ςυνδικάτα, θ εκτεταμζνθ διαπραγματευτικι 
κάλυψθ, θ ςχετικά ομοιογενισ απαςχόλθςθ και οι ςυνκικεσ εργαςίασ αμφιςβθτοφνται ςυνεχϊσ 
μετά τθν απελευκζρωςθ και τθν ιδιωτικοποίθςθ των δθμόςιων υπθρεςιϊν, ςε οριςμζνεσ χϊρεσ. 

 

ε αρκετοφσ τομείσ και χϊρεσ, οι νζεσ ανταγωνιςτικζσ εταιρίεσ καλφπτονται από μθδενικζσ ι 
διαφορετικζσ ςυλλογικζσ ςυμφωνίεσ και επωφελοφνται από τα χαμθλότερα κριτιρια 

απαςχόλθςθσ (χαμθλότεροι μιςκοί και μεγαλφτερθσ διάρκειασ ι πιο ευζλικτα ωράρια 
εργαςίασ). Λόγω αυτισ τθσ ζλλειψθσ ιςότιμων όρων, ο ανταγωνιςμόσ ςτουσ τομείσ αυτοφσ 
απειλεί να ξεκινιςει μια κακοδικι πορεία  για τουσ όρουσ απαςχόλθςθσ  με αποτζλεςμα 
οριςμζνοι πάροχοι υπθρεςιϊν να χρθςιμοποιοφν το μζτρο τθσ μείωςθσ των μιςκϊν (ντάμπινγκ) 
ωσ μζκοδο για τθν αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτάσ τουσ. 

 

Επομζνωσ εμείσ οι Πράςινοι προτείνουμε: 

 

• Εγγυθμζνο βαςικό όριο παροχισ νεροφ και ενζργειασ: Σο νερό και θ ενζργεια είναι 
βαςικζσ ανάγκεσ τθσ ηωισ. Οι Πράςινοι υποςτθρίηουμε ότι πρζπει να παρζχονται οι ελάχιςτεσ 
εγγυθμζνεσ ποςότθτεσ, ςε ςυνδυαςμό με τιμολόγια που κα αυξάνονται προοδευτικά με τθν 
αφξθςθ τθσ κατανάλωςθσ, ενκαρρφνοντασ ζτςι τθν υπεφκυνθ χριςθ των διακζςιμων πόρων. 

 

•Εκδθμοκρατιςμό ςτθ λιψθ των αποφάςεων ςτισ Υπθρεςίεσ Κοινισ Ωφζλειασ: για να 
εξαςφαλιςτοφν ίςεσ ευκαιρίεσ οι αρμόδιοι για τθν χάραξθ πολιτικισ πρζπει να διαςφαλίςουν τθ 

ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτθ ςυηιτθςθ και τον κακοριςμό του επιπζδου παροχισ υπθρεςιϊν και 
το επίπεδο ποιότθτασ όλων των υπθρεςιϊν κοινισ ωφζλειασ. Οι ςυνολικζσ υποχρεϊςεισ των 
υπθρεςιϊν αυτϊν πρζπει να προςδιοριςτοφν ςε κάκε κράτοσ μζλοσ από τισ κυβερνιςεισ που κα 
διαςφαλίςουν τθ ςυμμετοχι των ενδιαφερομζνων μερϊν, ςτουσ οποίουσ ςυμπεριλαμβάνονται 
οι οργανϊςεισ προςταςίασ των καταναλωτϊν και οι κοινωνικοί εταίροι. 

 

• Αξιοπρεπισ απαςχόλθςθ και εργαςιακζσ ςυνκικεσ που επθρεάηουν κετικά τθν 
παραγωγικότθτα και τθν ποιότθτα των υπθρεςιϊν. Οι νζοι φορείσ παροχισ υπθρεςιϊν πρζπει 
να ενταχκοφν ςτο ςφςτθμα ςυλλογικϊν διαπραγματεφςεων προςφζροντασ κανονικζσ 

ςυμβάςεισ εργαςίασ και αξιοπρεπζσ ειςόδθμα, προκειμζνου να αποτραποφν οι διαδικαςίεσ 
ακζμιτθσ ςυμπίεςθσ μιςκολογικοφ κόςτουσ (ντάμπινγκ) ςε τομείσ που ζχουν απελευκερωκεί. 

 

• Αυτοδιάκεςθ ςχετικά με τουσ τρόπουσ που κα διαςφαλίςουν τθν ίςθ πρόςβαςθ ςτισ 

δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. Σα κράτθ μζλθ κα πρζπει να μποροφν να απαιτοφν τθν παροχι, ςε όλθ τθν 
επικράτειά τουσ, πλιρουσ φάςματοσ υποχρεϊςεων για κακολικι εξυπθρζτθςθ. Εξαρτάται δε, 
από κάκε κράτοσ μζλοσ πϊσ κα εξαςφαλίςει τα επίπεδα ποιότθτασ των δθμοςίων υπθρεςιϊν, 
όπωσ είναι θ ίςθ πρόςβαςθ ςτισ ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ ςε απομακρυςμζνεσ και 
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αραιοκατοικθμζνεσ περιοχζσ --για παράδειγμα, από τα εκνικά μονοπϊλια ι μζςω τθσ 
επιδότθςθσ των υποχρεϊςεων κακολικισ εξυπθρζτθςθσ ςε αραιοκατοικθμζνεσ περιοχζσ. 

 

•Οδθγία τθσ ΕΕ για τισ υπθρεςίεσ κοινισ ωφζλειασ (ΥΚΩ). Για να αναπτυχκεί θ κοινωνικι 
διάςταςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ είναι ςθμαντικό να υπάρχει μια κοινοτικι Οδθγία ςχετικά με 
τισ Τπθρεςίεσ Κοινισ Ωφζλειασ (ΤΚΩ), που κα παρζχει ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ μια ςτακερι και 
ανεξάρτθτθ νομικι βάςθ, θ οποία κα εξαςφαλίηει ότι οι ςτόχοι τθσ ελεφκερθσ αγοράσ δεν 
κυριαρχοφν ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. Τπθρεςίεσ κοινισ ωφζλειασ είναι αυτζσ που ζχουν τεκεί 
υπό τον ζλεγχο μιασ αρμόδιασ δθμόςιασ αρχισ ςτο πλαίςιο ενόσ ςυςτιματοσ δθμόςιων 
υπθρεςιϊν ι υποχρεϊςεων κακολικισ εξυπθρζτθςθσ. 

 

Εκπαίδευςθ, θ βάςθ μιασ βιϊςιμθσ κοινωνίασ  

 

Θ εκπαίδευςθ είναι κάτι πολφ περιςςότερο από τθν απόκτθςθ εκπαιδευτικισ κατάρτιςθσ. 

Είναι ζνα βαςικό ςτοιχείο που επιτρζπει ςε κάκε άτομο να αναπτφξει τισ δυνατότθτεσ του/τθσ 
και να οικοδομιςει τθ ηωι του/τθσ με τρόπο αυτόνομο, που ςτθρίηεται ςτθν καταξίωςθ και ςτθν 
αλλθλεγγφθ. Θ εκπαίδευςθ είναι ςτο κζντρο του οράματοσ των Πραςίνων για μια βιϊςιμθ 
κοινωνία. Είναι μια θκικι επιταγι, κακϊσ όλοι οι άνκρωποι γεννιοφνται με ίςα δικαιϊματα  και 
είναι ζνα βαςικό εργαλείο για να ςπάςει ο αυςτθρόσ προςδιοριςμόσ ςτθ ηωι του ατόμου που 
προκφπτει από τθν κοινωνικι προζλευςθ του/τθσ. Θ εφαρμογι του δικαιϊματοσ όλων ςτθν 
εκπαίδευςθ είναι επίςθσ ζνα βαςικό αίτθμα αν κζλουμε μια δθμιουργικι Ευρϊπθ που κα 
αναλάβει πλιρωσ το ρόλο και τθν ευκφνθ για τθ δθμιουργία ενόσ βιϊςιμου κόςμου. Ωσ εκ 
τοφτου, θ εκπαίδευςθ πρζπει να είναι μία από τισ προτεραιότθτεσ ςτουσ προχπολογιςμοφσ των 
κυβερνιςεϊν μασ.  

 

Πολλά δεινά ςτισ κοινωνίεσ μασ, όπωσ ο αποκλειςμόσ, οι διακρίςεισ, θ ανεργία, θ φτϊχεια…. 

ζχουν μεταξφ των βακφτερων αιτίων τουσ τθν αποτυχία ςτθν εκπαίδευςθ. Πολφ ςυχνά, το 
ςχολείο αποτυγχάνει ςτθ μείωςθ των κοινωνικϊν ανιςοτιτων μεταξφ των παιδιϊν, και μερικζσ 
φορζσ, δε, τισ επιδεινϊνει. Είναι ζνασ τόποσ όπου ξεκινά θ ζνταξθ ι ο αποκλειςμόσ του ατόμου. 
Επομζνωσ, πρζπει να ζχει ςαν ςτόχο τθν επιτυχία του κακενόσ, διαςφαλίηοντασ τθν πρόςβαςθ 
ςτθ γνϊςθ και ςε δεξιότθτεσ, και τθν κατάλλθλθ υποςτιριξθ –-τόςο πνευματικι όςο και 
πρακτικι-- αποφεφγοντασ να προςανατολίηει τα παιδιά πολφ νωρίσ ςε ςτενά εκπαιδευτικά 
πλαίςια.  

 

Για μασ τουσ Πράςινουσ, θ εκπαίδευςθ δεν είναι μόνο μια ακαδθμαϊκι ζννοια. Σο ςχολείο 
είναι επίςθσ ο τόποσ όπου το παιδί κα μπορζςει να αναπτφξει τθν προςωπικότθτα και τισ 
ικανότθτζσ του/τθσ ςε όλουσ τουσ τομείσ όπωσ οι τζχνεσ, θ φφςθ, τα ςπορ. Σα εκπαιδευτικά μασ 
ςυςτιματα πρζπει να ενςωματϊςουν όλεσ αυτζσ τισ διαςτάςεισ, ιδθ από τισ πρϊτεσ θλικίεσ, και 
να ςυμπεριλάβουν τθν εμπειρικι μάκθςθ. Αυτό απαιτεί τθν ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ 
των κεςμικϊν οργάνων τθσ εκπαίδευςθσ και των πολλαπλϊν τοπικϊν φορζων. 

 

Σο νθπιαγωγείο και μετά το ςχολείο είναι οι πρϊτοι φορείσ ζξω από τθν οικογζνεια, όπου τα 
παιδιά βιϊνουν τθν κοινωνικι ηωι. ε μεγάλο βακμό, κακορίηουν τον τρόπο με τον οποίο τα 
παιδιά κα διαμορφϊςουν το όραμά τουσ για τθν κοινωνία. αν αποτζλεςμα, είναι ςθμαντικό τα 
εκπαιδευτικά ιδρφματα να λειτουργοφν ςαν ζνασ τόποσ όπου αξίεσ όπωσ θ δθμοκρατία, θ 
αλλθλεγγφθ, θ μθ βία και θ οικολογικι ςυνείδθςθ όχι μόνο διδάςκονται, αλλά βιϊνονται ςε 
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κακθμερινι βάςθ. Τπό αυτι τθν ζννοια, είναι βαςικό για μασ όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείσ --
μακθτζσ και ςπουδαςτζσ, εκπαιδευτικοί, γονείσ, και ενδιαφερόμενοι εξωτερικοί φορείσ-- να 

εμπλζκονται ςτθν διαχείριςθ των εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων. Θα πρζπει επίςθσ να είναι ο χϊροσ 
όπου το άτομο μακαίνει να ηει ςε μια πολυ-πολιτιςμικι κοινωνία και να εκτιμά τθν αξία τθσ 
πολυμορφίασ και των δια-πολιτιςτικϊν ανταλλαγϊν. Οι ιςχυρζσ διαςυνοριακζσ εταιρικζσ 
ςχζςεισ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων είναι άριςτα εργαλεία για τθ διεφρυνςθ ςτουσ 
ορίηοντεσ των φοιτθτϊν και τθν προϊκθςθ του ανοιχτοφ πνεφματοσ. 

 

Εκτόσ του ότι είναι ζνασ χϊροσ μάκθςθσ, τα εκπαιδευτικά ιδρφματα είναι επίςθσ ζνασ χϊροσ 
όπου οι άνκρωποι ξοδεφουν ζνα μεγάλο μζροσ τθσ ηωισ τουσ ωσ ενεργοί πολίτεσ. Επομζνωσ, 
πρζπει να τουσ παρζχει ζνα αςφαλζσ και υγιζσ περιβάλλον, που αποτελεί προχπόκεςθ για τθν 
ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ και των ικανοτιτων όλων των πολιτϊν.  

 

Επίςθσ, θ εκπαίδευςθ δεν είναι κάτι που αποκτά κανείσ όταν είναι νζοσ. ε ζνα 

μεταβαλλόμενο κόςμο, οι προςδοκίεσ και οι ανάγκεσ των ατόμων κα εξελιχκοφν με τθν πάροδο 
του χρόνου. Πρζπει λοιπόν να δίνεται ςτουσ πολίτεσ θ ευκαιρία για εκπαίδευςθ ςε όλθ τθ 
διάρκεια τθσ ηωι τουσ.  

 

Κακϊσ θ εκπαίδευςθ αποτελεί κεμελιϊδεσ δικαίωμα και ανάγκθ, εμείσ οι Πράςινοι είμαςτε 
εντελϊσ αντίκετοι ςτθ διαμόρφωςι τθσ από τουσ μθχανιςμοφσ τθσ αγοράσ, ςε οποιοδιποτε 
επίπεδο. Θεωροφμε ότι είναι μία από τισ πιο ςθμαντικζσ υπθρεςίεσ κοινισ ωφζλειασ, και κατά 
ςυνζπεια, οι κυβερνιςεισ πρζπει να διατθριςουν τθν ευκφνθ του κακοριςμοφ των ςτόχων των 
εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων τουσ, ανεξάρτθτα από τα βραχυπρόκεςμα οικονομικά ςυμφζροντα, 
και να παρζχουν τα κατάλλθλα μζςα για τθν επίτευξι τουσ. το πλαίςιο αυτό, τα εκπαιδευτικά 
ιδρφματα πρζπει να απολαμβάνουν ζνα βακμό αυτονομίασ που κα τουσ επιτρζπει να 
αποφαςίηουν τον τρόπο για τθν καλφτερθ επίτευξθ των ςτόχων τθσ εκπαίδευςθσ. 

 

Σαν αποτζλεςμα, εμείσ οι Πράςινοι προτείνουμε:  

 

• Δωρεάν εκπαίδευςθ: οι κυβερνιςεισ πρζπει να παρζχουν νθπιαγωγεία, πρωτοβάκμια και 
δευτεροβάκμια ςχολικι εκπαίδευςθ, δωρεάν για όλουσ, χωρίσ διακρίςεισ. Θ τριτοβάκμια 
εκπαίδευςθ κα πρζπει επίςθσ να είναι δωρεάν. Καμία χϊρα δεν ζχει τθν πολυτζλεια να 
ςπαταλά τουσ πόρουσ τθσ και να εγγυάται τριτοβάκμια εκπαίδευςθ μόνο ςτουσ εφπορουσ 
πολίτεσ τθσ.  

