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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΙΑ 2012-2014 

 
Πρόταςη από την ομάδα εργαςίασ ad hoc περί Κοινωνικού διαλόγου 

 
 
Η πποζέγγιζή μαρ 
 
 
Η Επξσπατθή Έλσζε δηαλχεη ηε ρεηξφηεξε θξίζε ζηελ ηζηνξία ηεο. Μεηά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ 
μέζπαζε ην 2008, κία βαζηά θξίζε ζπγθινλίδεη πνιιά επξσπατθά θξάηε. Οη επξσπατθέο ρψξεο 
αληηκεησπίδνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο ζηελ εχξεζε πφξσλ, θαη ζηελ πηνζέηεζε 
νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ θαη απαξαίηεησλ κεηαξξπζκίζεσλ γηα ηε ζηήξημε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο 
απαζρφιεζεο, εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηε βησζηκφηεηα ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θαη ησλ 
ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο.  
 
Οη πξνθιήζεηο πνπ ζα θιεζεί λα αληηκεησπίζεη ε Επξψπε είλαη ηεξάζηηεο. Με 23,5 εθαηνκκχξηα 
αλέξγνπο ζηελ ΕΕ, ην πνζνζηφ αλεξγίαο ζηελ ΕΕ είλαη ζην πςειφηεξν επίπεδν απφ ηηο αξρέο ηεο 
δεθαεηίαο ηνπ 90. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο πνπ ηέζεθε κε ηε ζηξαηεγηθή Επξψπε 2020 
απαηηείηαη ε δεκηνπξγία 17,6 εθαηνκκπξίσλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο.  
 
Η επηηπρία ηεο Επξψπεο εμαξηάηαη απφ ηε ζέζπηζε πγεηψλ καθξννηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ. 
Ταπηφρξνλα, είλαη απαξαίηεηε ε επέλδπζε πφξσλ θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε βηψζηκεο ζηξαηεγηθέο 
πνπ εληζρχνπλ ηελ αλάπηπμε.  
 
Γηα ηε δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ θαη θαιχηεξσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ε Επξψπε έρεη αλάγθε απφ 
αγνξέο εξγαζίαο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζσζηά θαη απφ εξγαηηθφ δπλακηθφ κε ηελ απαξαίηεηε 
θαηάξηηζε. Οη θαηάιιειεο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα ηεξνχληαη ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη 
επθαηξίεο απαζρφιεζεο γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ψζηε λα θαζίζηαηαη εθηθηή ε έληαμε, 
ηήξεζε θαη εμέιημε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο επξσπατθέο αγνξέο εξγαζίαο. 
 
Υπφ απηέο ηηο εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο, νη BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP, θαη ETUC (θαη ε 
επηηξνπή ζχλδεζεο EUROCADRES/CEC) δνθηκάδνληαη. Η επηηπρία καο ζα κεηξεζεί ζε ζρέζε κε 
ηελ ηθαλφηεηά καο λα πξνηείλνπκε ιχζεηο, ηδίσο ελαληίνλ ησλ πξνβιεκάησλ ησλ αγνξψλ εξγαζίαο 
ηεο ΕΕ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάινπκε ζηελ αλάπηπμε, ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή.   
 
Ο θνηλσληθφο δηάινγνο θαηέρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ, ηνπηθφ θαη ηνκεαθφ 
επίπεδν, γηα ηελ αληηκεηψπηζε νηθνλνκηθψλ δπζρεξεηψλ θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πξνθιήζεσλ 
πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ νη επηρεηξήζεηο θαη νη εξγαδφκελνη.Είκαζηε, ζπλεπψο, 
πεπεηζκέλνη φηη ν επξσπατθφο θνηλσληθφο δηάινγνο κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη θαη λα ρηίζεη πάλσ ζε 
απηά θαη άιια επίπεδα θαη πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίδεη ηα πιένλ δχζθνια δεηήκαηα, 
ζηα πιαίζηα ηνπ πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο. 
 
