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2. επηθξνηεί ην γεγνλόο όηη ζηελ εηήζηα 

επηζθόπεζε ηεο αλάπηπμεο ηεο 

Επηηξνπήο ππνγξακκίδεηαη όηη, ζην 

πιαίζην ησλ λέσλ εζληθώλ πξνγξακκάησλ 

ζηαζεξόηεηαο θαη κεηαξξπζκίζεσλ, 

πξέπεη λα δνζεί πεξηζζόηεξε πξνζνρή 

ζηελ θνηλσληθή δηθαηνζύλε, θαζώο 

επίζεο όηη ζηε δηαδηθαζία 

καθξννηθνλνκηθώλ αληζνξξνπηώλ (ΔΜΑ)·  

πξνζηίζεληαη ηξεηο δείθηεο απαζρόιεζεο 

(πνζνζηό απαζρόιεζεο, λεαληθή αλεξγία 

θαη καθξνρξόληα αλεξγία)· ηνλίδεη όηη νη ελ 

ιόγσ δείθηεο πξέπεη λα ηεζνύλ ζην ίδην 

επίπεδν κε ηνπο πθηζηάκελνπο δείθηεο, 

νύησο ώζηε λα κπνξνύλ λα θηλεηνπνηνύλ 

αλαιύζεηο ζε βάζνο ζηα νηθεία θξάηε 

κέιε θαη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ πεξαηηέξσ 

αλάιπζε ησλ εζσηεξηθώλ ηνπο 

αληζνξξνπηώλ, κε πξνηάζεηο νηθνλνκηθώλ 

θαη θνηλσληθώλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ηελ 

παξαθνινύζεζή ηνπο· 

2. εθθξάδεη ηε ιύπε ηνπ γηα ην γεγνλόο όηη 

νη ηξεηο θνηλσληθνί δείθηεο πνπ 

πξνζεηέζεζαλ (πνζνζηό απαζρόιεζεο, 

λεαληθή αλεξγία θαη καθξνρξόληα αλεξγία) 

ζηελ έθζεζε γηα ηνλ κεραληζκό 

επαγξύπλεζεο 2016 δελ έρνπλ 

απνηέιεζκα ελεξγνπνίεζεο θαη, σο εθ 

ηνύηνπ, ελδέρεηαη λα κελ κπνξέζνπλ λα 

εκπνδίζνπλ ηελ πεξαηηέξσ ππνβάζκηζε 

ησλ θνηλσληθώλ πξνηύπσλ· δεηεί, σο εθ 

ηνύηνπ, ηελ ζπκπεξίιεςε θνηλσληθώλ 

δεηθηώλ πνπ ζα ελεξγνπνηνύλ 

ζπγθεθξηκέλα κέηξα πνιηηηθήο γηα ηελ 

εμάιεηςε ηεο θηώρεηαο θαη ηνπ 

θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ· 
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20. θξνλεί πσο ε επειημία κε αζθάιεηα 

ζπκβάιιεη ζηελ απνηξνπή ηνπ 

θαηαθεξκαηηζκνύ ηεο εξγαζίαο θαη ζηελ 

πξνώζεζε ηεο δηαηήξεζεο ηεο βηώζηκεο 

θαη πνηνηηθήο απαζρόιεζεο, αιιά 

αλεζπρεί πνπ ε επειημία κε αζθάιεηα δελ 

έρεη ηύρεη επαξθνύο εθαξκνγήο ζε έλα 

επξύ θάζκα θξαηώλ κειώλ· δεηεί από ηα 

θξάηε κέιε θαη ηελ Επηηξνπή λα 

δηαζθαιίζνπλ, όπνπ θξηζεί ζθόπηκν,  ηελ 

ηήξεζε ησλ εξγαζηαθώλ δηθαησκάησλ 

θαη ησλ πξνηύπσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ηεο 

επειημίαο κε αζθάιεηα· θαιεί ηα θξάηε 

κέιε λα εθζπγρξνλίζνπλ ηελ εζληθή 

λνκνζεζία ηνπο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

απαζρόιεζεο πξνθεηκέλνπ λα 

πξνσζήζνπλ κεγαιύηεξε ζηαζεξόηεηα 

ζηελ απαζρόιεζε θαη αζθάιεηα θαηά ηελ 

ελαιιαγή ζέζεσλ εξγαζίαο κέζσ, επίζεο, 

ηεο ελίζρπζεο θαη ηεο βειηίσζεο ηεο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ δεκόζησλ θαη 

ηδησηηθώλ ππεξεζηώλ απαζρόιεζεο, θαηά 

πεξίπησζε, θαζώο θαη ηελ πξόζβαζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε θνηλσληθή αζθάιηζε θαη 

δηθαηώκαηα θνηλσληθήο πξόλνηαο· πνιιά 

θξάηε κέιε πξνρώξεζαλ ζε 

κεηαξξπζκίζεηο πνπ έδσζαλ νξαηά 

20. αληηηίζεηαη ζηελ πξνζπάζεηα ηεο 

Επηηξνπήο λα εηζαγάγεη εθ λένπ ηελ 

απνηπρεκέλε έλλνηα ηεο επειημίαο κε 

αζθάιεηα, δεδνκέλνπ όηη ε αύμεζε ηεο 

επειημίαο νδήγεζε ζε αύμεζε ηνπ 

θαηαθεξκαηηζκνύ ηεο αγνξάο εξγαζίαο, 

αύμεζε ηεο επηζθαινύο απαζρόιεζεο θαη 

εθ λένπ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο 

εξγαζίαο, αβεβαηόηεηα γηα ηνπο 

εξγαδόκελνπο, ςπρνινγηθό ζηξεο, θαη 
ζηελ παξεκπόδηζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ 

