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Η BUSINESSEUROPE, η UEAPME, το CEEP, η ETUC
(και η επιτροπή συνδέσµου EUROCADRES/CEC)
ενισχύουν τη δέσµευσή τους να αντιµετωπίσουν από
κοινού τις µεγάλες κοινωνικές, οικονοµικές και
περιβαλλοντικές προκλήσεις της Ευρώπης. Αυτό απαιτεί
τον ενεργό ρόλο των κοινωνικών εταίρων σε όλα τα
επίπεδα, παράλληλα µε αυτόν των δηµόσιων αρχών.
Αυτό το πρόγραµµα εργασίας αποσαφηνίζει τις
αυτόνοµες πρωτοβουλίες που θα αναλάβουν οι
ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι κατά την περίοδο 20092010.
Οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι πιστεύουν ότι το τρίτο
αυτό πρόγραµµα εργασίας θα τους δώσει τη δυνατότητα
να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις που προκύπτουν
από τις διαδικασίες τόσο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
όσο και τις παγκοσµιοποίησης. Εξάλλου, οι ευρωπαίοι
κοινωνικοί εταίροι, συνειδητοποιώντας το νέο πλαίσιο
που θέτει η τρέχουσα χρηµατοοικονοµική και οικονοµική
κρίση, είναι πρόθυµοι να λάβουν υπόψη τις
βραχυπρόθεσµες, µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες
επιπτώσεις του στους εργαζόµενους και τους εργοδότες.
Για τη στήριξη της αειφόρου ανάπτυξης, οι ευρωπαίοι
κοινωνικοί εταίροι θεωρούν ότι η Ευρώπη χρειάζεται να
αποκαταστήσει την οικονοµική ανάπτυξη, να βελτιώσει
την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και την
ποιότητα της απασχόλησης, να επιτύχει πλήρη
απασχόληση και κοινωνική πρόοδο και να ενισχύσει την
προστασία του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, θα
επιδιώξουν
την
αποτίµηση
του
απαραίτητου
συνδυασµού µακροοικονοµικών και µικροοικονοµικών
πολιτικών και πολιτικών για τις αγορές εργασίας που
οδηγεί στη σταθεροποίηση της οικονοµίας και την
επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης και υψηλών επιπέδων
απασχόλησης.

Οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι θα εξακολουθήσουν να στηρίζουν το
σηµαντικό ρόλο του αυτόνοµου κοινωνικού διαλόγου και τις θετικές επιδράσεις
του στις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας.
Το νέο πρόγραµµα εργασίας θα καλύψει µία περίοδο δύο ετών (2009-2010)
ώστε να συγχρονιστεί µε τη στρατηγική για τη µεγέθυνση και την απασχόληση.
Θα βασίζεται σε έργο που έχει ήδη πραγµατοποιηθεί από κοινού, όπως η από
κοινού ανάλυση των προκλήσεων της αγοράς εργασίας, η ατζέντα οικονοµικών
και κοινωνικών µεταρρυθµίσεων, ο συµβιβασµός µεταξύ ιδιωτικού και
επαγγελµατικού βίου, η ανάπτυξη ικανοτήτων για τον κοινωνικό διάλογο στα
κράτη µέλη της ΕΕ και τις υποψήφιες χώρες, και η υλοποίηση των µέσων
κοινωνικού διαλόγου.
Το πρόγραµµα εργασίας περιλαµβάνει επίσης σειρά νέων πρωτοβουλιών τις
οποίες θα αναλάβουν οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι.
Οι πρωτοβουλίες αυτές περιλαµβάνουν:

Μία κοινή πρόταση που σκοπό έχει να συνεισφέρει στον ορισµό
της ατζέντας της Λισαβόνας µετά το 2010, συµπεριλαµβανοµένου του
πλαισίου της τρέχουσας οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής κρίσης·


