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10Η ∆ΙΑΡΚΗΣ ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ 

ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΩΝ 

 

 16, 17, 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010  

ΑΘΗΝΑ 

 

 

Κοπεγχάγη  1.7.2010 

 

Σχέδιο Απόφασης 

 

Η  10η ∆ιαρκής Συνδιάσκεψη  των Συνδικάτων των Ευρωπαϊών Πρωτευουσών 

κάνει έκκληση για  ισχυρότερη  κοινωνική προστασία  στο θεσµικό πλαίσιο της  

Ε.Ε.  

 

Οι τέσσερις υποθέσεις  που έφθασαν στο ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

(∆ΕΚ):  Viking, Laval, Rüffert και  Luxembourg  ανέδειξαν την αδυναµία του υπάρχοντος 

θεσµικού πλαισίου  της Ε.Ε. σε σχέση µε τα θεµελιώδη κοινωνικά δικαιώµατα και την 

ελεύθερη διακίνηση  εργαζοµένων και υπηρεσιών.   

 

Έχουν δηµιουργήσει  µείζονα κοινωνική αναταραχή  και  θέτουν σε κίνδυνο το κοινωνικό 

µοντέλο.  

 

α) το ∆ΕΚ  επιβεβαίωσε  µια ιεραρχία κανόνων, θέτοντας  υψηλότερα στη ιεραρχία  την 

ελευθερία των αγορών και σε δεύτερη µοίρα το  θεµελιώδες κοινωνικό δικαίωµα της  

συλλογικής διαπραγµάτευσης.  
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β) το ∆ΕΚ  ερµήνευσε την  Οδηγία για τις υπηρεσίες  (καλύπτει τους εργαζοµένους που 

διασχίζουν τα σύνορα για να παράσχουν υπηρεσίας), µε έναν πολύ περιοριστικό τρόπο, 

περιορίζοντας την δυνατότητα στα  Κράτη Μέλη και τα συνδικάτα προκειµένου να 

πάρουν µέτρα  και να δράσουν  ενάντια στο «κοινωνικό dumping» και να ζητήσουν 

καλύτερη προστασία και ίση µεταχείριση των ντόπιων και των µεταναστών εργαζοµένων 

στη χώρα  φιλοξενίας.  

 

Όπως η νέα Συνθήκη  (Άρθρο 3 (3),  υποπαράγραφος  3, TFEU)  αναφέρει: «Το 

συνδικάτο θα δουλέψει για  (….)  µια οικονοµία της αγοράς µε υψηλή ανταγωνιστικότητα 

που στοχεύει στην πλήρη απασχόληση  και την κοινωνική πρόοδο».  

 

Η  10η  ∆ιαρκής Συνδιάσκεψη των Συνδικάτων των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών 

υποστηρίζει την πρόταση της ΣΕΣ για ένα Πρωτόκολλο που θα ορίζει την σχέση  

ανάµεσα στην οικονοµική ελευθερία και τα θεµελιώδη  κοινωνικά δικαιώµατα στο πλαίσιο  

της κοινωνικής προόδου («Πρωτόκολλο Κοινωνικής Προόδου»). Αυτό θα πρέπει να 

προσαρτηθεί στις Συνθήκες, προκειµένου να κάνει  απολύτως  σαφές  ότι όλες οι  

προβλέψεις της Συνθήκης  για  ελεύθερη διακίνηση  πρέπει να ερµηνευθούν σε τρόπο 

ώστε να υπάρχει σεβασµός των  θεµελιωδών δικαιωµάτων και  εµπέδωση αυτών σε µια 

ευρύτερη   αντίληψη της κοινωνικής προόδου  και  βελτίωση των συνθηκών εργασίας  

και των κοινωνικών συστηµάτων.  

 

Το «Πρωτόκολλο Κοινωνικής Προόδου»  θα έχει ως  στόχο την αποσαφηνίσει την σχέση 

ανάµεσα  στην εσωτερική αγορά  και τα θεµελιώδη  κοινωνικά δικαιώµατα.  

 

Οι υποθέσεις   

Viking C-438/05 

Στην υπόθεση Βίκινγκ, ένας φιλανδός εφοπλιστής ήθελε να αλλάξει τη σηµαία ενός 

οχηµαταγωγού σε εσθονική, προκειµένου να αποφύγει τη συλλογική σύµβαση εργασίας. 

Laval C-341/05 

Στην υπόθεση Λαβάλ, ένας σουηδός συνδικαλιστής επιχείρησε, παρεµποδίζοντας τις 

εργασίες µιας οικοδοµικής επιχείρησης, να εξαναγκάσει έναν λετονικό φορέα παροχής 

υπηρεσιών να υπογράψει Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. 



 3

Rüffert C-346/06 

Στην υπόθεση Ρούφερτ, µια πολωνική εταιρεία στο κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας κατέβαλε 

µισθούς χαµηλότερους από το κατώτερο όριο. 

COM v LUX C-319/06  

Τέλος, στις 18 Ιουνίου 2008, η Κοµισιόν προσέφυγε στο ∆ΕΚ γιατί έκρινε υπερβολικές τις 

υποχρεώσεις που επιβλήθηκαν από το Λουξεµβούργο σε ξένο φορέα παροχής 

υπηρεσιών. 


