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Οι θέσεις του ΕΚ για το TiSA

Οι θέσεις του ΕΚ για τη συμφωνία για το εμπόριο υπηρεσιών, εν όψει
των διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και ακόμα 22 χωρών μελών του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, εγκρίθηκαν στις 3 Φεβρουαρίου. Στο
γράφημα θα βρείτε περισσότερες για τη συμφωνία και για τη θέση του ΕΚ.
Η TiSA, (συμφωνία για το εμπόριο υπηρεσιών), είναι μια συμφωνία που
διαπραγματεύονται 23 μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
Η TiSA, (συμφωνία για το εμπόριο υπηρεσιών), είναι το αντικείμενο
διαπραγμάτευσης μεταξύ 23 μελών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου,
συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, που επιθυμούν την περαιτέρω απελευθέρωση
του εμπορίου στον τομέα των υπηρεσιών μεταξύ τους.
Οι ευρωβουλευτές λένε ότι η TiSA, θα δώσει περισσότερες ευκαιρίες στις
επιχειρήσεις της ΕΕ να παρέχουν υπηρεσίες, για παράδειγμα τον τομέα των
μεταφορών ή των τηλεπικοινωνιών, σε τρίτες χώρες αλλά ταυτόχρονα,
θέλουν να εξασφαλίσουν ότι η συμφωνία δεν θα εμποδίζει τις αρχές την ΕΕ
και των κρατών μελών να θεσπίζουν νόμους για την προστασία του δημόσιου
συμφέροντος, ειδικά των εργατικών δικαιωμάτων και των προσωπικών
δεδομένων. “Σίγουρα δεν θέλουμε η συμφωνία να υπονομεύσει τις δημόσιες
υπηρεσίες μας , τον πολιτισμό, την εργατική νομοθεσία, τα περιβαλλοντικά
πρότυπα, την προστασία του καταναλωτή, την προστασία των δεδομένων με άλλα λόγια τον τρόπο ζωής στην Ευρώπη”, δήλωσε η εισηγήτρια Βίβιαν
Ρέντινγ (ΕΛΚ, Λιθουανία). “Τα πρότυπά μας δεν μπορούν να αλλάξουν από
καμία εμπορική συμφωνία. Διαφορετικά το ΕΚ θα πει όχι στο τέλος”.
Ποιός ο ρόλος του ΕΚ;
Η ΕΕ, εκπροσωπείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις διαπραγματεύσεις, με
τις οδηγίες των κρατών μελών, ενώ η τελική συμφωνία πρέπει να εγκριθεί
από το ΕΚ και τα κράτη μέλη. Χωρίς την έγκρισή τους, η συμφωνία δεν μπορεί
να τεθεί σε ισχύ. Για αυτό οι ευρωβουλευτές παρακολουθούν πολύ στενά τις
διαπραγματεύσεις. Το ΕΚ παρέχει στη διαπραγματευτική ομάδα της ΕΕ, τις
προτάσεις του προκειμένου να επηρεάσεις τις συζητήσεις πριν ψηφιστεί το
τελικό κείμενο. Όταν το κείμενο λάβει την τελική του μορφή το ΕΚ μπορεί είτε
να το απορρίψει είτε να το εγκρίνει, ενώ σε κάθε περίπτωση οι ευρωβουλευτές
μπορούν να κάνουν τροποποιήσεις.

Ευρωπαϊκή Ημέρα 112

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα «112»
γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 11
Φεβρουαρίου, με απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να
κάνει γνωστό τον κοινό αριθμό
έκτακτης ανάγκης 112.
Το 112 μπορεί κανείς να το καλέσει
από κάθε είδους τηλεφωνική
συσκευή, σταθερή ή κινητή, χωρίς
χρέωση. Με την κλήση στο 112
ειδοποιούνται ταυτόχρονα οι εθνικές
υπηρεσίες της Αστυνομίας, της
Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ και