 

• Μζτρα για τθν καταπολζμθςθ των διακρίςεων και του αποκλειςμοφ: για να μειωκεί ο 
αρικμόσ αυτϊν που εγκαταλείπουν πρόωρα το ςχολείο, οι Πράςινοι υποςτθρίηουμε τθν αφξθςθ 
των προςπακειϊν (ςε ςχζςθ με το προςωπικό και τισ υποδομζσ) που αποβλζπουν ςτο να δοκεί 

θ δυνατότθτα ςτισ πιο ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ να επιτφχουν τθν πραγματικι ενςωμάτωςθ 
ςτα εκπαιδευτικά μασ ςυςτιματα. υνεπϊσ, προωκοφμε τθ δθμιουργία ενταξιακϊν ςχολείων, 
που ζχουν ωσ ςτόχο να φζρουν κοντά και να διατθριςουν μαηί τουσ μακθτζσ και τουσ 
ςπουδαςτζσ από διάφορα κοινωνικά ςτρϊματα. Σα ςχολεία που βρίςκονται ςε περιοχζσ με 
υψθλότερο βακμό εκνικισ ι κοινωνικισ πολυμορφίασ κα πρζπει να τυγχάνουν κετικισ 
διάκριςθσ. Σο ίδιο το περιεχόμενο τθσ εκπαίδευςθσ πρζπει να είναι περιςςότερο ανοικτό ςτθν 
πολιτιςτικι πολυμορφία. 
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• Όλα τα εκπαιδευτικά ιδρφματα πρζπει να λάβουν ενεργά μζροσ ςτθν επίτευξθ τθσ ιςότθτασ 
των φφλων ςτισ κοινωνίεσ μασ. Αυτό ςυνεπάγεται τθν ειςαγωγι ςτα προγράμματα ςπουδϊν 

κεμάτων ςχετικϊν με τθν καταπολζμθςθ των ςεξιςτικϊν προκαταλιψεων, τόςο ςτα 
προγράμματα διδαςκαλίασ όςο και ςτα βιβλία, κακϊσ και τθν ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν 
ιςορροπία μεταξφ των φφλων ςτουσ εκπαιδευτικοφσ, όπωσ και ςτα όργανα διαχείριςθσ των 
ςχολείων. Οι ςεξιςτικζσ προκαταλιψεισ πρζπει να καταπολεμοφνται δυναμικά από το ςχολείο.  

 

• Τα νθπιαγωγεία πρζπει να αλλάξουν ριηικά ςε χϊρουσ μάκθςθσ και ανταπόδοςθσ και για 
τα παιδιά και για τουσ γονείσ τουσ, όπου κα προςφζρονται εργαςτιρια και ατομικι 
ςυμβουλευτικι για τθν υποςτιριξθ των γονζων ςτον εκπαιδευτικό τουσ ρόλο. 

 

• Να προςλθφκεί ςτο νθπιαγωγείο περιςςότερο προςωπικό με υψθλά παιδαγωγικά 
προςόντα. 

 

•Να δοκεί χϊροσ ςτο νθπιαγωγείο και ςτο ςχολείο για περιςςότερεσ ατομικζσ 
δραςτθριότθτεσ που κα βαςίηονται ςτθν παραγωγι ςυγκεκριμζνου ζργου, γεγονόσ που κα 
κάνει πραγματικότθτα τθν "μάκθςθ μζςα από τθν εμπειρία" 

 

• Τθν εκπαίδευςθ με βάςθ τθν εξατομικευμζνθ υποςτιριξθ για να βοθκιςει και να 
κατευκφνει τουσ μακθτζσ και τουσ ςπουδαςτζσ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία. Αυτό απαιτεί 
μικρότερεσ τάξεισ και περιςςότερουσ δαςκάλουσ ςτο ςχολείο.  

 

• Τθ δθμιουργία ςχολικοφ υλικοφ που κα διευρφνει τθν εκνικι προοπτικι ςε ευρωπαϊκι 
και παγκόςμια, όςον αφορά ςτθν ιςτορία και ςτον πολιτιςμό. 

 

• Τθ δθμοκρατικι ςυμμετοχι των μακθτϊν και των ςπουδαςτϊν ςτθ λιψθ αποφάςεων 

ςχετικά με τθ χριςθ των πόρων του ςχολείου ι του  πανεπιςτθμίου τουσ και τισ προτεραιότθτεσ 
των προγραμμάτων των ςπουδϊν τουσ.  

 

 Εκπαιδευτικό επίδομα ανοιχτό ςε κάκε ςπουδαςτι που κα ςυνδζεται με τθν ενεργό 
ςυμμετοχι του ςτα προγράμματα ςπουδϊν, ζτςι ϊςτε κάκε νζοσ να μπορεί να ςυμμετάςχει ςε 
πανεπιςτθμιακζσ ςπουδζσ ανεξάρτθτα από το κοινωνικό του υπόβακρο. 

 

• Επζκταςθ των προγραμμάτων ανταλλαγισ φοιτθτϊν τθσ ΕΕ ςε όλουσ: μία από τισ 
επιτυχίεσ τθσ ΕΕ ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ είναι τα διάφορα προγράμματα ανταλλαγισ 
φοιτθτϊν (Erasmus, Comenius, ...). Εμείσ οι Πράςινοι ςτθρίηουμε τθν επζκταςθ τουσ και τθν 
κακιζρωςθ διαςυνοριακϊν προγραμμάτων ςπουδϊν με ςτόχο τθν εμβάκυνςθ των διακρατικϊν 
ανταλλαγϊν. τόχοσ μασ είναι κάκε ευρωπαίοσ ςπουδαςτισ να ζχει τουλάχιςτον μία ευκαιρία 

κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν του/τθσ (ςτθ δευτεροβάκμια ι τριτοβάκμια εκπαίδευςθ) να 
ςυμμετάςχει ςε ζνα από αυτά τα προγράμματα. Επιπλζον, ηθτάμε παρόμοια οικονομικι 
ενίςχυςθ για προγράμματα που αφοροφν ςτθν κατάρτιςθ και εκπαίδευςθ κατά τθ διάρκεια τθσ 
επαγγελματικισ ηωισ (π.χ. Leonardo da Vinci ...) ειδικά ςτουσ τομείσ χαμθλισ ειδίκευςθσ. Θ 
δυνατότθτα να ηουν, να ςπουδάηουν και να εργάηονται ςτο εξωτερικό κα πρζπει να δοκεί ςε 
όλουσ τουσ ευρωπαίουσ πολίτεσ, ανεξάρτθτα από το ακαδθμαϊκό ι οικονομικό τουσ υπόβακρο.  

 

•Ενκάρρυνςθ τθσ εκπαίδευςθσ με προςανατολιςμό τθν αειφόρο ανάπτυξθ: Κακϊσ θ 
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Ευρϊπθ ζχει τθν ευκαιρία να αποκτιςει θγετικι κζςθ ςτθν υλοποίθςθ του ςτόχου τθσ αειφόρου 
ανάπτυξθσ, οι Πράςινοι υποςτθρίηουμε προγράμματα που ενκαρρφνουν τουσ μακθτζσ να 

επιλζγουν προγράμματα ςπουδϊν, τόςο ςτισ τεχνικζσ όςο και ςτισ ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ, 
που προωκοφν αυτό τον ςτόχο. Σαυτόχρονα, θ αειφόροσ ανάπτυξθ πρζπει να ενταχκεί ςτα 
προγράμματα ςπουδϊν ωσ μία διεπιςτθμονικι διάςταςθ. 

 

• Η δια βίου μάκθςθ είναι ζνα βαςικό δικαίωμα, από τθν οποία επωφελοφνται όλα τα 
άτομα, ανεξαρτιτωσ θλικίασ ι κοινωνικισ κζςθσ, όπωσ επίςθσ και θ κοινωνία ωσ ςφνολο. Οι 
κυβερνιςεισ κα πρζπει να αναπτφξουν υποδομζσ χαμθλϊν απαιτιςεων, εςτιάηοντασ κυρίωσ ςε 
όςουσ δεν ζχουν πρόςβαςθ ςε αυτζσ. (Δείτε επίςθσ περιςςότερα ςτο κεφάλαιο «καλι δουλειά). 

 

• Οι κυβερνιςεισ να παραμείνουν απόλυτα υπεφκυνεσ για τθν χρθματοδότθςθ των 
ςυςτθμάτων εκπαίδευςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Εμείσ 
είμαςτε εντελϊσ αντίκετοι με τθν ερμθνεία των κανόνων του εςωτερικοφ ανταγωνιςμοφ τθσ ΕΕ 

που υποςτθρίηει ότι θ χρθματοδότθςθ αυτι ςυνιςτά διάκριςθ ςε βάροσ των ιδιωτικϊν 
παρόχων. Ομοίωσ, θ παρακολοφκθςθ και θ αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ των εκπαιδευτικϊν 
ςυςτθμάτων οφείλει να παραμείνει αρμοδιότθτα των κυβερνιςεων, ςε αντίκεςθ με τουσ 
ιδιωτικοφσ φορείσ διαβάκμιςθσ και διαπίςτευςθσ. 

 

Μια κοινωνία για τουσ θλικιωμζνουσ ... 

 

Είναι μια ιςτορικι βελτίωςθ το γεγονόσ ότι, χάρθ ςτον αυξανόμενο πλοφτο και το 
μεγαλφτερο προςδόκιμο ηωισ, οι περιςςότεροι άνκρωποι ςτισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ μποροφν να 
ζχουν τθ δυνατότθτα να ηουν καλά και μετά το τζλοσ τθσ επαγγελματικισ τουσ ηωισ. Ακόμθ και 
αν βριςκόμαςτε αντιμζτωποι με τισ δθμογραφικζσ αλλαγζσ ςτισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, οι 
Ευρωπαίοι Πράςινοι κζλουμε να εξαςφαλίςουμε και να αναπτφξουμε τισ ίςεσ δυνατότθτεσ να 

ηιςουμε όλοι μια αξιοπρεπι τρίτθ θλικία. Πιςτεφουμε ότι όλοι οι θλικιωμζνοι αξίηουν ίςεσ 
ευκαιρίεσ να επιλζξουν και να δθμιουργιςουν τθ δικι τουσ ηωι και να το κάνουν, όςο καλφτερα 
και για όςο μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα είναι δυνατό. Αυτό είναι μζροσ του οράματοσ μασ για 
μια κοινωνία με ίςεσ ευκαιρίεσ ανάπτυξθσ και αυτό-πραγμάτωςθσ. Σο δικαίωμα να είςαι 
υπεφκυνοσ για τθν διαμόρφωςθ τθσ ηωι ςου, και να ςυμμετζχεισ ενεργά ςτθν κοινωνία πρζπει 
να ιςχφει για όλουσ τουσ πολίτεσ, ανεξάρτθτα από θλικία.  

 

Είναι ευκφνθ τθσ πολιτείασ --ςε τοπικό, περιφερειακό, εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο-- να το 
εξαςφαλίςει. ε όλεσ τισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ οι θλικιωμζνοι δεν ζχουν ίςεσ ευκαιρίεσ. Είναι κοινό 
πολιτικό κακικον μασ να διαμορφϊςουμε ζνα περιβάλλον που κα προωκεί τθ ςυνζχεια, και τθν 
αυτοδιάκεςθ και κακζνασ μασ κα χρθςιμοποιεί τισ δικζσ του δυνατότθτεσ, διατθρϊντασ τθν 
προςωπικι ταυτότθτα των θλικιωμζνων. 

 

τισ κοινωνίεσ μασ, πολλοί θλικιωμζνοι ηουν με ανεπαρκι υποςτιριξθ λόγω τθσ αλλαγισ των 
πολιτιςμικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ οικογζνειασ και τθσ επαγγελματικισ ηωισ, των ανεπαρκϊν 
ςυςτθμάτων κοινωνικισ φροντίδασ και των κυβερνθτικϊν περικοπϊν ςτισ δθμόςιεσ δαπάνεσ. ε 
πολλζσ περιπτϊςεισ, είναι θ αγοραςτικι δφναμθ του κακενόσ που κακορίηει ποιοσ κα ζχει τισ 
μεγαλφτερεσ πικανότθτεσ να ηιςει το είδοσ τθσ ηωισ που επικυμεί. Λόγω ζλλειψθσ ποιοτικϊν 
δθμόςιων υπθρεςιϊν φροντίδασ, οι θλικιωμζνοι και οι οικογζνειζσ τουσ μζνουν μόνοι να 
αντιμετωπίςουν αυτζσ τισ καταςτάςεισ. Μαηί με τθν αυξανόμενθ ανιςότθτα ςτισ ςυντάξεισ αυτό 
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δθμιουργεί νζεσ μορφζσ κοινωνικισ ανιςότθτασ ςτισ ευκαιρίεσ ηωισ μεταξφ των θλικιωμζνων 
ςτισ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ.  

 

Επομζνωσ εμείσ οι Πράςινοι προτείνουμε:  

 

• Προλθπτικά μζτρα: Οι Ευρωπαίοι Πράςινοι δίνουμε ζμφαςθ ςτα προλθπτικά μζτρα κατά 
τθ διάρκεια τθσ επαγγελματικισ ηωισ, ςε ζνα υγιζσ περιβάλλον διαβίωςθσ και ςε ζναν τρόπο 
ηωισ που επιτρζπει μεγάλθ διάρκεια ηωισ με ελαχιςτοποίθςθ τθσ αςκζνειασ (βλζπε τα 
κεφάλαια για τθν φροντίδα υγείασ, και τισ ςυνκικεσ εργαςίασ για παραδείγματα). Δίνουμε 
μεγάλθ προτεραιότθτα ςτα μζτρα πρόλθψθσ που ζχουν ευεργετικά αποτελζςματα για τισ 
κοινωνικζσ ομάδεσ με τισ λιγότερεσ ευκαιρίεσ ςτθ ηωι τουσ. 

 

•Τθν απαραίτθτθ πρακτικι βοικεια, τθν αποκατάςταςθ και τθν φροντίδα ιςότιμα και 
δωρεάν. Θ κοινωνία πρζπει να προςφζρει τθν αναγκαία πρακτικι βοικεια, τθν αποκατάςταςθ 

και τθν ατομικι κεραπεία με τρόπο που να ενιςχφει τθν ευκαιρία των θλικιωμζνων να 
επιλζγουν τον τρόπο που ηουν, πράγμα που περιλαμβάνει τθ διευκόλυνςθ τθσ ανάπτυξθσ των 
κοινωνικϊν δικτφων, με τθ ςυμμετοχι των θλικιωμζνων και άλλων. 

 

• Ευελιξία ςτουσ χϊρουσ διαμονισ: Οι Πράςινοι κζλουμε όλοι οι θλικιωμζνοι να ζχουν τθ 
δυνατότθτα να ηουν ςτο ςπίτι τουσ ανεξάρτθτοι, εφόςον μποροφν και το επικυμοφν. Οι 
κυβερνιςεισ πρζπει να προωκιςουν νζεσ μορφζσ ςτζγαςθσ, προκειμζνου να καταςτεί δυνατι θ 
κοινοτικι φροντίδα, όπωσ κατοικίεσ που να επιτρζπουν τθ ςυνφπαρξθ των γενεϊν, κοινοτικι 
ςτζγθ, κλπ. Θα πρζπει να ενκαρρφνουν τθ ςτζγαςθ με καταςκευαςτικά πρότυπα που κα 
επιτρζπουν τθ δια βίου διαμονι τουσ. 

 

•Αυξθμζνθ πολυμορφία ςτα ςυςτιματα τθσ υγειονομικισ περίκαλψθσ: Κακϊσ θ πρϊτθ 

γενιά μεταναςτϊν ςυνταξιοδοτείται, θ περίκαλψθ των θλικιωμζνων πρζπει να προςαρμοςτεί ςε 
μεγαλφτερο βακμό εκνικισ ποικιλομορφίασ ςε όλεσ τθσ τισ παροχζσ. Θ εξατομικευμζνθ 
φροντίδα τϊρα κα πρζπει να ανταποκρικεί ςε νζεσ ανάγκεσ και απαιτιςεισ π.χ. ςυγκεκριμζνεσ 
παροχζσ γευμάτων, κρθςκευτικζσ διευκολφνςεισ, κ.λπ. 

