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BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP, ETUC (in
povezovalni odbor EUROCADRES/CEC) krepijo
svojo zavezanost
k skupnemu reševanju
poglavitnih evropskih družbenih, gospodarskih in
okoljskih vprašanj. Slednje poziva k aktivni vlogi
socialnih partnerjev na vseh ravneh, tudi z organi
oblasti. Ta delovni program vsebuje neodvisne
pobude, h katerim se bodo evropski socialni
partnerji zavezali v letih 2009-2010.
Evropski socialni partnerji so mnenja, da se bodo s
tem tretjim delovnim programom lahko lotili izzivov,
ki izhajajo tako iz evropske integracije kot tudi
postopkov globalizacije. Nadalje se EU SP
zavedajo novega stanja, ki ga je ustvarila trenutna
finančna in gospodarska kriza, in so pripravljeni
obravnavati kratko-, srednje- in dolgoročne
posledice, ki ga bo to stanje imelo za delavce in
delodajalce. Za pospeševanje trajnostnega razvoja
so evropski socialni partnerji mnenja, da mora
Evropa znova vzpostaviti gospodarsko rast,
izboljšati konkurenčnost, produktivnost in kakovost
delovnih mest, če želi doseči polno zaposlenost in
družbeni napredek ter izboljšati varstvo okolja. V
tem smislu bodo skušali oceniti ustrezno mešanico
makro in mikro tržnih politik ter politik trga dela, ki
prispevajo k stabilizaciji gospodarstva in doseganju
trajnostne rasti ter visoke stopnje zaposlovanja.

Evropski socialni partnerji bodo še naprej pospeševali in podpirali
pomembno vlogo neodvisnega družbenega dialoga in njegovega
pozitivnega vpliva na evropske trge dela.
Novi delovni program bo pokrival obdobje dveh let (2009-2010) in bo
tako usklajen s strategijo rasti in delovnih mest. Gradil bo na že skupno
izvedenem delu, kot je skupna analiza izzivov, s katerimi se sooča trg
dela, gospodarske in družbene spremembe, usklajevanje zasebnih in
strokovnih sfer življenja, krepitev zmogljivosti za družbeni dialog v
državah članicah EU in državah kandidatkah in izvajanje instrumentov
družbenega dialoga.
Delovni program prav tako vsebuje številne nove pobude, ki jih bodo
izvajali evropski socialni partnerji.
Te pobude so:


Skupno priporočilo, katerega cilj je prispevati k
opredeljevanju programa lizbonske strategije po letu 2010, tudi v
smislu trenutne gospodarske in finančne krize;


Razvoj skupnega pristopa k vidikom družbe in
zaposlovanja ter posledic, ki jih imajo politike klimatskih
sprememb ter z ozirom na čim boljše izkoriščanje priložnosti na
eni in zmanjšanje negativnih učinkov na drugi strani, kot tudi
opredelitev morebitnih skupnih ukrepov;

Skupen nadzor izvajanja skupnih načel prožne varnosti,
predvsem z namenom oceniti vlogo in vključevanje socialnih
partnerjev v postopek in snovanje skupnih spoznanj;


Skupno obravnavanje vprašanj mobilnosti in ekonomske
migracije ter promoviranje povezovanja zdomskih delavcev na
trgu dela in delovnem mestu, s čimer bi bili opredeljeni morebitni
skupni ukrepi.

Nadalje bodo evropski socialni partnerji še naprej razvijali številne ukrepe, ki
so že plod prejšnjega delovnega programa
Ti vključujejo:


Sklepanje in izvajanje neodvisnega okvirnega sporazuma o
vključujočih trgih dela;

Zaključevanje nacionalnih raziskav o gospodarskih in
družbenih spremembah v EU-27 za uspešno vodenje sprememb in
prestrukturiranja;


Sklepanje okvirnih ukrepov glede zaposlovanja;


Nadaljnja krepitev zmogljivosti za socialne partnerje v večji
EU, v EGP in v državah kandidatkah, vključno z nadaljnjim
razvojem dejavnosti socialnih partnerjev in njihovih centrov za
poklicno usposabljanje;

Spremljanje, ocenjevanje in vrednotenje izvajanja okvirnih
sporazumov o družbenih dialogih EU in okvirnih ukrepov;

Evropski socialni partnerji bodo prav tako nadalje razvijali
njihovo skupno razumevanje različnih instrumentov, ki izhajajo iz
njihovih pogajanj, določali njihov vpliv na različne ravni
družbenega dialoga, nadalje koordinirali različne ravni družbenega
dialoga in pogajanj, vključno z razvojem boljše sinergije med
Evropskim inter-strokovnim in sektorskim družbenim dialogom.

Evropski socialni partnerji bodo za realizacijo tega dela uporabili
številna različna orodja.
ETUC (in povezovalni odbor EUROCADRES/CEC), CEEP,
BUSINESSEUROPE, UEAPME so menja, da ta delovni program ne
tvori izčrpnega seznama. Socialni partnerji se lahko odločijo ta seznam
ob upoštevanju razvoja dogodkov v EU tudi posodobiti. Nadalje bodo še
naprej spremljali izvajanje evropske strategije rasti in delovnih mest.
Ob njihovem neodvisnem delovnem programu bodo evropski socialni
partnerji kot odziv na predloge in pobude Evropske komisije še naprej
sprejemali ukrepe tako na dvo- kot tudi na tripartitni ravni.
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