κινητοποιούνται ανάλογα. Οι κλήσεις
στο 112 απαντώνται κατά μέσο όρο
μέσα σε 9 δευτερόλεπτα. Εκτός από
τα ελληνικά, οι κλήσεις απαντώνται
στα αγγλικά και στα γαλλικά.
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Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με τη
μεγαλύτερη μετακίνηση πληθυσμού από
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι πρόσφυγες
φεύγουν από τη χώρα τους εξαιτίας του
πολέμου και της φτώχειας, αναζητώντας
μια καλύτερη ζωή στην Ευρώπη. Αυτό
εξαρτάται σημαντικά από την ένταξή
τους στην αγορά εργασίας. Η επιτροπή
Απασχόλησης συζήτησε με ειδικούς
την Πέμπτη, τις ευκαιρίες και τις
προκλήσεις που έρχονται με την
εισροή των προσφύγων.
Η ένταξη των προσφύγων είναι ένα
ιδιαίτερα “πολιτικοποιημένο” θέμα,
που αφορά και επηρεάζει τις πολιτικές
ασύλου, διεθνούς προστασίας, αγοράς
εργασίας και το ζήτημα των διακρίσεων,
είπε ο ευρωβουλευτής Brando Benifei
(Σοσιαλιστές, Ιταλία) και εισηγητής
τους ΕΚ για το ζήτημα. Οι πολιτικές
της ΕΕ είναι κατακερματισμένες και
σε ορισμένους τομείς οι αρμοδιότητες
της ΕΕ είναι περιορισμένες. Στην
πραγματικότητα, οι προϋποθέσεις για
την ένταξη των προσφύγων στην αγορά
εργασίας, διαφέρουν μεταξύ των κρατών
μελών.
Πώς μπορούν να ενταχθούν επιτυχημένα
οι πρόσφυγες στην αγορά εργασίας;
“Η επιτυχημένη ενσωμάτωση απαιτεί
να ερευνήσουμε όχι μόνο μέτρα για
την υποστήριξη της ένταξης στην

αγορά εργασίας αλλά πρόσθετα μέτρα
και υπηρεσίες, όπως οι επανενώσεις
οικογενειών, η πρόσβαση στην υγειονομική
περίθαλψη, ψυχο-κοινωνική περίθαλψη
και επανένταξη, νομικούς συμβούλους,
καθώς και γλωσσική κατάρτιση” , είπε ο
Διευθυντής του Ερυθρού Σταυρού στην ΕΕ
Denis Haveaux.
Ένα από τα σημαντικά ζητήματα που

συζητήθηκαν ήταν η διάρκεια της
διαδικασίας για την απόκτηση ασύλου,
όπως είπε χαρακτηριστικά η Hala Akari
από την Συριακή Ένωση Προσφύγων και
την πρωτοβουλία Mariestad (Σουηδία).
Επίσης, υπάρχει ανάγκη κοινών προτύπων
για την αναγνώριση των επαγγελματικών
προσόντων και αξιολόγησης των
δεξιοτήτων.
“Οι σημερινοί πρόσφυγες δεν πρέπει να

Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας

Το ΕΚ ενέκρινε τη νομοθετική απόφαση
για τη δημιουργία μιας “ευρωπαϊκής
πλατφόρμας” με σκοπό την ενίσχυση
της συνεργασίας για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της αδήλωτης
εργασίας. Η πλατφόρμα θα ενισχύσει
τη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών
υπουργείων εργασίας, των συνδικάτων
και των εργοδοτών για την καλύτερη
αντιμετώπιση ενός προβλήματος που
καταστρέφει την ευρωπαϊκή οικονομία
και προκαλεί στρεβλώσεις στην αγορά
εργασίας. Η παραοικονομία αντιστοιχεί
στο 18% του ΑΕΠ της ΕΕ.
Η “αδήλωτη εργασία” περιλαμβάνει γενικά
όλες οι αμειβόμενες δραστηριότητες που
είναι νόμιμες ως προς τη φύση τους αλλά
δεν δηλώνονται στις δημόσιες αρχές,
δηλαδή στις φορολογικές υπηρεσίες και τις
επιθεωρήσεις εργασίας. Η πλατφόρμα θα
ενθαρρύνει τις πρακτικές, αποτελεσματικές
και αποδοτικές διασυνοριακές δράσεις
και θα αναπτύξει ένα αξιόπιστο και
αποτελεσματικό
σύστημα
ταχείας
ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των
εθνικών φορέων.
Ωστόσο, δεν θα παρεμβαίνει στις ενέργειες
των κρατών μελών, ούτε θα προσπαθήσει
να εναρμονίσει τις εθνικές νομοθεσίες,