 

... και για τα παιδιά  

 

Οι Ευρωπαίοι Πράςινοι πιςτεφουμε ότι θ ανάπτυξθ και θ μεγιςτοποίθςθ των ευκαιριϊν ςτθ 
ηωι όλων των παιδιϊν πρζπει να είναι ζνασ από τουσ πιο ςθμαντικοφσ ςτόχουσ όλων των 
ευρωπαϊκϊν κοινωνιϊν. Σα παιδιά πρζπει να τεκοφν ςτο επίκεντρο του ενδιαφζροντοσ του 
ευρωπαϊκοφ κοινωνικοφ κράτουσ του 21ου αιϊνα για δφο τουλάχιςτον λόγουσ. Πρϊτον, οι 
Ευρωπαίοι Πράςινοι πιςτεφουμε ότι θ ανάπτυξθ των παιδιϊν μασ είναι ζνασ μεγάλοσ 

αυτοςκοπόσ, που επιτρζπει ςτισ επόμενεσ γενιζσ να ςυμμετάςχουν ςτθν κοινωνία και ςτθν 
επαγγελματικι ηωι. Δεφτερον, θ ςτιριξθ των οικογενειϊν ςε όλθ τουσ τθν πολυμορφία, και θ 
ανάπτυξθ των παιδιϊν ζχουν ςθμαντικά κοινωνικά οφζλθ: 

- Βοθκοφν να επιτφχει ο ςυγχρωτιςμόσ των γενεϊν ςτο εςωτερικό των κοινωνιϊν μασ. 

- Είναι ζνασ τρόποσ για να ενιςχυκεί θ αλλθλεγγφθ μεταξφ των γενεϊν. 

- δίνουν ς’ όλουσ τουσ γονείσ μια δίκαιθ και οικονομικά προςιτι δυνατότθτα να ςυνδυάηουν 
τθν εργαςία, τθν επαγγελματικι και τθν οικογενειακι ηωι, αντιμετωπίηοντασ ζναν από τουσ 
κυριότερουσ λόγουσ διάκριςθσ, τθν διάκριςθ λόγω φφλου.  
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-Σζλοσ, θ επζνδυςθ ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ προςωπικισ ανάπτυξθσ και ςτθν βελτίωςθ του 
επιπζδου εκπαίδευςθσ για όλα τα παιδιά είναι επιβεβλθμζνθ, αν κζλουμε οι ευρωπαϊκζσ 

κοινωνίεσ να ςυμβάλουν ςτθν αντιμετϊπιςθ των προκλιςεων που αντιμετωπίηει ο πλανιτθσ 
μασ. 

 

Οι παραδοςιοκρατικζσ απόψεισ ότι θ φροντίδα και ανάπτυξθ των παιδιϊν μασ είναι 
αποκλειςτικι ευκφνθ τθσ οικογζνειασ, και ότι θ οικογζνεια αποτελείται από τον άνδρα που 
εξαςφαλίηει τα προσ το ηθν και τθ γυναίκα του, εξακολουκοφν να είναι ςτον πυρινα των 
κοινωνικϊν πολιτικϊν ςε όλθ τθν Ευρϊπθ. Αυτό είναι αντιπαραγωγικό γιατί οι οικογζνειεσ 
γίνονται όλο και πιο αςτακείσ, οι γυναίκεσ κζλουν να εργαςτοφν και να ακολουκιςουν μια 
καριζρα, περιςςότεροι άνδρεσ κζλουν να ςυμμετάςχουν ςτθν οικογενειακι ηωι, και ζνα μόνο 
ειςόδθμα ςτθν οικογζνεια δεν είναι πλζον ςε κζςθ να εξαςφαλίςει ζνα εφλογο βιοτικό επίπεδο. 
Θ τιρθςθ των παραδοςιακϊν απόψεων και πολιτικϊν για τθν οικογζνεια παρεμποδίηει τθν 
ικανοποίθςθ των πολιτϊν που επικυμοφν να μεγαλϊςουν παιδιά και μειϊνει τισ ευκαιρίεσ ηωισ 
ςε πολλά παιδιά, κζματα που γίνονται ολοζνα και πιο ςθμαντικά ςτισ ςφγχρονεσ ευρωπαϊκζσ 
κοινωνίεσ. 

 

Οι Ευρωπαίοι Πράςινοι πιςτεφουμε ότι θ πολιτεία --ςε τοπικό, περιφερειακό, εκνικό και 
Ευρωπαϊκό επίπεδο-- ζχει τθν ευκφνθ για τθν εξάλειψθ των κοινωνικϊν περιοριςμϊν για όςουσ 
κζλουν να αποκτιςουν παιδιά και τθ διαςφάλιςθ των βζλτιςτων ευκαιριϊν για τθν ανάπτυξθ 
αυτϊν των παιδιϊν. 

 

Συνεπώσ εμείσ, οι Πράςινοι, προτείνουμε: 

 

• Εξάλειψθ τθσ παιδικισ φτϊχειασ. Πολλά παιδιά που ηουν ςε οικογζνειεσ που πλιττονται 
από τθν οικονομικι φτϊχεια και ειςοδθματικι αναςφάλεια δεν ςτεροφνται μόνο ρουχιςμό, 

υγιεινι διατροφι, ςτζγαςθ και κοινωνικζσ δραςτθριότθτεσ. Ζχουν επίςθσ, περιοριςμζνθ 
πρόςβαςθ ςτθν εκπαίδευςθ και λιγότερεσ ευκαιρίεσ προςωπικισ ανάπτυξθσ. Οι Ευρωπαίοι 
Πράςινοι προτείνουμε ζναν δεςμευτικό ςτόχο για τθν εξάλειψθ τθσ παιδικισ φτϊχειασ ςτα 
επόμενα 5 χρόνια. 

 

• Πολιτικζσ που κα ςυμφιλιϊνουν τθν οικογενειακι με τθν επαγγελματικι ηωι. Οι 
Ευρωπαίοι Πράςινοι προτείνουμε πολιτικζσ που κα ςυμφιλιϊνουν τθν οικογενειακι με τθν 
επαγγελματικι ηωι και εγγυθμζνα δικαιϊματα για τουσ εργαηόμενουσ (π.χ. μειωμζνοσ χρόνοσ 
εργαςίασ, εργαςία από το ςπίτι,  εργαςιακι ευελιξία φιλικι προσ τον εργαηόμενο...) που κα 
τουσ βοθκοφν να ςυνδυάηουν τθν εργαςία με τισ ευκφνεσ και τισ επιλογζσ εκτόσ του εργαςιακοφ 
χϊρου, όπωσ είναι θ ανατροφι των παιδιϊν. 

 

•Κακολικι και οικονομικά προςιτι μζριμνα για όλα τα παιδιά. Θ κακολικι παιδικι 
φροντίδα είναι ουςιαςτικισ ςθμαςίασ όςον αφορά ςτθν εκπλιρωςθ τθσ επικυμίασ των πολιτϊν 
να αποκτιςουν παιδιά. Σαυτόχρονα, προλαμβάνει αποτελεςματικά τθν δια βίου απϊλεια 
ειςοδιματοσ και εξαςφαλίηει τισ ίςεσ ευκαιρίεσ ςτθν εργαςία, ιδιαίτερα για τισ γυναίκεσ. Κατά 
ςυνζπεια, θ κακολικι και οικονομικά προςιτι παιδικι μζριμνα κα ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ 
του εργατικοφ δυναμικοφ. Οι κυβερνιςεισ τθσ ΕΕ κα πρζπει επομζνωσ να επιμείνουν ςτουσ 
ςτόχουσ που ςυμφωνικθκαν ςτα πλαίςια τθσ ςτρατθγικισ ςτθ Λιςςαβϊνα, να κάνουν τθν 
παιδικι μζριμνα κακολικι και οικονομικά προςιτι. Εμείσ οι Πράςινοι πιςτεφουμε ότι κα πρζπει 
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θ παιδικι μζριμνα να παρζχεται εξίςου ςε όλα τα παιδιά κάτω των 3 και δωρεάν για τισ 
οικογζνειεσ με χαμθλό ειςόδθμα. Με επενδφςεισ ςε υποδομζσ και ςτθν ποιότθτα τθσ φροντίδασ 

των παιδιϊν, ςυμβάλλουμε αποτελεςματικά ςτθν ανάπτυξθ των κοινωνικϊν και γνωςτικϊν 
δεξιοτιτων κακϊσ και ςτθν προςωπικότθτα των παιδιϊν, δθμιουργϊντασ ίςεσ ευκαιρίεσ ςτθ 
ηωι για τισ επόμενεσ γενιζσ, με τθ ςυμμετοχι και των παιδιϊν που διατρζχουν κίνδυνο 
αποκλειςμοφ.  

 

• μεγαλφτερθ άδεια μθτρότθτασ και τουλάχιςτον 12 μινεσ γονικισ άδειασ με αποδοχζσ: 
Υποςτθρίηουμε τθν πρόταςθ τθσ Επιτροπισ για τθν αφξθςθ, ςφμφωνα με τθ ςφςταςθ τθσ ΔΟΕ, 
τθσ ελάχιςτθσ διάρκειασ τθσ άδειασ μθτρότθτασ από 14 ςε 18 εβδομάδεσ, και τθν κατά 100% 
καταβολι του μιςκοφ ςτισ γυναίκεσ, πζραν τθσ ιςχφουςασ ελάχιςτθσ καταβολισ που είναι ίςθ 
με το επίδομα αςκενείασ. Για να δοκεί ςτουσ γονείσ θ ευκαιρία που δικαιοφνται να φροντίςουν 
τα παιδιά τουσ χωρίσ να παραιτθκοφν από τθν αγορά εργαςίασ, οι Ευρωπαίοι Πράςινοι 
προτείνουμε να προχωριςουμε πζρα από τθν τρζχουςα Οδθγία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και να 
δϊςουμε το δικαίωμα ςτον πατζρα για 12μθνθ αμειβόμενθ γονικι άδεια. Χρειαηόμαςτε 

κίνθτρα για να ενκαρρυνκοφν και οι δφο γονείσ να επωφελθκοφν από τθν άδεια. Θ γονικι άδεια 
κα πρζπει, ςυνεπϊσ, να κατανζμεται μεταξφ και των δφο γονζων. Σο δικαίωμα ςτθν γονικι 
άδεια πρζπει να ςυνδυάηεται με το δικαίωμα ςτθν αςφάλιςθ τθσ εργαςίασ, με μζτρα για τθν 
διευκόλυνςθ τθσ επανζνταξθσ ςτθν εργαςία, και τθν μθ διάκριςθ των εγκφων γυναικϊν. 

 

 

.... Και για τα άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ  

 

Σα άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ δεν μποροφν να ηιςουν αυτόνομα όταν δεν ζχουν 
προςβαςιμότθτα ςε όλα τα επίπεδα (κυρίωσ υποδομϊν, όπωσ ςχολεία, δθμόςιεσ μεταφορζσ, 
κλπ.). Θ προςβαςιμότθτα για τα άτομα με αναπθρία είναι ζνα κεμελιϊδεσ δικαίωμα, δεν είναι 

κζμα οίκτου. Σα ίςα δικαιϊματα για τα άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν 
ςτθ ςυνεργαςία για τθν ανάπτυξθ.  

 

Σα άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ αντιπροςωπεφουν το 10% του παγκόςμιου πλθκυςμοφ, ενϊ το 
80% αυτϊν ηουν ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ. Θ νζα φμβαςθ του ΟΘΕ για τα Δικαιϊματα των 
Ατόμων με Ειδικζσ Ανάγκεσ τζκθκε ςε ιςχφ ςτισ 3 Μαΐου του 2008 ωσ το πρϊτο διεκνζσ νομικά 
δεςμευτικό ζγγραφο ςχετικά με τα δικαιϊματα των ατόμων με αναπθρία. Θ φμβαςθ των 
Θνωμζνων Εκνϊν εξαςφαλίηει ίςα δικαιϊματα των ατόμων με αναπθρία ςε όλουσ τουσ τομείσ 
τθσ ηωισ και τθσ πολιτικισ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςυνεργαςίασ για τθν ανάπτυξθ. 

 

 

Συνεπώσ, οι Πράςινοι, προτείνουμε:  

 

• Θ ΕΕ πρζπει να υιοκετιςει τθν πρόταςθ τθσ Επιτροπισ για μια πζμπτθ Οδθγία για τθν 
καταπολζμθςθ των διακρίςεων εκτόσ από τθν απαςχόλθςθ, και για λόγουσ αναπθρίασ, θλικίασ, 
κρθςκείασ ι πεποικιςεων και ςεξουαλικοφ προςανατολιςμοφ.  

 

• Θ ιςότθτα των ευκαιριϊν για τα άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ πρζπει να ςυμπεριλθφκεί ςε 
όλεσ τισ κοινοτικζσ πολιτικζσ. 
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• Σαχεία επικφρωςθ και εφαρμογι τθσ νζασ φμβαςθσ του ΟΘΕ για τα Δικαιϊματα των 
Ατόμων με Ειδικζσ Ανάγκεσ, ωσ εκ τοφτου:  

 

•Θ ςυνεργαςία για τθν ανάπτυξθ ςτθν Ευρϊπθ πρζπει να ςτθρίξει τισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ 
ςτθν προςπάκεια τουσ να εφαρμόςουν τα δικαιϊματα των ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ 
ςφμφωνα με το άρκ. 32 τθσ φμβαςθσ των Θνωμζνων Εκνϊν. Σα δικαιϊματα των ατόμων με 
ειδικζσ ανάγκεσ, επομζνωσ, πρζπει να περιλαμβάνονται ςτθν πολιτικι τθσ ΕΕ για τθν ανάπτυξθ 
τθσ ςυνεργαςίασ. 

 

 

Καλι δουλειά (good work) - μια υπόςχεςθ που πρζπει να πραγματοποιθκεί 
ςιμερα  

 
Οι Πράςινοι προωκοφμε τθν ζννοια τθσ «καλισ δουλειάσ» που ςυνδυάηει προθγμζνα 

πρότυπα εργαςίασ με τθ δυνατότθτα για όλουσ να εκπλθρϊνουν τισ φιλοδοξίεσ τουσ και να 
ςυμβάλλουν ςε μια βιϊςιμθ κοινωνία.  

 

Για τουσ  Πράςινουσ οι δίκαιεσ ςυνκικεσ εργαςίασ ςθμαίνουν πολφ περιςςότερα από τθν 
απλι προϊκθςθ των βαςικϊν προτφπων εργαςίασ του ΔΟΕ, οι οποίεσ περιλαμβάνουν το 
δικαίωμα του εργαηομζνου ςτθν ενθμζρωςθ και τθ διαβοφλευςθ, το δικαίωμα για ςυλλογικζσ 
διαπραγματεφςεισ και δράςεισ, τθν προςταςία ςε περίπτωςθ αδικαιολόγθτθσ απόλυςθσ, τισ 
δίκαιεσ ςυνκικεσ εργαςίασ. Επίςθσ περιλαμβάνουν: τθν αςφάλιςθ τθσ εργαςίασ, υγιζσ και 
αςφαλζσ εργαςιακό περιβάλλον, επαρκι και ίςθ αμοιβι, ιςχυρι προςταςία τθσ απαςχόλθςθσ, 
λογικζσ ϊρεσ εργαςίασ, δια βίου μάκθςθ, ιςότθτα ευκαιριϊν, μζτρα κατά των διακρίςεων, το 
δικαίωμα των εργαηομζνων να διεκδικοφν τα ςυμφζροντά τουσ και να ςυμμετζχουν, ρυκμίςεισ 
εργαςίασ φιλικζσ προσ τθν οικογζνεια, ρυκμίςεισ για τθν προςαρμογι τθσ επαγγελματικισ ηωισ 

ςτισ απαιτιςεισ τθσ ηωισ εκτόσ εργαςίασ, ζνταξθ των μεταναςτϊν-εργαηομζνων, κοινωνικι 
αςφάλιςθ και παροχζσ. 

