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EU-werkgeversorganisaties en vakbonden  
zijn het eens over een werkprogramma 

 2015-2017 
 

Diepteanalyse van de werkgelegenheid in de EU vandaag gepubliceerd 
 

Brussel, 14/07/2015 – Het vijfde autonome werkprogramma van de Europese sociale partners, 
een "Partnerschap voor inclusieve groei en werkgelegenheid", bepaalt de koers voor 2015-
2017 voor de gezamenlijke activiteiten van de sociale partners van de EU. De Europese sociale 
partners hebben daarnaast ingestemd met een gezamenlijke diepteanalyse van de 
werkgelegenheid van het functioneren van de Europese arbeidsmarkten. 
 
Acht jaar na hun eerste gezamenlijke analyse van de arbeidsmarkt doen de Europese sociale 
partners belangrijke aanbevelingen om de uitdagingen van de crisis en structurele kwesties aan 
te pakken. Die aanbevelingen omvatten ondermeer het potentieel van sociale dialoog om te 
zorgen voor groei en werkgelegenheid, de behoefte om de Europese zwakheden op het gebied 
van het creëren van arbeidsplaatsen aan te pakken, de behoefte om productiviteit te stimuleren 
en het belang van het bestrijden van ongelijkheid en armoede. 
 
De presentatie van een gemeenschappelijke analyse en een autonoom werkprogramma 
weerspiegelt de verantwoordelijkheid van de Europese sociale partners om de uitdagingen van 
de crisis te boven te komen, door middel van het creëren van meer en betere banen, het 
vergroten van het concurrentievermogen van de EU en het herstellen van investeringen en groei. 
 
De sociale partners in de EU hebben daarom ingestemd met: 
• het onderhandelen van een autonome kaderovereenkomst over actief ouder worden en 

een intergenerationele benadering; 
• het intensiveren van de inspanningen om de implementatie van hun autonome 

kaderovereenkomst te verbeteren, met een specifieke focus op de 8-10 lidstaten waar de 
implementatie onvoldoende gevorderd is; 

• het benadrukken van het belang van meer publieke en private investeringen om tot een 
optimale groei te komen, versterking van het creëren van arbeidsplaatsen en herleving van 
de industriële basis van de EU; 

• het opstellen van gezamenlijke conclusies voor het bevorderen van een betere 
afstemming tussen werk, privé en familieleven en gendergelijkheid, om de loonkloof 
tussen mannen en vrouwen te verkleinen; 

• het verbeteren van de ontwikkeling van vaardigheden om aan de behoeften van digitale 
economieën te voldoen, evenals een effectief actief arbeidsmarktbeleid om de verkeerde 
afstemming van vaardigheden aan te pakken, het faciliteren van de overgang van 
werkloosheid naar werk, en meer en betere banen; 
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• het bijdragen aan de inspanningen van de EU-instellingen om een mobiliteitspakket te 
ontwikkelen, om de mazen in de wet ten aanzien van werknemersmobiliteit en de naleving 
hiervan aan te pakken en om de mobiliteit van stages te bevorderen. 

 
Beide documenten zijn beschikbaar op de websites van de sociale partners1. 

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