γηα κηα ζηαζεξή δσή θαη αμηνπξεπή 

νηθνγελεηαθή δσή, θαιεί ηα θξάηε κέιε λα 

εθζπγρξνλίζνπλ ηελ εζληθή ηνπο 

λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

απαζρόιεζεο πξνθεηκέλνπ λα παξέρνληαη 

εγγπήζεηο γηα ζέζεηο απαζρόιεζεο 

πςειήο πνηόηεηαο κε πξνζηαζία από ηελ 

απόιπζε, ηζρπξό λνκηθό πιαίζην γηα ηα 

δηθαηώκαηα ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ 

νξγαλώζεσλ θαη ηηο ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο εξγαζίαο θαη δεκόζηεο 

ππεξεζίεο πςειήο πνηόηεηαο γηα ηελ 

κεηάβαζε από κηα ζέζε εξγαζίαο ζε 

άιιε, θαζώο θαη ηελ πξόζβαζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε πςειά πξόηππα 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη δηθαηώκαηα 

θνηλσληθήο πξόλνηαο· θαιεί ηελ Επηηξνπή 
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ζεηηθά απνηειέζκαηα π.ρ. ζηελ αύμεζε 

ησλ πνζνζηώλ απαζρόιεζεο, εθθξάδεη 

ηε ιύπε ηνπ όκσο πνπ ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηώζεηο, νη εξγαζηαθέο 

κεηαξξπζκίζεηο επλόεζαλ ηελ επειημία ζε 

βάξνο ηεο αζθάιεηαο, κε απνηέιεζκα ηελ 

αύμεζε ηεο επηζθάιεηαο θαη ηε κε 

πξνζηαζία ηεο απαζρόιεζεο· θαιεί ηελ 

Επηηξνπή λα εληαηηθνπνηήζεη ηελ 

παξαθνινύζεζε ηεο θαηάρξεζεο ηεο 

πξαθηηθήο ησλ δηαδνρηθώλ ζπκβάζεσλ 

εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαζώο θαη 

άιισλ άηππσλ ζπκβάζεσλ ηόζν ζηνλ 

δεκόζην όζν θαη ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα· 

λα εληαηηθνπνηήζεη ηελ παξαθνινύζεζε 

ηεο θαηαρξεζηηθήο πξαθηηθήο ησλ 

δηαδνρηθώλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο 

νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηόζν ζηνλ δεκόζην όζν 

θαη ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα· 
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58. θαιεί ηελ Επηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε 

λα ζπλεξγαζηνύλ γηα λα εμαιείςνπλ ηα 

εκπόδηα πνπ παξαθσιύνπλ ηε δίθαηε 

εξγαζηαθή θηλεηηθόηεηα, δεδνκέλνπ όηη ε 

ειεύζεξε θπθινθνξία απνηειεί 

ζεκειηώδεο δηθαίσκα ζηελ ΕΕ, θαη λα 

θξνληίζνπλ αθελόο γηα ηελ αύμεζε ηνπ 

πνζνζηνύ απαζρόιεζεο θαη αθεηέξνπ λα 

δηαζθαιίζνπλ ζηνπο δηαθηλνύκελνπο 

εξγαδόκελνπο ίζε κεηαρείξηζε κε ηνπο 

εζληθνύο εξγαδόκελνπο, όηη δελ ζα 

πθίζηαληαη εθκεηάιιεπζε ή δηαθξίζεηο 

θαη όηη ζα ηπγράλνπλ πξνζηαζίαο ε 

εξγαζία ηνπο θαη ηα θνηλσληθά ηνπο 

δηθαηώκαηα·  

58. θαιεί ηελ Επηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε 

λα ζπλεξγαζηνύλ γηα λα εμαιείςνπλ ηα 

εκπόδηα πνπ παξαθσιύνπλ ηελ εζεινληηθή 

εξγαζηαθή θηλεηηθόηεηα ε νπνία βαζίδεηαη 

ζηα δηθαηώκαηα θαη ηελ θνηλσληθή 

αζθάιεηα, δηαζθαιίδνληαο όηη νη 

δηαθηλνύκελνη εξγαδόκελνη ηεο ΕΕ δελ 

ηπγράλνπλ αλάξκνζηεο κεηαρείξηζεο· 

δεηεί, σο εθ ηνύηνπ, ηελ πιήξε εθαξκνγή 

ηεο αξρήο ηεο ίζεο ακνηβήο γηα ίζε 

εξγαζία (θαη εξγαζία ίζεο αμίαο) ζηνλ 

ίδην ρώξν εξγαζίαο, θαη ηελ ηήξεζε ησλ 

ζπιινγηθώλ ζπκβάζεσλ· απνξξίπηεη 

νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα ησλ 

θπβεξλήζεσλ ησλ θξαηώλ κειώλ ή ηεο 

Επηηξνπήο λα εηζαγάγνπλ δηαθξίζεηο ζε 

βάξνο εξγαδνκέλσλ από ρώξεο ηεο ΕΕ ή 

ηξίηεο ρώξεο εμαηξώληαο ηνπο από 

εξγαζηαθέο παξνρέο· απνξξίπηεη 

νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα αλαζεώξεζεο 

ησλ Καλνληζκώλ αξηζ. 883/2004 θαη 

987/2009 κε ηξόπν πνπ λα κεηώλεη ηελ 

πξόζβαζε ησλ πνιηηώλ ηεο ΕΕ θαη ηεο 

ΕΖΕΣ ζε θνηλσληθέο παξνρέο· 

Or. en 
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