 

Οι Πράςινοι είμαςτε κατθγορθματικά αντίκετοι ςτισ τρζχουςεσ τάςεισ τθσ περικοπισ των 
δικαιωμάτων των εργαηομζνων ςτο όνομα τθσ ευελιξίασ και τθσ ανταγωνιςτικότθτασ. 
Πιςτεφουμε ακράδαντα ότι το υψθλό επίπεδο προςταςίασ των εργαηομζνων και τα εργαςιακά 
πρότυπα αποτελοφν τθ βάςθ των κοινωνιϊν μασ και είναι πλιρωσ ςυμβατά με τθν υψθλι 
απαςχόλθςθ. 

 

Για τη διαςφάλιςη δίκαιων ςυνθηκών εργαςίασ και για να κάνουμε την «καλή δουλειά» 
πραγματικότητα, οι Πράςινοι προτείνουμε: 

 

• Ευελιξία με πλιρθ αςφάλιςθ: Θ ζννοια θ οποία ςυνδυάηει τθν ευελιξία με τθν αςφάλεια 
είναι όντωσ πολφ πράςινθ. Θ ζννοια αυτι απαιτεί ζνα επαρκζσ επίπεδο κοινωνικισ προςταςίασ, 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και επιδόματα ανεργίασ, ενεργζσ πολιτικζσ για τθν αγορά εργαςίασ και 
τθν κατάρτιςθ ι/και τισ δυνατότθτεσ δια βίου μάκθςθσ, κακϊσ και παροχζσ πρόνοιασ ςε ευρεία 
κλίμακα, που να περιλαμβάνουν τθν πρόςβαςθ χωρίσ περιοριςμοφσ ςτισ υπθρεςίεσ κοινισ 
ωφζλειασ. Ωςτόςο, ο όροσ «ελαςταςφάλεια» ζχει χρθςιμοποιθκεί πολφ ςυχνά ωσ ςυγκάλυψθ 
για απεριόριςτθ ευελιξία και απορφκμιςθ. Αν και θ ευελιξία είναι ςθμαντικι γιατί επιτρζπει ςτισ 
κοινωνίεσ μασ και ςτισ οικονομίεσ μασ να ανταποκρικοφν ςτισ προκλιςεισ ενόσ μεταβαλλόμενου 
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κόςμου, θ αςφάλεια δεν είναι μικρότερθσ ςθμαςίασ. Για τουσ Πράςινουσ, ζνα βαςικό μζςο για 
τθ διαςφάλιςθ τθσ ςωςτισ ιςορροπίασ μεταξφ των ςτόχων αυτϊν είναι ζνασ ιςχυρόσ 

κεςμοκετθμζνοσ διάλογοσ μεταξφ των κοινωνικϊν εταίρων, που εκπροςωποφν τουσ πολίτεσ 
κατά τθν εργαςία και τουσ εργοδότεσ. Αυτόσ ο διάλογοσ πρζπει να διαδραματίςει ζνα ρόλο 
κλειδί ςτθ διαμόρφωςθ των κανόνων και των μζςων ςτθν αγορά εργαςίασ (ςυνκικεσ 
ςυμβάςεων, μιςκοί, παροχζσ/επιδόματα ...). Αυτό απαιτεί ιςχυρζσ και αντιπροςωπευτικζσ 
ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ. Εμείσ οι Πράςινοι παλεφουμε, μζςα ςτο ςυνδικαλιςτικό κίνθμα, 
για μια πιο αλλθλζγγυα πολιτικι απζναντι ςτισ γυναίκεσ και ςτουσ μετανάςτεσ και μια πιο 
περιεκτικι πολιτικι ςτρατθγικι όςον αφορά τθν μθ τυποποιθμζνθ και τθν παράτυπθ 
απαςχόλθςθ.  

 

• Προςαρμοςτικότθτα του χρόνου εργαςίασ: Σο κανονικό ωράριο εργαςίασ είναι ςθμαντικό 
για τθν ποιότθτα ηωισ και τθν εξιςορρόπθςθ μεταξφ των επαγγελματικϊν, οικογενειακϊν και 
άλλων ευκυνϊν. Αυτό περιλαμβάνει λογικζσ ϊρεσ εργαςίασ μζςα ςτθν εβδομάδα κακϊσ και τθ 
δυνατότθτα μείωςθσ του χρόνου εργαςίασ κατά περίπτωςθ για ςυγκεκριμζνεσ χρονικζσ 

περιόδουσ, για τουσ άνδρεσ και για τισ γυναίκεσ. Με αυτι τθν προοπτικι, κατά τθν πρόςφατθ 
ανακεϊρθςθ τθσ ευρωπαϊκισ Οδθγίασ για το χρόνο εργαςίασ, το Ευρωπαϊκό υμβοφλιο πίεςε 
για να αυξθκεί το ανϊτατο όριο του μζςου χρόνου εργαςίασ από 48 ςε 60, 65 ι και 

περιςςότερεσ ϊρεσ τθν εβδομάδα. ’ αυτό είμαςτε κατθγορθματικά αντίκετοι εμείσ οι Πράςινοι. 
Οι ρυκμίςεισ ςχετικά με τον χρόνο εργαςίασ κα πρζπει να δίνουν επαρκι χρόνο ςτουσ πολίτεσ 
να αναπτφςςουν δραςτθριότθτεσ εκτόσ εργαςίασ και να οργανϊνονται προκειμζνου να 
διευρφνουν τθν ςυνειςφορά τουσ ςτθ δθμιουργία κζςεων εργαςίασ. Θ μερικι απαςχόλθςθ 
είναι κυρίωσ ζνα χαρακτθριςτικό τθσ γυναικείασ απαςχόλθςθσ, γιατί είναι ςυχνά μια 
ςυμβιβαςτικι ςτρατθγικι που ακολουκοφν οι γυναίκεσ εξαιτίασ τθσ  ζλλειψθσ προςβάςιμων και 
οικονομικά προςιτϊν διευκολφνςεων για τθ φροντίδα των παιδιϊν και τθν περίκαλψθ των 
εξαρτϊμενων ατόμων. 

 

• Αξιοπρεπείσ κατϊτατοι μιςκοί: Για τθν προςταςία των εργαηομζνων από τθν 
εκμετάλλευςθ από τουσ εργοδότεσ, ειδικά εκείνων που διακζτουν μόνο τισ πιο βαςικζσ 
δεξιότθτεσ, και για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ φτϊχειασ, οι Πράςινοι προτείνουμε  να ιςχφςει θ αρχι 

του ελάχιςτου μιςκοφ ςε κάκε χϊρα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Ο τρόποσ που κα οριςτοφν αυτζσ 
οι ελάχιςτεσ αμοιβζσ – με νομοκετικι ρφκμιςθ, με τισ ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ ςε 
διάφορα επίπεδα - πρζπει να αφεκεί ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ κάκε χϊρασ. Θα πρζπει να 
προβλεφκοφν οι διαφορζσ, π.χ. ανάλογα με τον τομζα απαςχόλθςθσ ι τθ γεωγραφικι κζςθ. Αν 
αυτό πρόκειται να ςυμβάλει ςε ζνα υψθλότερο επίπεδο ιςοτιμίασ εντόσ και μεταξφ των 
Ευρωπαϊκϊν χωρϊν, το επίπεδο αυτισ τθσ ελάχιςτθσ αμοιβισ πρζπει να ςυνδεκεί με το μζςο 
επίπεδο των μιςκϊν ςε κάκε χϊρα. Για να είναι αποτελεςματικό το μζτρο, είναι ςθμαντικό 
επίςθσ να καλφψει τθ μθ τυποποιθμζνθ απαςχόλθςθ με διατάξεισ για τον κατϊτατο μιςκό. 

 

• Καταπολζμθςθ τθσ διάκριςθσ λόγω φφλου ςτθν αμοιβι: Αν και το νομικό πλαίςιο τθσ ΕΕ 
ςχετικά με τθν ιςότθτα των αμοιβϊν είναι αρκετά εκτενζσ, θ επιμονι τθσ διαφοράσ ςτθν αμοιβι 
των δφο φφλων ςε όλεσ τισ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ εξακολουκεί να είναι γεγονόσ. Θα είναι 
απαραίτθτο να διαμορφωκοφν ςυγκεκριμζνοι ςτόχοι (βλζπε παράγραφο ςχετικά με το 
«Πρόςβαςθ ςε καλι δουλειά») και χρονοδιαγράμματα για το κλείςιμο τθσ ψαλίδασ ςτισ αμοιβζσ 
των δφο φφλων ςε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εμείσ υποςτθρίηουμε πολιτικζσ ίςθσ αμοιβισ που 
αποβλζπουν ςτθ αντιμετϊπιςθ άμεςων ι ζμμεςων μιςκολογικϊν διακρίςεων μεταξφ των δφο 
φίλων, πολιτικι ίςων ευκαιριϊν που αποςκοπεί ςτθν ενκάρρυνςθ των γυναικϊν να ζχουν 
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ςυνεχι απαςχόλθςθ, και κατά του διαχωριςμοφ τθσ απαςχόλθςθσ κατά φφλο. Μιςκολογικζσ 
πολιτικζσ που ςτοχεφουν ςτθ μείωςθ των μιςκολογικϊν ανιςοτιτων και ςτθ βελτίωςθ των 
αποδοχϊν των χαμθλόμιςκων και / ι ςτισ γυναικοκρατοφμενεσ κζςεισ εργαςίασ ανά τομείσ. 

 

• Η ίςθ μεταχείριςθ και αμοιβι για τουσ αποςπαςμζνουσ εργαηόμενουσ: Οποιοςδιποτε 
πρζπει να ζχει το δικαίωμα εργαςίασ οπουδιποτε ςτθν ΕΕ και είναι πολφ λυπθρό ότι αυτό το 
κεμελιϊδεσ δικαίωμα δεν εφαρμόηεται με ενιαίο τρόπο ςε όλα τα κράτθ μζλθ. Ωςτόςο, θ 
ελεφκερθ διακίνθςθ εργαηομζνων και υπθρεςιϊν πρζπει να αντιςτακμίηεται από τα κεμελιϊδθ 
δικαιϊματα και τθ δυνατότθτα των κυβερνιςεων και των ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων να 
διαςφαλίηουν τθν κατάργθςθ των διακρίςεων και τθν εφαρμογι τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ. Δεν 
μποροφμε να κλείνουμε τα μάτια όταν αποςπαςμζνοι μετανάςτεσ εργαηόμενοι αμείβονται 
λιγότερο από τουσ θμεδαποφσ εργαηόμενουσ, επειδι κεωροφνται "υπθρεςίεσ". Επιπλζον, 
καταςτάςεισ όπου οι εργαηόμενοι ςτισ χϊρεσ υποδοχισ πιζηονται από τον ανταγωνιςμό των 
χαμθλϊν μιςκϊν των αποςπαςμζνων εργαηομζνων μπορεί να οδθγιςουν ςε ξενοφοβία και 
αντιπαραγωγικι οργι κατά τθσ ΕΕ. Ωσ εκ τοφτου, είναι προσ το ςυμφζρον όλων, οι εργαηόμενοι 

να απολαμβάνουν ίςουσ όρουσ, είτε είναι θμεδαποί είτε μετανάςτεσ. Οι Πράςινοι ηθτοφμε από 
τα κράτθ μζλθ θ αρχι τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ να εφαρμόηεται από τθν πρϊτθ θμζρα τθσ 
απόςπαςθσ. Πιςτεφουμε ότι πρζπει να διαςφαλιςτεί με αλλαγζσ ςτθ νομοκεςία τθσ ΕΕ ότι θ 

αρχι τθσ ίςθσ αμοιβισ για ίςθ εργαςία, τα δικαιϊματα των εργαηομζνων, 
ςυμπεριλαμβανομζνου του δικαιϊματοσ ςτθν απεργία κακϊσ και οι ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ 
εργαςίασ που ζχουν ςυμφωνθκεί ςε εκνικό ι περιφερειακό επίπεδο δεν κα εξαλειφκοφν από 
τουσ κανόνεσ τθσ εςωτερικισ αγοράσ.  

 

• Καταπολζμθςθ τθσ παράτυπθσ απαςχόλθςθσ: Ενϊ θ μθ κανονικι απαςχόλθςθ μπορεί να 
είναι επωφελισ, εάν εξυπθρετεί τισ ςυνκικεσ ηωισ των εργαηομζνων και είναι προαιρετικι, οι 
Πράςινοι αντιμετωπίηουμε με κριτικι ματιά τθν προοδευτικι αφξθςθ τθσ προςωρινισ 
απαςχόλθςθσ, των παράτυπων όρων απαςχόλθςθσ και των μθ τυποποιθμζνων ςυμβάςεων 

εργαςίασ. ε πολλζσ περιπτϊςεισ, θ παράτυπθ απαςχόλθςθ δεν ζχει επιλεγεί και πολλοί 
εργαηόμενοι - ιδίωσ νζοι, μετανάςτεσ και γυναίκεσ – βρίςκονται εκτόσ του πεδίου εφαρμογισ 
των κεμελιωδϊν εργαςιακϊν και κοινωνικϊν δικαιωμάτων, υπονομεφοντασ ζτςι τισ αρχζσ τθσ 

ίςθσ μεταχείριςθσ. Γι’ αυτό καταδικάηουμε οποιαδιποτε καταχρθςτικι αντικατάςταςθ τθσ 
τακτικισ απαςχόλθςθσ με παράτυπθ απαςχόλθςθ, χωρίσ οικονομικι επιτακτικι ανάγκθ, ςε 
βάροσ των εργαηομζνων και του κοινοφ. Οι Πράςινοι προτείνουμε να διαςφαλιςτοφν όλα τα 
βαςικά δικαιϊματα των εργαηομζνων όπωσ είναι θ επαρκισ προςταςία και θ αςφάλεια τθσ 
απαςχόλθςθσ, ανεξάρτθτα από τισ ςυμφωνίεσ ςτισ ςυμβάςεισ εργαςίασ. Θ νομοκεςία είναι 
απαραίτθτθ για να εξαςφαλίηει ότι οι ίδιοι βαςικοί κανόνεσ και μιςκοί ιςχφουν άμεςα και για 
τουσ προςωρινοφσ εργαηόμενουσ ςαν να απαςχολοφνταν απευκείασ από τισ επιχειριςεισ. 