Έρνληαο επίγλσζε ηνπ πεδίνπ αξκνδηνηήησλ ηεο Επξψπεο ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο θαη ησλ 
θνηλσληθψλ ππνζέζεσλ, ζηφρνο καο είλαη λα ζπκβάινπκε ζε πγηείο πνιηηηθέο ηεο ΕΕ γηα θνηλσληθά 
ζέκαηα θαη ζέκαηα απαζρφιεζεο. Οη Επξσπαίνη θνηλσληθνί εηαίξνη ζα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζηε 
δηακφξθσζε ησλ επεξρφκελσλ επξσπατθψλ ζπδεηήζεσλ γηα ηελ απαζρφιεζε θαη ηηο θνηλσληθέο 
ππνζέζεηο, κε ηξφπν πνπ λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. Επίζεο 
ζθνπεχνπκε λα ζεζπίζνπκε έλα ρξήζηκν πιαίζην  ζπδεηήζεσλ ζε εζληθφ επίπεδν ζρεηηθά κε ηηο 
αλαγθαίεο πνιηηηθέο θαη κεηαξξπζκίζεηο. Ωο πξνο απηφ, ν θαιχηεξνο ζπληνληζκφο κεηαμχ ηεο ΕΕ 
θαη ησλ εζληθψλ θνηλσληθψλ εκεξεζίσλ δηαηάμεσλ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ επίηεπμε 
απνηειεζκάησλ γηα ηνπο Επξσπαίνπο.  
 
Ωο Επξσπαίνη θνηλσηθνί εηαίξνη, νη ETUC (θαη ε επηηξνπή ζχλδεζεο EUROCADRES/CEC), 
BUSINESSEUROPE, CEEP θαη UEAPME ζπκκεηέρνπλ ζε έλα επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ. Τν 
πξφγξακκα εξγαζίαο 2012-14 απνηειεί θεληξηθφ ππιψλα ηεο αηδέληαο καο. Ελδέρεηαη λα 
απνθαζίζνπκε λα ηελ αλαλεψζνπκε ζηα πιαίζηα κεινληηθψλ εμειίμεσλ ζηελ ΕΕ.  Επηπιένλ, ζα 
ζπλερίζνπκε ηηο δξάζεηο καο ηφζν ζε δηκεξέο φζν θαη ζε ηξηκεξέο επίπεδν κε βάζε επεξρφκελεο 
πξνηάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο ηεο Επηηξνπήο. 
 

***** 
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Οι δπαζηηπιόηηηέρ μαρ 
 
 
Απηφ ην πξφγξακκα εξγαζίαο θαιχπηεη ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ εηψλ απφ ην 2012 έσο ην 2014. 
Πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα δεηήκαηα θαη ηηο αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο: 
 

1. Απαζσόληζη ηων νέων (2012) 
 
Με έλα πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ λέσλ πάλσ απφ 22%, ππάξρεη έθηαθηε αλάγθε γηα 
αληηκεηψπηζε απηήο ηεο απαξάδεθηεο θαηάζηαζεο. Η θαηάζηαζε ησλ λέσλ πξέπεη λα 
αμηνινγεζεί θαηά πξνηεξαηφηεηα. Θα επηθεληξσζνχκε ζηε ζρέζε κεηαμχ ηεο εθπαίδεπζεο, ησλ 
πξνζδνθηψλ ησλ λέσλ θαη ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 
κεηάβαζε ησλ λέσλ πξνο ηελ αγνξά εξγαζίαο, ζε κηα πξνζπάζεηα αχμεζεο ησλ γεληθφηεξσλ 
πνζνζηψλ απαζρφιεζεο.  
 
Θα θάλνπκε επίζεο ζπγθεθξηκέλεο ζπζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ελφο ζπλφινπ δξάζεσλ, πξνο ηα 
θξάηε κέιε θαη ηα επξσπατθά ζεζκηθά φξγαλα. Τν έξγν απηφ ζα απνηειέζεη κέξνο ηεο 
αλάιπζεο απαζρφιεζεο (παξαπάλσ ζεκείν 2). Θα ζπκβάινπκε επίζεο ζηελ αηδέληα ησλ 
G20 ζρεηηθά κε ηελ αλεξγία ησλ λέσλ. 

 
2. Ειρ βάθορ ανάλςζη ηηρ απαζσόληζηρ (2013) 
 
