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BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP, ETUC (ve
irtibat komitesi EUROCADRES/CEC) Avrupa’nın
başlıca sosyal, ekonomik ve çevre sorunlarına
ortaklaşa çözüm aramakta kararlılıklarını bir kez
daha yinelemişlerdir. Bunun için kamu yetkililerinin
yanısıra, sosyal ortakların da her düzeyde aktif rol
üstlenmeleri gerekmektedir. Bu Çalışma Programı
Avrupa Sosyal Ortaklarının 2009-2010 döneminde
üstleneceği bağımsız girişimleri anlatmaktadır.
Avrupa sosyal ortakları bu üçüncü çalışma
programı
ile
Avrupa’nın
bütünleşmesi
ve
küreselleşme süreçlerinden kaynaklanan güçlükleri
aşabileceklerine inanmaktadırlar. Halen devam
etmekte olan mali ve ekonomik krizin yarattığı yeni
koşulların farkında olan AB sosyal ortakları, bunun
çalışanlar ve işverenler üzerindeki kısa, orta ve
uzun vadeli etkilerini dikkate almaya hazırdırlar.
Avrupa sosyal ortakları, sürdürülebilir kalkınmayı
teşvik etmek için Avrupa’nın tekrar ekonomik
büyümeye, rekabet gücü, verimlilik ve iş kalitesini
daha iyi hale getirmeye, tam istihdam ve sosyal
ilerleme kaydetmeye ve çevre korumasını
geliştirmeye ihtiyacı olduğunu düşünmektedirler. Bu
çerçevede, ekonomiyi istikrara kavuşturmaya,
sürdürülebilir büyüme ve yüksek istihdam
oranlarına ulaşmaya yardımcı olacak karma bir
makro, mikro ve işgücü piyasası politikasını
değerlendirmeye çalışacaklardır.

Avrupa sosyal ortakları bağımsız sosyal diyaloğun ve bunun Avrupa
işgücü piyasaları üzerindeki olumlu etkilerinin oynadığı önemli rolü
teşvik etmeyi sürdüreceklerdir.
Yeni çalışma programı, Büyüme ve Đstihdam Stratejisi ile eş zamanlı
olabilmesi için iki yıllık bir dönemi (2009-2010) kapsayacaktır. Đş gücü
piyasasındaki güçlüklerin ortak analizi, ekonomik ve sosyal değişim
gündemi, özeI yaşamla çalışma yaşamının uzlaştırılması, AB üyesi ve
üye adayı ülkeler arasında sosyal diyalog için gerekli kapasitenin
oluşturulması ve sosyal diyalog çabalarının hayata geçirilmesi gibi
ortaklaşa yürütülen çalışmaların üzerine yenilerini inşa edecektir.
Çalışma programında Avrupa sosyal ortakları tarafından yürütülecek
yeni girişimler de yer almaktadır.
Buna şunlar dahildir:


Aynı zamanda mevcut ekonomik ve mali kriz bağlamında
olmak üzere, Lizbon 2010 sonrası gündeminin tanımlanmasına
katkıda bulunmayı amaçlayan ortak öneriler;


Fırsatları mümkün olan en fazla düzeyde artırmak, olumsuz
etkileri en aza indirmek ve atılabilecek ortak adımları belirlemek
düşünülerek iklim değişikliği politikalarının sosyal ve istihdamla
ilgili yönleri ve sonuçları hakkında ortak bir yaklaşım
geliştirilmesi;

Özellikle de sosyal ortakların bu süreçteki rolünü ve
katılımını değerlendirmek ve bundan alınacak ortak dersler
çıkarmak için güvenceli esneklik ilkelerinin uygulanmasını
ortaklaşa izlemek;

Atılabilecek ortak adımları belirlemek için dolaşım ve
ekonomik göç meselelerine ortaklaşa bakmak ve göçmen işçilerin
işgücü piyasasına ve işyerine entegrasyonunu teşvik etmek.

Avrupa sosyal ortakları buna ilaveten önceki çalışma programı uyarınca
başlatılan girişimleri geliştirmeye devam edecektir.
Buna şunlar dahildir:


Kapsamlı işgücü piyasaları hakkında bağımsız bir çerçeve
anlaşması müzakere edilmesi ve bunun uygulanması;

Değişim ve yeniden yapılanmayı etkili bir şekilde idare
edebilmek için 27 AB ülkesinde ekonomik ve sosyal değişim
araştırmalarının tamamlanması;


Đstihdam konusundaki çerçeve eylemlerin müzakeresi;


Sosyal ortakların kendi kaynak merkezlerinin faaliyetlerinin
arttırılması da dahil olmak üzere, genişleyen AB, AEA ve aday
ülkelerde sosyal ortakların kapasite oluşturma çalışmalarının
sürdürülmesi;

AB sosyal diyalog çerçeve anlaşmaları ve çerçeve
faaliyetlerinin uygulanmasının izlenmesi, değerlendirilmesi ve
sonucunun belirlenmesi;

Avrupa sosyal ortakları ayrıca yaptıkları müzakerelerden
ortaya çıkan çeşitli yöntemlere dair ortak anlayışlarını daha da
geliştirecek; bunların sosyal diyaloğun çeşitli düzeylerindeki
etkilerini saptayacak; Avrupa’da meslekler-arası ve sektörel sosyal
diyalogda işbirliğinin geliştirilmesi de dahil olmak üzere, sosyal
diyalog ve müzakerelerin çeşitli düzeylerinde eşgüdümü
arttıracaktır.
Avrupa sosyal ortakları bu işi gerçekleştirmek için birçok gereçten
yararlanacaktır.
ETUC
(ve
irtibat
komitesi
EUROCADRES/CEC),
CEEP,
BUSINESSEUROPE, UEAPME bu çalışma programını her türlü işi
kapsayan bir liste gözüyle görmemektedir. Sosyal ortaklar AB’deki
gelişmeler ışığında bunu güncelleştirmeye karar verebilirler. Ayrıca,
Avrupa Büyüme ve Đstihdam Stratejisinin uygulanmasını izlemeye
devam edeceklerdir.
Avrupa sosyal ortakları bağımsız çalışma programının yanısıra, Avrupa
Komisyonu’nun teklif ve girişimleri karşısında hem ikili, hem üçlü
düzeyde adımlar atmaya devam edeceklerdir.
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