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A BUSINESSEUROPE , UEAPME , CEEP , ETUC (és
5
az
EUROCADRES/CEC
összekötı
bizottság)
megerısítik elkötelezettségüket arra, hogy közösen
foglalkozzanak Európa fı szociális, gazdasági és
környezeti kihívásaival. Ez minden szinten aktív
szerepvállalást igényel mind a szociális partnerektıl,
mind a hatóságoktól. Ez a munkaprogram azokat az
autonóm
kezdeményezéseket
fogalmazza
meg,
amelyekre az európai szociális partnerek a 2009-2010es idıszakban vállalkozni kívánnak.

Az európai
szociális
partnerek
Az európai szociális partnerek hisznek abban, hogy ez a
2009-2010-es harmadik munkaprogram lehetıvé teszi számukra, hogy
foglalkozzanak mind az európai integrációból, mind
pedig
a
globalizációs
folyamatokból
származó
munkakihívásokkal. Ezen túlmenıen az európai szociális
tisztában vannak a jelenlegi pénzügyi és
programja partnerek
gazdasági válság által elıidézett új körülményekkel, és
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készen állnak arra, hogy megfontolják ennek a
munkaerıre és a munkavállalókra gyakorolt rövid, közép
és hosszú távú következményeit. A fenntartható fejlıdés
elımozdítása érdekében az európai szociális partnerek
úgy vélik, hogy Európának helyre kell állítania a
gazdasági
növekedést,
fokoznia
kell
a
versenyképességet,
a
termelékenységet
és
a
munkahelyek minıségét, annak érdekében, hogy
elérhesse a teljes foglalkoztatottságot, a társadalmi
haladást, és javíthassa a környezet védelmét. Ebben az
összefüggésben arra törekszenek, hogy értékeljék, a
makro-, mikro- és munkaerı-piaci politikák milyen
arányai vezetnek a gazdaság stabilizálásához, a
fenntartható növekedés eléréséhez és magas fokú
foglalkoztatottsághoz.

Az európai szociális partnerek továbbra is fontosnak tartják és támogatják az
autonóm szociális párbeszédet és annak pozitív hatását az európai
munkaerıpiacokra.
Az új munkaprogram kétéves idıszakra (2009-2010) vonatkozik, hogy
összhangban legyen a növekedési és foglalkoztatási stratégiával. Épít a már
közösen elvégzett munkára, mint például a munkaerı-piaci kihívások közös
elemzése, a gazdasági és szociális változások programja, a magánélet és a
munka összeegyeztetése, kapacitások kiépítése a szociális párbeszédhez az
EU tag- és jelölt államokban valamint a társadalmi párbeszéd során létrehozott
okmányokban foglaltak gyakorlati végrehajtása.
A munkaprogram számos új kezdeményezést is tartalmaz, amelyeket az
európai szociális partnerek végre fognak hajtani.

Többek között:



Közös ajánlás kidolgozása azzal a céllal, hogy hozzájáruljon a
2010 utáni lisszaboni program kidolgozásához, figyelembe véve a
jelenlegi pénzügyi és gazdasági válság körülményeit is;



Közös állásfoglalás kialakítása a klímaváltozási politika szociális
és foglalkoztatási vonatkozásait és következményeit illetıen, a
lehetıségek maximalizálásának, a negatív hatások minimalizálásának
valamint a lehetséges közös intézkedések meghatározásának céljából;



A rugalmasság és biztonság általános alapelvei alkalmazásának
közös nyomon követése, különösen a szociális partnerek szerepének és
a folyamatba történı bevonásának értékelése és a közös tanulságok
levonása érdekében;



A mobilitás és a gazdasági migráció kérdéseivel való közös
foglalkozás és a migráns munkavállalók munkaerı-piaci illetve
munkahelyi beilleszkedésének elımozdítása a lehetséges közös
intézkedések meghatározása céljából.

Az európai szociális partnerek ezen kívül számos, az elızı munkaprogram
keretében megkezdett tevékenységet is tovább folytatnak.
Ezek közé tartoznak:



Az alkutárgyalások és egy autonóm keretszerzıdés létrehozása a
befogadó munkaerıpiacokról;



Az EU-27 tagállamokban zajló gazdasági és szociális
változásokra vonatkozó nemzeti vizsgálatok befejezése a változások és a
szerkezetváltás hatékony kezelése érdekben;



Alkutárgyalás egy a foglalkoztatásra vonatkozó keretprogram
tárgyában;

A szociális partnerek kapacitásépítésének folytatása a kibıvített
EU-ban, az EGT-ben (Európai Gazdasági Térségben) és a tagjelölt
államokban, ideértve a szociális partnerek megfelelı forrásközpontjai
tevékenységének továbbfejlesztését is;



Az EU szociális párbeszédre vonatkozó keret-megállapodásai és
keretprogramjai alkalmazásának nyomon követése, felmérése és
értékelése;

Az európai szociális partnerek továbbfejlesztik az alkutárgyalások
nyomán létrejött különféle okmányokra vonatkozó közös értelmezéseiket
is, meghatározzák azok hatását a szociális párbeszéd különbözı
szintjeire, tovább egyeztetnek a szociális párbeszéd és tárgyalások
különbözı szintjeirıl, ideértve a jobb szinergiák kialakítását az európai
szakmaközi és ágazati szociális párbeszéd terén.

Az európai szociális partnerek e munka elvégzéséhez számos eszközt
vesznek igénybe.
Az ETUC (és az EUROCADRES/CEC közvetítı bizottság), a CEEP, a
BUSINESSEUROPE és az UEAPME úgy ítéli meg, hogy ez a munkaprogram
nem tekinthetı teljes körőnek. A szociális partnerek az EU-ban zajló
fejlemények fényében dönthetnek ennek aktualizálásáról. Továbbá ezen túl is
figyelemmel kísérik az európai növekedési és foglalkoztatási stratégia
gyakorlati végrehajtását.
Autonóm munkaprogramjukon túlmenıen az európai szociális partnerek
továbbra is intézkedéseket hajtanak végre mind két-, mind háromoldalú
szinteken az Európai Bizottság javaslataira és kezdeményezéseire adott
reakcióként.
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