Θα πξαγκαηνπνηήζνπκε κία αλάιπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επξσπατθψλ αγνξψλ εξγαζίαο, 
ηδηαίηεξα βαζηδφκελνη ζηελ θνηλή αλάιπζή καο ηνπ 2008 θαη ζε ζπκθσλεκέλα 
δεδνκέλα/ζηνηρεία. Με ηελ αλάιπζε απηή ζα αληηκεησπηζηνχλ ηφζν νη βξαρππξφζεζκεο 
πξνθιήζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θξίζε, φζν θαη δνκηθά δεηήκαηα. Θέινπκε λα 
θαηαλνήζνπκε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νξηζκέλεο εζληθέο πνιηηηθέο έρνπλ θαηαθέξεη 
κέρξη ζηηγκήο λα ππεξβνχλ ηελ θξίζε κε πνιχ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν απ’φ,ηη άιιεο, ηδίσο 
φζνλ αθνξά ηελ απαζρφιεζε θαη ηηο δεμηφηεηεο. Σε απηή ηε βάζε, ζα θαηαιήμνπκε ζε 
ζπκπεξάζκαηα θαη ζα πξνβνχκε ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπζηάζεηο πξνο ηα θξάηε κέιε θαη ηα 
ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΕΕ πνπ ζα πξνβιεζνχλ θαη ζα πινπνηεζνχλ απφ ηνπο Επξσπαίνπο θαη 
ηνπο εζληθνχο θνηλσληθνχο εηαίξνπο. 
 
3. Ιζόηηηα μεηαξύ θύλων (2012-13) 

 
Οη θνηλσληθνί εηαίξνη ζπκθσλνχλ φηη πεξαηηέξσ δξάζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
ησλ ελαπνκεηλνπζψλ αληζνηήησλ κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
κηζζνινγηθνχ ράζκαηνο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ, νη 
θνηλσληθνί εηαίξνη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα δξνπλ πάλσ ζηηο ηέζζεξηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ 
ζπκθσλήζεθαλ ζην πιαίζην δξάζεσλ γηα ηελ ηζφηεηα κεηαμχ θχισλ ηνπ 2005, νη νπνίεο 
παξακέλνπλ επίθαηξεο θαη νπζηαζηηθέο. Θα βαζηζηνχλ ζε επηηπρείο εκπεηξίεο ζε εηαηξηθφ 
επίπεδν θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πιαηζίνπ δξάζεσλ, φπσο κία δέζκε εξγαιείσλ σο βνήζεκα 
γηα ηε ζέζπηζε κέηξσλ. 

 
4. Εκπαίδεςζη και δια βίος μάθηζη (2013-14) 

 
Η ζπλερήο αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θαη ε απφθηεζε επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ απνηειεί θνηλφ 
αληηθείκελν ελδηαθέξνληνο θαη θνηλή επζχλε γηα ηνπο εξγνδφηεο, ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηηο 
δεκφζηεο αξρέο. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ε πξφζβαζε ζε θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ θαη ε 
αλάπηπμή ηνπ απνηεινχλ κία απφ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα θαηλνηνκία θαη αληαγσληζηηθφηεηα. Γηα 
ηνπο εξγαδφκελνπο, ε απφθηεζε, ε ελεκέξσζε θαη ε αλάπηπμε ησλ ζρεηηθψλ γλψζεσλ, 
δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ θαζ’φιε ηε δηάξθεηα ηνπ επαγγεικαηηθνχ βίνπ είλαη ηδηαίηεξα 
απνηειεζκαηηθέο γηα ηελ εχξεζε εξγαζίαο θαη ηελ παξακνλή ζε απηήλ.  
 
Τν 2002, νη Επξσπαίνη θνηλσληθνί εηαίξνη ελέθξηλαλ έλα πιαίζην δξάζεσλ ζρεηηθά κε ηε δηα 
βίνπ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θαη επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ. Τν ελ ιφγσ πιαίζην δξάζεσλ 
παξακέλεη επίθαηξν σο πξνο ηηο ηέζζεξηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπ.Ωζηφζν, ηα δχν αθφινπζα 
δεηήκαηα έρνπλ πξνθχςεη απφ ην 2002: 1) Αλάγθε δεμηνηήησλ ζε νηθνλνκίεο πνπ θαζίζηαληαη 
πξάζηλεο, 2) ελεκέξσζε θαη αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ κεγαιχηεξεο 
ειηθίαο ζην πιαίζην καθξχηεξνπ επαγγεικαηηθνχ βίνπ. Θα δξάζνπκε πάλσ ζηα δχν απηά 
δεηήκαηα ρξεζηκνπνηψληαο σο βάζε ηνλ πθηζηάκελν πίλαθα ηεζζάξσλ πξνηεξαηνηήησλ. 
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5. Κινηηικόηηηα και οικονομική μεηανάζηεςζη (2014) 
 
Όπσο έρεη ήδε ζπκθσλεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο 2009-2010, ζα 
αληηκεησπίζνπκε απφ θνηλνχ ηα δεηήκαηα θηλεηηθφηεηαο θαη νηθνλνκηθήο κεηαλάζηεπζεο θαη ζα 
πξνσζήζνπκε ηελ έληαμε ησλ εξγαδφκελσλ κεηαλαζηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζην ρψξν 
εξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ πηζαλέο θνηλέο δξάζεηο. 
 
