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Οι εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις της  Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφωνούν  
σε ένα πρόγραμμα εργασίας για την περίοδο 2015-2017 

 
Μια εκτεταμένη ανάλυση της απασχόλησης στην ΕΕ δημοσιεύθηκε σήμερα 

 
 
 
Βρυξέλλες, 14/07/2015 -  Το πέμπτο αυτόνομο πρόγραμμα εργασίας των Ευρωπαίων 
κοινωνικών εταίρων με την επωνυμία  «Σύμπραξη για την χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και 
την απασχόληση» καθορίζει τις κοινές δράσεις τους για την περίοδο 2015-2017. Οι Ευρωπαίοι 
κοινωνικοί εταίροι συμφώνησαν επίσης σε μια κοινή εκτεταμένη ανάλυση της απασχόλησης 
για την αξιολόγηση της λειτουργίας των αγορών εργασίας. 
 
Οκτώ χρόνια μετά την πρώτη τους κοινή ανάλυση της αγοράς εργασίας, οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί 
εταίροι απευθύνουν βασικές συστάσεις σχετικά με τις προκλήσεις που είναι αποτέλεσμα της 
κρίσης και διαρθρωτικών αδυναμιών. Στις συστάσεις περιλαμβάνονται η δυνατότητα του 
κοινωνικού διαλόγου να συνεισφέρει στην ανάπτυξη και απασχόληση, η ανάγκη αντιμετώπισης 
της αδυναμίας της Ευρώπης στη δημιουργία θέσεων εργασίας, η ανάγκη ενίσχυσης της 
παραγωγικότητας και η σημασία της καταπολέμησης των ανισοτήτων και της φτώχειας. 
 
Η από κοινού παρουσίαση της κοινής ανάλυσης και του αυτόνομου προγράματος εργασίας 
αντικατοπτρίζει την ευθύνη των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων να αντιμετωπίσουν τις 
προκλήσεις που προέκυψαν από την κρίση με τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων 
θέσεων εργασίας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και την αποκατάσταση των 
επενδύσεων και της ανάπτυξης. 
 
Ως εκ τούτου, οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι συμφώνησαν να: 
 

• διαπραγματευτούν μια αυτόνομη συμφωνία-πλαίσιο για την ενεργό γήρανση και τη 
διαγενεαλογική προσέγγιση, 

 
• να επιταχύνουν τις προσπάθειες για τη βελτίωση της εφαρμογής των αυτόνομων 

συμφωνιών πλαίσιο επικεντρώνοντας ιδιαίτερα στα 8-10 κράτη μέλη όπου η εφαρμογή 
τους έχει χαρακτηριστεί ανεπαρκής, 

 
• τονίσουν τη σημασία αύξησης των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων προκειμένου 

να επιτευχθεί όσο το δυνατόν υψηλότερη ανάπτυξη,  τόνωση της απασχόλησης και 
επανασύσταση της  βιομηχανικής βάσης της ΕΕ 
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• προετοιμάσουν κοινά συμπερασματα σχετικά με την προώθηση της καλύτερης 
συμφιλίωσης  επαγγελματικής, ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και  την ισότητα 
των φύλων με στόχο τη μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ τους 

 
• βελτιώσουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες 

της ψηφιακής οικονομίας καθώς και αποτελεσματικών ενεργών πολιτικών για την 
αγορά εργασίας με στόχο την αντιμετώπιση των αναντιστοιχιών δεξιοτήτων, την 
ευκολότερη μετάβαση από την ανεργία στην απασχόληση και τη δημιουργία 
περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας 

 
• συμβάλλουν στις προσπάθειες των ευρωπαϊκών θεσμών να αναπτύξουν ένα πακέτο για 

την κινητικότητα για την αντιμετώπιση των ελλείψεων και των ζητημάτων που αφορούν 
τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία για την κινητικότητα των εργαζομένων και να 
προωθήσουν την κινητικότητα των προγραμμάτων μαθητείας. 
 

 
 
Τα δύο έγγραφα είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες των κοινωνικών εταίρων 1. 

1 www.businesseurope.eu; www.etuc.org; www.ceep.eu; www.ueapme.com. 
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