 

• Καταπολζμθςθ τθσ αδιλωτθσ εργαςίασ: Θ τάςθ για αφξθςθ τθσ αδιλωτθσ εργαςίασ και 

τθσ υπόγειασ οικονομίασ ςε διάφορεσ χϊρεσ τθσ ΕΕ ηθμιϊνει τθν οικονομία, αφινει 
απροςτάτευτουσ τουσ εργαηόμενουσ, είναι επιηιμια για τουσ καταναλωτζσ, μειϊνει τα 
φορολογικά ζςοδα και οδθγεί ςε ακζμιτο ανταγωνιςμό μεταξφ των επιχειριςεων. 
Χρειαηόμαςτε λοιπόν ςαφι και ιςχυρό ςυντονιςμό μεταξφ των κυβερνιςεων τθσ ΕΕ, τα όργανα 
επιβολισ του νόμου, των επικεωριςεων εργαςίασ και των ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων, τθσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και των φορολογικϊν αρχϊν. Ο περιοριςμόσ του αδειϊν εργαςίασ για 
οριςμζνουσ πολίτεσ τθσ ΕΕ και των μεταναςτϊν εργαηομζνων από τρίτεσ χϊρεσ, οδθγεί ςε 
αφξθςθ τθσ παρά-οικονομίασ και εκμετάλλευςθ των απαςχολοφμενων λακραία. Πρζπει να 
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εςτιάςουμε ςε μζςα και μθχανιςμοφσ που βαςίηονται ςτα κεμελιϊδθ ανκρϊπινα δικαιϊματα 
των εργαηομζνων για να αντιμετωπίςουμε τθν εκμετάλλευςθ, να ελζγξουμε τθν ευκφνθ ςτθν 

υπεργολαβία και ςτθν εξωτερικι ανάκεςθ εργαηομζνων και να κάνουμε τθ νόμιμθ απαςχόλθςθ 
ευκολότερθ. Ηθτάμε ευρωπαϊκι νομοκεςία που κα κακορίςει τθν αυτό-απαςχόλθςθ και τουσ 
εργαηόμενουσ με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ «πλαςτισ αυτο-
απαςχόλθςθσ» κακϊσ και νομοκεςία για τθν καταπολζμθςθ των εικονικϊν εταιρειϊν που 
δθμιουργικθκαν με αποκλειςτικό ςκοπό να προςφζρουν «υπθρεςίεσ» ςε χϊρεσ υποδοχισ, για 
να αποφφγουν τθν πλιρθ εφαρμογι των κανόνων και κανονιςμϊν αυτϊν των χωρϊν, ιδιαίτερα, 
όςον αφορά ςε μιςκοφσ και ςυνκικεσ εργαςίασ.  

 

• Καταπολζμθςθ των διακρίςεων και διαχείριςθ τθσ διαφορετικότθτασ: Θ βάςθ για ζνα 
βιϊςιμο περιβάλλον εργαςίασ είναι μια κζςθ εργαςίασ ίςων ευκαιριϊν και μθ διάκριςθσ. Οι 
Πράςινοι ηθτάμε τθν ορκι εφαρμογι των Οδθγιϊν τθσ ΕΕ για τθν καταπολζμθςθ των 
διακρίςεων, τθν προϊκθςθ τθσ διαχείριςθσ τθσ διαφορετικότθτασ ςτο χϊρο εργαςίασ και 
προτείνουμε μια ευρωπαϊκι μαφρθ λίςτα των εταιρειϊν που παραβιάηουν βαςικά κοινωνικά 
και εργαςιακά δικαιϊματα, όπωσ και τον ίδιο το νόμο κατά των διακρίςεων. 

 

• Διά βίου μάκθςθ: Θ ανάπτυξθ των ικανοτιτων του ατόμου κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ 
του είναι ο καλφτεροσ τρόποσ για να ζχει μια καλι δουλειά. ε μια οικονομία που ςτθρίηεται 
όλο και περιςςότερο ςτθ γνϊςθ, είναι απαραίτθτο για τισ επιχειριςεισ μασ να είναι επιτυχείσ 
και ουςιαςτικό πλεονζκτθμα για τισ κοινωνίεσ μασ για να αντιμετωπίςουν τισ προκλιςεισ, 
ιδιαίτερα τισ βακιζσ αλλαγζσ που είναι ανάγκθ να υιοκετιςουμε για τθν επιτυχι καταπολζμθςθ 
τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Αυτό ιςχφει για τον κακζνα μασ, ςε κάκε τομζα, ςυμπεριλαμβανομζνων 
των προςωπικϊν υπθρεςιϊν, όπου με μια πρϊτθ ματιά, κάποιοι μπορεί να πιςτεφουν ότι δεν 
απαιτοφνται ιδιαίτερεσ δεξιότθτεσ. Θ δια βίου μάκθςθ για όλουσ είναι ζνασ ουςιαςτικόσ τρόποσ 
για τθν καταπολζμθςθ των χαμθλϊν μιςκϊν και τθν αφξθςθ τθσ ποιότθτασ των προϊόντων και 
των υπθρεςιϊν. Οι Πράςινοι προτείνουμε τθ κζςπιςθ ενόσ νζου δικαιϊματοσ, του δικαιϊματοσ 

ςτθ δια βίου μάκθςθ για όλουσ, που κα υποςτθρίηεται από τθν αφξθςθ των κοινοτικϊν 
κονδυλίων ςτον τομζα αυτό και με προγράμματα ειδικισ εκπαίδευςθσ αλλά και με τθν 
κατάλλθλθ νομοκεςία που κα επιτρζπει ςτα άτομα να επιδιϊκουν τθν εκπαίδευςθ ςε όλθ τουσ 

τθ ηωι (π.χ. υποςτιριξθ ςε προγράμματα δια βίου εκπαίδευςθσ, ευελιξία ϊςτε να λαμβάνονται 
εκπαιδευτικζσ άδειεσ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ςταδιοδρομίασ, υποχρζωςθ των εργοδοτϊν να 
παρζχουν ι να επιτρζπουν τθν επιμόρφωςθ με πλθρωμι, ...). 

 

 

Ενκάρρυνςθ τθσ πρόςβαςθσ όλων ςτθν καλι δουλειά  

 

Εμείσ οι Πράςινοι επιδιϊκουμε από κοινοφ τθν ενδυνάμωςθ όλων των ατόμων και τθν 
ενκάρρυνςι τουσ να ςυμμετζχουν πιο ενεργά ςτθν απαςχόλθςθ ι τθν αυτο-απαςχόλθςθ, μζςα 

από τθν ανάπτυξθ τθσ αυτονομίασ τουσ και τθσ ικανότθτάσ τουσ να καινοτομιςουν. Από τθν 
άλλθ πλευρά, όμωσ, υπογραμμίηουμε ότι θ ευκφνθ τθσ ςυμμετοχισ ςτθν αγορά εργαςίασ δεν κα 
πρζπει ποτζ να βαρφνει αποκλειςτικά και μόνο τα άτομα, ειδικά όταν ανικουν ςε ευάλωτεσ 
κοινωνικζσ ομάδεσ. ε ζνα πραγματικά «ενεργό κοινωνικό κράτοσ», είναι ευκφνθ των δθμοςίων 
αρχϊν για τθ δθμιουργία ενόσ πλαιςίου μζςα ςτο οποίο οι ιδιϊτεσ κα ενκαρρφνονται να βρουν 
μια κζςθ εργαςίασ, ενϊ ταυτόχρονα κα προςτατεφει τθν ποιότθτα και το επίπεδο τθσ ηωισ τουσ 
ακόμα και ςε περίπτωςθ αδυναμίασ να βρουν δουλειά. Οι εργοδότεσ κα πρζπει επίςθσ να 
«ενεργοποιθκοφν», με τθν ζννοια ότι και αυτοί ζχουν ευκφνθ να μθν υςτεριςουν οι πιο 
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ευάλωτεσ ομάδεσ. Οι ευκφνεσ των κυβερνιςεων, των επιχειριςεων και των ατόμων πρζπει να 
επιβλθκοφν εξίςου. 

 

Αρκετά κράτθ μζλθ ζχουν επιτφχει αρκετά για τθν καταπολζμθςθ τθσ μαηικισ ανεργίασ. Είναι 
εκείνα των οποίων οι κυβερνιςεισ είχαν τθ δυνατότθτα να δθμιουργιςουν ζνα προςτατευτικό 
πλαίςιο που δίνει ευκαιρίεσ ςτα άτομα. Δυςτυχϊσ, οι λεγόμενεσ ενεργζσ πολιτικζσ ςε πολλά 
κράτθ μζλθ περιορίηονται κυρίωσ ςτθ δίωξθ των ανζργων όταν αυτοί αδυνατοφν να βρουν 
δουλειά. Ενϊ εμείσ οι Πράςινοι ςυμφωνοφμε ότι θ κατάχρθςθ πρζπει να καταπολεμθκεί, λζμε 
επίςθσ ότι ο πλιρθσ αποκλειςμόσ κάποιων ατόμων από όλεσ τισ κοινωνικζσ παροχζσ είναι 
κοινωνικι κακυςτζρθςθ, και ςε τελευταία ανάλυςθ, αντιπαραγωγικι. 

 

Επιπλζον, όπωσ αναπτφχκθκε ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο, εμείσ οι Πράςινοι δεν 
μοιραηόμαςτε το όραμα ότι όλεσ οι οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ ζχουν τθν ίδια αξία, και γι’ 
αυτό «θ δουλειά είναι δουλειά» και πρζπει να τθν αποδεχτεί ο άνεργοσ ανεξάρτθτα από τισ 

ςυνκικεσ εργαςίασ, τον τομζα δραςτθριότθτασ και τθ γεωγραφικι απόςταςθ μεταξφ τθσ 
κατοικίασ του και τθσ εργαςίασ. Αυτοί οι παράγοντεσ πρζπει να λθφκοφν υπόψθ κατά τθν 
αξιολόγθςθ τθσ εκάςτοτε κατάςταςθσ των ατόμων που ηθτοφν εργαςία.  

 

Σζλοσ, οι δθμόςιεσ αρχζσ κα πρζπει να αποφεφγουν τισ άνευ όρων περικοπζσ ςτουσ φόρουσ 
και ςτισ κοινωνικζσ δαπάνεσ που μποροφν να οδθγιςουν ςε δθμοςιονομικό και κοινωνικό 
ντάμπινγκ (υποβάκμιςθ). Θ πολιτικι τθσ διαφοροποίθςθσ των δαπανϊν αυτϊν ςε ςχζςθ με τθ 
δθμιουργία κζςεων απαςχόλθςθσ και τθν κοινωνικι ςφνκεςθ του εργατικοφ δυναμικοφ των 
εταιρειϊν κα πρζπει να είναι πολφ πιο αποτελεςματικι.  

 

 

Συγκεκριμζνα, εμείσ οι Πράςινοι κάνουμε προτάςεισ ςε 4 ςυμπληρωματικά θζματα 

 

• Να ενκαρρυνκεί θ δθμιουργία δραςτθριοτιτων: 

 

Οι δθμόςιεσ αρχζσ  πρζπει να επενδφςουν κατά προτεραιότθτα ςτθν πράςινθ οικονομία και 
ςε τομείσ εντατικισ απαςχόλθςθσ και να  προςφζρουν μια κοινωνικι προςτικζμενθ αξία 
(προςωπικζσ υπθρεςίεσ, υγεία, εκπαίδευςθ,...) 

 

Οι δθμόςιεσ αρχζσ κα πρζπει να κάνουν κετικι διάκριςθ υπζρ τθσ κοινωνικισ οικονομίασ 
(μείωςθ των κοινωνικϊν δαπανϊν για άτομα που απαςχολοφνται ςε μθ κερδοςκοπικζσ 
οργανϊςεισ και για οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ πλθροφν τα κριτιρια τθσ κοινωνικισ 
οικονομίασ). 

 

Οι δθμόςιεσ αρχζσ κα πρζπει να δθμιουργιςουν ςυγκροτθμζνεσ ςτρατθγικζσ τοπικισ 
ανάπτυξθσ βαςιςμζνεσ ςτισ εταιρικζσ ςχζςεισ όλων των τοπικϊν οικονομικϊν, κοινωνικϊν και 
πολιτιςτικϊν φορζων, ζτςι ϊςτε να ςυνεργάηονται για τθν ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων που 
ςυνδζονται με τισ τοπικζσ ανάγκεσ, τουσ πόρουσ και τισ ιδιαιτερότθτεσ.  

 

•Να τονωκεί θ  ετοιμότθτα για απαςχόλθςθ:  
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Οι δθμόςιεσ αρχζσ, ςε ςυνεργαςία με τουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ και τουσ δθμόςιουσ 
οργανιςμοφσ απαςχόλθςθσ  κα πρζπει να ορίςουν τουσ τρόπουσ για ςυγκροτθμζνθ και 
δομθμζνθ απαςχόλθςθ και ζνταξθ, ιδιαίτερα για τισ ευάλωτεσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ. 

 

Οι δομθμζνοι τρόποι δεν κα πρζπει να επικεντρωκοφν ςτθν ενίςχυςθ των τεχνικϊν 
δεξιοτιτων αλλά πρζπει επίςθσ να πάρουν υπόψθ τισ διάφορεσ διαςτάςεισ του αποκλειςμοφ: 
ςτζγαςθ, υγεία, πολιτιςμικά ςτοιχεία, πρόςβαςθ ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, μεταφορζσ, ... 

 

Σο περιεχόμενο τθσ εκπαίδευςθσ κα πρζπει να επικεντρωκεί ςτθν απόκτθςθ βαςικϊν 
δεξιοτιτων (ανάγνωςθ, γραφι ,...) και ςτθν προςωπικι ενδυνάμωςθ (αυτοπεποίκθςθ). Οι 
τρόποι πρζπει να περιλαμβάνουν όλα τα βιματα από τθν κατάρτιςθ ωσ τθν εργαςία. 

 

Οι δθμόςιεσ αρχζσ πρζπει να δθμιουργιςουν ζνα πλαίςιο προςταςίασ το οποίο κα εγγυάται 
ότι τα άτομα κα διατθριςουν το επίδομα ανεργίασ για όςο διάςτθμα ςυμμετζχουν ςε 

διαρκρωμζνο πρόγραμμα κατάρτιςθσ το οποίο τουσ δίνει το απεριόριςτο δικαίωμα για ελάχιςτο 
ειςόδθμα. τθν ζννοια τθσ «ελαςταςφάλειασ» το ςτοιχείο τθσ «αςφάλειασ» κα πρζπει να 
προθγείται, και το ςτοιχείο τθσ «ευελιξίασ» να  ζρχεται δεφτερο, με τθν προχπόκεςθ ότι κα 
υπάρχει από πριν ζνα κατάλλθλο και αποτελεςματικό ςφςτθμα προςταςίασ . 

 

Θ μθ βιϊςιμθ φφςθ μιασ εργαςίασ (ανά τομζα δραςτθριότθτασ, ςυνκικεσ εργαςίασ, 
απόςταςθ από το ςπίτι) κα πρζπει να αναγνωριςκεί ωσ δικαιολογία για κάποιον άνεργο να 
αρνθκεί τθν προςφορά εργαςίασ. 

 

• Να ενκαρρυνκεί θ κατανομι του χρόνου εργαςίασ : 

 

Από άποψθ ςυλλογικότθτασ, οι δθμόςιεσ αρχζσ, ςε ςυνεργαςία με τουσ κοινωνικοφσ 

εταίρουσ πρζπει να προςπακιςουν να μειϊςουν τα όρια του χρόνου εργαςίασ είτε ςε εκνικό ι 
ςε κλαδικό επίπεδο. Με δεδομζνο το ςθμερινό πολιτικό πλαίςιο, είναι προτεραιότθτα να 
απορρίψουμε τισ πολιτικζσ που αυξάνουν τα ανϊτατα όρια του χρόνου εργαςίασ( «να 
εργαςτοφμε περιςςότερο για να κερδίςουμε περιςςότερα») 

 

Θ παραγωγικότθτα αυξάνεται με τθν ευθμερία των εργαηομζνων. Οι εργοδότεσ, τόςο του 
δθμόςιου όςο και του ιδιωτικοφ τομζα, οφείλουν να παρζχουν ςτουσ εργαηόμενουσ τθ 
δυνατότθτα να κακορίηουν οι ίδιοι τθ χριςθ του χρόνου τουσ ςφμφωνα με τισ ςυνκικεσ τθσ 
ηωισ τουσ π.χ. αν κζλουν να ζχουν περιςςότερο ελεφκερο χρόνο αντί να κερδίηουν περιςςότερα 
χριματα. Αυτό είναι κάτι ιδιαίτερα ςθμαντικό για τουσ γονείσ μικρϊν παιδιϊν. Θ δυνατότθτα 
παροχισ ςπουδαςτικϊν αδειϊν και αδειϊν εναλλαγισ ςτθν εργαςία αυξάνουν επίςθσ τθν 
ευθμερία και τθν παραγωγικότθτα. 