6. Καλύηεπη εθαπμογή και ανηίκηςπορ ηων μέζων κοινωνικού διαλόγος (2012) 

 
Η θνηλή αμηνιφγεζε ησλ «απνηειεζκάησλ θαη πξνθιήζεσλ ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ» πνπ 
δηεμήρζε ην 2011 απνθαιχπηεη φηη νη πεξηζζφηεξνη εζληθνί θνηλσληθνί εηαίξνη έρνπλ ζεηηθή 
γλψκε γηα ηα πξνεγνχκελα επηηεχγκαηα σο πξνο ηελ πινπνίεζε απηφλνκσλ ζπκθσληψλ 
πιαίζην. Απφ ηελ άιιε, νη Επξσπαίνη θνηλσληθνί εηαίξνη έρνπλ παξαδερζεί ηελ αλάγθε γηα 
βειηίσζε ηνπ αληίθηππνπ θαη/ή ηεο πινπνίεζεο δηαθνξεηηθψλ κέζσλ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ, 
ηδηαίηεξα ζε νξηζκέλεο ρψξεο. Όπσο ζπκθσλήζεθε ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ εξγαζίαο 
2006/2008 θαη 2009/2010 work programmes,θαη κε βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα απφ 
πξνεγνχκελεο δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο θαη ηα επξήκαηα ησλ ζεκηλαξίσλ 2012 ζρεηηθά κε απηφ 
ην δήηεκα, ζα εμαζθαιίζνπκε απφ θνηλνχ θαιχηεξν αληίθηππν θαη/ή πινπνίεζε ησλ κέζσλ 
θνηλσληθνχ δηαιφγνπ ηεο ΕΕ ζε φιε ηελ Επξψπε.  
 
7. Ικανόηηηερ ηων οπγανώζεων κοινωνικών εηαίπων (2012-2014) 
 
Ο θνηλσληθφο δηάινγνο απαηηεί ηζρπξνχο θνηλσληθνχο εηαίξνπο γηα ηελ παξνρή ζεηηθψλ 
απνηειεζκάησλ. Σην παξειζφλ, πξαγκαηνπνηήζακε έλα επηηπρέο πξφγξακκα γηα ηελ αξσγή 
πξνο ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο ηεο θεληξηθήο θαη αλαηνιηθήο Επξψπεο. Σε νξηζκέλα θξάηε 
κέιε ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ πξνζπάζεηεο. Θα αμηνινγήζνπκε ηελ θαηάζηαζε θαη ζα 
πξνβνχκε ζε ζπζηάζεηο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ην Επξσπατθφ 
Κνηλσληθφ Τακείν ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Επηπιένλ, ζα 
εμεηάζνπκε ην ελδερφκελν θνηλήο δξάζεο γηα ηε ζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ ησλ 
θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζηε λφηηα αθηή ηεο Μεζνγείνπ, θαη ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ βίσζαλ 
πξφζθαηα ηελ αιιαγή θαζεζηψηνο θαηά ηελ «Αξαβηθή Άλνημε».  

 
8. Οικονομική και κοινωνική διακςβέπνηζη ηηρ ΕΕ (2012) 
 
Η νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε ηεο ΕΕ αθνξά ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ, ηδίσο ζε 
ζέκαηα φπσο είλαη νη κηζζνί, νη ζπληάμεηο θαη ην θφζηνο εξγαζίαο, πνπ απνηεινχλ ην επίθεληξν 
ησλ ζπζηεκάησλ βηνκεραληθψλ ζρέζεσλ ζηα θξάηε κέιε. Έηζη, ζα μεθηλήζνπκε έλαλ 
πξνβιεκαηηζκφ εληφο ηεο επηηξνπήο θνηλσληθνχ δηαιφγνπ κε ζηφρν ηνλ νξηζκφ κίαο θνηλήο 
νπηηθήο επί ησλ κειινληηθψλ ζπλεπεηψλ ηεοηξέρνπζαο ζπδήηεζεο πεξί επξσπατθήο 
νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηνλ θνηλσληθφ δηάινγν ζε επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν, 
απνζθνπψληαο ζηελ αλάπηπμε δπλεηηθψλ ζπζηάζεσλ ζηα ζρεηηθά επίπεδα.  

 
***** 

 