Την ανάπτυξη κοινής προσέγγισης των κοινωνικών
εργασιακών πτυχών και συνεπειών των πολιτικών για την αλλαγή
κλίµατος προκειµένου να µεγιστοποιηθούν οι ευκαιρίες και
ελαχιστοποιηθούν
οι
αρνητικές
επιπτώσεις
καθώς
και
αναγνωριστούν πιθανές κοινές δράσεις·

και
του
να
να


Τον απο κοινού έλεγχο της εφαρµογής των κοινών αρχών
ευελισφάλειας, µε στόχο κυρίως την αποτίµηση του ρόλου και της
συµµετοχής των κοινωνικών εταίρων στη διαδικασία, καθώς και για να
αποκοµιστούν διδάγµατα για όλους·

Την από κοινού αντιµετώπιση των προβληµάτων κινητικότητας
και οικονοµικής µετανάστευσης και προώθηση της ένταξης των
διακινούµενων εργαζόµενων στην αγορά και το χώρο εργασίας
προκειµένου να αναγνωριστούν πιθανές κοινές δράσεις.

Εξάλλου, οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι θα εξακολουθήσουν να αναπτύσσουν
σειρά δράσεων που ξεκίνησαν κατά το προηγούµενο πρόγραµµα εργασίας.
Οι δράσεις αυτές περιλαµβάνουν;

Τη διαπραγµάτευση και υλοποίηση µίας αυτόνοµης συµφωνίαςπλαίσιο πάνω στις αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισµούς˙

Την ολοκλήρωση των εθνικών µελετών για την οικονοµική και
κοινωνική µεταρρύθµιση στην ΕΕ-27 µε σκοπό την αποτελεσµατική
διαχείριση της διαδικασίας αλλαγής και της αναδιάρθρωσης·


Τη διαπραγµάτευση ενός πλαισίου δράσης για την απασχόληση·


Τη συνέχιση του έργου για την ανάπτυξη ικανοτήτων για τους
κοινωνικούς εταίρους σε µία διευρυµένη ΕΕ, στον ΕΟΧ και τις υποψήφιες
χώρες, συµπεριλαµβανοµένης της περαιτέρω ανάπτυξης των
δραστηριοτήτων των αντίστοιχων κέντρων πόρων των κοινωνικών
εταίρων˙

Την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την αποτίµηση της
εφαρµογής προγραµµάτων-πλαίσιο και πλαισίων δράσης κοινωνικού
διαλόγου σε επίπεδο ΕΕ˙

Επίσης, οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι θα αναπτύξουν
περαιτέρω τις κοινές τους αντιλήψεις για τα µέσα που προκύπτουν από
τις διαπραγµατεύσεις τους, θα προσδιορίσουν τις επιπτώσεις τους στα
διαφορετικά επίπεδα του κοινωνικού διαλόγου, θα συντονίσουν
περαιτέρω τα διαφορετικά επίπεδα του κοινωνικού διαλόγου και των
διαπραγµατεύσεων, συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυξης καλύτερων
συνεργειών µεταξύ του διεπαγγελµατικού και του τοµεακού κοινωνικού
διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο..
Οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι θα κάνουν χρήση µίας σειράς εργαλείων για
την πραγµατοποίηση αυτού του έργου..
Η ETUC (και η επιτροπή συνδέσµου EUROCADRES/CEC), το CEEP, η
BUSINESSEUROPE, η UEAPME θεωρούν ότι αυτό το πρόγραµµα εργασίας
δεν αποτελεί διεξοδικό κατάλογο. Οι κοινωνικοί εταίροι έχουν τη δυνατότητα να
αποφασίσουν την ενηµέρωσή του βάσει των εξελίξεων στην ΕΕ. Επιπλέον, θα
εξακολουθήσουν να παρακολουθούν την εφαρµογή της ευρωπαϊκής
στρατηγικής για τη µεγέθυνση και την απασχόληση.
Πέρα από το αυτόνοµο πρόγραµµα εργασίας τους, οι κοινωνικοί εταίροι θα
εξακολουθήσουν να λαµβάνουν µέτρα τόσο σε διµερές όσο και σε τριµερές
επίπεδο, αντιδρώντας σε προτάσεις και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
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