 

 Οι δθμόςιεσ αρχζσ ςε ςυνδυαςμό με τουσ κοινωνικοφσ τουσ εταίρουσ οφείλουν να 
ενκαρρφνουν τθν προοδευτικι απόςυρςθ από τθν εργαςία ζτςι ϊςτε οι μεγαλφτεροι ςε θλικία 
εργαηόμενοι να μειϊνουν ςταδιακά το ωράριό τουσ αντί να μεταβαίνουν απευκείασ από το 
πλιρεσ ωράριο ςτθν πλιρθ ςφνταξθ.  

 

Να προωκθκοφν οι ίςεσ ευκαιρίεσ πρόςβαςθσ ςτθν απαςχόλθςθ 
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Σο γονεϊκό κόςτοσ πρζπει να επιμερίηεται εξίςου ανάμεςα ςτουσ εργοδότεσ των μθτζρων και 
των πατζρων ϊςτε να εξαςφαλίηεται ότι οι αποηθμιϊςεισ κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν κάνουν 
διάκριςθ ανάμεςα ςτα δφο φφλα. 

 

Οι κοινωνικζσ επιχειριςεισ που απαςχολοφν π.χ. μακροχρόνια ανζργουσ πρζπει να 
απολαμβάνουν φορολογικϊν ελαφρφνςεων κτλ. 

 

Θ ιςότθτα μπορεί επίςθσ να προωκθκεί μζςα από κετικά μζτρα διάκριςθσ μεταξφ των 
φφλων. Ο δθμόςιοσ τομζασ οφείλει να δϊςει το παράδειγμα προςλαμβάνοντασ, ανάμεςα ςε 
ιςοδφναμουσ κατά τα άλλα υποψθφίουσ, άντρεσ ι γυναίκεσ ανάλογα με το φφλο το οποίο 
υποεκπροςωπείται ςτθ ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία. 

 

Οι δθμόςιεσ αρχζσ και οι κοινωνικοί τουσ εταίροι οφείλουν να αντιμάχονται αποτελεςματικά 
κάκε μορφι διάκριςθσ ςτθν αγορά εργαςίασ και να ενκαρρφνουν τθν ποικιλομορφία ςτθ 

δουλειά ςε όλεσ τθσ τισ διαςτάςεισ: εκνικζσ, φυλετικζσ, αναπθρίασ, κρθςκευτικζσ ι πίςτθσ, 
θλικίασ, ςεξουαλικοφ προςανατολιςμοφ. Αυτι θ ποικιλομορφία πρζπει να αντιμετωπίηεται 
περιςςότερο ςαν πλεονζκτθμα παρά ςαν βάροσ για τθν οικονομία.  

 

Βιϊςιμεσ και κακολικζσ ςυντάξεισ  
 
αν Ευρωπαίοι Πράςινοι δεςμευόμαςτε ότι κα εντάξουμε τθ μάχθ ενάντια ςτθ φτϊχεια τθσ 

τρίτθσ θλικίασ και τθν εγγφθςθ για μια αξιοπρεπι ηωι των θλικιωμζνων ςτισ κοινωνικζσ 
προτεραιότθτεσ των κοινϊν μασ προςπακειϊν. 

Θ κοινωνικι αςφάλιςθ για τουσ θλικιωμζνουσ ανεξάρτθτα από κοινωνικι τάξθ υπιρξε 
ανζκακεν ζνασ πολιτικόσ ςτόχοσ, πριν ακόμθ από τθ δθμιουργία του ςφγχρονου κράτουσ 
πρόνοιασ. Θ φτϊχεια ωσ ευρφτατα διαδεδομζνθ ςυνκικθ για τουσ θλικιωμζνουσ ιταν μία από 

τισ μεγαλφτερεσ κοινωνικζσ αςκζνειεσ για τθν αντιμετϊπιςθ των οποίων ςχεδιάςτθκε το κράτοσ 
πρόνοιασ. Ωςτόςο, περιςςότερο από ζναν αιϊνα μετά τισ απαρχζσ μιασ ςφγχρονθσ κοινωνικισ 
πολιτικισ, δεν υπάρχει οφτε μία ευρωπαϊκι χϊρα όπου θ φτϊχεια ςτουσ θλικιωμζνουσ να ζχει 
εξαλειφκεί. Οι χϊρεσ τθσ ΕΕ ζχουν κάνει πολλά βιματα προόδου, και ςε κάποιεσ απ’ αυτζσ 
ςυναντάμε λιγότερθ φτϊχεια ςτθν τρίτθ θλικία ςιμερα από ό,τι ςτο παρελκόν. Όμωσ 
ταυτόχρονα διακρίνουμε καινοφργιεσ τάςεισ αφξθςθσ τθσ φτϊχειασ, ι ςαφείσ ενδείξεισ ότι θ 
φτϊχεια ςτουσ θλικιωμζνουσ κα αυξθκεί αναμφιςβιτθτα τα επόμενα 10-15 χρόνια, αν δεν τεκεί 
ζγκαιρα υπό ζλεγχο.  

Σα επιμζρουσ ςυνταξιοδοτικά ςυςτιματα των κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
ποικίλουν και θ ανάπτυξι τουσ ζγκειται ςτθν πολιτικι υπευκυνότθτα τθσ κάκε χϊρασ. Από τθν 
άλλθ, διαπιςτϊνουμε κοινζσ προκλιςεισ ςχετικά με τα ςυνταξιοδοτικά ςυςτιματα, τισ οποίεσ 
όλεσ οι κοινωνίεσ οφείλουν να αντιμετωπίςουν. Δεν είναι αρμοδιότθτα του ΕΠΚ να κακορίςει τθ 

δομι των ςυνταξιοδοτικϊν ςυςτθμάτων που είναι βακιά ριηωμζνα ςτισ επιμζρουσ εκνικζσ 
παραδόςεισ. Όμωσ, όποιο κι αν είναι το ςφςτθμα και ενϊ παράλλθλα είμαςτε αντίκετοι ςτο 
προςανατολιςμζνο ςτθν ελεφκερθ αγορά δόγμα ότι τα ςυνταξιοδοτικά ςυςτιματα πρζπει να 
ιδιωτικοποιθκοφν προκειμζνου να παραμείνουν ςτακερά κάτω από τισ δθμογραφικζσ και 
ανταγωνιςτικζσ ςυνκικεσ,  

 

για να είναι οι ςυντάξεισ βιώςιμεσ και πραγματικά καθολικζσ, εμείσ οι Πράςινοι 
προτείνουμε:  
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– Οι κυβερνιςεισ να αναλάβουν τισ ευκφνεσ τουσ και να ενιςχφςουν τα δθμόςια 

ςυνταξιοδοτικά προγράμματα ϊςτε να τα καταςτιςουν βιϊςιμα, με κακολικι και 
αλλθλζγγυα βάςθ 

 

– Το όποιο ςυνταξιοδοτικό ςφςτθμα να εξαςφαλίηει κοινωνικι δικαιοςφνθ και να 
τουσ αγκαλιάηει όλουσ, ξεπερνϊντασ τισ κεμελιϊδεισ ανεπάρκειεσ και τα ελαττϊματα 
που δθμιουργοφν τισ προχποκζςεισ τθσ φτϊχειασ ανάμεςα ςτουσ θλικιωμζνουσ. Θ πιο 
βαςικι μασ απαίτθςθ είναι ότι θ προςταςία ενάντια ςτθ φτϊχεια ςτθν τρίτθ θλικία 
πρζπει να είναι κακολικι, περιλαμβάνοντασ άντρεσ και γυναίκεσ, εγχϊριο πλθκυςμό και 
μετανάςτεσ, ανκρϊπουσ από διαφορετικά επαγγζλματα, ανκρϊπουσ που κατάφεραν να 
εξαςφαλίςουν εργαςία και άλλουσ που δοκιμάςτθκαν από παρατεταμζνθ ανεργία ι δεν 
ζτυχαν ποτζ αμειβόμενθσ εργαςίασ. Σο αν αυτόσ ο ςτόχοσ κα επιτευχκεί μζςω του 
ςυνταξιοδοτικοφ ςυςτιματοσ ι του ςυςτιματοσ κοινωνικϊν αςφαλίςεων, εναπόκειται 
ςε κάκε κράτοσ-μζλοσ. 

 

– Να μθν υπάρχουν κοινωνικά άδικα φορολογικά κίνθτρα για τα ιδιωτικά 
προγράμματα ςυνταξιοδότθςθσ 

 

– Η αναγκαία αφξθςθ των δαπανϊν για ςυντάξεισ είναι ζνασ από τουσ βαςικοφσ 
λόγουσ για μια δομικι μεταρρφκμιςθ τθσ χρθματοδότθςθσ των κοινωνικϊν αςφαλίςεων, 
αντικείμενο με το οποίο καταπιάνεται το τελευταίο κεφάλαιο του παρόντοσ εγγράφου. 

 

– Τον αναπροςανατολιςμό των επενδφςεων των ςυνταξιοδοτικϊν ταμείων: Ζνα 
τεράςτιο ποςοςτό των πόρων αυτϊν των ταμείων χρθςιμοποιείται ςιμερα για 
κερδοςκοπία και επενδφςεισ ςε κοινωνικά ανεφκυνεσ και μθ βιϊςιμεσ δραςτθριότθτεσ. 

Οι Πράςινοι ηθτάμε τθν επιβολι υποχρεωτικϊν μζτρων για τον αναπροςανατολιςμό των 
επενδφςεων αυτϊν των ταμείων προσ τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ και τισ κοινωνικά υπεφκυνεσ 
δραςτθριότθτεσ. 

 

– Τθν επίτευξθ φυλετικισ δικαιοςφνθσ ςτα ςυνταξιοδοτικά ςυςτιματα: Ζωσ 
τϊρα, δεδομζνου ότι τα ςυνταξιοδοτικά ςυςτιματα αποδίδουν ςυντάξεισ ανάλογα με τα 
χρόνια εργαςίασ, οι γυναίκεσ ςυχνά βρίςκονται ςε μειονεκτικι κζςθ. Επίςθσ, το χάςμα 
ςτισ αμοιβζσ που οφείλεται ςτισ διακρίςεισ λόγω φφλου ςυχνά ζχει ωσ αποτζλεςμα τισ  
χαμθλότερεσ ςυντάξεισ για τισ γυναίκεσ. Εμείσ κζλουμε να το ξεπεράςουμε επειδι 
πιςτεφουμε ςτθν ιςότθτα των φφλων. Παράλλθλα, κι όςο το κακεςτϊσ των πρόςκαιρων 
εργαςιακϊν ςχζςεων εξαπλϊνεται ςε όλο και πιο πολλζσ αγορζσ εργαςίασ, οι 
εργαηόμενοι κάτω απ’ αυτζσ τισ δφςκολεσ ςυνκικεσ ςυχνά βρίςκονται αντιμζτωποι με τθ 

φτϊχεια ςτα γεράματα. Εμείσ οι Πράςινοι κζλουμε να το αλλάξουμε αυτό και να 
εγγυθκοφμε για κάκε άτομο ζνα επίπεδο ηωισ πάνω από το όριο τθσ φτϊχειασ. 

 

– Να γίνουν τα δθμόςια ςυνταξιοδοτικά προγράμματα πραγματικά κακολικά: 
Κακϊσ ζνασ αυξανόμενοσ αρικμόσ ανκρϊπων αυτό-απαςχολείται και εξαιτίασ αυτοφ δεν 
ςυμμετζχει ςε δθμόςια ι εταιρικά ςυνταξιοδοτικά ςυςτιματα, ενϊ παράλλθλα δεν 
κερδίηει αρκετά χριματα ϊςτε να είναι ςε κζςθ να επιλζξει κάποια ιδιωτικι εναλλακτικι 
αςφάλιςθ, αυτοί οι άνκρωποι αντιμετωπίηουν τον ολοζνα μεγαλφτερο κίνδυνο να μθν 
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ζχουν καμιά οικονομικι προςταςία ςτα γθρατειά τουσ. Εμείσ κζλουμε να το αλλάξουμε 
αυτό περιλαμβάνοντασ και αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ ςτα δθμόςια ςυνταξιοδοτικά 
ςυςτιματα.  

 

– Να εξαςφαλιςτεί θ δυνατότθτα μεταφοράσ των ςυνταξιοδοτικϊν δικαιωμάτων 
με παράλλθλο ςεβαςμό των φορολογικϊν υποχρεϊςεων: Κακϊσ όλο και πιο πολλοί 
άνκρωποι μετακινοφνται ςε διάφορεσ χϊρεσ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτθ διάρκεια 
τθσ επαγγελματικισ τουσ ηωισ, ζρχονται αντιμζτωποι με ποικίλα διοικθτικά προβλιματα 
επιχειρϊντασ να εξαςφαλίςουν ότι δεν κα χάςουν τίποτα από τα ςυνταξιοδοτικά τουσ 
κεκτθμζνα. Θζλουμε να αντιμετωπίςουμε αυτό το πρόβλθμα δίνοντασ τθ δυνατότθτα 
μεταφοράσ των ςυνταξιοδοτικϊν δικαιωμάτων ςε όλθ τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με 
παράλλθλθ εξαςφάλιςθ του ςεβαςμοφ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων του κάκε 
ατόμου. 

 

– Να επεκτακεί το δικαίωμα τθσ τρίτθσ θλικίασ ςε όλουσ: Χάρθ ςτα δθμόςια 
ςυνταξιοδοτικά προγράμματα, τισ ςυντάξεισ του ιδιωτικοφ τομζα και τισ βελτιωμζνεσ 
ςυνκικεσ υγείασ, ζνασ αυξανόμενοσ αρικμόσ πολιτϊν των κρατϊν-μελϊν τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ζχει το δικαίωμα να επιλζγει τθν τρίτθ θλικία του, δθλαδι να ηει μια 
αξιοπρεπι ηωι ςτα γεράματά του. Ωςτόςο, αυτι θ δυνατότθτα δεν υφίςταται για 
άλλουσ με λιγότερο καλι υγεία και με μικρι ι κακόλου ςφνταξθ. Θζλουμε να 
αναπτυχκοφν ευζλικτα ςυνταξιοδοτικά προγράμματα που να δίνουν ςε όλουσ το 
δικαίωμα ςτθν τρίτθ θλικία. Αυτό πικανόν να ςθμαίνει τθ δυνατότθτα πρϊιμθσ 
ςυνταξιοδότθςθσ για κάποιουσ και τθ δυνατότθτα για χρονικι μετάκεςθ τθσ ςφνταξθσ 
για κάποιουσ άλλουσ.  

 

– Τθν ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ ανάμεςα ςτα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ: οι κυβερνιςεισ των κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ πρζπει να ςυμφωνιςουν για τθ 

δθμιουργία ενόσ αμοιβαίου μθχανιςμοφ ςυηθτιςεων και αναφορϊν ςε ετιςια βάςθ που 
να αφορά τα επιμζρουσ ςυνταξιοδοτικά ςυςτιματα. Αυτό κα δθμιουργοφςε μεγαλφτερθ 
διαφάνεια και κα κακιςτοφςε δυνατι τθ ςφγκριςθ των βακμϊν αποτελεςματικότθτασ 
των εκνικϊν ςυνταξιοδοτικϊν ςυςτθμάτων που ζχουν ςχεδιαςτεί για να μετριάςουν το 
πρόβλθμα τθσ φτϊχειασ, ιδίωσ ανάμεςα ςτισ πιο μειονεκτικζσ ομάδεσ πλθκυςμοφ όπωσ 
οι θλικιωμζνεσ γυναίκεσ, οι μετανάςτεσ, οι γονείσ πολφτεκνων οικογενειϊν, τα άτομα με 
πρόςκαιρθ εργαςία και οι άνεργοι. Σο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο κακϊσ και τα εκνικά 
κοινοβοφλια πρζπει να προςκλθκοφν για να ςυηθτιςουν αυτζσ τισ αναφορζσ, με ςκοπό 
τθν κατάρτιςθ νομοκεςίασ που κα αποδειχτεί αποφαςιςτικι ςτθν καταπολζμθςθ τθσ 
φτϊχειασ ςτθν τρίτθ θλικία. 