καθώς οι σχετικοί ορισμοί και τα κανονιστικά
συστήματα διαφέρουν σε κάθε χώρα.
Ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι η βελτίωση
των συνθηκών εργασίας και η ενσωμάτωση
των αδήλωτων εργαζομένων στην αγορά
εργασίας. Η πλατφόρμα θα ασχοληθεί με
όλες τις μορφές της αδήλωτης εργασίας,
συμπεριλαμβανομένης της ψευδούς
αυτοαπασχόλησης.
Οργάνωση της πλατφόρμας
Η πλατφόρμα θα αποτελείται από έναν
ανώτερο εκπρόσωπο που θα ορίζεται από
κάθε κράτος μέλος για να το εκπροσωπεί,
1 εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και μέχρι 4 εκπροσώπους διακλαδικών
κοινωνικών εταίρων σε επίπεδο Ένωσης, οι
οποίοι θα εκπροσωπούν ισότιμα εργοδότες
και εργαζομένους.
Περισσότερες πληροφορίες
Η αδήλωτη εργασία έχει σοβαρές
επιπτώσεις στους εργαζόμενους, οι οποίοι
αναγκάζονται να δεχτούν επισφαλείς και
συχνά επικίνδυνες συνθήκες εργασίας,
πολύ χαμηλότερες αποδοχές, σοβαρές
παραβιάσεις των εργασιακών δικαιωμάτων
και προστασία σημαντικά υποδεέστερη
εκείνης που ορίζει η νομοθεσία περί
εργασίας και κοινωνικής προστασίας,

γίνουν οι αυριανοί άνεργοι”, είπε ο Wolfgang
Mueller από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό
Οργανισμό Απασχόλησης.
Στην ερώτηση αν η ένταξη στην αγορά
εργασίας θα πρέπει να γίνει μέσω
επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων, η
ευρωβουλευτής (Σοσιαλιστές, Γερμανία)
είπε πώς, “όλοι όσοι ψάχνουν για μια
θέση εργασίας στην Ευρώπη θα πρέπει να
αντιμετωπίζονται ισότιμα
Αλληλεγγύη και κοινωνία
Τα κράτη μέλη πρέπει να ξεπεράσουν
την “έλλειψη αλληλεγγύης” που
δείχνουν, είπε ο Ryszard Cholewinski,
από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας.
Η ΕΕ πρέπει να στηριχτεί τώρα στις
αξίες της ειδικά για να καταπολεμήσει
όλες τις μορφές ξενοφοβίας, δήλωσε
η Γαλλίδα ευρωβουλευτής Elisabeth
Morin-Chartier (ΕΛΚ). “Η Ευρώπη είναι
πόλος έλξης για όλους εξαιτίας των
αξιών που πρεσβεύει”, είπε.
Οι προκλήσεις για την Ευρώπη
Κατά την ακρόαση συζητήθηκε επίσης,
η συναίνεση που πρέπει να υπαρξει
προκειμένου να ληφθούν μέτρα για την
ένταξη των προσφύγων. “Κάθε χώρα έχει
τη δική της ταυτότητα. Η ένταξη χωρίς
αφομοίωση αποτελεί ουτοπία”, είπε ο Czeslaw Hoc (Μεταρρυθμιστές, Πολωνία).

χάνοντας τις δέουσες κοινωνικές παροχές,
τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και την
πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη,
καθώς και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων
και τις ευκαιρίες διά βίου μάθησης.
Η αδήλωτη εργασία μπορεί να συμβάλει
σε ένα φαινόμενο που είναι γνωστό
ως κοινωνικό ντάμπινγκ, ιδίως σε
διασυνοριακές υποθέσεις. Σύμφωνα με τα
στοιχεία του Eurofound, το μέγεθος της
παραοικονομίας αντιστοιχεί κατά μέσο όρο
στο 18% του ΑΕΠ της ΕΕ, και κυμαίνεται
από 8% για χώρες όπως η Αυστρία έως και
άνω του 30% για χώρες όπως η Βουλγαρία.
Η αδήλωτη εργασία είναι πιο διαδεδομένη
στον κλάδο των κατασκευών, αλλά και στις
οικιακές υπηρεσίες, την ιδιωτική ασφάλεια,
τη γεωργία, τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες
και τις υπηρεσίες εστίασης.
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