 

 

Να ηει κανείσ με καλι υγεία – ζνα βαςικό ανκρϊπινο δικαίωμα.     
 

Θ καλι υγεία είναι βαςικι προχπόκεςθ για μια καλι ηωι, και για τουσ Πράςινουσ θ πρόλθψθ 

φκορϊν ςτθν υγεία μασ είναι το πρϊτο βιμα για τθν επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου. Θ υγεία μασ 
επθρεάηεται από τθν ποιότθτα του περιβάλλοντοσ, ιδιαίτερα του νεροφ και τθσ ατμόςφαιρασ. Οι 
κοινωνίεσ μασ βρίςκονται αντιμζτωπεσ με αρρϊςτιεσ όπωσ ο καρκίνοσ που ζχει γίνει θ πρϊτθ 
αιτία κνθςιμότθτασ. Θ κλιματικι αλλαγι κα μασ φζρει αντιμζτωπουσ με καινοφργιεσ προκλιςεισ 
για τθν υγεία μασ κακϊσ οι αλλαγζσ ςτθ φφςθ των εκδθλοφμενων αςκενειϊν και οι υψθλζσ 
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καλοκαιρινζσ κερμοκραςίεσ κα επθρεάςουν περιςςότερο τουσ πιο ευάλωτουσ. Θ υγεία μασ 
επθρεάηεται επίςθσ από τθν ποιότθτα των τροφίμων που καταναλϊνουμε, από τισ ςυνκικεσ τθσ 

εργαςίασ μασ, τθν ποιότθτα του χϊρου όπου ηοφμε, τον τρόπο που μετακινοφμαςτε, το 
περιβάλλον… Για εμάσ, δεν ζχει νόθμα να προςπακιςουμε να αποκαταςτιςουμε τισ επιπτϊςεισ 
όλων αυτϊν των παραγόντων ςτθν υγεία μασ, αν πρϊτα δεν αντιμετωπίςουμε τισ αιτίεσ που 
βρίςκονται ςτθ ρίηα του προβλιματοσ.   

Κακϊσ θ καλι υγεία είναι ζνα από τα βαςικότερα ανκρϊπινα δικαιϊματα, εμείσ οι Πράςινοι 
πιςτεφουμε ότι θ ευκφνθ του κακοριςμοφ μιασ πολιτικισ για τθν υγεία, τόςο προλθπτικισ όςο 
και κεραπευτικισ, βρίςκεται ςτα χζρια των κυβερνιςεων. Θ ιατρικι περίκαλψθ είναι μια 
υπθρεςία γενικοφ ςυμφζροντοσ και ςυνεπϊσ, ςε περίπτωςθ ςφγκρουςθσ, το γενικότερο 
ςυμφζρον οφείλει να επικρατεί επί τθσ λογικισ τθσ αγοράσ.  

Ο πρϊτοσ ςτόχοσ που οφείλουν να κζτουν οι κυβερνιςεισ είναι θ εξαςφάλιςθ πρόςβαςθσ ςε 
ποιοτικι ιατρικι περίκαλψθ για όλουσ. Κανείσ δεν πρζπει να μζνει χωρίσ ιατρικι φροντίδα, 
όποια κι αν είναι θ κοινωνικι του κζςθ. Αυτό απαιτεί ιδιαίτερθ εςτίαςθ ςτισ πιο ευάλωτεσ 
κοινωνικζσ ομάδεσ, ςυνεπϊσ θ κακολικι πλθκυςμιακι κάλυψθ και θ προςιτι πρόςβαςθ πρζπει 
να είναι ςτόχοι κλειδιά για τθν όποια βιϊςιμθ πολιτικι ςτον τομζα τθσ υγείασ.  

Επιπλζον, εμείσ οι Πράςινοι πιςτεφουμε ότι οι άνκρωποι πρζπει να ζχουν πρόςβαςθ ςτθν 
ιατρικι περίκαλψθ, περιλαμβανομζνθσ τθσ ψυχιατρικισ, όςο το δυνατόν πιο κοντά ςτον τόπο 
κατοικίασ τουσ. Αυτό προχποκζτει ζνα πυκνό και διευρυμζνο δίκτυο παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ 
που κα κλιμακϊνεται ξεκινϊντασ από τουσ γενικοφσ πακολόγουσ, τα κοινοτικά ιατρεία και τα 
τοπικά νοςοκομεία ζωσ τισ μεγάλεσ νοςοκομειακζσ μονάδεσ για τθν αντιμετϊπιςθ των πιο 
δφςκολων περιπτϊςεων. ε αυτι τθν προοπτικι, κεωροφμε ότι οι πακολόγοι και οι άλλεσ 
ειδικότθτεσ πρϊτθσ γραμμισ (παιδίατροι, γυναικολόγοι, οδοντίατροι…) οι οποίοι ζχουν μια 
μακροχρόνια, προνομιακι ςχζςθ με τουσ αςκενείσ τουσ, ζχουν να παίξουν κομβικό ρόλο ςτθν 
εξαςφάλιςθ αποτελεςματικισ και αποδοτικισ ιατρικισ περίκαλψθσ. Πολλά ςυγκεκριμζνα 
μζτρα, ιδίωσ μζτρα πρόλθψθσ που ςυνειςφζρουν ςε μια υγιι κοινωνία, περιγράφονται ςε άλλα 
κεφάλαια αυτοφ του εγγράφου κακϊσ και ςε άλλα ζγγραφα του ΕΠΚ. Πιο ςυγκεκριμζνα, ςε ό,τι 
αφορά τθν ιατρικι περίκαλψθ,  

 

εμείσ οι Πράςινοι προτείνουμε: 

 

– Οι κυβερνιςεισ να ενκαρρφνουν ενεργά τρόπουσ ηωισ που να εξαςφαλίηουν 
υγιείσ ςυμπεριφορζσ όςον αφορά τα τρόφιμα, τθ ςωματικι άςκθςθ, τισ δραςτθριότθτεσ 
ελεφκερου χρόνου, τθν κατανάλωςθ αλκοόλ, καπνοφ και άλλων ναρκωτικϊν ουςιϊν, τθν 
οικογενειακι εκπαίδευςθ, τθν πρόλθψθ των ςεξουαλικά μεταδιδόμενων αςκενειϊν 
(περιλαμβανομζνου του AIDS). Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δοκεί ςτθν υπεφκυνθ 
οδιγθςθ, αφοφ τα τροχαία ατυχιματα εξακολουκοφν να αποτελοφν ςθμαντικι αιτία 
κανάτου ςε όλθ τθν Ευρϊπθ. Αυτό κα επιτευχκεί με τθν εκπόνθςθ εκςτρατειϊν 
ςυνειδθτοποίθςθσ του πλθκυςμοφ και αυξθμζνων εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων για τα 
παιδιά. 

 

– Η Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και οι κυβερνιςεισ να βελτιϊςουν τθ νομοκεςία για ζνα 
αςφαλζσ και υγιεινό εργαςιακό περιβάλλον. Πιςτεφουμε ότι οι εργαηόμενοι πρζπει να 
προςτατεφονται από κινδφνουσ για τθν υγεία όπωσ κόρυβοι, θλιακι και άλλθ 
ακτινοβολία, υπερβολικι ηζςτθ και εξαντλθτικό ωράριο. Οι προςπάκειεσ για τθν επιβολι 
του νόμου ςε αυτό τον τομζα πρζπει να πολλαπλαςιαςτοφν. 
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– Η Ευρωπαϊκι Ζνωςθ να καταργιςει όλεσ τισ εναπομζνουςεσ επιδοτιςεισ προσ 
τθν καπνοβιομθχανία που αποτελοφν ακόμθ μζροσ τθσ κοινισ αγροτικισ πολιτικισ.  

 

– Η Ευρωπαϊκι Ζνωςθ να ενκαρρφνει τα κράτθ μζλθ να ςυνεργαςτοφν για τθν 
ανάπτυξθ τθσ ποιότθτασ ςτον τομζα παροχισ φροντίδων για τθν υγεία. Εμείσ οι Πράςινοι 
προτείνουμε κοινά προγράμματα δράςθσ ςε όλεσ τισ χϊρεσ τθσ ΕΕ ϊςτε να βελτιωκεί το 
επίπεδο τθσ περίκαλψθσ για ςυγκεκριμζνεσ αρρϊςτιεσ, όπωσ ςυμβαίνει ιδθ με τον  
καρκίνο. ε τελευταία ανάλυςθ, θ νομοκεςία τθσ ΕΕ πρζπει να κακορίςει τα ελάχιςτα 
ποιοτικά κριτιρια ιατρικισ περίκαλψθσ. 

 

– Οι κυβερνιςεισ να αναλάβουν δράςθ για να εξαςφαλίςουν τθν επάρκεια 
ικανοφ αρικμοφ καλά εκπαιδευμζνου ιατρικοφ προςωπικοφ ςε όλθ τθν ΕΕ, ςιμερα και 
τα επόμενα χρόνια. Οι γιατροί, και ιδιαίτερα όςοι βρίςκονται ςτθν πρϊτθ γραμμι με 
τουσ αςκενείσ, οι νοςοκόμοι/εσ, το παραϊατρικό προςωπικό, πρζπει να εκπαιδεφονται ςε 

επαρκείσ αρικμοφσ προκειμζνου να  εξαςφαλιςτεί θ φπαρξθ ενόσ πυκνοφ και 
εξειδικευμζνου δικτφου ιατρικισ περίκαλψθσ.  

 

– Σχετικά με τα διαςυνοριακά κζματα ιατρικισ περίκαλψθσ, να βελτιωκεί ο 
ςυντονιςμόσ των υπθρεςιϊν υγείασ των κρατϊν μελϊν, προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί 
ότι ο ολοζνα αυξανόμενοσ αρικμόσ ατόμων που μετακινοφνται από τθ μία χϊρα ςτθν 
άλλθ δεν κα αντιμετωπίηει προβλιματα. Επιπλζον, πρζπει να λθφκοφν μζτρα για να 
ξεκακαριςτεί θ νομικι υπευκυνότθτα ςτθν περίπτωςθ τθσ διαςυνοριακισ περίκαλψθσ, 
και για να εξαςφαλιςτεί ότι θ δυνατότθτα των πολιτϊν να επιλζγουν για κεραπεία μια 
χϊρα διαφορετικι από τθ δικι τουσ ςτα πλαίςια τθσ ΕΕ, κακϊσ και θ κάλυψθ των 
δαπανϊν τουσ, δεν κα κζςει ςε κίνδυνο τθ βιωςιμότθτασ των εκνικϊν ςυςτθμάτων 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και υγείασ. 

 

– Συντονιςμόσ ςε επίπεδο ΕΕ για τθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ των 
καταχριςεων και τθσ διαφκοράσ ςτισ υπθρεςίεσ υγείασ πζρα από τα εκνικά ςφνορα  και 
εξαςφάλιςθ ότι τα χριματα επενδφονται ςτθν ιατρικι περίκαλψθ. Για παράδειγμα, 
υποςτθρίηουμε μια καλφτερθ διοίκθςθ του διαςυνοριακοφ ςυντονιςμοφ για τθν παροχι 
ιατρικισ περίκαλψθσ κακϊσ και τθν πιο αποτελεςματικι καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ 
και χριςθσ πλαςτϊν φαρμάκων.   

 

– Οι υποδομζσ ιατρικισ περίκαλψθσ πρζπει να αναπτφςςονται και να 
ςυντθροφνται χωρίσ να εξαρτϊνται από ςυςτιματα όπωσ οι αποκαλοφμενεσ 
κοινοπραξίεσ ιδιωτικοφ και δθμόςιου τομζα, οι οποίεσ προμθκεφουν ςιμερα τα 
αναγκαία μζςα αλλά με πελϊριο κόςτοσ για τουσ αυριανοφσ φορολογοφμενουσ. 

 

– Η δθμοκρατικι διοίκθςθ των εκνικϊν ςυςτθμάτων υγείασ πρζπει να 
ενκαρρφνεται για παράδειγμα, μζςω τθσ ανάμειξθσ των ίδιων των αςκενϊν.  

 

 
Κοινωνικι πρόνοια – αξία, κι όχι απλϊσ κόςτοσ. 
 

Ο τρόποσ που χρθματοδοτείται το κράτοσ κοινωνικισ πρόνοιασ ποικίλει από χϊρα ςε χϊρα. Θ 
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χρθματοδότθςθ εξαςφαλίηεται είτε μζςω φόρων που πλθρϊνουν οι φορολογοφμενοι είτε μζςω 
κοινωνικϊν ειςφορϊν που βαςίηονται ςτθν εργαςία. Οι περιςςότερεσ χϊρεσ τείνουν να 

χρθςιμοποιοφν ζνα ςυνδυαςμό αυτϊν των δφο πθγϊν χρθματοδότθςθσ. Σισ δφο τελευταίεσ 
δεκαετίεσ, τα πιο πολλά κρατικά ςυςτιματα κοινωνικισ πρόνοιασ βρίςκονται αντιμζτωπα με 
οικονομικζσ δυςκολίεσ για διάφορουσ λόγουσ. Πρϊτον, θ ανεργία και ο κοινωνικόσ αποκλειςμόσ 
ζχουν αυξιςει τισ δαπάνεσ ςε πολλζσ χϊρεσ. Δεφτερον, οι ανάγκεσ για ιατρικι περίκαλψθ ζχουν 
αυξθκεί εξαιτίασ τθσ γιρανςθσ των κοινωνιϊν μασ, τθν εξάπλωςθ καινοφργιων αςκενειϊν και 
των ολοζνα πιο ακριβϊν κεραπειϊν. Σρίτον, θ γιρανςθ του πλθκυςμοφ ςθμαίνει ότι τα ποςά 
που απαιτοφνται για τθν καταβολι των ςυντάξεων ζχουν πολλαπλαςιαςτεί: όλο και 
περιςςότεροι ςυνταξιοφχοι ηουν με τισ ςυντάξεισ τουσ για μακρφτερεσ περιόδουσ και το κράτοσ 
πρόνοιασ οφείλει να αντιμετωπίςει μια αναδυόμενθ ανάγκθ: τθν εξάρτθςθ τθσ τζταρτθσ 
θλικίασ. Σζταρτον, ςε ςυνκικεσ οικονομικοφ ανταγωνιςμοφ όπου θ εργαςιακι εξειδίκευςθ είναι 
κλειδί, τα κράτθ είναι υποχρεωμζνα να δαπανοφν περιςςότερα χριματα για τθν εκπαίδευςθ. 
Σελευταίο αλλά όχι λιγότερο ςθμαντικό, ο φορολογικόσ ανταγωνιςμόσ και οι φορολογικοί 
παράδειςοι ζχουν μειϊςει τισ διακζςιμεσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ. Για παράδειγμα, οι φόροι 

ςτισ επιχειριςεισ ζχουν μειωκεί κατά μζςο όρο ςε ποςοςτό 10% ςε πραγματικζσ τιμζσ, ςτα 
πλαίςια τθσ ΕΕ τα τελευταία δζκα ζτθ, εξαιτίασ του δθμοςιονομικοφ ανταγωνιςμοφ ανάμεςα 
ςτα κράτθ μζλθ.  

Αναγνωρίηουμε τθν αναγκαιότθτα τθσ επίλυςθσ των οικονομικϊν ηθτθμάτων που 
αντιμετωπίηουν τα ςυςτιματα υγείασ των κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ, αλλά δεν πιςτεφουμε ότι θ 
λφςθ κα βρεκεί με τθ ςυνθκιςμζνθ τακτικι των ιδιωτικοποιιςεων και τθσ αποδυνάμωςθσ των 
παροχϊν του κράτουσ πρόνοιασ. Για πολλοφσ ανκρϊπουσ, οι κοινωνικζσ παροχζσ (ςυντάξεισ, 
επιδόματα ανεργίασ…) αποτελοφν το μοναδικό τουσ ειςόδθμα ι ςυνιςτοφν μια επζνδυςθ για να 
οικοδομιςουν το μζλλον τουσ (παιδεία…) Μια και δεν υπιρξαμε ποτζ τόςο «πλοφςιοι», 
λαμβάνοντασ υπόψθ το ΑΕΠ, κα ιταν  παράδοξο να μθν είμαςτε ςε κζςθ να χρθματοδοτιςουμε 
κοινωνικά προγράμματα για τθν αντιμετϊπιςθ των διαφόρων κινδφνων, όπωσ κάναμε ςτο 
παρελκόν.  

Προκειμζνου για τθν αντιμετϊπιςθ των δθμογραφικϊν εξελίξεων και τθ βελτίωςθ τθσ 
κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ ςτθν Ευρϊπθ, εμείσ οι Πράςινοι  είμαςτε πειςμζνοι ότι το ποςοςτό 
του ΑΕΠ που διατίκεται για τθν κοινωνικι πρόνοια κα χρειαςτεί να αυξθκεί, ακόμθ κι αν 
λάβουμε υπόψθ τθ κετικι επίδραςθ τθσ προλθπτικισ ιατρικισ και τθσ μείωςθσ τθσ ανεργίασ. Σο 
κεωροφμε τόςο μια θκικι υποχρζωςθ όςο και μια επζνδυςθ για το μζλλον. 

 

Σε αυτό το πλαίςιο, εμείσ οι Πράςινοι προτείνουμε τα ακόλουθα μζτρα: 

 

– Μια Νζα Πράςινθ Συμφωνία: Μια ςυντονιςμζνθ πρωτοβουλία τθσ ΕΕ και των 
κρατϊν-μελϊν τθσ για τθν ενίςχυςθ ενόσ καινοφργιου κφματοσ πράςινων επενδφςεων που 
κα προετοιμάςει τθν οικονομία μασ για τθ μετα-πετρελαϊκι εποχι και κα αποςοβιςει 
περαιτζρω κλιματικζσ αλλαγζσ. Σαυτόχρονα, κα αυξιςει τα ζςοδα του ςυςτιματοσ πρόνοιασ 

και κα περιορίςει τθν ανεργία, μια και αυτζσ οι επενδφςεισ κα δθμιουργιςουν εκατομμφρια 
κζςεισ εργαςίασ ςε τομείσ όπωσ θ ανανεϊςιμθ ενζργεια, οι μαηικζσ μεταφορζσ, οι 
βιοκαλλιζργειεσ, θ πράςινθ οικοδόμθςθ… (Για περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ, βλ. τθν εργαςία, 
«Ζνα Πράςινο οικονομικό όραμα για τθν Ευρϊπθ»). 

 

– Να γίνει θ προλθπτικι ιατρικι προτεραιότθτα και να απομακρυνκοφμε από 
ςυςτιματα περίκαλψθσ που προςανατολίηονται μόνο ςτθ κεραπεία. Θ πρόλθψθ μπορεί να 
μειϊςει δραματικά το ςυνολικό κόςτοσ τθσ ιατρικισ περίκαλψθσ (με λιγότερεσ αναρρωτικζσ 
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άδειεσ, λιγότερεσ ςυνταγογραφιςεισ φαρμάκων κτλ.) πράγμα που ςθμαίνει ζνα πιο 
αποτελεςματικό και πιο αποδοτικό ςφςτθμα υγείασ, πιο καλό για τθν υγεία μασ και για τθν 
οικονομία. 

 

– Θ οικονομικι βάςθ των ςυςτθμάτων υγείασ και πρόνοιασ πρζπει να διαπλατυνκεί 
π.χ. περιλαμβάνοντασ ζςοδα από φόρουσ επί των επιχειρθματικϊν κερδϊν, των 
κεφαλαιακϊν κερδϊν και τθν κατανάλωςθ ενζργειασ. 

 

– Σο κεφάλαιο και οι επιχειριςεισ οφείλουν να επωμιςτοφν το δίκαιο ποςοςτό των 
φόρων και των κοινωνικϊν ειςφορϊν που τουσ αναλογεί, πράγμα που προχποκζτει ότι κα 
αυξθκεί θ ζνταςθ και θ αποτελεςματικότθτα τθσ μάχθσ κατά τθσ οικονομικισ και κοινωνικισ 
εξαπάτθςθσ και φοροαποφυγισ. Ζνα ςθμείο όπου θ ΕΕ μπορεί να αποδειχκεί πολφ χριςιμθ 
είναι να κζςει και να επιβάλει εναρμονιςμζνεσ φορολογικζσ βάςεισ κακϊσ και να 
διαφοροποιιςει τα ελάχιςτα ποςοςτά φορολόγθςθσ ςε αυτοφσ τουσ τομείσ. Μια 
πραγματικά κοινωνικι Ευρϊπθ δεν νοείται χωρίσ μια δθμοςιονομικι Ευρϊπθ. 

 

– Κατάργθςθ των άδικων φορολογικϊν κινιτρων για τισ ιδιωτικζσ ςυντάξεισ: Σα 
κράτθ-μζλθ ζχουν ειςάγει φορολογικά κίνθτρα για να ενκαρρφνουν τουσ πολίτεσ να 
αποταμιεφουν από μόνοι τουσ για τισ ςυντάξεισ τουσ. ε πολλζσ περιπτϊςεισ, αυτό το 
δθμόςιο χριμα κα μποροφςε να διατεκεί πιο αποτελεςματικά και πιο δίκαια αν 
διοχετευόταν ςτο δθμόςιο ςυνταξιοδοτικό πρόγραμμα. Δεν πρζπει να κεςπίηονται 
κοινωνικά άδικα φορολογικά κίνθτρα για τα ιδιωτικά ςυνταξιοδοτικά προγράμματα. 

 

– Προςεκτικι εξζταςθ των φορολογικϊν απαλλαγϊν και των εκπτϊςεων επί των 
κοινωνικϊν ειςφορϊν για τουσ εργοδότεσ: Πολλζσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ζχουν παραχωριςει 
ςτουσ εργοδότεσ κάκε λογισ φοροαπαλλαγζσ ι εκπτϊςεισ ςτισ κοινωνικζσ ειςφορζσ. 

Πιςτεφουμε ότι αυτό το κακεςτϊσ πρζπει να τφχει προςεκτικισ επανεξζταςθσ από άποψθ 
αποδοτικότθτασ (π.χ. αρικμόσ και ποιότθτα των κζςεων εργαςίασ που δθμιουργοφνται). 
Εμείσ οι Πράςινοι ευνοοφμε τθν αυξομείωςθ των φόρων και των κοινωνικϊν ειςφορϊν 
ςφμφωνα με κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτιρια.  
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3. Ο δρόμοσ μπροςτά 

Ο δρόμοσ προσ τθν οικοδόμθςθ μιασ κοινωνικισ Ευρϊπθσ υπιρξε κάτι που ακουγόταν από 
πολλά ςτόματα επί δεκαετίεσ. Ωςτόςο, και μολονότι θ ΕΕ απολαμβάνει ζνα επίπεδο ηωισ 
ανάμεςα ςτα υψθλότερα ςτον πλανιτθ, θ ιπειρόσ μασ αντιμετωπίηει ςοβαρά κοινωνικά 
προβλιματα. Οι ειςοδθματικζσ ανιςότθτεσ πολλαπλαςιάηονται, αρρϊςτιεσ που πιςτεφαμε ότι 
είχαν εξαλειφκεί κάνουν τθν επανεμφάνιςι τουσ, υπερβολικά μεγάλοσ αρικμόσ παιδιϊν μζνει 
εκτόσ των εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων μασ, ενϊ πολλοί θλικιωμζνοι ηουν ςε αναξιοπρεπείσ 
ςυνκικεσ· οι διακρίςεισ είναι ακόμθ πραγματικότθτα ςε πολλοφσ τομείσ· θ χρθματοδότθςθ των 
ςυςτθμάτων ςυνταξιοδότθςθσ και υγείασ κινδυνεφει. Για εμάσ τουσ Πράςινουσ, μια κοινωνικι 
Ευρϊπθ δεν είναι απλϊσ ζνα επικυμθτό ςυν για τθν Ευρωπαϊκι Κοινι Αγορά. Μια κοινωνικι 
Ευρϊπθ που κα δίνει ςτον κακζνα τθ δυνατότθτα και το δικαίωμα να απολαμβάνει μια 
καταξιωμζνθ ηωι, χωρίσ να παραβιάηει τα όρια αυτοφ του πλανιτθ και ςε αλλθλεγγφθ με όλουσ 
τουσ κατοίκουσ του και τισ μελλοντικζσ γενιζσ, αποτελεί ζνα αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ 
ευρωπαϊκισ ταυτότθτασ και βαςικό ςυςτατικό για τθ μελλοντικι επιτυχία μασ. Να ηοφμε με 

καλι υγεία, με ζνα αξιοπρεπζσ ειςόδθμα, ςε ςπίτια άξια να ονομάηονται ζτςι, ζχοντασ τθν 
ευκαιρία να αναπτφξουμε τισ ικανότθτεσ και τα ταλζντα μασ ςε όλθ μασ τθ ηωι, εργαηόμενοι ςε 
δουλειζσ που μασ καταξιϊνουν και δθμιουργοφν αξία για το άτομο και για τθν κοινωνία, 
ζχοντασ τθ δυνατότθτα να δθμιουργιςουμε οικογζνεια, να ηιςουμε μια μακρόχρονθ και υγιι 
ηωι ςε μια κοινωνία που δεν κάνει κανενόσ είδουσ διακρίςεισ: όλα αυτά είναι μζροσ τθσ 
υπόςχεςθσ τθσ Ευρϊπθσ για όλουσ τουσ πολίτεσ τθσ, ανεξάρτθτα από τθν εκνικι τουσ καταγωγι, 
τθν θλικία, το φφλο, τθ κρθςκεία ι τθν πίςτθ, τον ςεξουαλικό προςανατολιςμό τουσ ι 
οποιαδιποτε αναπθρία. Θ εκπλιρωςθ αυτισ τθσ υπόςχεςθσ πρζπει να βρεκεί ςτθν καρδιά τθσ 
δράςθσ των κυβερνιςεων απ’ άκρο ςε άκρο τθσ Ευρϊπθσ. ε ανϊτατο επίπεδο, θ ΕΕ πρζπει να 
επιδείξει θγετικζσ ικανότθτεσ και πρωτοβουλία ςτον κακοριςμό φιλόδοξων ςτόχων και ςτθ 
κζςπιςθ υψθλϊν προτφπων ςτον τομζα των κοινωνικϊν πολιτικϊν. τόχων και προτφπων 
εξίςου ενωτικϊν με αυτά που επζτρεψαν τθ δθμιουργία τθσ κοινισ ευρωπαϊκισ αγοράσ και του 

ευρϊ. Για τουσ Πράςινουσ, οι κοινωνικοί ςτόχοι είναι εξίςου ςθμαντικοί με τουσ οικονομικοφσ 
και τουσ δθμοςιονομικοφσ.    

Όπωσ ζχει αποδείξει θ Ιςτορία, θ πρόταξθ των κοινωνικϊν προτφπων δεν αντιτίκεται ςτθν 
οικονομικι ανάπτυξθ. Αντίκετα, θ υπονόμευςι τουσ είναι ο πιο αςφαλισ τρόποσ για να ειςζλκει 
θ Ευρϊπθ ςε μια κακοδικι πορεία που κα τθν αφιςει πιο φτωχι ςυνολικά. Για να είμαςτε 
ειλικρινείσ, θ Ευρϊπθ πρωτοςτάτθςε ςτθν υπερεκμετάλλευςθ του πλανιτθ μασ, αλλά επίςθσ 
και ςτθν οικοδόμθςθ μιασ περιςςότερο βιϊςιμθσ κοινωνικά κοινωνίασ. ε μια ςτιγμι όπου 
παντοφ γφρω μασ βλζπουμε λαοφσ ολόκλθρουσ να εκλιπαροφν όχι μόνο για ςτοιχειϊδεισ υλικζσ 
ανζςεισ αλλά και για μια ουςιαςτικι βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ τουσ, δεν είναι θ ϊρα να 
παραιτθκοφμε απ’ αυτό το όνειρο. Αντίκετα, είναι θ ϊρα για όλουσ τουσ λαοφσ του πλανιτθ μασ 
να ακολουκιςουν ενωμζνοι το δρόμο τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, ζνα δρόμο που κα ζχει διδαχκεί 
από το παρελκόν ϊςτε να μειωκεί δραςτικά θ κατανάλωςθ των μθ ανανεϊςιμων πθγϊν και οι 
εκπομπζσ αερίων του κερμοκθπίου. Ο δρόμοσ γι’ αυτι τθν καινοφργια ςυμφωνία για τουσ 

πολίτεσ τθσ Ευρϊπθσ και όλου του κόςμου δεν κα ανοιχτεί από μόνοσ του. Οι προκλιςεισ που 
αντιμετωπίηουμε μασ προκαλοφν δζοσ: θ παροχι παιδείασ, θ εξαςφάλιςθ προςιτισ περίκαλψθσ 
για όλουσ, θ καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και των κάκε λογισ διακρίςεων, διατθρϊντασ 
παράλλθλα τα κοινωνικά ςυςτιματα οικονομικά υγιι, δεν είναι εφκολοι ςτόχοι. Απαιτείται θ 
ενεργόσ ςυμμετοχι όλων των παικτϊν. Οι κυβερνιςεισ, από το τοπικό ϊσ το ευρωπαϊκό 
επίπεδο, οι οποίεσ λογοδοτοφν ςτουσ πολίτεσ τουσ, οφείλουν να ανακτιςουν τθν πρωτοβουλία, 
να επανακακορίςουν τισ προτεραιότθτεσ προσ τουσ κοινωνικοφσ ςτόχουσ. Με δυο λόγια, ο 
άνκρωποσ πρζπει να ξαναγίνει το επίκεντρο τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. Οι επιχειριςεισ 
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ανεξαρτιτωσ μεγζκουσ πρζπει επίςθσ να ενςτερνιςτοφν αυτζσ τισ καινοφργιεσ προκλιςεισ· θ 
κουλτοφρα διανομισ κερδϊν κα πρζπει να αντικαταςτακεί από τθ δθμιουργία εταιρικισ 

κοινωνικισ κουλτοφρασ, με ιςορροπθμζνο τρόπο. Όμωσ εξαρτάται από όλουσ εμάσ, με τισ 
διάφορεσ ιδιότθτζσ μασ, για παράδειγμα ςαν καταναλωτζσ, ςαν ςπουδαςτζσ, ςαν εργάτεσ 
(αυτοαπαςχολοφμενοι ι όχι) ι ςαν επιχειρθματίεσ, να ςυμπεριφερόμαςτε υπεφκυνα. Κι ενϊ 
όλοι μασ ζχουμε να κερδίςουμε από μια αλθκινά κοινωνικι Ευρϊπθ, αυτό δεν κα γίνει 
πραγματικότθτα αν όλοι εμείσ δεν αναλάβουμε το μερτικό, μικρό ι μεγάλο, που μασ αναλογεί 
για τθν οικοδόμθςθ αυτισ τθσ καινοφργιασ κοινωνίασ. 

 

 

 

Ψηφίςτηκε από το Συμβοφλιο του Ευρωπαϊκοφ Πράςινου Κόμματοσ 
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